
  اعمال رسوالن
  

  :شروع کنيد ١۴لطفاً با خواندن اعمال فصل 
  آنها مستقيم رفتند.  پولس و برنابا در اولين سفر مبلغی خود به قونيه رسيده بودند

  .به کنيسه تا يهوديان را موعظه کنند
  ١۴:١يهوديان بی ايمان چه کردند؟  

  چرا پولس و برنابا به سمت ليسترا حرکت کردند؟
  لنگ را شفا داد و سپس مردم ليسترا فکر کردند که او و برنابا بايد خدا باشند و نهپولس مرد  
  ١۴:٢.فقط يک مرد 

  ١۴:٣چه کاری می خواستند انجام دهند؟" خدايان"آنها برای خشنود کردن  
  ١۴:۴چگونه پولس خدای واقعی را برای اين مشرکان بت پرست توصيف کرد؟

اين نشان می دهد که افراد به راحتی چگونه می توانند به بدی .  ا سنگسار كردندخيلی زود پس از آن ، مردم پولس ر
  ما بايد ياد بگيريم و.  سوق پيدا کنند

ه ما بايد به ياد  آوريم ک.  مراقب باشيم که ما به افرادی که هدف شيطانی دارند گوش ندهيم و به جمعيت آنها نپيونديم 
  چگونه

را فرياد كشيدند ، اما با اين وجود طی يك هفته آنها " حسنا"ل شهر استقبال كردند و مردم اورشليم از عيسی به داخ 
  بودند

  ١۴:۵.را سر دادند".صليب کردن او"فرياد   
  آنها در پايان اولين سفر مبلغی خود در هنگام بازگشت 

  ١۴:۶به انطاکيه چه کردند؟
  

  :شروع کننيد ١۵لطفاً با خواندن اعمال فصل 
  

  با ختنه شدن  قانون موسی را نگه دارند:ی دهد که برخی از فريسيان می خواستند که همه مؤمناننشان م 5آيه 
  )برای يادآوری کردن قانون های موسی: نگاه کنيد ۶به فصل (
  

  15اعمال فصل  -سؤاالت 
  ١۵:١). را بخوانيد 27-9: 17پيدايش (اولين کسی که گفته شد ختنه شده کيست؟  

  ١۵:٢)17:14پيدايش (رای کسی که ختنه نشده باشد؟  چه اتفاقی می افتد ب
  

  و فرزندان او نيز)17:10پيدايش .(همچنين نشانه عهدی است که خدا به پدر آنها ابراهيم داده است
  .آموختند که يهوديان که از تبار ابراهيم هستند به معنای واقعی به گوشت قُلَفَۀ خود افتخار نمی کنند 

يهوديان به فرزندان ابراهيم بودند بسيار افتخار .،کسی به آن افتخار نميکند)اضافه محل ختنهگوشت (گوشت قُلَفَۀ
  .ميکردند و غير يهوديان را مورد تمسخر قرار ميدادند،که اين کار خيلی اشتباه بود

  جالب است که قرار بود ختنه در روز هشتم انجام شود
  .ی لخته شدن و بهبود بهتر استاين در شرايطی است که در اين روز خون کودک برا 
  
  نتيجه بحث آنها در اورشليم اين بود که آنها 
آيه (پطرس گفت که حتی يهوديان نمی توانستند قانون را نگه دارند .تصميم گرفتند که قانون موسی را نگه ندارند 

قانون احتياج نداشتند زيرا  در واقع ، غيريهوديان به.  پس چرا بايد مؤمنان غير يهودی مجبور به رعايت آن شوند)10
فضل يعنی هديه رايگان و اين کامال استحقاقی ).11آيه (با فضل خداوند عيسی مسيح آنها می توانستند نجات يابند 

توانيم نجات پيدا کنيم،اما اين توسط خدا به ما اعطا شده است،حتی اگر هيچ کس لياقت آن را بنابراين ما خود نمی.است
  .نداشته باشد



  
  

ً بر   ادران غيريهودی لطفا
  .گوشتی را که در عبادتگاه استفاده شده است نخوريد

  .خون و گوشتی که پر از آن باشد نخوريد
  .گوشت حيواناتی که خون آنها کامال تخليه نشده است را نخوريد

  .ربطی به بی اخالقی جنسی ندارد
  برادر يهودی شما از اورشليم

  
  .را بنويسيد 11آيه  15:3
  و برنابا چه چيزی به مردم گفتند؟پولس  15:4
  موردی را که غيريهوديان بايد از قانون موسی پيروی کنند ، ذکر کرده اند؟ 4کدام آيه ها  15:5
  چه چيزی بيان ميکند؟ 18آيه  15:6
  پطروس و برنابوس راجب چی مشاجره داشتند؟ 15:7
  چه کسی با او رفت؟.شروع دوم سفر مبلغی پولس است 40آيه  15:8

  شروع کنيد 16لطفاً با خواندن اعمال فصل 
  16اعمال فصل  -سؤاالت 

رسوالن و بزرگان کليسای اوليه تصميم گرفتند که ختنه برای نجات الزم نيست ، پس چرا پولس  15در فصل  16:1
  تيموتی را ختنه کرد؟

  .نقشه را مشاهده کنيد.  پولس به وضوح نشان داده شده است که در کجا بايد موعظه کند 8-6توجه به آيات  
  پولس در يک وحی چه گفت؟ 16:2

تصور می شود که در اين مرحله لوقا به .....".  ما "می گويد  10و در آيه ....." آنها : "می گويد 8توجه کنيد در آيه  
  .پولس پيوست ، و لوقا كسی است كه با الهام از اين كتاب از كتاب مقدس  را می نويسد

  ؟ليديا که بود 16:3
  او چه کاری کرد؟ 16:4
  چرا پولس و سيالس را به دادگاه آوردند؟ 16:5
  پولس و سيالس در زمانی که در زندان بودند چه کردند؟ 16:6
  چرا زندانبان ميخواست خودکشی کند؟ 16:7
  زندانبان برای نجات چه کاری بايد انجام دهد؟ 16:8
  ).32آيه (د ، پولس و سيالس چه کردند؟  قبل از اينکه زندانبان حتی زخمهای خود را بشوي 16:9

  
اگر يک نگهبان رومی اجازه دهد که زندانيشان فرار کند ، او را به قتل می رسانند؛  بنابراين زندانبان فکر کرد که . 1

  .پولس او را از اين امر نجات داد.  بهتر است خود را بکشد تا اجازه دهد روميان بی رحمانه اين کار را انجام دهند
  پولس می توانست بگويد او قبالً شهروند رومی بوده و از شالق و زندانی شدن فرار کند ، اما او. 2
اما بعداً او می خواست به مؤمنان جديد كمك كند،او ميخواست مردم فيليپی را .  کسی نبود که از حقوق خود دفاع کند 

  )مانند گذشته(او قانون را نقض نکرده بود ).  37آيه ( ترک کند زيرا ميدانست که با او بدرستی رفتار نشده است 
اين ممکن است به مؤمنان در فيليپی کمک کند تا آنها را از همان راه به متهم  شدن و ).  گفته شده است 21در آيه  

  .تحت پيگرد قانونی قرار گرفتن نجات دهند
  ). 32و  14آيات (يد راهنمايی شدند هر دو ليديا و زندانبان و خانواده اش توسط پولس ابتدا قبل از تعم. 3
  .مهم است که قبل از غسل تعميد مواردی راجع به عيسی و پادشاهی خدا درک کنيد 

  بودند كه) و لوقاو تيموتيس(آنها مراقب پولس و سيالس .  ليديا و زندانبان هر دو مهمان نواز بودند -4
  .اکنون برادرانشان در مسيح شده بودند 
  

  شروع کنيد 17اعمال فصل  لطفاً با خواندن



  
در تسالونيكس پولس از كتابهای عهد عتيق استفاده كرد تا به مردم نشان دهد كه عيسی مسيح مجبور به رنج و 

  ).3آيه (برخاستن از مردگان است 
  عهد عتيق درباره مرگ عيسی چه می گويد؟ 
  

  17اعمال فصل  -سؤاالت 
  

  .69:21؛  مزمور 7: 53؛  اشعيا 6: 50؛  اشعيا 5-4: 53اشعيا ؛  22:18؛  5: 31؛  8-7: 22؛  1: 22مزمور 
به جستجوی اين قسمت ها بپردازيد و ليستی از آنچه که کتاب مقدس درمورد مرگ عيسی پيشگويی کرده است  17:1

  .، تهيه کنيد
  

  اما چرا عيسی مايل به رنج کشيدن است؟
فقط وقتی می توان گفت که او .  شود تا ببيند گناه می کندعيسی بايد وسوسه .  نگاه کنيد 4:15به عبرانيان ) الف 
است،که او بر هرگونه وسوسه غلبه کرده باشد، و وسوسه نهايی اين بود که از مصلوب شدن خودداری " بدون گناه"

  .عيسی مرد مانند يک مرد بيگناه ، و از پدر خود در تمام امور پيروی کرد. کند
ان می دهد که چون عيسی رنج کشيده و وسوسه شده است ، او ما را ميفهمد وقتی به ما نش 18-17: 2عبرانيان ) ب

  .ما در حال زجر کشيدن و وسوسه شدن هستيم ، ما را می فهمد و می توانند به ما کمک کنند
  

  .پولس در خانه جيسون اقامت داشت ، بنابراين يهوديان به جستجوی او در آنجا رفتند
  يند پولس و دوستانش انجام داده اند؟اين يهوديان چه می گو 17:2
  از تسالونيکيان بودند؟" نجيب تر"چرا يهوديان در بريا 17:3
  چرا پولس بريا را ترک کرد؟ 17:4

  
  .مردم آتن می خواستند كه از هر خدايى محرابی داشته باشند.  در آتن ، پولس بت پرستان زيادی يافت

پولس از اين .  برپا کرده بودند" خدای ناشناس"، يک محراب يدکی در صورتی که خدايی را از دست نداده بودند  
  .برای گفتن درباره  خدای واقعی استفاده كرد، که آنها به وضوح از آن بی خبر بودند

  
  .را بخوانيد 31-24آيات 

  
  .ذکر کنيد 25و  24مواردی را که پولس در مورد خدای واقعی گفت در آيات  17:5
  ا آمده اند؟همه ملت ها از کج 17:6
  ، انسانها هنگام آگاهی از خدا بايد چه کنند؟ 27مطابق آيه  17:7
  به چه معنی است؟ 29آيه  17:8
  ).اين شامل شما و من است(چه چيزی خداوند به همه انسانها فرمان داده است؟   17:9

  )ينيدرا بب 2:16همچنين روميان (خدا داوری بر تمامی جهان را خواهد داشت  - 31آيه  17:10
  آيا اين حکم هنگام مرگ فرد صورت می گيرد؟  اگر نه ، چه موقع اتفاق خواهد افتاد؟. 1
  از چه کلماتی برای توصيف جهان استفاده می شود که چگونه داوری خواهد شد؟. 2
  چه کسی قاضی خواهد بود؟. 3
بدون گناه بود و بنابراين داوری صالح برای اثبات اينکه او (خدا چه کاری را برای مردی که داوری کرد انجام داد . 4

  ؟)می کند
  

  :توجه داشته باشيد
  



او نه تنها اين چيزها .  خدا از قبل می دانست که ملت ها قيام می کنند و سقوط می کنند و در کجا زندگی می کنند. 1
  ).4:17 و دانيل 8: 32؛ سفر تثنيه  26نگاه کنيد به آيه (را می دانست بلکه برنامه ريزی کرده بود 

او بايد مردی باشد که وسوسه شود و . به عنوان يک مرد توصيف شده است 31خداوند عيسی مسيح دوباره در آيه . 2
  ).4: 1عبرانيان (اما اکنون او از فرشتگان بزرگتر است .  بميرد

  
  

  شروع کنيد 18لطفاً با خواندن اعمال فصل 
  

  18اعمال فصل  -سؤاالت 
  

  پولس در کورينس
  

  بود؟) شغل او(جارت پول ت 18:1
  .پولس  روزهای تعطيل به کنيسه می رفت تا حقيقت را در مورد عيسی به يهوديان بياموزد 18:2

  آيا آنها تدريس پولس را پذيرفتند؟
  پولس در مورد اين يهوديان چه گفت؟

  کريسپوس و قرنتيان قبل از اينکه بخشوده شوند چه کردند؟ 18:3
  چرا؟.  نس را ترک کرد ، به سمت افسس رفت اما مدت طوالنی در آنجا نماندهنگامی که پولس کوري 18:4

به سفر ) 23آيه (سپس شروع کرد .  و احتماالً پس از آن به اورشليم رفت) 22آيه (وی سپس به سزارين بازگشت 
  .سوم مبلغی خود

  چرا آکيال و پريسيلال برای کمک به آپولو نياز داشتند؟ 18:5
  چه بود؟.  اما او دارای يک صفت مهم ديگر نيز بود") فصيح("ن خوبی بود آپولوس سخنرا 18:6

  
  نکاتی که بايد توجه کنيد

  
، پولس نمی خواست بار مؤمنين باشد ، بنابراين او به کار خود ادامه  18: 5تيموتی  1و  9،10: 10برخالف متی 

  داد در حالی که موعظه ميکرد
  

است و " منجی"عيسی به معنای ).  28و  5نگاه كنيد به " (عيسی مسيح بود"كه  پولس و آپولو به يهوديان نشان دادند
اين بدان معنی است که عيسی در واقع مسيح ، پادشاه ).  يعنی مسح شده به عنوان پادشاه(است " مسح"مسيح به معنای 

  .آينده بود
  
  
  
  

  
  

  
  
  
   
  
  


