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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



پنجاه روز پس از زنده شدن، عیسی پسر خدا 
مردگان برخاست و روح القدس آمد تا از 

.زندگی کنداودر پیروان 



شاگردان نمی فھمیدند کھ چگونھ خدای پدر،اگرچھ 
س خدای پسر یعنی عیسی مسیح و خداوند روح القد

د ھمھ می توانند یک خدا باشند، اما آنھا خوشحال بودن
خدا معجزات زیادی. کھ خداوند در آنھا زندگی می کند

ی انجام داد تا بھ رسوالن کمک کند کھ درباره عیس
.مسیح با دیگران صحبت کنند



افرادی کھ بھ عیسی ایمان
، ھمھ دارایی خود را داشتند

د تا بھ اشتراک گذاشتنھم با 
.کنندفقیران کمکبتوانند بھ 



زوجی بھ نام حنانیا و سفیره
یک قطعھ زمین فروختند و 

وانمود کردند کھ ھمھ پول آن را 
بھ رسوالن می دھند درحالیکھ 
مخفیانھ، مقداری از
پول را برای
خودشان
.نگھ داشتند



چرا : "پطرس از حنانیا پرسید
شیطان قلبت را پر کند تا گذاشتی 
تونھ القدس دروغ بگویی؟ بھ روح 

."  بھ انسان بلکھ بھ خدا دروغ گفتی
آخرین و حنانیا بر زمین افتاد سپس 

.  را کشیدنفس 
،پیچیدندرا در کفن جوانان او 

بیرون بردند 

.و دفن کردند



او نمی دانست شوھرش. اندکی بعد، سفیره وارد شد
وقتی پطرس درباره پول زمین . فوت کرده است

ق پرسید، او ھم مثل شوھرش دروغ گفت و ھمان اتفا
ھمھ کسانی شد کھ این چیزھا را . برای او ھم افتاد

شنیدند، بسیار 
.ترسیدند



القدسخداوند روح 
شگفتینشانھ ھا و 

راھای بسیاری 
رسوالناز طریق 

عنوانبھ . انجام داد
کھمثال، ھنگامی 

،پطرس راه می رفت
رویسایھ اش اگر 

،بیماران می افتاد
.شفا می یافتند



معجزاتدر این زمان 
می افتادبزرگی اتفاق 

خداکھ حضور 
ھر. نشان می دادرا 

وروز مردم بیشتر 
ایمانبیشتر بھ عیسی 

موضوعاین . می آورند
کاھنباعث حسادت 

بسیارو او را اعظم شد 
نرسوالاو . کردعصبانی 

!را بھ زندان انداخت



اما شب ھنگام، 
درھای فرشتھ خداوند 

باز کرد و زندان را 
آورد بیرون را آنھا 

بروید در ": و گفت
و در معبد بایستید 

زندگی مورد این 
صحبت مردم با تازه 
سی بھ رسوالن بیرون رفتند و در مورد عیپس ." کنید

کاھن اعظم مردان صبح ھنگام، . مردم تعلیم دادند
.را خالی یافتندزندان 



وقتی کھ کاھن اعظم رسوالن را یافت، آنھا را 
ھ بھ آیا بھ شما دستور ندادم ک: "سرزنش کرد و گفت

والن پطرس و دیگر رس"؟این نام بھ مردم تعلیم ندھید
."انما باید از خدا اطاعت کنیم نھ از انس: "پاسخ دادند



می خواست اعظم چنان عصبانی بود کھ کاھن 
آنھا را داد در عوض، دستور . رسوالن را بکشد

با وجود این کھ .و سپس آزاد کنندبزنند شالق 
رسوالن آزار می دیدند، اما از خدا اطاعت کردند و 

عیسیمورد در 
موعظھمسیح 

.کردند



یفان، است. یک روز مردی بھ نام استیفان دستگیر شد
روح او بھ ھدایت . خداوند عیسی را دوست داشت

القدس، درباره عیسی 
مردم مسیح با 

.صحبت می کرد



ر از مردان، بھ دروغ گفتند کھ استیفان ببعضی 
،ساختگیاز یک دادگاه بعد . می زندخدا حرف ضد 

دلیل ایمان بھ استیفان را 
مسیح، بھ عیسی 
کرده سنگسار 

.کشتندو 



ود استیفان قبل از مرگ، از روح القدس پر ش
دوخت وبھ آسمان چشم 

راخدا و عیسی جالل 
در دستکھ دید 

ایستادهراست خدا 
سپس . است

بااو درحالیکھ 
صدای بلند خدا

می کردرا صدا 
: و می گفت



روح من راخداوندم عیسی، "
رااو جمعیت ، "بپذیر

اینو سنگسار کردند 
مانندشجاع، مرد 

عیسی مسیح
ھنگامی کھ بر

صلیبروی 
آخرینبود، در 

تادعا کرد نفس 
خدا قاتالنش
.را ببخشد



ع با مرگ استیفان، موج جدیدی از آزار و اذیت شرو
فان مرد جوانی بھ نام شائول کھ بھ قاتالن استی. شد

.کمک کرده بود، مسیحیان را دستگیر می کرد



از آنھا از خانھ ھای خود گریختند و در بسیاری 
الن رسوفقط . پراکنده شدندسامره و سراسر یھودیھ 

.در اورشلیم مانده بودند



انی اگرچھ دشمنان سعی کردند آنھا را بکشند، اما کس
شھر و خانھ خود فرار کرده بودند، بھ ھمھ جا از کھ 

مسیحبشارت می رفتند و 
.را می دادند



ح عیسی مسیپیروان چیز نمی توانست جلوی ھیچ 
زندگیخداوند روح القدس، در آنھا زیرا بگیرد را 

طریق آنھاازو می کرد 
.کار می کرد



می شودکلیسا با مشکل مواجھ 

سمقدّ داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

7-5اعمال رسوالن 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ اوداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

ستاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
اھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گن

تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد
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