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اعمال رسوﻻن
لطفا ً با خواندن اعمال رسوﻻن بخش  26شروع شود

پولس گفت که او يک فريسی سختگير بوده است .فريسيان به وعده های داده شده به ابراهيم و ديگران در مورد وعدهی
مسيح و اميد به رستاخيز اعتقاد داشتند .اين چيزی بود که پولس موعظه کرده بود ،پس چرا يهوديان اکنون او را متهم
ق اين وعدههاست ،امتناع میورزيدند و
می کردند؟ آنها به اين چيزها اعتقاد داشتند ،اما از پذيرفتن اينکه عيسی تحق ِ
ايمان نمی آوردند که عيسی از مردگان برخاسته باشد.

سواﻻت اعمال رسوﻻن بخش 26
 .1خود پولس يک بار فکر کرده بود که کار بايد کاری عﻠيه عيسی انجام دهد ،چه کاری کرده بود؟
پﻠوس به آگريپا ِس پادشاه گفت که چگونه عيسی او را متوقف کرده است .اين موضوع در اعمال رسوﻻن
فصل  9يافت میشود ،اما در اينجا از آيه  14به بعد ،او در آنچه که عيسی گفت بيشتر می گويد.
 .2جمﻼت را کامل کنيد )در بعضی موارد بيشتر از يک کﻠمه احتياج است(

 . ولی خداوند به َحنانيا گفت» :برو ،زيرا که اين مرد ظرف برگزيدۀ من است تا نام مرا نزد
______ و پادشاهانشان و قوم اسرائيل ببرد
" .3کاری برای توبه انجام دهند" در آيه  20چه معنايی دارد؟
 .4سه موردی که پﻠوس در مورد مسيح در عهد عتيق موعظه کرد چه بود؟ )به آيه  ٢٣مراجعه شود(.
 .5تصميم آگريپا ِس پادشاه و ديگران در مورد پولس چه بود؟
 .6چه موضوعی توسط سرور عيسی مسيح در اعمال رسوﻻن  11 :23به پﻠوس گفته شد؟
.7

نکات قابل توجه:
 .1پولس در آيه  10به مسيحيان مومن می گويد که آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بود" .قديسين" تمام کسانی
که سعی می کنند از عيسی پيروی کنند "قديسين" هستند )دوم قرنتيان  1 :1افسسيان  1 :1روميان :15
25و .(26کﻠيساهای کاتوليک رومی تصميمشان اين است که می گويند افراد خوبی که ميميرند بايد "قديس"
خوانده شوند ،ولی کتاب مقدس از کﻠمه "قديس" را برای توصيف همه کسانی که تعميد گرفتهاند به کار می برد

خواه زنده يا مرده .به معنی "مجموعه جدا از هم" و يا "مجزا" است و اين کاری است که همه ايمانداران بايد
انجام دهند .آنها بايد خودشان را از چيزهای شرير دنيوی جدا کنند.
کردن او ما در راه
) .2به آيهی ١٨توجه کنيد( قبل از اينکه عيسی را بپذيريم در تاريکی هستيم .بعد از قبول
ِ
روشنی از آموزههای او راه می رويم.
 .3پﻠوس در آيه  ٢٢گفت" :چيزی به غير از اينکه پيامبران و موسی گفتند اتفاق نخواهد افتاد" .او هيﭻ ايدهای از
خود يا احساسی از ديگران در مورد اينکه کتاب مقدس چه گفته اضافه نکرده .ما بايد مثالهای او را دنبال
کنيم .و کتاب مقدس خودمان را بخوانيم و فقط به گوش دادن به حرفهای کسانی که میگويند کتاب مقدس چه
گفته اکتفا نکنيم.

لطفا ً اعمال رسوﻻن بخش  27خوانده شود
پﻠوس پس از مراجعه به قيصر ،مجبور بود برای محاکمه در آنجا به روم در سفر کند .پﻠوس تنها نبود ،برادرش در
مسيح ،آريستارخوس ،هم با او بود .در کولسيان ) 10 :4که از روم نوشته شده است( پولس آريستارخوس را به عنوان
يک زندانی ديگر که با او بود توصيف کرد .لوقا هم ممکن بود با او در سفر باشد.

سواﻻت اعمال رسوﻻن بخش 27
وس فرمانده ،با او با مهربانی رفتار کرد ،همانطور که در آيه  3نشان داده شده.
گرچه که پولس يک زندانی بود ،يولي ِ
زمان سخت کمک کرد.
دوباره بخش را بخوانيد تا متوجه شويد خدا چگونه به پولس در آن
ِ
 .1با کمک خدا ،دو موردی را که پولس پيشبينی کرد )از قبل بگوييد( ،کدامشان به وقوع پيوست؟
پولس به خدای خود ايمان داشت ،و با آن و کﻼم او که به حقيقت می پيوندد ،کسانی که با او در سفر بودند
تحت تاثير قرار ميداد .آيه  27به ما نشان می دهد که آن يک توفان يک روزه نبوده! و به تدريﺞ آنها مجبور
میشوند که درک کنند خدای پولس يک خدای واقعی و زنده بود.
 .2پولس قبل از خوردن نان چه کاری انجام داد؟
 .3او دنبال کنندهی چه کسی بود؟ )متی .(36 :15
در آيه  37می گويد که " 276روح" در کشتی بودند )اعمال رسوﻻن(
 .4کﻠمه "روح" به چه معنی است؟

لطفا ً اعمال رسوﻻن بخش  28خوانده شود
جزيرهای که آنها از آن خارج شدند امروزه به نام مالت شناخته میشود .پولس از حادثه کشتی جان سالم به در برد و
سپس نشان داد که از گزند مار سمی می تواند شفا پيدا کند .اين دو عﻼمت در مرقس 17 :16و 18آمده که اين نوع
نجات يافتنها برای کسانی است که عطايای روح القدوس را دارند .امروزه کسانی هستند که ادعا میکنند اين هدايا را
دارند ،اما جرات برداشتن مارهای سمی را ندارد و قدرت شفابخشی آنها بسيار محدود است .از زمانی که پولس قدرت
خدا را داشت هيچگاه در شفا دادن شکست نخورد .خدا امروزه هم معجزه میکند ،و وقايﻊ دنيا را کنترل میکند ،همينطور

زندگی ايمانداران؛ همانطور که در اعمال رسوﻻن بخش  8نشان داده شده ،اين قدرت برای انسان در دسترس نخواهد
بود.
در اول قرنتيان بخش  13در مورد اين عطايا و محبت مسيحی آمده است .می گويد حتی اگر يک ايماندار محبت مسيحی
را داشته باشد )خيريه( از اين عطايا استفاده نمی شوند .ولی همچنين می گويد )آيه :(8
" اما نبوتها از ميان خواهند رفت )نبوت روح القدس("
"زبان ها پايان خواهند پذيرفت )هدايای زبانها("
"معرفت زايل خواهد شد )هدايای معرفت("...
پس پﻠوس وقتی که اين نامه را به قرنتيان مینوشت به آنها گفت که اين هدايای روح القدوس تمام میشوند .هدايای روح
القدوس مخصوص ايماندارانی بود که در سده اول برای موعظه و تمام کردن نوشتن کتاب مقدس و برای کمک به آنها
در برقراری کﻠيساهای مسيحی داده شده بود.
آيههای 15-13
پولس اجازه داشت  7روز را در شهر پوتيولی با برادران سپری کند ،بعضی از برادران با او در بازار آپيوس و سه
مانداران تامين يافته برای عبادت با همديگر دارای اهميت است.
ميخانه مﻼقات کردند .آنجا همچنان وجود دارد و برای اي
ِ
اين شامل پاره کردن نان ،خواندن دعا و نيايش با يکديگر ،خواندن و بحث و گفتگو در مورد کتاب مقدس است .اين
راهی است که ايمانداران همديگر را تشويق می کند .پس پولس بعد از اين که برادران در مسيح را ديد قادر به "تشکر
از خدا و گرفتن قدرت" بود .عبادت صحيح ،فقط وجود برادران و خواهران بايمانی مشترک نيست ،اما عبادت خدا و
پسرش خيﻠی ارزشمند است) .اول يوحنا  3 :1نگاه کنيد(.
در روم پولس اجازه داشت در خانه خودش زندگی کند و تعداد زيادی مﻼقات کننده داشته باشد .او همچنان زندانی بود
ولی می توانست به بشارتش ادامه دهد .يهوديان نزدش میآمدند و او توضيح می داد که هيﭻ کار اشتباهی انجام نداده
است ،و سپس در مورد پادشاهی خدا و ايثار به آنها آموزش می داد.
دوباره تعداد خيﻠی زيادی از يهوديان ايمان نياوردند .يهوديان در اورشﻠيم پولس و عيسی را رد میکردند ،و حاﻻ يهوديان
در روم نجات خدا را نمی خواستند.

سواﻻت اعمال رسوﻻن بخش 28
 .1کدام نبی در مورد اينکه يهوديان نخواهند شنيد سخن گفته؟
 .2چه کسانی می شنوند؟
آيه  23و  31میگويد که پولس در مورد عيسی و پادشاهی خدا موعظه کرده است.
 .3در مورد اينها چه می دانيد:
پادشاهی خدا؟ )درس  9 ،4و  11از دوره ممکن است کمک تان کند همچنين مزامير (72
 .aکجا خواهد بود؟

 .bچه زمانی شروع می شود؟
 .cبزرگی آن چقدر است؟
 .dچه کسی پادشاه خواهد بود؟
 .eسﻠطنت از کجا خواهد بود؟
 .fچه کسی سﻠطنت خواهد کرد؟
 .gدر چه زمينهای پادشاهی با امروزه فرق دارد؟
 .4در مورد اين موارد چه می دانيد:
خداوند عيسی مسيح )درس 16و 19ممکن است به شما کمک کند(
 .aپدرش چه کسی است؟
 .bمادرش کسی است؟
 .cدر چه شهری زندگی کرد؟
 .dآيا خدا و عيسا يکی هستند؟
 .eآيا عيسی شخصی است که قبل از به دنيا آمدن زندگی کرده بود؟
 .fآيا او يک مسيحی بود يا کامل در آب فرو رفت؟ )تعميد گرفت(
 .gدر هنگام تعميد چه چيزی به او داده شد؟
 .hمعنی کﻠمه "عيسی" چيست؟
 .iمعنی "مسيح" چيست؟
 .jچرا عيسی مرد؟ )دو دليل را ذکر کنيد(.
 .kچرا خدا او را از مرگ رستاخيز کرد؟
.l

خداوند عيسی اﻻن کجاست؟

 .mخداوند عيسی در حال انجام چه کاری است؟
 .nاو چه کاری انجام می دهد وقتی که به زمين برگردد؟ )حداقل سه مورد را ذکر کنيد(.
در آيه  20پولس میگويد ..." :به خاطر اميد اسرائيل است که مرا بدين زنجير بستهاند".
در بخش  6 :26او می گويد" :و امروز به خاطر اميد به آنچه خدا به پدران ما وعده داده است محاکمه
می شوم".
"اميد اسرائيل" و "اميد به آنچه خدا به پدران ما وعده داده" يکی هستند .خدا به ابراهيم وعده داد و به
اسحاق و يعقوب هم تکرار کرد .اينها را در کتاب پيدايش می توان ديد .به هر کدام از آن منابﻊ رجوع
کنيد .و وعده های خدا به هر کدام را ذکر کنيد) .شما مطالب شبيه به هم را پيدا می کنيد(.
) .5لطفا ً اين جدول را کامل کنيد و به مربی خود برای امتياز بدهيد(
منابﻊ
)همه در پيدايش(
3 -1 :12

وعدههای خدا به ابراهيم چه بود؟

7 :12
17 -14 :13
7 -1 :15
18 :15
8 -4 :17
19 :17
18 -15 :22
7 :24

در غﻼطيان  3:16در مورد "نسﻠی" خاص از ابراهيم صحبت میکند که در پيدايش به آن اشاره شده است  -خداوند
عيسی مسيح.
پس برای مثال ،در پيدايش  18 :22جايی که می گويد" :به واسطه نسل تو همهی قومها برکت خواهند گرفت" اين به
خاطر کار عيسی است که همه قومها می توانند برکت يابند .به غﻼطيان نظر کنيد :انجيل )خبر خوش( به ابراهيم موعظه
شده بود .آن اين بود "به خاطر تو )ابراهيم( تمام قومها برکت خواهند يافت".
غﻼطيان  14 :3نشان می دهد که آن برکت ابراهيم میتواند به همه قومهای غير يهودی از طريق عيسی تحقق يابد.
چگونه؟ غﻼطيان  29 -27 :3چون ما در مسيح عيسی تعميد گرفتهايم )از همه قومها( بنابراين يکی از اقوام ابراهيم
محسوب میشويم .و اين دليﻠی است برای اهميت تعميد .يکی از برکتهای خارق العاده ،بخشش گناهان ما است .و اين
فقط از طريق تعميد امکانپذير است .ابتدا به يهوديان اين شانس داده شد )به اعمال رسوﻻن 25 :3و 26نگاه کنيد( .اما
بسياری از آنها عﻼقهای نداشتند و آن را رد کردند .در کتاب اعمال رسوﻻن ما ديديم که چگونه اين برکت می تواند به
همه مردم تعميم داده شود .ما همچنين امکان اين را داريم که گناهانمان با تعميد در مرگ عيسی بخشيده شود .با تمام
برکتهايی که آن برای ما می آورد می توانيم به خدا خدمت کنيم.
) .6روميان بخش  ،6کولسيان ،14 -12 :2کولسيان  17 -1 :3را بخوانيد(.
 .aچه کارهايی را بايد قبل از دريافت برکت با ابراهيم انجام دهيد؟
 .bپس از انجام اين کار از چه طريقی برکت خواهيد يافت؟

ما اميدواريم در اين دوره از اعمال رسوﻻن جالب توجه بوده و به درک شما از کتاب مقدس کمک کرده باشد.
اگر سوالی داشتيد لطفا ً آنها را يادداشت و از مربی خود بپرسيد ،کسی که از جواب دادن به آنها خوشحال میشود.
باشد که خدا شما را در مطالعه کﻼمش برکت دهد.

