
15در میان گذاشتن برکات  75دو تا  
 آموخته با دیگران در میان می گذارد.26: 3- 1: 1یک شاگرد آنچه را که از اعمال 

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

 شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود بر روی قسمتی از عهد جدید یاد گرفتند با شما در میان
 می گذارند. در طی هفته گذشته ما بر روی قسمتهایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته ای یکبار آنچه را یاد گرفتیم
 با هم در میان میگذاریم. در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفتر یادداشت خود ، یادداشت بردارید یا آن را ضبط
 کنید. در ابتدا ما توضیح خواهیم داد چطور رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و درسهای مهم از رازگاهان خود را با
 هم در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی سؤالت سخت پاسخ دهیم. عنوان درس امروز ما این است: " یک

 آموخته با دیگران در میان می گذارد. "26: 3 تا 1: 1شاگرد آنچه از اعمال 

(S       ) چطور رازگاهان داشته باشیم و برکات خود را در میان بگذاریم.  1   نکته :  
 در طی هفته هر روز از یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس رازگاهان یا وقت مشارکت با خدا داشته باشید.

یک روش رازگاهان که یادگیری آن آسان است ، روش حقیقت محبوب نام دارد که دارای پنج قدم است.
 دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند.  .  1  قدم 
 یکی از هفت قسمت مشخص شده را بخوانید.  .  2  قدم 
  حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت، آیه یا عبارتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت کرد یعنی  .  3  قدم 

توجه ذهنتان را به خودش جلب کرد یا قلبتان را لمس نمود.
 . در مورد معنی آنیک بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این چهار عمل انجام دهید.   .  4  قدم 

 . حقیقت محبوب خود را با پیدا کردنسه. از خداوند بپرسید چه چیزی را می خواهد به شما بگوید. دوکلمات فکر کنید. 
 .  . مهمترین چیزهایی را که در حین تعمق دریافتید در دفترچهچهاریک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط بسازید

یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران در میان بگذارید. 
  برای تحقق حقیقت محبوب خود در زندگی تان دعا کنید. بعد برای یک نفر در خانواده و یک نفر که در نزدیکی  .  5  قدم 

. وقتی شما دوستی را  شما است و بالخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید
 ملقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع می شوید بنوبت هر کس یکی از شهادت های مربوط به
 رازگاهان های در طول هفته خود را با دیگران در میان بگذارید. همینطور شما می توانید بعضی از سؤال های مربوط

به آن قسمت مشخص شده را بپرسید.

(T          ) 26  :   3   تا   1  :   1  . در میان گذاشتن برکات از اعمال   2  نکته      
 حال ما از روی یادداشت های رازگاهان خود حقایق و درس هایی را که از این قسمت یاد گرفتیم با هم در میان می

گذاریم و به بعضی سؤالها جواب می دهیم.

  .  1  در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن فصل 
  درباره تعمید با روح القدس، مطلبی را با شما در میان بگذارم. در آنجا می گوید:"5: 1می خواهم از کتاب اعمال فصل 

 یحیی شما را با آب تعمید داد ولی تا چند روز دیگر شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. " چون تعالیم غلط زیادی
 درباره روح القدس وجود دارد من وقتی را به دعا و بررسی آنچه کتاب مقدس درباره روح القدس می گوید اختصاص
 دادم. من یاد گرفتم که کتاب مقدس خیلی در مورد شخص روح القدس و عملکرد او صحبت می کند. روح القدس یکی از
 اعضای تثلیث مقدس که ذات خدا را تشکیل می دهد می باشد. روح القدس خدای زنده در مسیحیان است. عملکرد اصلی
 روح القدس این است که عمل نجات بخش عیسی مسیح را در قلبها و زندگی ایمانداران بکار اندازد. در این آیه عیسی

  بار در عهد جدید آمده7مسیح به ما در مورد " تعمید با روح القدس " تعلیم میدهد. کلمه " تعمید با روح القدس " فقط 
  گفت: " پس از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت پسران32 – 28است. یوئیل نبی در باب دوم کتابش از آیه 

 :3و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان شما رویاها خواهند دید. " یحیی تعمید دهنده در متی 
  گفت:" و حال تیشه داوری خدا بر ریشه درختان گذاشته شده است ، هر درختی که ثمر نیاورد ، بریده و در آتش10-12

 افکنده خواهد شد. من آنانی را که از گناهنشان توبه می کنند با آب غسل تعمید می رهم ؛ اما شخص دیگری خواهد آمد
 که مقامش خیلی برتر از من است ، آنقدر که من لیاقت ندارم کفشهایش را پیش پایش بگذارم او شما را با روح القدس و
 آتش الهی تعمید خواهد داد . او کاه را از گندم جدا کرده ، آن را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزاند ؛ اما گندم را در
 انبار جمع خواهد نمود ."  تعمید با روح القدس در ارتباط با جمع کردن ایمانداران به مسیح در ملکوت خداست، در

  عیسی پیشگویی می کند که تعمید با روح5: 1حالیکه تعمید با آتش در ارتباط با داوری بی ایمانان است. اینجا در اعمال 
  شرح4-1: 2القدس در عرض چند روز انجام می شود. انجام تعمید با روح القدس برای اولین شاگردان مسیح در اعمال 

  ثبت شده است. تعمید با روح41 – 37: 2داده شده است. تعمید با روح القدس برای اولین ایمانداران یهودی در اعمال 
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  نوشته شده است و اولین تعمید با روح القدس برای اولین17-12: 8القدس برای اولین ایمانداران سامری در اعمال 
 آمده است. 38 – 34 : 10ایمانداران غیر یهودی در اعمال 

 معنی تعمید با روح القدس چیست؟ نتیجه تعمید مردم با روح القدس چیست؟ کتاب مقدس تعلیم میدهد که تعمید با روح
القدس دارای چهار نتیجه است: 

  کسانی که با روح القدس تعمید می گیرند دارای " تولد تازه " یا " نجات یافته " هستند. این حقیقت بروشنی دریک.
  تعلیم داده شده است. وقتی برای اولین بار غیر یهودیان پیغام7- 3: 3 و تیطس 11-7: 15 ، اعمال 18-14: 11اعمال 

 انجیل را شنیدند، به آن ایمان آوردند و روح القدس همانطور که بر شاگردان عیسی قرار گرفته بود بر آنها قرار گرفت.
 پطرس رسول آنرا " تعمید با روح القدس " می خواند. نتیجه این بود که آنها نجات یافتند بعبارت دیگر خدا به آنها هدیه "

  اضافه می کند که آنها " بوسیله خدا پذیرفته شدند " و اینکه " خدا قلبهای15توبه به حیات " را ارزانی داشت. اعمال 
  این حقیقت را بشکل دیگری توضیح می دهد. او می گوید که " ایمانداران بوسیله روح3آنها را پاک کرد. " تیطس 

 القدس تولدی تازه و حیاتی نو کسب کردند. " سپس آنها با " فیض خدا عادل شمرده شدند " و " وارثان حیات جاودان "
گردیدند. بروشنی " این تعمید با روح القدس " بیان دیگری از " تولد دوباره " است. 

  ،14-13: 1. کسانی که تعمید با روح القدس می یابند به مسیح و کلیسا تعلق دارند. این موضوع بروشنی در افسسیان دو
  تعلیم داده شده است. وقتی که افسسیان کلم حقیقت را که انجیل یا خبر10-9: 8 و در رومیان 13- 12: 12اول قرنتیان 

 خوش نجات بخش آنان بود ، شنیدند ، آنها به آن ایمان آوردند. آنان در عین حال با م~هر مسیحی یعنی روح القدس موعود
 متمایز شده بودند. نتیجه این بود که آنها در " مسیح گنجانده شدند " یعنی موقعیتی روحانی را در مسیح کسب کردند. از

. افسسیان    به ما23-22: 1لحظه ای که ایمان آوردند، آنان از اعضای مسیح شدند یعنی از اعضای بدن مسیح گشتند
 تعلیم می دهد که بدن مسیح ، کلیسا است. اول قرنتیان به ما تعلیم می دهد که بدن مسیح اعضای بسیار با وظایف و

  تعلیم می8عطایای گوناگون دارد. هر عضو بوسیله روح القدس در این یگانه بدن مسیح تعمید داده شده است. رومیان 
 دهد که روح القدس " روح خداست " یا " روح مسیح " یا  " مسیح در شما " و هر که روح القدس را دارد " از آن
 مسیح " است. بنابراین نتیجه تعمید با روح القدس این است که مسیحیان اعضای بدن مسیح می شوند که یک کلیسا در

تمام جهان است.
 :7. کسانی که با روح القدس تعمید گرفته اند ، خداوند در وجود آنها زندگی می کند. این حقیقت بروشنی در یوحنا سه
  تعلیم داده شده است. در زمانی که مسیح هنوز در این جهان بود او16: 3 و اول قرنتیان 22: 2 ، افسسیان 39- 37

 پیشگویی کرد که ایمانداران به او ، بعد از جلل یافتنش به آسمان روح القدس را می یابند. یعنی ، آنها روح القدس را
 پس از اینکه عیسی مسیح به صلیب کشیده شده ، قیام کرده و به آسمان صعود کرده بود ، دریافت کردند . نتیجه دریافت
 روح القدس جاری شدن نهرهای آب زنده در وجود آنها خواهد بود. افسسیان باب دوم می گوید پس از جلل یافتن عیسی،

  سؤال می16: 3ایمانداران با هم بنایی را می سازند که خدا بوسیله روح القدس در آن ساکن می شود. و اول قرنتیان 
 کند: " آیا هنوز پی نبرده اید که شما ، خانه خدا هستید و روح خدا در میان شما ، یعنی در این خانه ساکن است ."
 بنابراین نتیجه تعمید با روح القدس این است که روح خدا در وجود مسیحیان زندگی می کند و چون چشمه زندگی تازه

می جوشد.
 . کسانی که بوسیله روح القدس تعمید گرفته اند ممکن است یکی یا تعداد بیشتری از عطایای روح القدس را دریافتچهار

  تعلیم داده شده است. وقتی ایمانداران با روح القدس یگانه در13-4: 12کرده باشند. این حقیقت بروشنی در اول قرنتیان 
 بدن مسیح تعمید می گیرند در نتیجه آنها می توانند اعتراف کنند که " عیسی خداوند است ". همچنین روح القدس به افراد
 ، عطایایی را می بخشد دقیقا�  بر طبق آنچه خودش می خواهد. کتاب مقدس بروشنی تعلیم می دهد که ایمانداران عطایای
. ایمانداران عطایای روحانی متفاوتی برای انجام انواع خدماتی که خداوند به آنها  روحانی یکسانی دریافت نمی کنند

سپرده، دریافت می کنند.
  . " تعمید با روح القدس " وقتی کسی در ابتدا به عیسی مسیح ایمان می آورد، اتفاق می افتد و این منجر به تولدخلصه

 تازه و نجات او می گردد و این افراد به مسیح و کلیسا تعلق پیدا می کنند، محل سکونت خدا می شوند و با عطایای
روحانی برای خدمت تجهیز می گردند.

  .  2  در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اعمال فصل 

(S می خواهم مطلبی را از اعمال       )درباره ریزش روح القدس بر اولین صد و بیست مسیحی با شما در3-1: 2  
 میان بگذارم. آیا تعمید با روح القدس در ابتدای زندگی مسیحی یا در سطوح بعدی زندگی مسیحی شما اتفاق می افتد ؟
 کتاب مقدس به روشنی تعلیم می دهد که تعمید با روح القدس در ابتدای زندگی روحانی شخص و در لحظه ای که او به

  شاگردان عیسی مدتی طولنی بعد از ایماندارشدنشان با روح120عیسی مسیح ایمان می آورد رخ می دهد. اما چرا این 
القدس تعمید یافتند؟

  ما می خوانیم که در زمانی که مسیح هنوز در این جهان بود او به آنانی که به او ایمان می آوردند39-37: 7در یوحنا 
 وعده ریزش روح القدس خود را می داد. در حین یک عید بزرگ که قبل از مرگش بر روی صلیب بود عیسی با صدای
 بلند گفت: " هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد چنانکه کتاب آسمانی می گوید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او
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 نهرهای آب زنده جاری خواهد شد " و یوحنای رسول توضیح می دهد منظورعیسی از نهرهای آب زنده همان روح
 القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود چون عیسی

هنوز به جلل خود در آسمان باز نگشته بود. 
 عیسی پس از قیامش به شاهدان بسیاری ظاهر شد و گفت وعده ریزش روح القدس در عرض چند روز تحقق می یابد.

  نفر بودند با هم جمع می شدند و دعا می کردند. در روز120بعد از صعود عیسی به آسمان گروه کوچکی که حدود 
  نفره جاری شد ، روح القدس آمد تا در قلبهایشان ساکن گردد. علت120پنطیکاست ، روح القدس بر این گروه کوچک 

 اینکه این افراد مدتی طولنی پس از ایمانشان با روح القدس تعمید گرفتند این بود که عیسی مسیح در هنگام ایمان
 آوردنشان هنوز جلل نیافته بود. تنها پس از مرگ ، قیام و صعود مسیح به آسمان ، ایمانداران می توانستند روح القدس
 را دریافت کنند. دیگر حال هیچکس لزم نیست برای تعمید روح القدس منتظر بماند چون در لحظه ای که شما به عیسی

مسیح ایمان می آورید او روح القدس خود را در قلب شما جاری میکند.

(Tمن می خواهم       )  ال   مطلبی را درباره اولین کلیسای تاریخی در اورشلیم با شما در میان47-42: 2از اعم
 بگذارم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که واضح ترین دلیل تعمید با روح القدس بوجود آمدن یک کلیسای محلی است. انجیل
 موعظه شد و بسیاری از مردم دل ریش شده، توبه کردند و ایمان آوردند. آنها آنچنان که وعده داده شده بود عطای روح
. کلیسای محلی بطور خاص دارای  القدس را دریافت کردند و جمع شدن به عنوان یک کلیسای محلی را آغاز کردند

 . آنها خود را وقف یادگیری تعلیم رسولن کردند. در آن روزها هنوز کتاب مقدس مانند امروزاولمشخصات زیر بود: 
 . آنها خود را به داشتن یک مشارکتدومچاپ نشده بود. تعالیم رسولن در حال حاضر در کتاب مقدس ثبت شده است. 

 . آنها خود را بهسومصمیمانه سپردند. مشارکتی که بر اساس شناخت خدا، ایمان به تعالیم او و مخصوصا محبت بود. 
 شکستن نان سپردند یعنی غذای خود را با هم تقسیم می کردند و بخصوص در آن زمان بیاد می آوردند که چطور بدن

 . آنها خود را به دعا سپرده بودند. دعا صحبت کردن به خدا درچهارممسیح شکسته شد و خونش برای آنها ریخته گشت. 
 . آنها مادی نبودند بلکه با تقسیم اموال خود بین نیازمندان به آنها کمک میپنجمجواب به آنچه خدا به آنها می گفت، است. 

 . آنها افراد شادمانی بودند. اگر چه آنها جفا می دیدند یک شادی درونی را که ناشی از بخشیده شدن، متبدلششمکردند. 
 . آنها رشد می کردند و خدا هر روز بههفتمشدن و اطمینان به میراث بردن ملکوت ابدی خدا بود را تجربه می کردند. 

تعداد کسانی که نجات یافته بودند میافزود. این چنین کلیساهایی در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد.

  3  در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن فصل 

(S من می خواهم از اعمال          )درباره توبه و زمانهای تازه شدن مطلبی را در میان بگذارم. در آنجا می19: 3  
 گوید:" توبه کنید ، از گناهانتان دست بکشید و بسوی خدا باز گردید تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خوشی از
 جانب خداوند فرا برسد ." کلمه " توبه " به معنی " تغییر دادن ذهن و دگرگون کردن زندگی خود " می باشد و کلمه
 برگشتن به معنی " دور زدن و در مسیر درست رفتن " می باشد. هر دوی این کلمات کاری را که در موقع ایمان آوردن
 به مسیح باید انجام داد توصیف می کنند. قبل از ایمان آوردنم من فکر می کردم خدا وجود ندارد و من به اعتقادات بی
 پایه ای ایمان داشتم. من زندگی گناه آلودی داشتم و زندگیم در مسیر فساد و جرم بود. وقتی من پیغام انجیل را شنیدم
 عیسی مسیح را در قلب خود پذیرفتم و در مورد نحوه زندگی سابقم متأسف شدم. او گناهانم را بخشید و به من این اشتیاق
 را بخشید تا عوض شوم. من نحوه تفکرم را تغییر دادم و شروع به ایمان آوردن به حقایق کتاب مقدس که قبل رد می
. از رفتن به مکانهای بد دست کشیدم و شروع به انجام دادن کارهایی که  نمودم کردم. من زندگی ام را عوض کردم
 خداوند در کتاب مقدس می گوید کردم. من مسیر زندگی ام را تغییر دادم و بطرف خداوند ، کتاب مقدس و مسیحیان
 شروع به حرکت کردم. تنها راهی که من می دانستم که ایمانم واقعی است ، این بود که من توبه کردم و بازگشتم. گناهانم
 پاک شده و من " دوران تازگی " را تجربه کردم و بخصوص این برکت که طبق پیشگویی انبیاء مسکن روح القدس

گشته ام.

(T من می خواهم از اعمال       )که در مورد " احیای همه چیز " است ، مطلبی را با شما در میان بگذارم. در21: 3  
 آنجا می گوید عیسی مسیح باید تا زمانیکه احیای همه چیز توسط خدا فرا رسد در آسمان بماند. زمانی فرا خواهد رسید
 که خدا همه چیز را در زمین، آسمانها، مردم و حیوانات تازه خواهد کرد. انبیاء پیشگویی کردند که خدا آسمان و زمین

 ( در آن زمان قومها از شمشیرشان بعنوان25 و 17: 65جدیدی می سازد که در آن تنها عدالت مسکن می گیرد )اشعیا 
 تیغه گاو آهن و از کاردشان بعنوان داس استفاده می کنند. امتها از شمشیرشان بر علیه همدیگر استفاده نمی کنند و برای

 ( گرگ با بره زندگی می کند و گوساله با خرس غذا می خورد و شیر چون گاو کاه4: 2جنگ آموزش نمی بینند )اشعیا 
اشعیا  . زمین از معرفت خدا پر خواهد شد ) . خدا9-6: 11خواهد خورد  ( رسولن چیزهای بیشتری را نبوت کردند

 خودش با قومش بر روی زمین جدید ساکن خواهد شد و هر اشکی را از چشمشان پاک خواهد کرد. وقتی خدا همه چیز
 ( تا5-4: 21را احیا کرد دیگر دردی، مرضی و مرگی نخواهد بود. خدا می خواهد همه چیز را تازه بسازد. )مکاشفه 

 احیای همه چیز، عیسی مسیح در آسمان خواهد ماند و بر این زمین حاضر از آسمان حکومت می کند. دو آیه جلوتر در
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  کتاب مقدس هشدار می دهد که هر که به عیسی مسیح گوش ندهد از میان قوم خدا طرد خواهد شد. تنها23: 3اعمال 
 ایمانداران حقیقی در عیسی مسیح می توانند در احیای همه چیز شرکت کنند. تنها ایمانداران به عیسی مسیح بعد از آمدن

ثانوی مسیح بر روی زمین جدید زندگی خواهند کرد.

(S     )تكلیف برای هفته آینده
  را به هفت قسمت تقسیم کنید. هر روز از یک قسمت رازگاهان داشته باشید. نتایج60: 7 تا 11: 4. اعمال رسولن اول

 تعمق تمام رازگاهان خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید. یکروز درهفته با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت
خانگی یا گروه شاگردی برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید.

ینترنتی دوم  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا “ بروید و شاگردان بسازید  www.dota.net .  كتابهای دستورعمل ِ 
مراجعه كنید  .  این آدرس را به حروف تکرار میکنم  . . . .

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