
 17 در میان گذاشتن برکات  85 دو تا  
 یاد گرفته است در میان می گذارد.18: 11- 1: 8 یک شاگرد آنچه از اعمال 

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

 تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفته اند در میان خواهند گذاشت. در طی هفته
 گذشته هر روز بر روی قسمتهایی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته ای یکبار آنچه یاد گرفته ایم با هم در میان می
 گذاریم. در حالیکه به این برنامه گوش می کنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در ابتدا
 نحوه داشتن رازگاهان را توضیح خواهیم داد. سپس حقایق و دروس مهم از رازگاهان خود را با هم در میان می گذاریم

 :11 تا 1: 8و سعی می کنیم به بعضی سؤالت مشکل پاسخ دهیم. موضوع امروز این است: یک شاگرد آنچه از اعمال 
 یاد گرفته است در میان می گذارد.18

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

 . دعا کنید و از خدا بخواهید با شما  1  قدم روش آسان رازگاهان " حقیقت محبوب " نام دارد که دارای پنج قدم است. 
 . حقیقت محبوب خود را انتخاب  3  قدم . یکی از هفت قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید.   2  قدم صحبت کند. 

 . در رابطه با حقیقت محبوب برای خودتان، برای خانواده  5  قدم . بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید.   4  قدم کنید. 
تان، برای شخصی که در نزدیکی شما است و شخصی که از شما دور است دعا کنید.

(T        ) 18: 11 تا 1: 8 در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن    .  2  نکته
تا 1: 8هفته گذشته اعمال رسولن     را خوانده ایم بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حال می18: 11 

 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.

 8در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن فصل 
. این قسمت در مورد4-1: 8می خواهم از اعمال فصل    مطلبی درباره اولین جفای کلیسای مسیحی در میان بگذارم

 بزرگترین جفا بر علیه مسیحیان اورشلیم است. شهادت عالی استیفان به یهودیان در مورد کار خدا در تاریخ آنها و اینکه
 آنها قلب خود را در مقابل خدا سخت ساخته بودند یهودیان را بسیار عصبانی کرد. آنها استیفان را به بیرون از شهر
 کشانده و او را سنگسار کردند. این شروع اولین جفای کلیسای مسیحی در تاریخ جهان است! یکی از رهبران این جفا
 شائول بود. او را بعدها پولس رسول نامیدند. شائول یک فریسی بسیار تحصیلکرده و در نگه داشتن شریعت بسیار غیور
 بود. او احتمال شهادت شجاعانه استیفان را شنیده بود و در هنگام سنگسار شدن او حضور داشت. شائول شروع به نابود
. شائول مردان و زنان ایماندار به مسیح را دستگیر کرده و به زندان می انداخت. این مسیحیان چه  کردن کلیسا کرد
 احساسی داشتند و چه فکر می کردند؟ شاید آنها حرفهای عیسی را در موعظه سر کوه به خاطر می آوردند که می
 گفت:" هر گاه بخاطر من شما را ناسزا گفته ، آزار رسانند و به شما تهمت زنند ، شاد باشید .  بلی ، خوشی و شادی

 (. در هر صورت مسیحیان فرار کردند و12-11: 5نمایید ، زیرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست ." )متی 
  می خوانیم،" ولی ایماندارانی که از اورشلیم گریخته بودند به هر جا می4 آیه 8در همه طرف پراکنده شدند. در اعمال 

 رفتند پیغام عیسی را به مردم می رساندند ." هیچکس نمی تواند خدای مقتدر کتاب مقدس را در انجام نقشه نجاتش در
 دنیا متوقف سازد! هیچکس نمی تواند مانع موعظه انجیل کتاب مقدس بشود! یهودیان تصور کردند که با جفای مسیحیان
 می توانند مانع انتشار انجیل شوند. اما خدا این جفا را مبدل به فرصتی برای انتشار دور دست و وسیع انجیل ساخت . هر
 جا که مسیحیان می رفتند انجیل را موعظه می کردند و همانطور که می بینیم بسیاری ایمان آوردند و آنها نیز مسیحی
 شدند! این قسمت من را تشویق می کند که وقتی ما مسیحیان در جفا هستیم، نا امید و مأیوس نشوم اما به خدا ایمان بیاورم

که او جفا را مبدل به فرصتی برای انتشار انجیل به سایر نقاط خواهد ساخت.

(S می خواهم از اعمال رسولن        )مطلبی درباره تعمید با روح القدس در میان بگذارم.8 
 چرا سامری ها نخست انجیل را شنیدند و ایمان آوردند ولی بعدها روح القدس را دریافت کردند؟ آیا این قسمت چنین تعلیم
 می دهد که امروزه هم مسیحیان بایستی انجیل را بشنوند و ایمان بیاورند و بعد از ایمان آوردنشان به مسیح با روح القدس

تعمید خواهند یافت؟
  در تاریخ یک اتفاق خاص8 اغلب بد درک و نادرست تفسیر می شود. اعمال باب 8این سؤال مهمی است چون اعمال 

  مربوط به چیزی است که در تاریخ کلیسا رخ داد و تعلیمی8است و نمونه ای برای کلیسای آینده نیست. اعمال فصل 
 نیست که باید در تاریخ نجات تمام مسیحیان اتفاق بیفتد. در کتاب مقدس سه گروه متمایز از هم وجود دارد: یهودیان، غیر
. سامری نژاد مختلف از یهودیان  یهودیان یعنی سامری ها و غیر یهودیان که یونانی ها یا امتها نیز خوانده می شدند
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  سال قبل توسط امپراطوری آشور وارد شده بودند. در750پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل و سایر نژادهایی بودند که 
. آنها می8: 1اعمال    عیسی خیلی واضح به شاگردانش فرمان می دهد که نزد این سه گروه مختلف شاهدان او باشند

 بایست در اورشلیم یهودیه یهودیان و سامره سامریان و تا اقصای عالم که غیر یهودیان در آنجا ساکن بودند، شاهد او
. عیسی مسیح فرمان داد که مژده مرگ و قیام و نجات برای تمام مردم جهان موعظه شود صرفنظر از نژاد،  باشند

-15: 11 و 5: 1 اولین ایمانداران یهودی با روح القدس تعمید یافتند )اعمال 2فرهنگ یا مذهب آنها. در اعمال فصل 
صل 16 صل 8(. در اعمال ف  10، نخستین ایمانداران نیمه یهودی سامری با روح القدس تعمید یافتند و در اعمال ف

 نخستین ایمانداران غیر یهودی یا امتها با روح القدس تعمید یافتند. کتاب اعمال بوضوح نشان می دهد که انجیل مژده ای
 نبود فقط برای یهودیانی که ایمان می آورند بلکه همچنین برای نیمه یهودیان و غیر یهودیان! پیغام انجیل در مورد عیسی
 مسیح برای تمام اقوام جهان است! هر شخصی در این جهان که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و او را در قلب و به

زندگیش بپذیرد نجات خواهد یافت!

(Tاما چرا سامری ها مدتی بعد از ایمان آوردنشان با روح القدس تعمید گرفتند؟        )

(Sبرای این سؤال که چرا آنها مدتی بعد از ایمان آوردنشان به عیسی مسیح با روح القدس تعمید گرفتند یک دلیل        ) 
  می خوانیم که سامری ها معجزاتی که فیلیپ{س انجام داد را دیدند و به آنچه که او8 تا 5خیلی خوب وجود دارد. در آیه 

  می خوانیم که سامری ها ایمان آوردند و حتی با آب تعمید گرفتند. اما با وجود12می گفت با دقت توجه کردند. در آیه 
  وقتی رسولن در اورشلیم شنیدند که18 تا 14ایمان آوردن به پیغام انجیل هنوز روح القدس را دریافت نکرده بودند. آیه 

 سامری ها به انجیل ایمان آورده اند، پطرس و یوحنای رسول را فرستادند تا برای سامری ها دعا کنند تا روح القدس را
 دریافت کنند. چرا سامری ها در لحظه ایمان آوردنشان تعمید نیافتند و لزم بود که رسولن به نزد سامری ها بروند تا

. پاسخ در تعالیم عیسی مسیح در متی    است. زمانیکه عیسی18: 18 و 19-18: 16آنها روح القدس را دریافت کنند
  او به18: 18 و 19-18: 16مسیح هنوز بر روی زمین بود رسولن را بنیاد کلیسای تاریخی مسیح ساخت! در متی 

 رسولن خود می گوید:" من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می گزارم تا هردری را بر روی زمین ببندی ، در
 آسمان بسته شود ، و هر دری را بگشایی در آسمان نیز گشوده شود . مطمئن باشید که هر چه در زمین ببندید ، در آسمان
 بسته می شود ، و هر چه در زمین باز کنید در آسمان هم باز می شود ." عیسی مسیح به شاگردانش این اقتدار را داد که
 مردم را به ملکوت و یا به کلیسا بیاورند و یا از ملکوت و از کلیسا بیرون کنند . عیسی مسیح تصمیم گرفت که برای
 بنای نخستین کلیسای تاریخی در بین یهودیان، نیمه یهودیان یا سامری ها و غیر یهودیان یا امتها از رسولن استفاده کند.
 فقط با کلید یا اقتدار رسولن بود که نخستین ایمانداران یهودی، سامری و امتها می توانستند به ملکوت خدا و کلیسای
 مسیحی وارد شوند. نه انبیاء عهد عتیق بلکه رسولن عهد جدید بنیانگذار کلیسای تاریخی مسیحی در بین این سه گروه
لیسای مسیحی نیانگذاری نمی شد و ک لیسای مسیحی ب بدون رسولن عیسی مسیح ک  . ز ساکنین جهان بودند  اصلی ا

(.22: 2اجتماعی است از انسانهایی که روح القدس در آنها ساکن است )مقایسه کنید با افسسیان 
 8، رسولن عیسی مسیح نخستین کلیسای مسیحی را در بین یهودیان تأسیس نمودند، در باب 2پس در اعمال فصل 

 11 تا 10رسولن عیسی مسیح نخستین کلیسای تاریخی مسیحی را بین نیمه یهودیان یا سامری ها بنا نمودند و در اعمال 
. بعد از بنیان  رسولن عیسی مسیح نخستین کلیسای مسیحی تاریخی را  در بین غیریهودیان یا امتها تأسیس نمودند

  بوضوح تعلیم می13: 1 و افسسیان 13: 12کلیسای مسیحی در بین این سه گروه اصلی از ساکنین جهان اول قرنتیان 
 دهند که مردم همیشه در همان لحظه ایمان آوردنشان به عیسی مسیح روح القدس را دریافت می کردند. لحظه ای که

مردم به عیسی مسیح ایمان می آوردند با روح القدس تعمید می گرفتند. 

(T می خواهم از اعمال         )یک شیوه از بشارت دادن را در میان بگذارم. یک فرشته فیلیپس را به سمت35-28: 8  
 مردی که کتاب مقدس می خواند هدایت کرد. او رفت و کنار این مرد نشست و از او پرسید آنچه می خواند درک می

  می خوانیم،" آنگاه فیلیپ{س35کند؟ آن مرد پاسخ داد،" چگونه می توانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند. " سپس در آیه 
 زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد." از نظر من این شیوه بسیار مهم برای

 .دوم. یک کتاب مقدس یا عهد جدید به کسانی می دهم که دوست دارند آن را بخوانند. اولموعظه کردن انجیل است. 
 وقتی آن شخص غیرمسیحی را ببینم با هم کتاب مقدس را می خوانیم و من به سؤالت او در مورد محتوای آن پاسخ

میدهم بدین ترتیب آن غیر مسیحی حقایق کتاب مقدس را برای خودش کشف می کند.

  9  در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 

(S.می خواهم مطلبی درباره تبدیل پولس در میان بگذارم. در آن زمان پولس رسول هنوز شائول نامیده می شد         ) 
  میگوید که " او از تهدید و کشتار پیروان1او فکر می کرد در زندگیش مأموریت دارد تا به مسیحیان جفا برساند. آیه 

 مسیح هیچ کوتاهی نمی کرد" و این یعنی نه تنها آنها را به زندان می انداخت بلکه باعث قتل آنها می شد. روزی به
 دمشق سوریه مسافرت می کرد تا مسیحیان را دستگیر کند و آنها را به عنوان زندانی به اورشلیم بازگرداند. او جفا دهنده
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. ولی در بین راه، عیسی مسیح خود را بر شائول ظاهر ساخت. نوری درخشنده در  متعصب و واقعی مسیحیان بود
 اطراف عیسی بود. عیسی گفت،" برای چه بر من جفا می کنی؟ " جفای همه مسیحیان در واقع جفای عیسی مسیح است .
 این برای جفاکنندگان مسیحیان هشدار است چون عیسی مسیح حریفی مهیب است. شائول به خانه یک مسیحی به نام
 حنانیا رفت. عیسی مسیح به حنانیا گفته بود که شائول ظرف برگزیده اوست که انجیل را به غیر یهودیان )امتها( و حتی
 پادشاهان می رساند. عیسی مسیح یکی از بزرگترین دشمنان خود را انتخاب کرده بود تا بزرگترین دوست و همکار او
 باشد . این مرا خیلی تشویق می کند. پس می خواهم برای آنانی که به مسیحیان جفا می رسانند دعا کنم چون مسیح ممکن

  عیسی می گوید:" اما به همه28-27: 6است ، بعضی از آنها را مانند پولس رسول، مسیحیان بزرگی بسازد . در لوقا 
 شما که سخنان مرا می شنوید ، می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید.
. برای افرادی که به شما آزار می رسانند ، برکت خدا را  برای آنانی که به شما ناسزا می گویند ، دعای خیر کنید 

بطلبید." شنوندگان ، بیایید برای آنانیکه به ما مسیحیان جفا می رسانند دعا کنیم. 

(Tمی خواهم شیوه پولس در موعظه انجیل را در میان بگذارم. بعد از تبدیل، پولس به کنیسه رفت که یهودیان        ) 
 برای پرستش به آنجا می آمدند. در آنجا او شروع به این موعظه کرد که عیسی مسیح پسر خدا و مسیح است. او هم پسر

 (. درخشش مرئی شخصیت پر جلل خدا و نمایشی15: 1خداست و هم صورت دیدنی خدای نادیدنی است )کولسیان 
 (. به عنوان مسیح موعود او پاسخ آن انتظار دیرینه یعنی نجات دهنده از گناه و3: 1است دقیق از وجود خدا )عبرانیان 

 داوری خدا است. پولس کتاب مقدس را بسیار خوب می دانست و از آن استفاده می کرد تا به یهودیان ثابت کند که عیسی
 پسر خدا و مسیح موعود است. هیچکس نمی توانست ثابت کند که او در اشتباه است و او یهودیان را با دلیل پر قدرت

 (. هیچکس نمی توانست با آن حکمت یا روحی که پولس با آن سخن می گفت رویارویی22خود مجاب می ساخت )آیه 
  می خوانیم که پولس با دلیری به نام خداوند عیسی مسیح موعظه کرد و با یهودیان29-28(. در آیات 10: 6کند )اعمال 

 در مورد مسیح بحث می کرد. مثل پولس من هم می خواهم هنگام شهادت دادن برای عیسی مسیح، دلیر باشم و با استفاده
از کتاب مقدس به مردم ثابت کنم که عیسی نجات دهنده جهان است. 

  10  در میان گذاشتن برکاتی از اعمال فصل 

(Sمی خواهم درباره اهمیت، رسالت بین المللی مسیحی یعنی قدم برداشتن برای اعلن مژده انجیل ، شاگردسازی        ) 
 و استقرار کلیسا ، مطلبی را در میان بگذارم. تا این زمان انجیل فقط به یهودیان و سامری ها موعظه شده بود که نیمه
 یهودی بودند. واعظین به نزد غیر یهودیان یا امتها نرفته و فقط در کنیسه های یهودی انجیل را موعظه می کردند. اما

  فرمان می دهد که،" بروید و تمام قومها را شاگرد من بسازید و آنها را20-19: 28عیسی مسیح به شاگردانش در متی 
 تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند ." چند سال از این فرمان گذشته
 بود و شاگردان هنوز به نزد اقوام جهان نرفته بودند .  پس خدا هم امتها را به سوی مسیحیان کشاند و هم مسیحیان را به

 . خدا دراولطرف امتها .  فقط نگاه کنید به تلش بزرگی که او برای آوردن مسیحیان به نزد امتهای جهان کرده است .  
. خدا به او گفت پیامی برای پطرس رسول بفرستد و از او  رؤیایی به افسر نظامی رومی یعنی ک{رن�لیوس ظاهر شد
 بخواهد به نزد او بیاید و به آنچه او می گوید گوش کند. در همین موقع خدا در رؤیایی بسیار عجیب بر پطرس رسول
 ظاهر گردید . سفره ای از آسمان پایین آمد که پر بود از خوراک حیواناتی که از نظر یهودیان حرام بود ولی خدا دستور
 داده بود که او از این حیوانات بخورد. پطرس سه بار از خوردن امتناع کرد و هر بار خدا به او گفت،" آنچه خدا پاک
 کرده است تو حرام مخوان. " بلفاصله بعد از این رؤیا، فرستادگان ک{رن�لیوس به خانه پطرس وارد شدند و از او دعوت
 کردند تا همراه آنها به خانه ک{رن�لیوس آمده تا او سخنان پطرس را بشنود. فقط در این لحظه بود که پطرس رؤیای خدا را
 درک کرد. گرچه شریعت یهود ارتباط و حتی ملقات یک یهودی را با امتها ممنوع ساخته بود خدا به پطرس نشان داد

 . پطرس و بعضی از برادران یهودیدومکه این قانون بایستی منسوخ شده و دیگر او نباید امتها را " ناپاک " بداند . 
 مطیع بودند. آنها با فرستادگان ک{رن�لیوس رفتند و خانه ک{رن�لیوس از بستگان و دوستان نزدیک او پر بود. پطرس انجیل را
 برای آنها موعظه کرد و آنها به عیسی مسیح ایمان آوردند و روح القدس را در قلبهایشان پذیرفتند . این فصل برای من
 مهم است چون خدا نشان می دهد که انجیل باید برای تمام مردم سرتاسر جهان موعظه شود. این فصل همچنین نشان می
 دهد که می تواند بر تمام پیش داوری های ما نسبت به سایر اقوام دنیا غالب آید و در بین آنها به ما خدمت مفیدی محول

می کند.

(T .می خواهم در ارتباط با اهمیت بشارت یک خانه، بستگان و دوستان مطلبی را در میان بگذارم        )در آیهاول . 
  پطرس در آن خانه، " جمعی کثیر27 می خوانیم،" ک{{رن�لیوس خویشان و دوستان خاص خود را خواند " و در آیه 24

 یافت ". مهم است که ما مسیحیان از خانه هایمان برای موعظه انجیل به سایر مردم استفاده کنیم. اغلب مردم در خانه
 بیشتر احساس راحتی می کنند تا ساختمان کلیسا. ک{رن�لیوس علوه بر پطرس، بستگان و دوستان نزدیکش را به خانه اش
 دعوت کرد. او می خواست به تمام بستگان و دوستان نزدیکش فرصت شنیدن انجیل را بدهد. با خدا این عهد را بسته ام

 .دومکه خانه ام، مال او باشد و او هر طور که دوست دارد از آن استفاده کند. در خانه ام برای جلسات مسیحی باز است. 

3



 بستگان و دوستان نزدیکم را به این جلسات دعوت می کنم چون می خواهم آنها نیز مژده انجیل را بشنوند و ایمان
بیاورند.

     11  در میان گذاشتن برکاتی از اعمال فصل 

(S در مورد روح القدس از اعمال         )سؤالی دارم. معنی واقعی تعمید با روح القدس چیست؟16: 11 

(T بیایید آیات         )می خوانیم که پطرس به خانه ک{رن�لیوس آمد و پیغامی14 در آیه اول را به دقت بخوانیم. 18- 14  
 17  در آیه دومرا موعظه کرد که آنها از طریق آن نجات بیابند. پطرس انجیل را موعظه و آنها با دقت گوش کردند. 

 15 می خوانیم که آنها با روح القدس تعمید یافتند. آیه 16  در آیه سوممی خوانیم که آنها به پیغام انجیل ایمان آوردند. 
  شرح می دهد که آنها ، آن عطا را دریافت کردند یعنی روح القدس ،17شرح می دهد که روح القدس بر آنها آمد و آیه 

  می خوانیم که خدا به آنها " توبه حیات بخش " عطا کرد18  در آیه چهارمکه خودش آمد تا در قلوب آنها زندگی کند. 
  می گوید که نتیجه این است که آنها " نجات بیابند ". به14یعنی آنها پیرو مسیح شده و حیات جاودان دریافت کردند. آیه 

 طور خلصه " تعمید با روح القدس " واژه ای است برای شرح " تولد تازه " یا " نجات " که کار روح القدس می باشند
و هیچ اتفاق دیگری که با نجات متفاوت باشد را شرح نمی دهد.

(S        )تكلیف برای هفته آینده

ال اول . هر روز با یکی از این قسمتها رازگاهان داشته باشید.28: 14- 19: 11. اعم   را به هفت قسمت تقسیم کنید
 حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته ای یکبار با یکی از دوستان خود ملقات کنید و

یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و 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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