
 14بررسی کتاب مقدس             68دو تا  
( 42-12: 5یک شاگرد وظیفه بشارتی کلیسا را انجام می دهد. )اعمال 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا . " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید  (     به برنامه 

 شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را در مورد یکی از جنبه های مهم شاگردی عیسی
 مسیح انجام خواهند داد. ما از یک روش بسیار ساده مطالعه کتاب مقدس به نام روش پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در
. مجموعه سوم از پنج بررسی کتاب مقدس  حالیکه به این برنامه گوش می کنید یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید
 درباره کلیسا است. عناوین این دروس عبارتند از: "وظیفه فرهنگی کلیسا" ، "وظیفه بشارتی کلیسا" ، " وظیفه رسالت
 بین المللی کلیسا " ، "اهداف کلیسا" و "رهبری کلیسا". عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد وظیفه

بشارتی کلیسا را انجام می دهد.

(  S   قدم      )  بخوانید.  1 .  
تا 18: 28هفته آینده از متی  . امروز بیایید در ابتدا هر یک از20    مطالبی را از کتاب مقدس بررسی خواهیم کرد 

به آیه بخوانیم .   بنوبت آیه42 تا  12: 5اعمال رسولن 
(T.رسولن قدرتها و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می دادند و با یکدل در رواق سلیمان جمع می شدند    )
(Sهیچکس خارج از جمع خودشان جرأ ت نمی کرد با آنان همنشین شود، اما مردم عموما از ایشان تعریف می     ) 

کردند. 
(T.ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند     )
(Sکار به جایی رسید که مردم، بیماران خود را در کوچه ها می آوردند و آنان را بر بستر و تشک می خوابانیدند تا    ) 

وقتیکه پطرس از آنجا می گذشت کم از کم سایه او بر بعضی از آنان بیفتد.
(Tعده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و همه   ) 

شفا یافتند.
(S.در این هنگام سید کلن و دستیاران او یعنی فرقه صدوقی از روی بدبینی اقداماتی بعمل آوردند      )
(Tآنها رسولن را گرفتند و بزندان عمومی انداختند      )
(S:اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت     )
(T" .بروید و در خانه خدا بایستید و در مورد این زندگی نو با همه صحبت کنید "    )
(Sسید کلن و .  (     پس آنان این را شنیدند و به آن عمل کردند و صبح وقت به خانه خدا رفته به تعلیم پرداختند

 دستیاران او، اعضای شورا و کلنهای اسرائیل را خواسته جلسه ای تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولن را از
زندان بیاورند.

(T:وقتی مأموران داخل زندان شدند آنان را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند    )
(Sما دیدیم که درهای زندان کامل بسته بود و نگهبانان در پیش درها سر خدمت حاضر بودند ولی وقتی در را باز "    ) 

کردیم هیچکس را نیافتیم. "
(Tهنگامیکه فرمانده محافظین خانه خدا و سیدان کلن این را شنیدند، حیران ماندند که رسولن چه شدند و عاقبت   ) 

کار چه خواهد شد.
(S" .در این هنگام شخصی پیش آمد و گفت: " زندانیان شما در خانه خدا ایستاده اند و قوم را تعلیم می دهند     )
(Tپس فرمانده با محافظین خانه خدا رفت و آنان را آورد، البته بدون اعمال زور زیرا می ترسیدند که قوم آنان را     ) 

سنگسار کنند.
(S:رسولن را آوردند و در برابر شورا بپا داشتند و سید کلن تحقیقات را چنین آغاز کرده گفت     )
(Tمگر ما به تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید؟ اما شما بر خلف امر ما اورشلیم را با تعلیمات "     ) 

خود پر کرده اید و می کوشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید. "
(S.پطرس و رسولن جواب دادند:" از خدا باید اطاعت کرد، نه از انسان      )
(Tخدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده کشتید زنده گردانید    )
(Sو به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را      ) 

به بنی اسرائیل عطا فرماید 
(T" .و ما شاهدان این امور هستیم یعنی ما و روح القدس که خدا به تابعین خود بخشیده است      )
(S.هنگامیکه این را شنیدند چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنان را بکشند      )
(Tاما شخصی از فرقه فریسی به نام غمالئیل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در مجلس به پا خاست      ) 

و امر کرد که زندانیان را مدتی بیرون برند.
(S.سپس به حاضران گفت: " ای اسرائیلیان متوجه باشید که با اینها چه می کنید      )
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(Tچند وقت پیش شخصی بنام تئودا برخاست و با این ادعا که شخص مهمی است تقریبا چهارصد نفر را دور خود     ) 
جمع کرد. اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه های او نقش بر آب شد.

(Sیهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را بدنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و      ) 
پیروانش پراکنده شدند.

(Tو امروز این را به شما می گویم که با این نفرها کاری نداشته باشید. آنها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر       ) 
نقشه و کاری که دارند از انسان باشد به ثمر نخواهد رسید.

(Sاما اگر از خدا باشد شما نمی توانید آنها را شکست بدهید چون در این صورت شما هم جزء کسانی خواهید شد       ) 
که با خدا ستیزه می کنند. "

(Tآنان به نصیحت او گوش دادند. رسولن را خواستند و پس از آنکه آنها را با شلق زدند، به آنان اخطار کردند       ) 
که باید از سخن گفتن به نام عیسی دست بردارند. سپس آنها را آزاد کردند.

(Sپس رسولن چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که بخاطر نام عیسی بیحرمتی ببینند خوشحالی کنان از       ) 
حضور شورا بیرون رفتند

(T.و همه روزه در خانه خدا و در خانه ها به تعلیم و اعلم این مژده که عیسی، مسیح موعود است، ادامه دادند      )

(  S   قدم        )  کشف کنید.  2 .  
 بیایید بعضی حقایق مهم در این قسمت را کشف کنیم. " چه حقیقتی در این قسمت برای شما مهم است؟" یا "کدام حقیقت
 در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟" فکر کنید و جوابهایتان را در دفتر یادداشت خود بنویسید.

بعد از چند دقیقه به نوبت برکات خود را باهم در میان بگذارید.

(Tیک حقیقت مهم برای من در این متن این است که چگونه خدا یک وضعیت خیلی سخت را به یک پیروزی        ) 
برای انجیل تبدیل می کند.

  می خوانیم که دشمنان انجیل رسولن را به زندان انداختند. بنظر می رسد دشمنان پیروز20 تا 12: 5. در اعمال اول
  می خوانیم چگونه خدا وضعیت سخت آنها را19شده اند و دیگر رسولن نمی توانند انجیل را موعظه کنند. اما در آیه 

 به یک پیروزی مبدل ساخت. ولی همان شب فرشته خداوند آمده و درهای زندان را باز کرد. دشمنان نمی توانند مانع
موعظه انجیل توسط رسولن شوند. چه تضادی، دشمنان رسولن را به زندان انداختند اما خدا درهای زندان را باز کرد.

  ما می خوانیم که دشمنان انجیل آماده بودند تا محاکمه نمایشی بزرگی را اجرا کنند. آنها تمام26 تا 21: 5. در اعمال دوم
. سنهدرین بزرگترین قدرت دولتی بخصوص در زمینه های مذهبی بود و بزرگترین  اعضاء سzنهzدرین را فرا خوانند
 اقتدار قانونی در میان یهودیان به شمار می رفت. آنها این قدرت را داشتند که مردم را به شدت مجازات کنند. جریان
 محاکمه بر علیه رسولن آغاز می شود به نظر می رسد که در آن روز سzنهzدرین به کار رسولن پایان خواهد داد. در هر

  می خوانیم که چگونه خدا وضعیت سخت آنها را تبدیل به یک پیروزی کرد. " اما وقتی مأمورین به22صورت در آیه 
 زندان رفتند کسی را در آنجا نیافتند " درهای زندان هنوز بسته است و محافظین در جلوی در زندان حضور دارند اما
 هیچکس در داخل زندان نیست. کسی نیست که بتوان در دادگاه محاکمه کرد. سzنهzدرین مات و مبهوت بود. شخصی برای
. چه تضادی، دشمنان بر علیه  سنهدرین پیغام آورد که رسولن در صحن هیکل ایستاده اند و به مردم تعلیم می دهند

شاگردان محاکمه ای آماده می کنند اما خدا باعث می شود که آنان درست در همان هیکل مردم را تعلیم دهند. 
  می خوانیم که بزرگترین قدرت مذهبی کشور که یکی از دشمنان انجیل بود. شاگردان را32 تا 27: 5. در اعمال سوم

 متهم به نا اطاعتی از دستور قبلی خود می کند یعنی این دستور که نباید در نام عیسی تعلیم دهند. همچنین شاگردان را
 متهم کردند که آنها سعی دارند رهبران اسرائیل را در نظر مردم گناهکار جلوه دهند. اما به جای پاسخ به اتهامشان در

  می خوانیم که چگونه خدا وضعیت سخت آنها را به پیروزی تبدیل کرد. رسولن پاسخ دادند " اما خدا را باید29آیه 
 بیشتر از انسان اطاعت نمود " خدا به آنها دستور داده بود تا انجیل را به همه موعظه کنند و هیچکس در این اقتدار نیست
 که با فرمان خدا مقابله کند. آنها حتی به بزرگترین قدرت مذهبی کشور انجیل را موعظه کردند و با آنها در ارتباط با
 مرگ و قیام و ضروری بودن توبه و بخشش از گناهان سخن گفتند. آنها گفتند که هر کس از خدا اطاعت کند روح القدس

 چه تضادی، دشمنان متهم و سرزنش می کنند اما خدا رسولن را جسور می سازد تا به را در قلبش خواهد یافت.
دشمنانشان انجیل را موعظه کنند.

  می خوانیم که بعضی از دشمنان عصبانی شدند و می خواستند رسولن را بکشند. اغلب39 تا 33: 5. در اعمال چهارم
  می خوانیم که چگونه خدا وضعیت34چنین بنظر می رسد که انگار رسولن تا به مرگ سنگسار خواهند شد. اما در آیه 

 سخت آنها را تبدیل به یک پیروزی کرد. اما شخصی فریسی بنام غمالییل دخالت می کند. او به دشمنان هشدار می دهد
 که با عجله عمل نکنند چون ممکن است معلوم شود که آنها با خدا منازعه کرده اند. چه تضادی، دشمنان می خواستند

رسولن را بکشند اما خدای مقتدر از یکی از دشمنان آنها برای متوقف کردن نقشه پلیدشان استفاده می کند.
  می خوانیم که دشمنان رسولن را تنبیه می کنند و دوباره آنها را قدغن می کنند که درنام42 تا 40: 5 در اعمال بالخره

 عیسی مسیح موعظه کنند. دوباره به نظرمی رسد که انگارصاحبان قدرت توانسته اند موعظه در مورد عیسی مسیح را
  می خوانیم که چگونه خدا وضعیت سخت آنها را به یک پیروزی تبدیل می کند و رسولن با41متوقف کنند. اما در آیه 
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. آنها نه تنها انجیل را در  شادی تنبیه خود را پذیرفتند و همچنان اطاعت از خدا را بر اطاعت از انسان ترجیح دادند
 جاهای عمومی هیکل تعلیم می دادند بلکه حال در خانه های مردم نیز این کار را انجام می دادند. چه تضادی، دشمنان به
مخالفت خود در برابر موعظه انجیل ادامه دادند اما قوم خدا به اطاعت از خدا ، به موعظه انجیل درهمه جا ادامه دادند.  

(S یک حقیقت مهم برای من در اعمال        )است که می گوید:" از خدا باید اطاعت کرد ، نه از انسان " اغلب29: 5  
  پاسخ این سؤال من29وقتی به سؤال در مورد موضوع قدرت فکر می کنم متعجبم که بزرگترین قدرت دنیا کیست؟ آیه 

 است: عظیم ترین قدرت روی زمین خداست. او بالتر از هر اقتدار دیگر موجود در دنیا است. این حقیقت به من کمک
می کند تا تصمیمات مهمی در مورد نحوه رفتارم در این دنیا و بخصوص نحوه بشارت دادنم بگیرم.

(  T   قدم       )  سؤال  3 .  
 بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و چیزهایی را که متوجه نمی شویم بپرسیم . در این متن
 چه سؤالتی در زمینه های مختلف وجود دارد که دوست دارید آنها را بپرسید؟ فکر کنید و جواب هایتان را در دفتر

یادداشت خود بنویسید سپس سؤال هایتان را مطرح کنید و سعی نمایید جواب آنها را پیدا کنید. 
اولین سؤال. مسیحیان در چه زمانی باید از دولت حاکم نا اطاعتی کنند؟

(Sوقتی پطرس می گوید خدا را می باید بیشتر از انسان اطاعت نمود بدین معنا نیست که ما مسیحیان بایستی از      ) 
 دولتهای موجود در دنیا نا اطاعتی کنیم. بر طبق کتاب مقدس هفت ارتباط قابل شناسایی وجود دارد که بر اساس قدرت و
. در هر صورت تمام قدرتهای روی زمین دارای . مسیحیان بایستی از این قدرتها اطاعت کنند  اطاعت استوار هستند
 قدرتی محدود می باشند. هیچ قدرتی بر روی زمین مطلق نیست. فقط خود خدا دارای اقتدار مطلق است و خدا مقداری از
 قدرت خود را به رهبران مختلف روی زمین واگذار کرده است. آنها نیز نسبت به همه چیز در برابر خدا پاسخگو و

مسئول هستند. هفت رابطه دارای قدرت که در کتاب مقدس توصیف شده اند عبارتند از: 

   خدا و انسان.اولین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:"  بنابراین ، خود را با فروتنی به خدا بسپارید ، و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از  شما دور7: 4یعقوب 

 شود . " همه مردم بایستی مطیع خدا باشند. همچنین تمام رهبران و سایر انسانهای باقدرت بایستی مطیع خدا شوند. خدا
 مردم را برای جلل خودش آفریده است. خدا همه مردم را دعوت می کند تا او را بشناسند، او را دوست بدارند، او را

اطاعت کنند و خدمتش کنند. بالترین هدف برای تمام مردم این است که برای جلل خدا زندگی کنند. 

   انسان و خلقت.دومین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:" انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار میدهی؟ او را بر تمام6 و4: 8مزمور 

 خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او در آوردی ." خدا به انسان این مسئولیت را داده است که از خلقت او
 مواظبت کند. اما قدرت انسان نسبت به زمین محدود است. انسان نباید نسبت به خلقت خدا هر کاری را که دوست دارد

  می گوید:" زمانی که شهری را برا ی مدت طولنی محاصره می کنید ، درختان19: 20انجام دهد. برای مثال تثنیه 
میوه را از بین نبرید . از میوه آنها بخورید ، ولی درختان را قطع نکنید . درختان ، دشمنان شما نیستید ." 

   شوهر و زن.سومین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید: " ای زنان ، از شوهران خود اطاعت کنید ، زیرا این خواست خداوند است." اما قدرت شوهر18: 3کولسیان 

  می گوید: " ای شوهران ، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی19: 3نیز محدود است چون کولسیان 
 نکنید ." شوهر بایستی قدرتش در رابطه زناشویی را فقط با محبت و به مهربانی به کار برد. به خاطر داشته باشید که
 خدا مؤسس امر ازدواج است و خدا رابطه بین شوهر و زنش را بوجود آورده است. انسانها امروزه این حق را ندارند که

آنچه را خدا مؤسس آن است تغییر دهند. 

   والدین و فرزندان.چهارمین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:" ای فرزندان ، مطیع پدر و مادر خود باشید ، زیرا این خداوند را خشنود می سازد . " اما20: 3کولسیان 

سیان  :" شما پدران ، فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که21: 3قدرت والدین نیز محدود است. چون کول   می گوید
." والدین بایستی از اقتدار خود بر فرزندانشان در جهت تشویق آنها و در صورت لزوم در  دلسرد و دلشکسته شوند 

 (. خدا همچنین مؤسس رابطه بین والدین و فرزندان است. انسانها امروزه24: 13جهت تأدیب آنها استفاده بکنند. )امثال 
حق تغییر آنچه خدا مؤسس آن است ندارند.

   حکام و زیردستان.پنجمین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:" بخاطر خداوند ، از مقامات کشور اطاعت نمایید ، خداه از رهبر مملکت ، و خواه از14-13: 2اول پطرس 
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 مأ مورین دولت که از سوی رهبر منصوب شده ا ند تا خلفکاران را مجازات کنند و درستکاران را پاداش دهند ." اما
  می گوید:" از خدا باید اطاعت کرد ، نه از انسان "29: 5قدرت تمام حاکمین نیز دارای محدودیت است چون اعمال 

 مهم نیست که این انسانها از نظر قدرت در چه مقامی هستند اگر آنها چیزی بر خلف اراده خدا انتظار دارند ما مسیحیان
بایستی با درخواست آنها با ملیمت مخالفت کنیم.

   رؤسا و مرئوسین.ششمین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:" ای غلمان ، در هر امری مطیع اربابان خود در این دنیا باشید . نه تنها در حضور ایشان به23: 3کولسیان 

 وظایف خود خوب عمل کنید ، بلکه بسبب محبت و احترامتان به مسیح ، همیشه از صمیم قلب خدمت نمایید ." اما قدرت
  میگوید:" شما اربابان نیز باید با عدل و انصاف با غلمان1: 4رؤسای زمینی نیز دارای محدودیت است چون کولسیان 

 خود رفتار کنید . فراموش نکنید که خود شما نیز در آسمان ارباب دارید که همیشه ناظر بر رفتار شماست ." هر رئیسی
 بایستی بخاطر داشته باشد که خدا ، سرور او است و یک روز او را پاداش خواهد داد یا مجازات خواهد کرد همانطور
 که او با مرئوسین خود رفتار کرده است. اگر یکی از رؤسای زمینی چیزی بر خلف اراده خدا بخواهد ما مسیحیان

بایستی با ملیمت با خواسته های او مخالفت کنیم.

   رهبران روحانی و پیروان روحانی. هفتمین رابطه قدرت و اطاعت:
  می گوید:" ای برادران ، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت میکشند و در12: 5اول تسالونیکیان 

 خداوند ، رهبران و مشاوران شما هستند احترام قائل شوید " اما قدرت شبانان و سایر رهبران روحانی نیز محدود است
  می گوید:" سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند ، خداوندی کنید ، بلکه برای آن3: 5چون اول پطرس 

 گله نمونه باشید." رهبران روحانی بایستی نه با حکومتی مستبدانه بلکه با ارائه یک نمونه شخصی و با خدمت کردن
آنانی که بدیشان سپرده شده اند، رهبری کنند. 

(  T   قدم        )  کاربرد  4 .  
. توجه کنید خدا از شما می  بعد از در میان گذاشتن افکارتان با یکدیگر فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنید

خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی کنید.

(Sمی خواهم هفت رابطه مبتنی بر قدرت، اطاعت را به خاطر داشته باشم. بخصوص می خواهم اقتدار خود را        ) 
. برای مثال می خواهم برای رهبری سایر مسیحیان به جای  در محدوده ای که کتاب مقدس قرار داده است بکار برم

خداوندی کردن بر آنها برایشان نمونه خوبی باشم و آنها را خدمت کنم.

(Tبسیار تحت تأثیر شجاعت رسولن و حاکمیت خدا قرار گرفتم هر بار که دشمنان انجیل سعی می کردند        ) 
 موعظه آنان را متوقف کنند حاکمیت خدا مداخله می کرد و به آنها کمک می کرد تا به موعظه انجیل ادامه دهند. هیچ
 چیز در این دنیا مسیحیان را از موعظه انجیل به تمام ملتهای جهان باز نخواهد داشت چون خدا برای آنها مبارزه می

کند. می خواهم از نمونه آنها پیروی کنم.

(  S   قدم       )  دعا  5 .  
 به ما تعلیم داده دعا کنیم.42 تا 12: 5بیایید به نوبت هر یک در مورد یک حقیقت که خدا از اعمال 

          پدر آسمانی عزیز، به من کمک کن تا روحیه و رفتاری مثل مردان و زنان کتاب مقدس داشته باشم که از
 اقتدارشان در فروتنی، محبت و خدمت استفاده می کردند. به من فیض بده تا همسرم را محبت کنم. تا فرزندانم را تشویق

کنم و نسبت به کارکنانم منصف باشم.

(Tپدر آسمانی عزیز، مرا چون رسولن شجاع و دلیر بساز. بگذار تسلط ترا بر هر وضعیتی در زندگی ام تجربه      ) 
کنم. بگذار ببینم چطور مشکلت من می تواند فرصتی برای جلل تو شود.

(S         )تكلیف برای هفته آینده
. در مورد موعظه انجیل به همسایگانتان خدا از شما می خواهد چه بکنید؟اول
  می باشد را آماده کنید و به یک مشارکت خانگی20 تا 18: 28. درس هفته آینده را که بررسی کتاب مقدس از متی دوم

 که کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. كتابهای دستورعمل ِ“ بروید و شاگردان بسازید” را ملحظه كنید و به
 مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  . . . . www.dota.netآدرس اینترنتی  

 هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو "  گوش كنید  .   .  سوم
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