
 !هستیوری در دیگری علت هر مثل نه
42-ACTS CH5:34 

 
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 پنج در پیتر

1. Ch1:15-26 

2. Ch2:14-36 

3. Ch3:12-26 

4. Ch4:8-12 

5. Ch5:29-42 

(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
 های سرگرمی برای که است موزیکال کمدی صحنه تولید نوعی -۲".  پانتو" رسمی غیر طور  به.  1  – پانتومیم

 کشورهای دیگر  در ( کمتر  میزان به) و ایرلند بریتانیا، سراسر  در  و یافت توسعه انگلستان در .  است شده طراحی  خانوادگی

 کمدی ها، گاگ ا،ه آهنگ شامل مدرن پانتومیم.  شود می اجرا نو سال فصل و کریسمس طول در  ویژه به زبان انگلیسی

 .است  رقص و استیک اسلپ

 سنت از  حدودی تا.  گردد برمی کالسیک تئاتر  دوران به آن  قدمت که دارد غرب فرهنگ در  طوالنی تئاتری سابقه پانتومیم

«commedia dell'arte »قرن های مارک مانند بریتانیایی و اروپایی ای صحنه های سنت دیگر  و ایتالیا ۱۶ قرن 

 .  یافت توسعه موسیقی های سالن و هفدهم

 

Sanhedrin ,دو هر از  شده ساخته Sadducees و Pharisees ,هستند "baddies ( مسیحیان) رسوالن", پانتومیم

 !اطراف در  یابد می تکامل داستان  که", پادشاه" است  مسیح عیسی و" خوب مردمان"

 
 آ۳۹-۳۴وی!  شورا

 می نظر  به Pharisees انجیل در .  داشت وجود غافلگیرکننده حدودی تا ای مداخله مرحله این در  اما» مارشال گفته به

;  Ch5:21, 30; Ch7:30; Ch11:53; Ch15:2 لوقا) مسیح  عیسی مخالفان عنوان به مداوم طور  به نسبتا رسد

Ch16:14  )  ، نظر  در ریاکارانه عنوان به او که را خود مذهبی رفتار  انتقاد شدت به قطعا را  خود مسیح عیسی و  

 Pharisees, as represented by(.  Ch11:39-52; Ch12:1; Ch16:15; Ch18:9-14 لوقا) گرفته

the scribes, also formed part of the Sanhedrin which condemned Jesus to death  

(Luke Ch22:2; Matt Ch27:62  .)از برخی طرف از عیسی به مساعدتر  نگرش از  هایی نشانه  وجود، این با 

 در  مستقیم طور  به ها انجیل از  یک هیچ در (.  Ch11:37; Ch14:1 ؛Ch7:36 لوقا) دارد وجود لوقا در  ها فاریس

 اعمال) شدند مسیحی که کنیم می  پیدا را ها فاریس ز ا برخی ما اعمال در و اند، شده گذاری نام عیسی محکومیت با ارتباط

Ch15:5؛ Ch23:6 ;)باور  در  که کند می ادعا  پولس Pharisees انجام به نسبت مسیحیان به تر  نزدیک ایستاده 

Sadducees (اعمال Ch23:6-9 )، برابر در  او با کاتبان طرف از برخی و Sadducees مخالفان عنوان به که 

 یافت افزایش پیشرو Pharisee یک که نیست عجیب آنقدر  شاید بنابراین،(.  Ch23:9 اعمال) ایندگینم مسیحیان واقعی



 (. pg121 – اعمال.  مارشال هاوارد،  من در  شده ذکر " )دهد هشدار  مسیحیان با افراطی اقدامات اتخاذ به نسبت تا
 

 آنچه از هایی گزارش به چگونه لوک که یمکن فکر  این به باید Acts Ch4:15-17 در که طور همان که است ذکر  شایان

 شد، آگاه بحث از لوک حال این با!  است داشته دسترسی شود می گرفته نظر در  بسته درهای پشت در سنهدرین در 

 و داری خویشتن درخواست حال در  ،(بود Ch22:3 اعمال او آموزان دانش از  یکی پل) قانون محترم معلم گامالیل،
 آنها رهبران  شد، آوری جمع تکانه شد، آغاز  حرکات آن در  که کند می استفاده یهودی تاریخ در نمونه دو از  و است احتیاط

 !      رفت بین از  زودی به ها جنبش و دادند دست  از را خود انگیزه زودی به پیروان شدند، کشته
 

V34  -- زودی به پیروان است، مرده کنونا که( رهبر) عیسی با که کرد می پیشنهاد گامالیل!  افتخار از اشتباه نوع 

 بررسی خواستار گامالیل!  میکرد اشتباه چقدر!  رفت خواهد بین از جنبش و داد خواهند دست از را خود انگیزه

 خدا با مخالفت احتمال مورد  در  یهودیان شورای به گامالیل!  خدا با مخالفت – V39!  شد رسوالن ادعاهای راستگویی

 !دهد می هشدار 
 

 ۴۰-بی۳۹وی!  گیری نتیجه
 از  جنبش این اگر که هشدار  این با همراه تاریخی،  داستان دو خاطر به و است مفتخر  شورا میان در  گامالیل چون پس

 !دهد انجام را او های توصیه که کند می موافقت شورا کرد، سرنگون را آن  توان نمی پس باشد، خدا طرف
 

 شالق ضربه چهل" توانست می  شتم و ضرب شتم، و ضرب رسوالن که رسند می نتیجه این به همچنین آنها حال، این با

 برن  کردن ولشون بعدش اونا!  مسیح عیسی نام به کردن صحبت از  را آنها بیشتر  منع برای و" یک منهای
 

 ۴۲-۴۱وی!  مسیحیان
1. V40 یک منهای قشال ضربه چهل" توانست می شتم و ضرب -- متهم"! 
2. V41  شاد مسیحیان -- شایسته شمارش (Ch4:24  .) مت در  پیروانش به را مسیح کلمات Ch5:10-13 یاد  به 

 !شاد  باشید؟ داشته
3. V42  و مرگ حال  در جهان به شاهدان ،"خود" انکار  را آن برند، می رنج مسیح برای ما که هنگامی - بس 

 !تر  قوی را ما اتنه" ما شتم و ضرب " که است شیطان به آشکار 
 

V41  -- حال در  لوک" ما برای سوابق استوت جان!«  شدن آبرو بی افتخار » گوید می استوت جان!  افتخار حق نوع 

 و ممنوعیت شورا ابتدا در .  رسید پایان به شکست نوزاد کلیسای بر  که اذیت و آزار  موج دو از  را خود  حساب حاضر 
 و ممنوعیت آنها دوم در   کنند؛ دعا مستقل پروردگار  به موعظه به جسارت برای رسوالن شد باعث که کرد صادر  هشداری

  ، Stott جان در  شده ذکر " )مسیح برای رنج افتخار  برای خدا ستایش به را آنها شد باعث که کرد، دریافت شتم و ضرب
 (. pg 119 اعمال، در  تفسیر 

 
 برنامه

 !کند  نمی نابود را آن اما کرد، خواهد پاالیش را کلیسا اذیت و آزار 
Ch5:3; 2 Cor Ch6:10; 1 رام – رنج در  شادی

پیتر سنت
 Ch4:13 –  از  قبل ها سختی از  یاریبس  طریق از  باید ما 

 ! Ch14:22 اعمال -  پادشاهی به ورود
 


