
 (! Ch1:8) وعده انجام انسان، نه و  خدا از اطاعت
33-ACTS CH5:17 

 
CAP-RE! 
 :از بود عبارت ابتدا در اورشلیم کلیسای

 Ch1:15 - نفر 120 .1

 Ch2:41 - نفر 3120 سپس .2

 Ch2:47 -- مردم+  3120 سپس .3

 Ch4:4 -- نفر 10،000 -- 5000 از چیزی  هر احتماال مرد 5000 سپس .4

 !شاید+ Ch5:14!  15,000 -- سابقه بی راه در ، روزانه مسیحی به شدن تبدیل مردم سپس .5

 :است کرده موعظه نقطه این تا نوبت چهار  در  پیتر 

1. Ch1:15-26 

2. Ch2:14-36 

3. Ch3:12-26 

4. Ch4:8-12 

(8 sermons by Peter - Ch1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-

48 ;11:4-18 + ;15:7-11) 
 

 Ch4:31!  دهند می ادامه کردن صحبت به جسورانه و  اند شده پر  رسوالن
 

 تصویر
 چرا که کند می بیان مدافع  وکیل نیست گناهکار که کنید می اعتراف شما  اگر  بیفته؟ اتفاقي چه دادگاه توي قراره

 فراخوانی شامل است ممکن  که - دهند می ارائه را شواهدی آنها. است شده جرم مرتکب شما کنند می فکر آنها

 شما ینکها -۱: کند ثابت شود شناخته مجرم اینکه از قبل را زیر موارد باید قانونی پیگرد. باشد جرم به شاهدان

 می اینکه -۲.  ای شده جرم مرتکب پروا بی یا عمدا   و  است بوده این  منظورت ای، داده انجام غیرقانونی کاری

 از  دفاع شما . 3.  دهید می انجام را کار  این دانستید می اینکه یا است، اشتباه دهید می انجام که کاری دانستید

 زمانی) سوگند در  را خود شواهد توانید می شما و گوید می قانونی پیگرد که هآنچ چالش ما وکیل یا و شما یا را خود پرونده

 هیئت/قاضی یا)  دادرس -۵.  کند می اتخاذ را خود تصمیم دادگاه. ۴(.  حقیقت گفتن برای' سوگند' باید شما که

 به آزاد و  ،' تبرئه' ماش شود، نمی شناخته مجرم شما اگر . نه یا است گناهکار  شما آیا که گرفت خواهد تصمیم( منصفه 

 .میشي محکوم دادگاه طرف از بشي، شناخته مجرم اگر .  ترک

 
 !افتد می اتفاق رسوالن  به اعمال  در که است چیزی این

 
 فکر؟ برای مکث

 ۱۷وی  میکنه؟ حسودي سادوس چرا .1
 ۱۸وی  عمومي؟ زندان چرا .2
 ۲۰وی  دارد؟ معنایی چه« زندگی این» از فرشته .3
 زیادی حد تا ،(v23 به اشاره با) شنیدند را کلمات  این ارشد های  کشیش و عبدم  کاپیتان» از منظور  .4

 ۲۴وی  ؟.........« بودند شده اغتشاش
 ۳۳-۲۷وی  است؟ نشده ذکر  را خود بزرگ فرار  رسوالن  شیوه چرا رسوالن، ارائه از پس .5
 ۲۸وی  نمیکنه؟ ذکر  رو عیسي اسم اعظم کاهن  چرا .6
   میده؟ ارائه رو  بزرگي حقیقت 4 چه پیتر .7

 
1. V30 - کرد بزرگ را مسیح عیسی خدا 



2. V31 - کرد  تبرئه را مسیح عیسی خدا 
3. V31 - دهد  می ارائه بخشش و  توبه خدا 
4. V32 - داد کنند می اطاعت که کسانی به را القدس روح  خدا 

 
 ۱۸-۱۷وی!  دستگیري و  حسادت

 می را آن کنم می فکر من  ، دولت را کتاب موضوع  که است اعمال کتاب از جمله یک  انتخاب به مجبور من اگر

 دهد، قرار خدا راست دست در را او  جای تا بازگردد بهشت به عیسی اینکه از قبل  درست.  Ch1:8 اعمال شود

 که هنگامی را قدرت  شما اما» کند، می ک پژوا اعمال  کتاب تمام طریق از که دهد می شاگردان  به را کالم این او 

 خواهید سامره و یهودا تمام در و  اورشلیم در من  شاهد شما و کرد خواهید دریافت است، آمده شما بر القدس روح 

 .«زمین آخر  تا و    بود،
 

 روح .  است وعده این تحقق بینیم می آنچه کنیم، می حرکت اعمال کتاب طریق از ها  خطبه این در که طور همان 

 به منجر که است فراطبیعی قدرت آن نتیجه آید، می شاگردان بر  غیرمعمول بودن  کامل با بارها  و بارها القدس

 می ما که است چیزی این -- جدید زندگی... شاهد... قدرت... روح .  شود می بخش زندگی و  شجاعانه شاهد

 !اولیه کلیسای تاریخ در آشکار بینیم
 

 فراطبیعی واقعا   بلکه رسد، می نظر  به طبیعی که نیست موعظه آرام قدرت صرفا   تقدر و » پایپر جان گفته به

 زندگی تغییر  به و  آید، می شاهد با که قدرتی دوباره، و  دوباره!(.  کنیم می شکر  آن خاطر به را خدا ما  و ) است

  ،( Ch2:2–3) باد صدای آتش، های زبان - فراطبیعی آشکارا چیزی است، العاده خارق چیزی کند، می کمک
 در  توجه، قابل  تحویل  و  شفا دیدیم، گذشته های هفته در  که همانطور  یا(.  Ch4:31) ساختمان دادن تکان

 دیگری زمان هر  از  بیش و » که است شده داده شرح ۱۴ آیه در  قدرت تظاهرات این تأثیر .  Ch5:16 اعمال 

  Ch1:8 اعمال  از  خارج بازی این.« کند می کثرت را زن هم و  زن هم شدند، اضافه پروردگار  به مؤمنین

 مردم زندگی شهادت و  شود؛ می آشکار  ای العاده فوق قدرت; معمول  غیر  راه در کلیسا بر  آید می روح.  است

 .«آورد می پادشاهی به را
 

 کرد می کار Ch4:1-2 اعمال به کردن نگاه با مسیحیان قدرت مورد در تا Sadducees دلیل توانید می شما

 آن تنها نه مسیحیان که هنگامی بنابراین .  (۸–۲۳:۶ اعمال) کردند تکذیب را مردگان  رستاخیز ها سادوس.  ببینید را

 توانید می شما  ،(Ch5:12 اعمال ) دادند انجام آن  از  حمایت برای هایی شگفتی و ها هنشان بلکه داد، آموزش را

 !بود قدرتمند القدس  روح طریق از  رسوالن وزارت و بود ناتوان وزارتشان محض، حسادت ! کنید تصور  را مخالفان

 
 آ ۲۱- ۱۹وی!  فرشته و  زندان از  فرار 
 آزاد« الهی مداخله» طریق  از  رسوالن  که شود روشن ترش، ردهگست خوانندگان و  تائوفیلس که کند می آرزو  لوقا

 (   Ch12:6-11- Peter + Ch16:26-30 – Paul) شدند
 قرار" موضع" رسوالن  مورد در !  دارند گیری موضع  به نیاز دهان شاهدان بلکه نیستند، عینی شاهد فقط شاگردان

 که شود می داده دستور فرشته توسط سوالن ر!  شود  ساخته معبد یهودی، مذهبی و  ملی زندگی مرکز  در بود

 در انجیل به dogged قدمی ثابت محکم، ایستادن را، خود زمین داشتن نگه برای - ایستاده معبد در  و  بروید

 !  بود  نیاز مورد سخت اذیت و  آزار مقابل
 

 !شد سرخورده الهی نظر  از خدا مأموریت از جلوگیری برای انسانی های تالش
 

 برای» کند می بیان استوت  جان!  انسان در نه و  کند می آشکار خدا به را  خود رویه بی ایمان  رسوالن  اعمال

 مقامات تسلیم تا کنند، می صحبت کلی طور به و  شوند می فراخوانده وجدانی شهروندان به مسیحیان اطمینان،

 Peter Ch2:13 تیتوس ؛۱:۱۳چ رام) شوند انسانی
st

Ch3:1; 1  .) داده خدا قدرت از  نظر  مورد مرجع اگر  اما 

 این مسیحی وظیفه کند، استفاده سوء کند می نهی یا دهد می فرمان او که را آنچه او که آنچه  به دادن فرمان  برای خود شده

 (.    pg116 اعمال، پیام استوت، جان« )کند اطاعت خدا  از  تا کند سرپیچی انسانی اقتدار  از که است
 

 ۳۳-بی۲۱وی!  دعوی اقامه و  مسیح یا
 زندان وجود با دارد وجود آنها!  هستند شده دستگیر رسوالن  ورود منتظر  و  اند شده جمع سنهدرین حال همین  در
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 به که مردانی که شود می گفته( است سنهدرین که) آنها به!  v23 وظیفه در  نگهبانان و  ،" کردن قفل " در بودن

 می سکورتا افرادش و معبد کاپیتان که شود می گفته ما به!  کنند می تدریس v25 معبد در هستند آن دنبال

 وقتی که است این است جالب واقعا  که چیزی.  مذهبی رهبران شده جمع  گردهمایی به رسوالن زور، بدون کردند،

 !رود نمی سوال زیر شدند آزاد چگونه رود، می سوال  زیر
 

 و  اتهامات شنیدن برای قاضی یا قاضی برابر در( متهم) آوردن - دعوی  اقامه!  میشن آورده دادگاه یه به اونا
 متهم حساب دو  در دادگاه تحقیر به عالی کشیش توسط آنها که جایی.  نیست گناهکار  یا گناهکار  یا معموال   اقرار

 :شوند می
 !(را او  نام ذکر جرات آنها چه اگر) Ch4:18+21 عیسی نام موعظه و  تدریس ادامه .1
 !کنند می سرزنش او قتل خاطر  به را یهودیان رسوالن که .2

 
 :دهد می ارائه دعوی اقامه به را واقعیت چهار او!  است کردنین باور پیتر پاسخ

1. V30 - کرد بزرگ را مسیح عیسی خدا 
2. V31 - کرد  تبرئه را مسیح عیسی خدا 
3. V31 - دهد  می ارائه بخشش و  توبه خدا 
4. V32 - داد کنند می اطاعت که کسانی به را القدس روح  خدا 

 
 و 10: 4 ساعت ; 18-17, 15-3:13 است؛ Ch2:23 یهودیان عهده بر عیسی قتل که ساختند روشن  رسوالن 
 می خاصی جرم مرتکب که کسی که!   Deuteronomy Ch21:22-23 به ریشه" درخت" کلمه!  اینجا

 !شود می نفرین شود می آویخته درختی به و  شود
 

 برنامه
 بده؟  نشون میخواد چي لوک

 !شدند می محافظت الهی نظر از  حال این با و برند می رنج شدند، رسوا نا  عل رسوالن که .1
 !است v30 یهودیت تحقق مسیحی ایمان .2

•  


