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  اعمال رسوالن
  

  شروع شود 26 لطفاً با خواندن اعمال رسوالن بخش

  

 یوعده در مورد پولس گفت که او يک فريسی سختگير بوده است. فريسيان به وعده های داده شده به ابراهيم و ديگران 

مسيح و اميد به رستاخيز اعتقاد داشتند. اين چيزی بود که پولس موعظه کرده بود، پس چرا يهوديان اکنون او را متهم 

د و ورزيدنمیهاست، امتناع اين وعده می کردند؟ آنها به اين چيزها اعتقاد داشتند، اما از پذيرفتن اينکه عيسی تحققِ 

  .استه باشدايمان نمی آوردند که عيسی از مردگان برخ

  26سواالت اعمال رسوالن بخش 

 ؟کرده بود یچه کار ،انجام دهد یسيع هيعل یکار ديبار فکر کرده بود که کار با کيس لپو خود .1

ن رسوالموضوع در اعمال  نيا .را متوقف کرده است عيسی اوپادشاه گفت که چگونه  ِس پايپلوس به آگر

  .ديگو یم شتريگفت ب یسيعاو در آنچه که  ،به بعد 14 هياز آ نجاياما در ا ،شودیم افتي 9فصل 

 )است اجيکلمه احت کياز  شتريموارد ب یدر بعض( ديجمالت را کامل کن .2

 .  :تا نام مرا نزد  برو، زيرا که اين مرد ظرف برگزيدۀ من است«ولی خداوند به َحنانيا گفت

 و پادشاهانشان و قوم اسرائيل ببرد ______

 ؟دارد يیمعناچه  20ه يدر آ انجام دهند"توبه  "کاری برای .3

 ).مراجعه شود ٢٣ هيبه آ( ؟کرد چه بود عظهمو قيدر عهد عت حيکه پلوس در مورد مس یسه مورد .4

 ؟س چه بودلودر مورد پ گرانيپادشاه و د ِس پايآگر ميتصم .5

  ؟به پلوس گفته شد 11: 23 رسوالن مالدر اع حيمس یسيتوسط سرور ع یچه موضوع .6

7.   

  

  :نکات قابل توجه

 یکسان متما "نيسيقد" .قرار داده بود تيکه آنها را مورد آزار و اذ ديگو یمومن م انيحيبه مس 10 هيدر آپولس  .1

: 15 انيروم 1: 1 انيافسس 1: 1 انيدوم قرنت(هستند  "نيسيقد"کنند  یرويپ عيسی کنند از یم یکه سع

 "سيقد" ديبا رنديميکه م یافراد خوب دوينگ یم شان اين است کهميتصم یروم کيکاتول یساهايکل ).26و25

برد  یر مکااند به گرفته ديکه تعم یهمه کسان فيتوص یبرا " راسيقد"کتاب مقدس از کلمه  یول ،دنخوانده شو



 ديبا ماندارانياست که همه ا یکار نيو ا " استمجزا" ايو  "مجموعه جدا از هم" یمعن به .مرده ايزنده خواه 

  .دنجدا کن یويدن ريشر یزهايخودشان را از چ ديآنها با .انجام دهند

ر راه د او ما بعد از قبول کردنِ  .ميهست یکيدر تار ميريرا بپذ عيسی نکهيقبل از ا )ديتوجه کن ١٨ی(به آيه .2

 .ميرو یاو راه م یهااز آموزه یروشن

از  یادهيا چياو ه ".اتفاق نخواهد افتاد دگفتن یو موس امبرانيپ نکهياز ا ريبه غ یزيچ" :گفت ٢٢ هيپلوس در آ .3

او را دنبال  یهامثال ديما با .ه گفته اضافه نکردهچکتاب مقدس  نکهيادر مورد  گرانياز د یاحساس ايخود 

کتاب مقدس چه  نديگویکه م یکسان یو فقط به گوش دادن به حرفها ميو کتاب مقدس خودمان را بخوان م.يکن

 .ميگفته اکتفا نکن

 ً   خوانده شود 27اعمال رسوالن بخش  لطفا

 برادرش در ،پلوس تنها نبود .محاکمه در آنجا به روم در سفر کند یمجبور بود برا ،صريپس از مراجعه به قپلوس 

را به عنوان  ستارخوسيآرس ولپ )که از روم نوشته شده است( 10: 4 انيدر کولس .هم با او بود ،ستارخوسيآر ،حيمس

  .ممکن بود با او در سفر باشد هم قاول .کرد فيوصکه با او بود ت گريد یزندان کي

  27سواالت اعمال رسوالن بخش 

 .نشان داده شده 3 هيهمانطور که در آ ،رفتار کرد یبا او با مهربان ،فرمانده وِس يولي ،بود یزندان کيس لوپ هکه گرچ

  .سخت کمک کرد س در آن زمانِ لوخدا چگونه به پ ديتا متوجه شو ديدوباره بخش را بخوان

 ؟وستيشان به وقوع پکدام )،ديياز قبل بگو(کرد  ینيبشيپ سولپکه  را یدو مورد ،با کمک خدا .1

د که با او در سفر بودن یکسان ،وندديپ یم قتيو با آن و کالم او که به حق ،داشت مانيخود ا یلس به خداوپ

آنها مجبور  جيو به تدر !روزه نبوده کيتوفان  کيدهد که آن  یبه ما نشان م 27 هيآ ميداد.قرار  ريتحت تاث

  .و زنده بود یواقع یخدا کي لسوپ ید خدانکن ککه در شوندیم

 ؟انجام داد یقبل از خوردن نان چه کار سلوپ .2

 ).36: 15(متی  ؟ی چه کسی بوداو دنبال کننده .3

  )اعمال رسوالن(بودند  یدر کشت "روح" 276که  ديگو یم 37 هيدر آ

  ؟است یبه چه معن "روح"کلمه  .4

  

 ً   خوانده شود 28اعمال رسوالن بخش  لطفا

جان سالم به در برد و  یکشت حادثه از س. پولشودیشناخته م تکه آنها از آن خارج شدند امروزه به نام مال یارهيجز

نوع  نيآمده که ا 18و17: 16مرقس  دو عالمت در نيا .کند دايتواند شفا پ یم یسپس نشان داد که از گزند مار سم

را  ايهدا نيا کنندیهستند که ادعا م یامروزه کسان .دروح القدوس را دارن یاياست که عطا یکسان یها براافتنينجات 

س قدرت که پول یاز زمان .محدود است اريآنها بس یرا ندارد و قدرت شفابخش یسم یاما جرات برداشتن مارها ،دارند

 همينطور ،کندیرا کنترل م ايدن عيو وقا ،کندیهم معجزه م هخدا امروز .در شفا دادن شکست نخورد چگاهيخدا را داشت ه



انسان در دسترس نخواهد  یقدرت برا نيا ،نشان داده شده 8 مانطور که در اعمال رسوالن بخش ه ؛ماندارانيا یدگزن

  .بود

 یحيمحبت مس مانداريا کياگر  یحت ديگو یم .آمده است یحيو محبت مس ايعطا نيدر مورد ا 13بخش  قرنتياناول در 

  ):8 هيآ( ديگو یم نيهمچن یول .شوند یاستفاده نم ايعطا نياز ا (خيريه) را داشته باشد

  )"نبوت روح القدس( خواهند رفت انياما نبوتها از م "

  ها)"زبان یايهدا( رفتيخواهند پذ انيزبان ها پا"

  )..."معرفت یايهدا(خواهد شد  "معرفت زايل

روح  هدايای .شوندیروح القدوس تمام م یايهدا نيبه آنها گفت که ا نوشتیم انينامه را به قرنت نيکه ا یپس پلوس وقت

کمک به آنها  یموعظه و تمام کردن نوشتن کتاب مقدس و برا یبود که در سده اول برا یماندارانيالقدوس مخصوص ا

  داده شده بود. یحيمس یساهايکل یدر برقرار

   15-13های آيه

 و سه وسيپآاز برادران با او در بازار  یبعض ،کند یبا برادران سپر پوتيولیروز را در شهر  7لس اجازه داشت وپ

 .تاس تياهم یدارا گريدمعبادت با ه یبرا افتهي نيتام ماندارانِ يا یآنجا همچنان وجود دارد و برا .مالقات کردند خانهيم

 نيا .گفتگو در مورد کتاب مقدس است خواندن و بحث و ،گريکديبا  شيايخواندن دعا و ن ،شامل پاره کردن ناناين 

شکر ت"قادر به  ديرا د حيکه برادران در مس نيس بعد از الوپس پ .کند یم قيرا تشو گريهمد ماندارانياست که ا یراه

اما عبادت خدا و  ،ستيمشترک ن یمانيبرادران و خواهران باوجود فقط  ،حيعبادت صح .بود "از خدا و گرفتن قدرت

  ).دينگاه کن 3: 1 وحناياول ( .ارزشمند است یليخ رشپس

 بود یو همچنان زندانا .مالقات کننده داشته باشد یاديکند و تعداد ز یاجازه داشت در خانه خودش زندگ سلوروم پ در

انجام نداده  یکار اشتباه چيداد که ه یم حياو توض و آمدندینزدش م انيهودي .ادامه دهد شبشارت به توانست یم یول

  .داد یم آموزش به آنها ثاريخدا و ا یو سپس در مورد پادشاه ،است

 انيهوديو حاال  ،کردندیرا رد م عيسیس و پول ميدر اورشل انيهودي ند.اوردين مانيا انيهودياز  یاديز یليدوباره تعداد خ

  .خواستند یدر روم نجات خدا را نم

  28سواالت اعمال رسوالن بخش 

 ؟سخن گفته دينخواهند شن انيهودي نکهيدر مورد ا بیکدام ن .1

 ؟شنوند یم یچه کسان .2

  .خدا موعظه کرده است یو پادشاه عيسیس در مورد لوکه پ ديگویم 31و  23 هيآ 

 :ديدان یچه م نهايدر مورد ا .3

 )72 ريمزام نيممکن است کمک تان کند همچن از دوره 11و  9، 4 درس( ؟خدا یپادشاه

a. ؟کجا خواهد بود 



b. ؟شود یشروع م یزمان چه 

c. ؟آن چقدر است یبزرگ 

d. ؟پادشاه خواهد بود یچه کس 

e. ؟سلطنت از کجا خواهد بود 

f. ؟سلطنت خواهد کرد یچه کس 

g. ؟با امروزه فرق دارد یپادشاه اینهيدر چه زم 

 :ديدان یموارد چه م نيدر مورد ا .4

  )ممکن است به شما کمک کند 19و16درس ( حيمس یسيخداوند ع

a. ؟است یپدرش چه کس 

b. ؟است یکس رشماد 

c. ؟کرد یزندگ یدر چه شهر 

d. ؟هستند یکي سايعخدا و  ايآ 

e. ؟کرده بود یآمدن زندگ اياست که قبل از به دن یشخص عيسی ايآ 

f. ؟ (تعميد گرفت)کامل در آب فرو رفت ايبود  یحيمس کياو  ايآ 

g. ؟به او داده شد یزيچه چ ديدر هنگام تعم 

h. ؟ستيچ "یسي"عکلمه  یمعن 

i. ؟ستيچ "حيمس" یمعن 

j.  ديرا ذکر کن ليدو دل( د؟مرعيسی چرا.( 

k.  ؟کرد زيخدا او را از مرگ رستاخچرا 

l. ؟استکج االن یسيع اوندخد 

m.  ؟است یدر حال انجام چه کار عيسیخداوند 

n.  ديحداقل سه مورد را ذکر کن( ؟برگردد نيکه به زم یدهد وقت یانجام م یچه کاراو.( 

  ."نداهبست ريزنج نياست که مرا بد لياسرائ ديبه خاطر ام"...  :ديگویس ملوپ 20 هيآدر 

است محاکمه  دهبه آنچه خدا به پدران ما وعده دا ديو امروز به خاطر ام" :ديگو یاو م 6: 26در بخش 

  م."شو یم

به  وداد  عدهو ميخدا به ابراه .هستند یکي "به آنچه خدا به پدران ما وعده داده ديام"و  "لياسرائ ديام"

به هر کدام از آن منابع رجوع  .ديتوان د یم شيدايدر کتاب پ را نهايا .هم تکرار کرد عقوبياسحاق و 

  ).ديکن یم دايه به هم را پيشما مطالب شب( .ديخدا به هر کدام را ذکر کن یو وعده ها .ديکن

 )ديبده ازيامت یخود برا یو به مرب ديجدول را کامل کن نيلطفاً ا( .5

 

  منابع

  (همه در پيدايش)

  های خدا به ابراهيم چه بود؟وعده

12 :1- 3    



12: 7    

13 :14- 17    

15 :1- 7    

15 :18    

17 :4- 8    

17 :19    

22 :15- 18    

24 :7    
  

  

خداوند  - به آن اشاره شده است شيدايکه در پ کندیصحبت م ميابراه از خاص ""نسلی در مورد 3:16غالطيان در 

  .حيمس یسيع

به  نيا "برکت خواهند گرفت ی قومهاتو همهبه واسطه نسل " :ديگو یکه م يیجا 18: 22 شيدايدر پ ،مثال یپس برا

 عظهمو ميراهاببه  )خبر خوش( ليانج :دينظر کن غالطيانبه  .ابنديتوانند برکت  یها مقوماست که همه  ر عيسیخاطر کا

  ".افتيها برکت خواهند قومتمام  )ميابراه(به خاطر تو "بود  نيآن ا .شده بود

 .ابديتحقق  عيسی قياز طر یهودي ريغ یهاقومبه همه  تواندیم ميابراه برکت آنکه  دهد ینشان م 14: 3غالطيان 

 مياز اقوام ابراه یکي نيبنابرا )هاقوماز همه ( مياگرفته ديتعم یسيع حيدر مس چون ما 29 -27: 3 ؟ غالطيانچگونه

 نيو ا .است مابخشش گناهان  ،خارق العاده یهااز برکت یکي تعميد. تياهم یاست برا یليدل نيو ا .ميشویمحسوب م

اما  ).دينگاه کن 26و25: 3 به اعمال رسوالن(شانس داده شد  نيا انيهوديابتدا به  .است ريپذامکان تعميد قيفقط از طر

به  تواند یبرکت م نيکه چگونه ا ميديدر کتاب اعمال رسوالن ما د .نداشتند و آن را رد کردند یااز آنها عالقه یاريبس

با تمام  عيسی بخشيده شود. در مرگ ديتعم ابکه گناهانمان  ميرا دار نيامکان ا نيما همچن .داده شود ميهمه مردم تعم

  .ميبه خدا خدمت کن ميتوان یآورد م یما م یکه آن برا يیرکتهاب

 را بخوانيد). 17 -1: 3 انيکولس ،14 -12: 2انيکولس ،6 بخش انيروم( .6

a. ؟ديانجام ده ميبرکت با ابراه افتيقبل از در ديرا با يیچه کارها 

b. ؟افتي ديبرکت خواه یقيکار از چه طر نيپس از انجام ا  

  

  .دوره از اعمال رسوالن جالب توجه بوده و به درک شما از کتاب مقدس کمک کرده باشد نيدر ا يمدواريما ام

  .شودیها خوشحال مبه آن نجواب داداز که  یکس ،ديخود بپرس یو از مرب ادداشتيرا  لطفاً آنها ديداشت یلاگر سوا

  .باشد که خدا شما را در مطالعه کالمش برکت دهد

  


