اعمال رسوالن

لطفا با خواندن اعمال رسوالن باب  5شروع کنید
سواالت – اعمال رسوالن باب 5
 1-5حنانیا و سفیره به رسوالن پول دادند .آنها به خاطر اینکه گفتند تمام پول را به کلیسا دادند مجازات شدند .به چه کسی دروغ
گفتند؟
 2-5رسوالن توانایی انجام کارهای شگفت انگیز بسیاری را با استتفاده از قدرت روح القدس داشتند (آیات  12تا  16را ببینید).
الف) آیا هرگز در شفادادن شکست خوردند؟
ب) تمام اینها چه اثری بر کاهن اعظم و رهبران یهود داشت؟
 3-5چه کسی به آنها کمک کرد از زندان فرار کنند و به آنها چه گفت؟
 4-5پطروس رسول به فرمانده نگهبانان ( و بقیه) چه گفت ...
الف) در مورد اینکه چه کسی عیسی مسیح را کشت؟
ب) درمورد اینکه چرا عیسی مسیح از مردگان برخاست و صعود کرد؟
 5-5گاماالئیل چه چیزی گفت؟ (آیات  38تا  39را ببینید)
 6-5تمام اینها چه اثری بر رسوالن داشت؟ (آیات  41تا  42را ببینید)

آیه  29میگوید "خدا را باید بیش از انسان اطاعت کرد" .رسوالن نمیتوانستند از فرماندهان اطاعت کنند اگر این به معنای اطاعت
نکردن از خدا بود .ما باید از رهبرانمان پیروی کنیم تا زمانیکه ما را مجبور به نافرمانی از خدا نکنند.
آیه  31میگوید آمزرش گناهان از طریق مرگ عیسی است.
فرشته ها پیام آوران خدا هستند که همیشه هرآنچه بگوید انجام میدهند .به آنهایی که به خدا اعتماد دارند و رستگاریش را میپذیرند
کمک میکنند (عبرانیان باب  1ایات  13تا  14ومزامیر باب  34ایه  7را ببینید) .فرشته ها ازدواج نمیکنند (متی باب  22آیه )30
 ،و آنهایی که در پادشاهی خداوند جایی دارند مانند فرشته ها خواهند شد و در نتیجه نمی میرند.

"روح پلید" و "شریر" چیست؟ (اعمال رسوالن باب  5آیه )16
مشخصا ارواح پلید به بیماریهای روحی مربوط است چون آیه  16می گوید" و همه شفا می یافتند" .اگر به متی باب  8آیه  16و
 17نگاه کنید همین را می بینید" .هنگام غروب ،بسیاری از دیوزدگان را نزدش آوردند و او با کالم خود ارواح را از آنان به در
کرد و همه بیماران را شفا داد".
متی باب  8آیه  17می گوید که تا بدین سان  ،پیشگویی اشعیای نبی به حقیقت پیوندد که " :او ضعفهای مارا برگرفت و بیماریهای
ما را حمل کرد".پس "در کردن ارواح" در آیه  16هم معنای "ضعفها و بیماری های ما را برگرفت" در آیه  17می باشد.
پس چرا کتاب مقدس از واژه ی "ارواح پلید" و "شریر" استفاده استفاده می کند؟
 -1هیچ ربطی به شیطان ندارد چون در زبان یونانی کلمات معنای کامال متفاوتی دارد .واژه یونانی معادل شیطان دیابولوس
(  )diabolosاست و برای گناه به کار برده می شود ،واژه ی یونانی معادل شیطان ( یا ارواح پلید) دیامونیون
( )daimonionاست  ،که برای بیماری های روانی استفاده می شود ،و مثال هایی از این قبیل.
 -2مردم آن زمان نمی توانستند بیماریهایی نظیر اللی ،صرع و کری را توضیح دهند چون به نظر نمی آمد دلیلی برای آنها
بیابند .آنها درک می کردند که یک انسان میتواند لنگ باشد اگر یکی از پاهایش از دیگری کوتاه تر باشد  ،اما آنها درکی
از بیماریهای روانی و نظیر آن را نداشتند .بنابراین می گفتند شخصی دیو داشت یا (دیوانه بود) .حتی آنها از زبان
عیسی این را میگفتند (یوحنا باب  8آیات  48تا  )52چون قدرت و آموزه هایش را درک نمیکردند.

در متی باب  8آیه  33و باب  17آیات  14تا  18به ما گفته شده که آنهایی که دیو داشتند چه مشکلی داشتند .نگاهی به ایت
آیات برای درک بهتر بیاندازید.

لطفا با خواندن اعمال رسوالن باب  6شروع کنید
بعضی ایمان دارن نگران بودند که وقت زیادی صرف بشارت چیزهای مثل مراقبت و نگهداری از زنان بیوه که انجام نشده
بود،شده است .بنابراین هفت مرد برای مراقبت از افراد فقیر انتخاب شدند .یکی از مردها استفان بود.
آیات  3تا  8دوباره نشان می دهد که روح القدس همان قدرت خداست که به استفان اجازه می داد تا نشانه های بیاورد،
معجزاتی انجام دهد و با بصیرت زیائ سخن بگوید .اگر چه او برای نگهداری از بیوهها انتخاب شده بود ،هرگز دست از
بشارت عیسی مسیح برنداشت.
عیسی و شریعتی که خداوند به موسی داد
خداند به موسی شریعتی برای مردم اسرائیل داد .او در کوه سینا ده فرمان و بقیه قوانین در مورد چگونگی پرستش خدا و
چگونه زیستن را صادر کرد .برای یهودیان شریعت مهمترین چیز بود ،اگرچه آن را درست به جا نیاوردند (متی باب 23
مخصوصا آیه  23را ببینید).
بیشتر شریعت آموزه های در مورد خداوند و آماده سازی مردم برای آمدن عیسی مسیح بود.غالطیان باب  3آیه  24می گوید
"پس شریعت مربی ما شد تا زمانی که مسیح بیاید و به وسیله ایمان پارسا شمرده شویم" .شریعت قرار بود تنها تا آمدن عیسی
پابرجا بماند :غالطیان باب  3آیه  "– 25اما اکنون که ایمان آمده ،دیگر زیر دست آن مربی نیستیم" .همچنین آیه 19همین باب
 :پس مقصود از شریت چه بود؟ شریعت به سبب نافرمانی ها افزوده شد ،آن هم تنها تا زمانی که آن "نسل" که وعده به او
اشاره داشت ،بیاید ...آن نسل که وعده به او اشاره داشت  ،بدون شک ،عیسی است.
از زمان عیسی ،مردم مجبور به اجرای قوانینی که خدا به موسی داد ،نبودند ،اگرچه ایده آل های شریعت عالی بودند ،آنچنان
که عیسی در متی باب  5آیای  17تا  48نشان داده است .در قرن اول پذیرفتن اینکه شریعت را با تمام مراسم ها و
قربانیهایش ،دیگر واجب نیست را دشوار یافتند و عده ای تالش کردند تا بی دین ها را وادار به بجا آوردن شریعت کنند.
جلسه ی اشاره شده در باب  15کال در مورد همین موضوع است.
از چه راهی شریعت مربی بود تا مردم را به سمت عسیی هدایت کند؟
به مردم نشان داد گناه چیست تا بدانند چه موقع گناه میکنند .همچنین به آنها نشان داد که هر بار گناه میکنند به یک قربانی
برای پوشش گناهشان نیاز است.
مردمی که به سمت عیسی می روند باید از گناهان خود آگاه باشند و و قربانی که او کرد برای ما در زماان مرگش برای
گناهان ما را بپذیرند.
چرا به شریعت دیگر نیازی نبود؟
چون کسی که قربانی شد شخصی کامال عاری از گناه بود (عیسی) که برای بخشش گناهان تمامی انسانها کافی بود( .عبرانیان
باب  9آیات  24تا  ، 28مخصوصا  28را بخوانید)

چگونه گناهانمان میتوانند بخشیده شوند؟
باید توبه کنیم و غسل تعمید بگیریم چراکه تعمید گناهانمان را می شوید (اعمال رسوالن باب  22آیه  )16و همچنین به زندگی
قبلی که وقف خود کرده ایم پایان میدهد و زندگی جدیدی را در راه خداوند شروع میکند .پس "در مرگ عیسی مسیح تعمید
میگیریم" (رومیان باب .)6

سوال – اعمال رسوالن باب 6
 1-6چرا استفان به دردسر افتاد؟

لطفا با خواندند باب  7شروع کنید
استفان به مردم وعده خدا با قوم اسرائیل را  ،که با اولین یهودی یعنی ابراهیم شروع شد ،یادآوری کرد .این باب را با دقت
بخوانید  ،سپس بازخوانی کنید و تالش کنید سواالت زیر را پاسخ دهید ( .خالصه پایانی میتواند به شما کمک کند ،و آفرینش
باب  12و  13نیز در پاسخگویی به چند سوال اول میتواند مفید باشد).
سواالت – اعمال رسوالن باب 7
 1-7ابراهیم در ابتدا کجا می زیست؟
 2-7خداوند به او گفت چه کاری انجام دهد؟
 3-7خداوند وعده دادن چه چیزی را به ابراهیم داد؟
 4-7آیا ابراهیم آنچه خدا وعده داده بود را دریافت کرد؟
 5-7چرا یوسف به مصر رفت؟
 6-7چه کسی به یوسف زمانی که در مصر بود کمک کرد؟
 7-7در کدام سرزمین موسی به دنیا آمد؟
 8-7به موسی در بوته ی سوزان چه گفته شد؟
 9-7چرا خدا آنها را به حال خود واگذاشت تا اجرام آسمان را بپرستند؟
 10-7خدا کجا سکونت دارد (زندگی میکند)؟
 11-7چرا مردم عصبانی بودند؟ (آیه )54
 12-7استفان درست قبل از مرگش چه چیزی را دید؟
 13-7استفان درست قبل از مرگش چه گفت؟
 14-7چرا در آیه  60می گوید "بخفت"؟

خداوند به ابراهیم گفت تا خانه خود را ترک کند ،و ابراهیم آنچه گفته بود انجام داد .چون اطاعت کرده بود ،خداوند به او وعده
هایی داد ،که یکی از آنها این بود که ابراهیم مالک سرزمینی خواهد بود که خداوند به او نشان خواهد داد(نه به عنوان
اسرائیل).
آیه  5میگوید ابراهیم آن سرزمین را در زمان حیاتش نداشت ،اگرچه خدا به او وعده اش را داده بود .پس چه زمانی ابراهیم
آن سرزمین را خواهد داشت؟  -زمانی که از مردگان برخیزد ،زمانی که عیسی به زمین بازگردد.
به یاد داشته باشید که به ابراهیم وعده ی سرزمینی (اسرائیل) بر روی زمین داده شد ،نه جایی در بهشت .پادشاهی بر روی
زمین خواهد بود ،و خداوند آنچه به ابراهیم وعده داده بود به او خواهد داد.

ابراهیم خدا را اطاعت کرد و خدا از او خشنود شد وعده های مخصوصی به او داد.
اسحاق نیز از خدا وعده برکت دریافت کرد (اما اسماعیل نه).
نام "اسرائیل" به یعقوب داده شده ،بنابراین زادگانش به عنوان فرزندان اسرائیل شناخته می شوند.
یوسف مورد تنفر برادرانش قرار گرفت و به عنوان برده فروخته شد .بعدا به عنوان مرد دوم قدرت در مصر شناخته شد.

موسی به عنوان شاهزاده ای مصری بزرگ شد .خدا او را برای رهایی مردم اسرائیل از مصر برگزید .ده فرمان به موسی
داده شد.
داوود پادشاهی بود که خدا برگزید تا بر مردم اسرائیل حکومت کند.
سلیمان معبد را برای خدا ساخت.

ابراهیم
پسری داشت به نام
اسحاق
پسری داشت به نام
یعقوب
دوازده پسر داشت

نام یکی از آنها

یوسف

از نسل الوی

الوی و غیره

یهودا

موسی

داوود

سلیمان

با خواندن اعمال رسوالن باب  8شروع کنید
به یاد داشته باشید که به شائول در باب  7آیه  58اشاره شد.

سواالت – اعمال رسوالن باب 8
 1-8این قطعه را با پر کردن جای خالی کپی کنید .ممکن است به بیش از یک کلمه برای پر کردن جای خالی نیاز داشته
باشید
پس از مرگ استفان ،بیشتر مسیحیان در  ................تعقیب و پراکنده شدند  ................... .در اورشلیم ماند .اما از آنجایی
که مسیحیان پراکنده شده بودند ،آنها پیام انجیل را به جاهای دورتری بردند.
فیلیپ (منظور فیلیپ رسول نیست بلکه یکی از آن هفت خادم ،اعمال رسوالن باب  6آیه  )5در  ...................بشارت داد و
مردم زمانی که به او گوش دادند و  ................را دیدند که او انجام داد ،از او پیروی کردند .زمانی که آنها به آنچه فیلیپ در
مورد پادشاهی خداوند و نام  .................به آنها آموزش داد ،همگی  ..............و  ...........تعمید گرفتند( .آیه  . )12شمعون
جادوگر نیز  .........................و  .......................گرفت .رسوالن پطروس و یوحنا از  ................به دیدار تازه ایمان
دارن در سامره آمدند و دعا کردند که تازه تعمید یافتگان  ...............را بیابند پس دست های خود را بر آنها نهادند .شمعون
به رسوالن  .................پیشنهاد داد چون این قدرت زا میخواست تا به مردم  ......................بدهد اما پطروس به او گفت
...................
فیلیپ به یک حبشی بشارت می دهد (باب  8آیات  26تا )40
 2-8چه کسی به فیلیپ گفت به راه اورشلیم تا غزه برود؟
 3-8مرد حبشی داشت اشعیا باب  53را میخواند .اشعیا باب  53در مورد چیست؟
 4-8فیلیپ بع مرد حبشی وقتی درخواست تعمید کرد چه گفت؟
 5-8هر دوی آنها برای اینکه حبشی بتواند تعمید بگیرد چه کردند؟
 6-8فکر میکنید این مرد چگونه تعمید گرفت – با آب پاشیدن روی او  ،یا با فرو رفتن در آب؟

بخش اول این باب به ما نشان می دهد:
-1
-2
-3
-4

مردها و زنها ( نه بچه ها) پس از ایمان به آنچه فیلیپ به آنها آموزش داده بود در مورد پادشاهی خداوند و کارهای
عسیس مسیح ،تعمید گرفتند.
به نظر نمی آمد فیلیپ بشارت دهنده (نه فیلیپ رسول) میتوانست هدایای روح القدس را به مردم ببخشد ،اگر آنها را در
آب تعمید می داد.
رسوالن میتوانستند هدایای روح القدس را به مردم بعد از دعا خواندن و دست نهادن بر آنها ،عطا کنند.
شمعون ،حتی پس از دریافت هدایای روح القدس هم قدرت دادن آن به مردم را نداشت .این چیزی بود که او از یوحنا و
پطروس میخواست به او بدهند.

برای جمع بندی :
به نظر می آد تنها رسوالن (خدا و عیسی) قدرت عطاکردن هدایا روح القدس به بقیه را داشتند ،پس زمانی که رسوالن مردند
دیگر کسی برای عطا کردن هدایای روح القدس نبود.

تعمید:
حبشی در مورد عیسی مسیح و مرگش می آموخت و درخواست تعمید کرد .آیه  38می گوید "هر دو به آب درآمدند و فیلیپس
او را تعمید داد" .آیه  39می گوید  " :وقتی از آب بیرون آمدند .....
تعمید فرورفتن کامل زیر آب است (کامال به زیر آب رفتن) .خواجه سرا باسد ابتدا ایمان می آورد تا بتواند تعمید بگیرد.
نوزادان نباید تعمید بگیرند زیرا نمیتوانند از گناهان خود توبه کنند .کتاب مقدس از تعمید گرفتن نوزادان حرفی نزده است .این
چیزی است که بشر ساخته و بخشی از حقیقت خداوند نیست.

لطفا جواب های خود را بفرستید به :

لطفا شماره مرجع خود را لحاظ کنید :

