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در میان گذاشتن برکات 16
یک شاگرد آنچه از اعمال  1 :4تا  60 :7یاد گرفته در میان می گذارد.
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به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید .به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد در میان
() T
گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید .دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفته
اند در میان خواهند گذاشت در طی هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته ای یکبار با
یکدیگر جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم در میان بگذاریم .در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفترچه
یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید  .نخست شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم .سپس
حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی
سؤالت مهم پاسخ بدهیم .عنوان درس امروز این است :یک شاگرد آنچه از اعمال  60 :7 -1 :4یاد گرفته است در میان
می گذارد.
نکته  .1چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم.
( )S
هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید  .یکی از
روشهای ساده رازگاهان روش " حقیقت محبوب " نام دارد .این روش پنج قدم دارد.
قدم  .1دعا کنید و از خدا بخواهید با شما حرف بزند.
قدم  .2یکی از هفت قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید.
قدم  .3حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید .حقیقت محبوب ،حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف
می زند ،افکار شما را بر می انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند.
قدم  .4بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید .با این چهار مرحله تعمق خود را انجام دهید .اول .در مورد مفهوم کلمات فکر
کنید .دوم  .از خدا بپرسید که می خواهد چه چیزی به شما بگوید .سوم .با ساختن کاربرهای عملی ،حقیقت محبوب را به
زندگی خودتان مربوط بسازید .چهارم .مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با
دیگران آنها را در میان بگذارید.
قدم  .5برای تحقق حقیقت محبوب در زندگیتان دعا کنید  .سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از
نزدیکان و بالخره برای یکنفر که از شما دور است دعا کنید .وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت
خانگی و یا یک گروه شاگردی دارید به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود رابا همدیگر در میان بگذارید .سعی
کنید به بعضی از سؤالت مربوط به قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید.
( )Tنکته  .2در میان گذاشتن برکاتی از اعمال رسولن  1 :4تا 60 :7
هفته گذشته اعمال رسولن  1 :4تا  60 :7را خوانده ایم بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم .حال می خواهیم
از یادداشتهای رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته ایم در میان بگذاریم و
بعضی سؤالت را مورد گفتگو قرار دهیم.
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می خواهم از اعمال رسولن  4موضوع شهادت بی باکانه رسولن را در میان بگذارم .رهبران یهودی پطرس
() S
و یوحنای رسول را به خاطر شفای گدای لنگ در مقابل معبد محاکمه کردند .از نظر قانونی رسولن برای دفاع از
خودشان آورده شده بودند اما در واقع آنها را آورده بودند تا به آنها حمله کنند .پطرس به آنها گفت که عیسی مسیح اقتدار
انجام آن کارها را بدیشان داده است .پطرس با موعظه انجیل در حضور داوران آن دادگاه به محبت خود ادامه داد او از
نبوت مسیحایی مزمور  22 :118نقل قول کرد "،این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه
شده است " .عیسی مسیح آن سنگ و معماران ،رهبران قوم یهود بودند که عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود
نپذیرفتند اما آن سنگ که در نظر آنها هیچ به شمار می رفت از طرف خدا این عنوان عالی یعنی سنگ زاویه را دریافت
کرد .سنگ زاویه مهمترین سنگ موجود در بنا است که بقیه سنگهای ساختمان بایستی با آن تنظیم شوند .حال عیسی
مسیح به دست راست خدا یعنی بر قدرتمندترین مقام دنیا قرار گرفته است .هر انسانی یا باید خود را با او متحد سازد و یا
هلک خواهد شد! پس پطرس به رهبران هشدار می دهد که نجات از گناهان و از داوری آینده خدا فقط از طریق عیسی
مسیح امکان پذیر است .او می گوید ":در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا
نشده که بدان باید ما نجات یابیم "( .اعمال  ) 12 : 4به خصوص دو چیز از نظر من مهم است .اول .رسولن از هر
فرصتی برای موعظه انجیل استفاده می کردند حتی در هنگام محاکمه در حضور بازپرسان  .به عنوان مسیحی می
خواهم از نمونه آنها پیروی کنم و از هر فرصتی برای بشارت به مردم استفاده کنم .دوم .یهودیان هیچوقت سعی نکردند
ثابت کنند که عیسی قیام نکرد! آنها برای اثبات قیام نکردن عیسی هیچ مدرکی نداشتند چون نمی توانستند جسم عیسی را
1

بسازند .به علوه صدها نفر از مردم شاهدان عینی و شنیداری قیام او بودند! آنانی که می گفتند عیسی قیام نکرده است
فقط می توانند بدون ارائه مدرک این ادعا را بکنند .من هم می خواهم با اطمیان زیاد به قیام عیسی شهادت بدهم.
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( )Tمی خواهم از اعمال  42 -17 :5موضوع اقتدار خدا را در میان بگذارم.
اول .رسولن ،بسیاری از مردم را شفا دادند .جمعیت انبوهی از شهرهای اطراف اورشلیم می آمدند تا انجیل را بشنوند و
از بیماری هایشان شفا بیابند .رهبران بسیار حسادت کرده و تمام رسولن را دستگیر و به زندان انداختند .هدف آنها این
بود که با محاکمه ای علنی با ایجاد ترس مردم را از ایمان مسیحی دور بسازند .به نظر می رسد انگار رسولن نبرد را
باختند .اما در آیه  19می خوانیم که اما طی اولین شب فرشته خدا درهای زندان را باز کرد تا آنها بیرون آمده و موعظه
انجیل را ادامه دهند .اولین درس .هیچکس نمی تواند موعظه انجیل را متوقف کند!
دوم .روز بعد رؤسای مجلس یهود جمع شدند تا آنها را محاکمه کنند .رهبران و اعضاء شورای یهود و همینطور بسیاری
از مردم .آنها می خواستند محاکمه نمایشی بزرگی را اجراء کنند .اما در آیه  22می خوانیم که خادمین وارد زندان شدند
اما رسولن را نیافتند .درهای زندان هنوز بسته بود و محافظین جلوی در زندان ایستاده بودند .خادمین بسیار مات و
مبهوت شده بودند .شخصی برای آنها پیغام آورد که رسولن در صحن هیکل مردم را تعلیم می دهند سپس آنها رسولن
را بدون زور به مجلس خود آوردند .دومین درس .خدا قادر است و می تواند برای ایجاد فرصتی برای انجام کار خود
هر دری را باز کند!
سوم .حکام دادگاه رسولن را متهم به نااطاعتی از دستور خود می کنند یعنی این دستور که نباید انجیل را موعظه کنند و
در نام عیسی تعلیم دهند .آنها رسولن را متهم کردن که شهر را با تعلیم در مورد مرگ و قیام عیسی پر کرده اند و سعی
دارند رهبران یهود را مقصر مصلوب شدن عیسی معرفی کنند .آنها فکر می کنند که با ایجاد ترس می توانند رسولن را
مجبور به اطاعت کنند .اما در آیه  29می خوانیم که رسولن در جواب به رهبران و رؤسای یهود گفتند ":خدا را می
باید بیشتر از انسان اطاعت نمود! " و بعد با موعظه انجیل برای رهبران و رؤسای یهود ادامه دادند .خواه رهبر دولت و
یا یک قاضی ،هر کسی که از گناهانش توبه کند بخشیده خواهد شد! به هر آنکس که از عیسی مسیح اطاعت کند روح
القدس داده خواهد شد .در طی تاریخ بسیاری از رهبران و قضات دادگاهها ،بعد از شنیدن پیغام انجیل به عیسی مسیح
ایمان آورده اند .درس سوم .وقتی مردم شما را به خاطر ایمانتان محاکمه می کنند از فرصت استفاده کنید و انجیل را
برای آنها موعظه کنید!
چهارم  .رهبران و رؤسای شورای یهود خیلی عصبانی شدند و می خواستند رسولن را بکشند .به نظر می رسد انگار
وقت نابودی زندگی رسولن فرا رسیده بود! اما در آیه  34می خوانیم که خدا قلب یکی از رؤسا را تکان می دهد تا
وضعیت را آرام سازد و به رهبران و رؤسای شورا هشدار دهد .نام او غمالئیل بود یعنی یکی از مشهورترین معلمین
اسرائیل .او گفت ":از این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد خود تباه
خواهد شد ولی اگر از خدا باشد نمی توانید آن را بر طرف نمود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه می کنید " (آیات -38
 .)39سخنرانی غمالئیل رهبران و رؤسای شورا را متقاعد ساخت .آنها رسولن را نکشتند اما آنها را شلق زدند .درس
چهارم .خدا مقتدر و قادر مطلق است .هنگامی که شما در جفا هستید او حتی از مخالفین برای کمک به شما استفاده می
کند!
پنجم .شلق زدن شامل  39ضربه بر پشت برهنه آنها بود .رهبران و رؤسای شورا به رسولن هشدار دادند که دیگر در
مورد عیسی مسیح سخن نگویند .آنها تصور می کردند که بعد از این ضربات شلق رسولن از ترس دیگر در مورد
عیسی چیزی نخواهند گفت .اما در آیات  42-41می خوانیم که در عوض رسولن چه کردند .آنها هر روز هم در مکان
عمومی هیکل و هم در خانه های خصوصی مردم انجیل را موعظه می کردند و در مورد عیسی مسیح به مردم تعلیم می
دادند  .آنها هرگز کاری را که خدا از ابتدا از آنها خواسته بود انجام دهند متوقف نکردند  .درس پنجم  .در این جهان
اقتداری هست بالتر از هر اقتداری دیگر و آن اقتدار خود خداست .وقتی مردم به ما دستور انجام کاری خلف فرمان
خدا را می دهند بایستی خدا را بیشتر از مردم اطاعت نمود!
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می خواهم از اعمال رسولن ف صل  6موضوع ساختار رهبری کلیسای اولیه را در میان بگذارم  .کلیسای
() S
اورشلیم اولین کلیسای تاریخ بود .به دلیل دعا و موعظه انجیل از روز پنطیکاست توسط رسولن خدا این کلیسا را بنا
نمود .انتخاب پیران کلیسا به عنوان رهبران کلیسای یهودیان احتمال به همان صورتی انجام شد که خدا در عهد عتیق
تعلیم داده بود .بر طبق تثنیه  ، 18 -9 :1پیران بایستی مردانی حکیم ،فهیم و محترم بوده باشند .آنها می بایست در جوامع
خود از رهبران بوده و وظیفه آنها داوری منصفانه در بین مردم بود .بر طبق اعمال  ، 4 : 6وظیفه آنها موعظه و تعلیم
کتاب مقدس و دعا برای مردم بود .بر طبق اول تیموتائوس  5-4 :3و  17 :5وظیفه آنها رهبری و اداره کل کلیساست از
طریق پیشروی و به جا کذاشتن نمونه ای برای اعضاء .بر طبق او پطرس  1 : 5رسولن همچنین مانند پیران کلیسا در
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کلیسای محلی عمل می نمودند .بر طبق اعمال  23 : 14و تیطس  5 : 1وقتی انجیل در میان غیر یهودیان انتشار یافت
(امتها) آن کلیساها پیران کلیسا را به عنوان رهبرانشان منصوب کردند.
اما وقتی تعداد شاگردان در کلیسای محلی اورشلیم به بیش از  5000نفر افزایش یافت مشکل یا نیازی خاص بوجود آمد.
پخش غذای روزانه در مورد بعضی افراد مورد غفلت قرار گرفته بود .رسولن به عنوان پیران کلیسا احساس کردند که
غفلت از خدمتشان یعنی دعا و موعظه کلم به منظور خدمت تقسیم غذا کار درستی نیست .پس تمام کلیسا خادمانی را به
منظور انجام این خدمت خاص یعنی توزیع غذا بین فقرا و نیازمندان کلیسا انتخاب نمود .نتیجه این که رهبری هر کلیسای
محلی لاقل بایستی شامل یک گروه از پیران کلیسا باشد .اگر اعضاء کلیسا قادر به انجام مسئولیت مشکل و خاص نمی
باشند ،کلیسا بایستی خادمانی را به منظور انجام آن مسئولیت خاص منصوب کند .در حالیکه هر کلیسا بایستی تعدادی از
پیران کلیسا را به عنوان رهبر منصوب کند می تواند در صورت اینکه واقعا لزم باشد چند خادم را نیز به کار گیرد.
می خواهم از اعمال رسولن ف صل  6درباره خادمین مطلبی را در میان بگذارم  .رسولن به صراحت
() T
مشخصات خادمین را تعلیم دادند.
اول  .خادمان بایستی مردانی از میان خود شما باشند یعنی ایماندارانی از همان مشارکت و نه غریبه هایی از بیرون از
کلیسا  .ایمانداران کلیسای محلی بایستی آنها را بشناسند و آنها نیز بایستی ایمانداران کلیسای محلی و وضعیت آن را
بشناسند.
دوم .خادمان بایستی پر از روح القدس باشند .آنها بایستی تولد تازه داشته باشند و روح القدس در قلبهای آنها زندگی کند.
پر بودن از روح القدس یعنی پر بودن از ثمره روح القدس مانند محبت ،خوشی ،سلمتی ،حلم ،مهربانی ،نیکویی ،ایمان،
تواضع و پرهیزگاری (غلطیان  .) 23-22 : 5همچنین به این معنی است که آنها از عطایای روحانی و یا استعدادهای
خاص روح القدس برای خدمت دیگران استفاده می کنند .برای مثال استیفان دارای عطای معجزات بود و اعمال عجیب
ظاهر می نمود (آیه  )8و فیلیپس دارای عطای بشارت دادن بود.
سوم  .خادمین بایستی پر از حکمت باشند .حکمت یعنی توانایی به اجراء درآوردن دانش و آگاهی .حکمت یعنی توانایی
استفاده از بهترین ابزار برای انجام عالیترین اهداف .در حالیکه پیران کلیسا ،رهبران کل کلیسا بودند خادمین اشخاصی
بودند که کارهایی را به جا می آوردند که دیگران قادر و یا مشتاق به انجام آن کارها نبودند .در اورشلیم خادمان ،بین
فقرا و نیازمندان غذا توزیع می کردند .کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر کلیسای محلی بایستی پیران کلیسا را داشته باشد
اما تعلیم نمی دهد که کلیسا بایستی خادم نیز داشته باشد .اگر کلیسا نیازمند انجام بعضی خدمات خاصی شود می تواند
خادمین را به کار گیرد.
در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن فصل 7
( )Sمی خواهم از اعمال رسولن فصل  7درباره اعمال مقتدر خدا مطلبی را در میان بگذارم .وقتی استیفان توسط
رهبران و رؤسای شورای یهود محاکمه می شد از فرصت برای شهادت دادن در مورد خدای زنده و عیسی مسیح
استفاده نمود  .او بخصوص در مورد اعمال مقتدر خدا در کتاب مقدس و در تاریخ قوم او در این دنیا صحبت کرد.
استیفان بیان ماجرا را از آغاز شکل گیری قوم خدا شروع کرد .یعنی از زمانی که خدا ابراهیم را دعوت کرد تا پدر قوم
او در این دنیا باشد.
اولین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که خود را بر قوم خود آشکار ساخت .خدا خود را بر ابراهیم ظاهر ساخت (آیه
 .) 2اگر خدا خود را برابر ابراهیم آشکار نمی ساخت ،ابراهیم هیچوقت نمی فهمید که خدا واقعا کیست .خدا رنج های
آینده قومش را بر او آشکار ساخت و به ابراهیم فرمان داد که به سرزمینی ناشناخته که بعدها میراث قوم او خواهد شد
برود .امروز نیز خدا باز هم از طریق روح القدس و همینطور از طریق آنچه در کتاب مقدس نوشته شده و بخصوص از
طریق خداوند عیسی مسیح در زمان آمدن اولیه اش خود را بر شما و بر من آشکار می سازد.
دومین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که او در کنار قومش حضور دارد .نوه های بزرگ ابراهیم ،یوسف را به
عنوان برده به مصر فروختند اما خدا با یوسف بود (آیه  )9خدا یوسف را از همه مشکلت رهایی داد به او حکمتی الهی
بخشید تا بتواند صاحب مقام تواناترین حاکم جهان در آن زمان از تاریخ شود .امروز نیز خدای ما با حکمت و قدرتش
حضور دارد تا به ما کمک کند در این دنیا اراده او را انجام دهیم!
سومین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که قومش را نجات داد .خدا ،ظلم و جفای آنها را دید ،صدای ناله هایشان را
شنید و آنها را از دست ظالمین نجات داد (آیه  .)34امروز نیز خدا مشکلت ما را می بیند ،دعاهای ما را می شنود و ما
را از دست ظالمین و جفا کنندگان ما رهایی می دهد.
چهارمین کار مهمی که خدا انجام داد این بود که خیلی واضح اراده خاص خود را بر قومش آشکار ساخت .بسیاری از
مردم معتقدند که خدا وجود دارد اما اراده خاص او را نمی دانند .خدا به قوم خود " شریعت اخلقی " را داد .شریعت
اخلقی شامل " ده فرمان " بود که به آنها نشان می داد چگونه زندگی کنند و به عنوان قوم خدای زنده چه رفتاری داشته
باشند .چهار فرمان اول به آنها می گفت که چگونه بایستی با خدا ارتباط داشته باشند و شش فرمان بعد به آنها می گفت
که بایستی چگونه با سایر مردم ارتباط داشته باشند  .خدا همچنین به قوم خود " شریعت تشریفات " را داد  .شریعت
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تشریفات شامل قوانینی بود که نشان می داد چگونه قوم خدا می توانند به خدای قدوس نزدیک شوند و در زمان عهد
عتیق چگونه بایستی او را بپرستند .شریعت تشریفات شامل احکامی در ارتباط با هیکل ،کاهنین ،جشنواره های مذهبی و
اعمال مذهبی مانند ختنه ،قوانین خوراکی ها ،قربانی های حیوانی ،هدایای محصولت و ده یک می شد .بالخره خدا به
قوم خود " قوانین مدنی " را داد  .قوانین مدنی شامل قوانین مختلفی بود که به مردم نشان می داد چگونه بایستی در
دوران عهد عتیق به صورت یک قوم عمل کنند .قوانین مدنی شامل قوانین ازدواج ،بی بند و باری جنسی ،حقوق اموال
و رسیدگی به مشاجرات قانونی بود .امروزه نیز خدا به ما کتاب مقدس را داده که در آن می توانیم اراده خاص خدا را
در موقعیتهای خیلی مهم زندگی درک کنیم.
پنجمین کار مهمی که خدا انجام داد بلند کردن عیسی مسیح به دست راست خود بود .بعد از اینکه رهبران یهود عیسی را
رد کردند و او را به مرگ محکوم ساختند خدا او را از مردگان قیام داد و به او جایگاهی وال در آسمان بخشید که از
آنجا بر تمام جهان سلطنت کند .وقتی استیفان تا مرگ سنگسار گردید عیسی را دید که به دست راست خدا ایستاده است.
این هشداری است برای دشمنان .خدا  ،عیسی را پذیرفت یعنی عیسی ای که توسط انسان طرد شد و خدا تمام قدرت
آسمان و زمین را به او بخشید .پس هیچ کس در دنیا نباید گوشهای خود را بر کلم و اعمال عیسی مسیح ببندد .هیچ کس
نباید قلب خود را برای روح القدس سخت سازد و یا در برابر او مقاومت کند.
( )T

تكلیف برای هفته آینده

اول  .اعمال رسولن  1 : 8تا  18 : 11را به هفت قسمت تقسیم کنید  .هر روز با یکی از این قسمتها رازگاهان داشته
باشید .حاصل تعمق تمام رازگاهانهای خود را در یک دفترچه یادداشت کنید .هفته ای یکبار با یکی از دوستانتان ملقات
و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهانهای خود را در میان بگذارید.
دوم  .كتابهای دستورعمل ِ “ بروید و شاگردان بسازید ” را ملحظه كنید و به آدرس ا ینترنتی www.dota.net
مراجعه كنید  .این آدرس را به حروف تکرار میکنم . . . .
سوم  .هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " گوش كنید .
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