
 "!پيشر" يه
 !قديمی  وجوی از تفسير

21-ACTS CH2:14 
 

 تصوير 
 اين!  "امت دکتر و بيف  مکفلی، مارتی" مانند  هايی شخصيت  بذاري؟ رو فيلم اسم ميتوني

 را آينده ها  کتاب اين. گويد می ترش جوان  خود به قديمی بيف" ميبيني؟ رو کتاب

 اسم ميتوني  .«گويد می قرن پايان تا را ورزشی بزرگ  رويداد هر نتيجه. گويد می

 Grays Sports Almanac 1950 - 2000 from  بذاري؟ رو کتاب

"Back to the Future II" That was fake, but this is real ! 
 
 

 ۱۵-۱۴وی!  نيست شراب علتش
 ؟v12 چه يعنی اين

 
 رسوالن دو هر چه و رسوالن چه) شاگردان سازد می قادر را القدس روح خدا رختن بيرون

 بخشی) جمعيت که کنند، می صحبت v11 نماز و ستايش در v6 خدا به( شاگردان همه و

 15 ایه زبان در مختلف، های زبان مختلف، های زبان!  شنوند می را v6( دياسپورا از

 perplexed و زده شگفت از برخی شد باعث که ،v9 - v11 شده ذکر مختلف  کشور

v12  !کنند، می صحبت خدا با که آنهايی کنند می فکر جمعيت در ها بعضی v13 مست 

 (v12« )چه؟  يعنی اين» که شود می مطرح جمعيت سوی از سوالی و!  هستند
 

 است؟ شده آسا معجزه عالمت اين باعث چيزی چه
 

 ۱۶وی!  بود شده گفته پيش علتش
 طوالنی فصل 3 تنها اين!  کنيد پيدا را 29 کتاب شماره ، قديمی کتاب در جوئل کتاب شما

 بود شده نوشته زمانی جوئل!  داند نمی هيچ بود، شده نوشته واقع در را آن که زمانی و است

 آورده در زانو به را مردم ها ملخ از مصيبتی که زمانی در و بود عملياتی هنوز معبد که

 !بود
 

 تا هم و زمان آن در هم کند، می استفاده وضعيت اين در کردن صحبت برای جوئل از خدا

 روز يک و شده داده روز هر در گام خدا توسط توان می را پيشگويی يک!  آينده در مقطعی

 ! pesher -- آينده در" نقطه از برخی" که بود اين!  برآورده آينده در شده تعيين
 

 :اعمال در مسيحی  سخنرانی  ۱۹!  شد خواهد گفته همچنان علت
;  Ch1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42 - پيتر توسط 8

10:34-48 ;11:4-18 + ;15:7-11. 
 Ch7:2-53 استفان توسط 1
 Ch15:13-21 جيمز توسط 1



9 by Paul, 5 in sermons Ch13:16-41; 14; 17; 20 + 28 + 4 in  

defense speeches Ch22:1-21; 23:1-8; 2410-21; 26:2-27 
 

 21-17!  القدس روح خدا شامل علت
 از  را آن(, Ch2:4; 4:8; 4:31; 9:17; + 13:9" )القدس روح از پر" شاگردان

 !مختلف  های زبان در کردن صحبت به قادر آنها که , است او طريق
 

 مرگ، زندگی، عيسی، تولد با همراه است، بيشتری شواهد القدس روح خدا يختنر بيرون

 !آخر روزهای( آغاز) تحليف  مراسم صعود، و رستاخيز
 

V17 – V18  زمانی به پنتکاست روز از مداوم سنگين گرمسيری باران طوفان – ريختن 

,  Ch9:10, 12; 10:3, 17, 19; 11:5; 12:9; 16:9 اعمال – بازگشت عيسی که

10 ;18:9! 
 
 

 است، شده داده وعده Ch1:4-5، 8 اعمال در که همانطور" کند می بيان پترسون ديويد

 در تجديد از را خود کار شروع برای شود، می ريخته شاگردان روی بر القدس روح

. cf')زمين پايان به' به رسيدن برای را خود رستگاری برای را امکان اين و اورشليم

Ch49:10  رسوالن، اعمال پترسون، ديويد در شده رذک(" )است pg 129 .) 
 

 از – روز آخرين
st1 روز آخرين( بازگشت)  آينده 2 او به( تولد)  مسيح عيسی آمدن! 

 
 در بدون - 17c; جنسيت گرفتن نظر در بدون - 17b; مردم همه – 17a – بودن جهانی 

 سمت به را خود پذيرای گرفتن نظر در بدون مردم همه, مردم همه - 18; سن گرفتن نظر

 نظر  صرف .  را خود ظاهری وضعيت گرفتن نظر در بدون مردم همه بلکه, مسيح به داخل

 !وضعيت يا سن جنسيت، قوميت، از
 

V18 -- هديه پس.  خدا بنده خاص طور به هستند نظر مورد مردم که دهد می  اننش 

    هستن خدا ً   واقعا که کساييه همه براي القدس روح
 

 مردم که همانطور!  است شده شناخته خود کالم  با را خود خدا کند، می صحبت خدا - نبوت

 هستند پيامبر خدا مردم همه!  پيامبران شوند، می واقع در آنها کنند، می صحبت را خدا کالم

 روشن القدس روح که مسيح طريق از خدا دانش" لوتر!  خدا کالم کردن صحبت هنگام در

 pg 75 لنسکی" انجيل کالم طريق از وزاندنس به سازد می و شود می
 

 تمام بر را خود روح خداوند که کرد می  آرزو نيز خود زمان در موسی  نه، يا کنيد باور

 آرزوی(.  Ch11:29 اعداد) کنند پيشگويی  توانند می  آنها همه تا دهد قرار خود مردم

 !!!!پيوست حقيقت به او
 



V20 – برگرد) قضاوت روز به خدا روح از يختنر از, دهد نمی  نشان را زمان جوئل 

Ch6:12-14  ,)افتاد خواهد اتفاق دومی که است روشن نشانه سابق اما! 
 

V21 - او دوم آمدن تا مسيح عيسی تولد از فرصت روز ترين طوالنی! 
 

 برنامه
 يک افتد می  اتفاق که. کند می صحبت القدس روح در ما تعميد غسل مورد در مقدس کتاب

st 1) مسيحی  يک به تبديل شما که زمانی ديلتب در بار
 افسسيان   (.Ch12:13 قرنتيان 

Ch1 بار يک رويداد يک اين.   کند می صحبت القدس روح با شدن موم و مهر مورد در 

 و Acts Ch2 در من، مثل خوانيد، می را  آن شما سپس.   شود می مسيحی شما که است
 مانند بخوانيد، ديگر های مکان و اعمال مانده قیبا در بارها و بارها را آن خواهيد می شما

 روح از پر" که کند می صحبت مؤمنين مورد در مقدس کتاب که جايی ،Ch5 افسسيان

 اين و دارد وجود متعددی های کردن پر و دارد وجود تعميد غسل  يک .هستند" القدس

 .است کننده توانمند محور خدا وزارت برای القدس روح توسط
 

 حفظ برای را خود القدس روح ريختن بيرون طريق از مسيح، عيسی ماموريت بنابراين،

 روح که بخواهيم عيسی از و کنيم دعا بياييد  .است شده آغاز جهانی  گرايی انجيل تکميل

 اين!   شوند می مسيحی  مردم ببينيم و بريزيد مان منطقه در مان، زندگی در را خود القدس

 در انجيل، جامعه در مؤمن هر برای جهان گرايی انجيل برای کردن پر قدرت القدس روح

 !هميشه است، دسترس
 

 زلزله، سيل، مانند، چيزهايی شود، می« کنونی  های شگفتی و ها نشانه» از صحبت وقتی

 ارائه توضيحی نيمتوا می مسيحيان عنوان به ما ها، جنگ شايعات جنگ، خشکسالی، قحطی،

 طريق از کنند، می زندگی" روزها آخرين" در ما!  دهيم
st1 عيسی آمدن

.  است شده افتتاح مسيح 

 را پروردگار نام که کسی هر" برای ماند، می باقی فرصت(  زمان) روز ترين طوالنی اين

 ."يافت خواهد نجات فراخواند
 

 بشناسيم  اونو بايد ميشناسيم اونو ما چون
 


