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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



وقتی که عیسی مُرد، ایمانداران خود را مخفی 
ت او بعد از اینکه عیسی از مردگان برخاس. کردند

ا او ام! او زنده بود. خود را به شاگردانش نشان داد
قرار بود که آنها را ترك کند و به آسمان نزد

.که همانا پدر او بود برودخدا 



قبل از اینکه 
را آنها 

,  کندترك 
آنها به عیسی 

که وعده داد 
را روح خدا 
تا به فرستاده 

آنها را و آرامش بخشد آنها 
15باب انجیل یوحنا (کند هدایت 

بود، چند روز بعد از رسیده زمان وعده فرا ). 26آیه 
.  عیسی مسیح، روح قدوس خدا نزول کردعروج 



در یک اینگونه بود که حدود صد و بیست نفر از ایمانداران
خانه جمع شده بودند و دعا می کردند، که ناگهان صداي

.تندبادي شدید خانه را پُر کرد



آنها از . زبانه هاي آتش بر هر کدام از آنها قرار گرفت
همانطور که عیسی وعده داده "روح القدوس پُر شدند، 

".بود



در این لحظه ایمانداران شروع به صحبت به زبان هایی
ن خارجی هایی که در آ. کردند که هرگز نیاموخته بودند

ربارهمسیح ددر اورشلیم بودند شنیدند که شاگردان روز 
کار عظیم خدا به زبان
هاي مختلف
سخن
.می گویند



اد آنها شگفت زده شده و می پرسیدند معنی این روید
مست آنانمی گفتند برخی دیگر تمسخر کرده و . چیست
.شرابند



شگویی اینان مَست نیستند، این همان پی«: اما پطرس گفت
طرس به سپس پ» .یوئیل نبی است که تحقق یافته است

راوعده خداوند آنان 
یادآوري کرد که گفته

روح القدوس را«: بود
خواهم فرستاد

مراتا قوم 
برکت داده
و راهنمایی

».کند



توبه سپس پطرس به آنان گفت که باید از گناهانشان
روح کنند و به نام عیسی مسیح تعمید بگیرند و عطاي

.  القدوس را دریافت کنند



سه هزار نفر در آن روز به مسیح ایمان آورده و حدود 
ا گذشت ب. تعمید گرفتند و سپس به شاگردان ملحق شدند

دند، می شکلیساي خداوند ملحق به تعداد بیشتري زمان 
فرستادن روحبا روز آن در خداوند همان کلیسایی که 

.خود بنا کردالقدوس 



روح القدوس قدرت خودش را به 
یک. زندگی بندگان خدا آورد بود

روز وقتی که پطرس و یوحنا براي
نگ لدعا به معبد می رفتند، مردي که 

مادرزاد بود را دیدند که جلوي در 
رس او از پط. ورودي معبد نشسته بود

درخواستیوحنا و 
.پول کرد



 و من طال«: اما پطرس به او گفت
نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو
می دهم، به نام عیسی ناصري 

سپس دست» .برخیز و راه برو
.  ردراست مرد را گرفت و بلند ک
تاد سپس آن مرد بلند شد و ایس
.  و با آنها به داخل معبد رفت

راه میرفت و باال و پایین او 
.می پرید و خدا را حمد می گفت



.  جمعیت زیادي گرد آمدند و غرق در تعجب بودند
ه این این نیرو و تقواي ما نبوده ک«: پطرس به آنان گفت

مرد را شفا داده بلکه 
».خدا بوده استقدرت 



ی که پطرس به یهودیان یادآوري کرد که خدا عیسزمانی 
عبد مسیح را از مردگان برخیزانیده است، رئیس کاهنان م

خشمگین شد و پطرس و 
.  را به زندان انداختیوحنا 

در آن روز بیش با اینحال 
هزار مرد که از پنج 

را شنیده پیغام انجیل 
.ایمان آوردندبودند 



:  دروز بعد، پطرس و یوحنا را آورده و از آنان پرسیدن
»؟به چه قدرتی یا به چه نامی این کار را انجام دادید«



ه ب«: از روح القدوس پر شده و شجاعانه پاسخ دادپطرس 
لیب نام عیسی مسیح ناصري، آن کسی که شما او را به ص
کشیده و کشتید، همان کسی که خدا او را از مردگان

، به نام او بود که این مرد شفا برخیزانید
».استایستاده اینجا تندرست و یافته 



زیر آسمان نامی«: پطرس ادامه داد
دیگر به آدمیان داده نشده تا 

بزرگان و » .نجات یابیمبدان 
مشایخ چندین بار پطرس و 

را تهدید کردند، زیرا یوحنا 
نمیخواستند تا مردم به 

.  مسیح ایمان بیاورندعیسی 
نهایت بر آنان حکم در 

که از این پس کردند 
با کسی در نام نباید 

سخن عیسی 
.بگویند



پطرس یکبار از
ی اینکه براي عیس

ده بایستد ترسی
از بود، اما این قبل

این بود که از روح
.  القدوس پر شود
اکنون هیچ کس 
ا نمی توانست او ر

.بترساند



خ پطرس و یوحنا پاس
شما خود «: دادند

داوري کنید کار 
درست در نظر خدا 
کدام است، اطاعت 

شما یا اطاعت از از 
خدا؟ زیرا که ما 

نمی توانیم از آنچه 
م دیدیم و شنیدیکه 

».سخن نگوییم



بعد از تهدیدهاي
ا رآن دو بیشتر 

.  کردندآزاد 
خدمتگزاران 

شجاع خداوند 
تمام ماجراي 

زندان و دادگاه 
را براي یاران 
خود تعریف 

.نمودند



آنها سپس 
همگی با هم نزد
خدا دعا کرده و 

.  داو را پرستیدن
مه یکبار دیگر ه

از روح القدوس 
پر شدند و با 
گذشت زمان 

ا، کلیساي نوپ
ر بزرگ و بزرگت

.  شد



کلیساتولد 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

4-1اعمال رسوالن 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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