
    18در میان گذاشتن برکات              90دو تا  
 یاد گرفته است در میان می گذارد. 28: 14- 19: 11یک شاگرد آنچه از اعمال 

 T 1 = معلم           S 2 = معلم
 
(Tبه برنامه " دوره شاگردسازی از رادیو " خوش آمدید. به کمک این مجموعه از درمیان گذاشتن رازگاهان           ) 

. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفته اند با شما در میان خواهند  یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید
 گذاشت. در طی هفته گذشته بر روی قسمتهایی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته ای یکبار آنچه یاد گرفتیم 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 ما توضیح خواهیم داد چطور رازگاهان داشته باشیم سپس حقایق و دروس مهمی که از رازگاهان خود یاد
 گرفته ایم در میان می گذاریم و سعی می کنیم به بعضی سؤالت دشوار پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد

 یاد گرفته است در میان می گذارد.28: 14- 19: 11آنچه از اعمال رسولن 

(  S   نکته           )  نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات  1 .  
 در طی هفته هر روز از یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس رازگاهان داشته و یا با خدا مشارکت داشته ایم.

 قدم می باشد.5یک روش آسان رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد که دارای 
 دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند.  .  1  قدم 
 یکی از هفت قسمت مشخص شده از کتاب مقدس را بخوانید.  .  2  قدم 
  حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا عبارتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند  .  3  قدم 

یعنی توجه ذهنتان را به خودش جلب کرده یا قلبتان را لمس می کند.
 . در مورد معنیاول بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این چهار مرحله انجام دهید.   .  4  قدم 

 . . دومآن کلمات فکر کنید  . حقیقت محبوب خود را با پیداسوم. از خداوند بپرسید چه چیزی می خواهد به شما بگوید
 .  . مهمترین چیزهایی را که حین تعمق خود دریافتید درچهارمکردن یک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط سازید

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

 نزدیکی شما است و بالخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید. وقتی شما دوستی
 را ملقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت می کنید به نوبت هر کدام یکی از شهادتهای مربوط
 به رازگاهان هفتگی خود را با دیگران در میان بگذارید. همینطور می توانید سعی کنید به بعضی از سؤالت آن قسمت

پاسخ دهید.

(T نکته           )28: 14 تا 19: 11. در میان گذاشتن برکات از اعمال رسولن 2
  را خواندیم و در مورد آن تعمق کردیم. حال ما با استفاده از یادداشتهای رازگاهان28: 14 تا 19: 11هفته گذشته اعمال 

خود حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفتیم با هم در میان می گذاریم و به بعضی سؤالت پاسخ می دهیم.
  .  11  در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 

(S می خواهم درباره انتشار کلیسا به سایر کشورها مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال           )دیدیم که در4-1: 8  
 اولین کلیسا در اورشلیم جفای شدیدی بر علیه مسیحیان آغاز شد. مسیحیان فرار کرده و در تمام جهات پراکنده شدند و به

   در مورد بعضی از این مسیحیان می خوانیم که از26-19: 11هر جا که رفتند انجیل را موعظه کردند. حال در اعمال 
 اورشلیم فرار کرده بودند. در ابتدا آنها فقط انجیل را برای یهودیان موعظه می کردند اما بسیار زود موعظه انجیل را در

  می گوید:" خداوند کوشش این چند نفر به ثمر رساند ،21: 11میان غیر یهودیان در انطاکیه سوریه آغاز کردند. اعمال 
 به طوریکه بسیاری از این غیر یهودیان ایمان آوردند و به سوی خداوند باز گشت کردند ." وقتی این اخبار به کلیسای
 اورشلیم رسید آنها برنابا که همکار نزدیک پطرس رسول بود را به انطاکیه فرستادند. او آنچه خدا در این کشور انجام
 داده بود را دید و خوشحال گردید. برنابا مشوق بود و مردم را تشویق می کرد تا از صمیم قلب به خداوند عیسی مسیح
. زمانیکه کار او بسیار زیاد شد، . او بسیاری از مردم را به سوی ایمان به خداوند عیسی مسیح کشانید  وفادار بمانند
 مسافت زیادی را به سوی طرسوس یعنی جائیکه پولس کار می کرد طی نمود و پولس را آورد تا به او در کار در
 انطاکیه کمک کند و آنها در تمام طول سال با هم کار کردند و تعداد زیادی را تعلیم دادند. آنچه از این کار مبلغی می
 آموزم این است که این کار را خود خدا شروع کرد و تصمیم کلیسای اورشلیم نبود. خدا اجازه داد تا جفا باعث پراکندگی
 مسیحیان شود و دست خداوند با مسیحیانی بود که انجیل را به هر جا می رفتند موعظه می نمودند. خدا می تواند قلب و
 همینطور پایهای مسیحیان را به حرکت وا دارد تا رفته و انجیل را در سایر کشورها موعظه کنند و خدا همچنین می

تواند قلوب مردم را در سایر کشورها باز کند تا انجیل را بپذیرند.
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  .  12  در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 

(Tمی خواهم این مطلب را در میان بگذارم که خدا چطور به آنانی که به خاطر ایمان مسیحی خود در جفا          ) 
 هستند نزدیک است. پادشاه هیرودیس بعضی مسیحیان را دستگیر کرده و یعقوب رسول را به قتل می رساند. او اولین
 رسولی است که به خاطر ایمان به مسیح به شهادت رسید. پادشاه هیرودیس پطرس رسول را دستگیر کرده و در یکی از
 اعیاد او را محاکمه کرد. پطرس در زندان بود. او را با دو زنجیر یا به کف اطاق یا به دو سرباز بسته بودند که از او در
 داخل سلول محافظت می کردند. دو نفر از محافظین نیز خارج از در زندان نگهبانی می دادند. آینده خوبی در انتظار او
 نبود و قبل از او هم یعقوب را کشته بودند. در همین حین کلیسا در خانه مریم مادر مرقس جمع شده و با غیرت برای
 پطرس در حضور خدا دعا می کردند. شب قبل از محاکمه پطرس ناگهان فرشته ای در سلول او ظاهر شد. زنجیرهای
 پطرس ناگهان از دستش فرو ریخت. فرشته به او گفت که کمر خود را ببندد و نعلین خود را بپوشد. او پطرس را از
 محافظ اول و دوم عبور داد بدون اینکه آنها متوجه شوند. دروازه خارجی زندان خودبخود در مقابل فرشته باز شد. آنها تا
 آخر یک کوچه رفتند و ناگهان فرشته ناپدید شد. بعد از اینکه پطرس برادران و خواهران خود را در اورشلیم دید آنجا را
 به مکانی دیگر و برای موعظه انجیل ترک گفت. آنچه من را متحیر می کند این است که خدا واقعا مواظب مسیحیانی
. هیرودیس پادشاه و حاکمین هیچگاه نمی توانند جلوی موعظه خبر خوش انجیل را بگیرند.  است که در جفا هستند
 هیچکس نمی تواند جلوی این نقشه خدا را بگیرد که مژده انجیل به تمام جهان موعظه شود! در جریان موعظه انجیل
 بسیاری از مسیحیان تحت جفا قرار می گیرند و گاهی بعضی حتی کشته می شوند! اما وقتی هنوز زمان رسیدن آنها به
 آسمان نرسیده باشد خدا درهای زندان را می گشاید، زندگی واعظین را نجات می دهد و بعضی مواقع حتی جفا کنندگان
 آنها را دور می سازد تا کار مبلغی خود را بر روی زمین به پایان برساند! تشویق شدم! جفا هرگز نمی تواند مانع کار

خدا از طریق عیسی مسیح و مسیحیان شود!

(Sچون هیچکس .  (         می خواهم درباره نحوه تنبیه یک جفا کننده کلیسا توسط خدا مطلبی را در میان بگذارم
 نتوانست پطرس را پیدا کند هیرودیس پادشاه عصبانی شده و محافظین بیچاره را اعدام کرد. هیرودیس ظالم بود و مردم
 بی گناه را مجازات کرد. اما خدا برای هیرودیس پادشاه نقشه ای داشت. خدا تمام شرارتهای پادشاه هیرودیس را دید و
 هر آنچه او گفت را شنید و خدا اجازه نداد که او از مجازات وی فرار کند. روزی او در خطابه ای عمومی در حالیکه بر
 تخت خود نشسته و خرقه پادشاهی را به تن کرده بود مردم جللی را به او دادند که فقط خدا سزاوار آن است. چون
 پادشاه هیرودیس پرستش مردم را پذیرفت و خدا را تمجید نکرد فرشته ای او را زد و او به بیماری وحشتناکی مبتل شد.
 پادشاه هیرودیس را کرمها خوردند و او مرد. در همان لحظه خدا، جفا کننده بزرگ مسیحیان را از میان برداشت. بعد از

  می خوانیم، " اما پیغام خدا بسرعت به همه می رسد و تعداد ایمانداران روز به روز بیشتر می شود ." جفا24آن در آیه 
 کنندگان می آیند و می روند اما اعلن انجیل همیشه ادامه می یابد و هیچکس نمی تواند آن را تا پیروزی نهایی متوقف

کند.

  .  13  در میان گذاشتن برکات اعمال فصل 

(Tمی خواهم در مورد کار رسالت بین المللی کلیسا مطلبی را در میان بگذارم. یکروز در حالیکه رهبران کلیسا         ) 
 در حال دعا بودند روح القدس به آنها گفت که بهترین خادمین خود یعنی پولس و برنابا را به منظور انجام کار خاصی که

  می خوانیم که روح القدس این دو مرد را فرستاد و آنها در چندین شهر5 و 4خدا به آنها محول کرده جدا سازند. در آیه 
 در سایر کشورها کلم خدا را اعلم کردند. آنچه می آموزم این است که این سفر تبلیغی پولس و برنابا با تصمیم کلیسا
 آغاز نشد بلکه خود خدا آن را شروع کرد! خدا در سرتاسر جهان به کار مبلغین جهت می دهد. او انسانهای متفاوتی را
 دعوت می کند تا به جاهای مختلف بروند و کار خاصی را برای او انجام دهند. از آغاز کتاب اعمال می توانیم ببینیم که
 چطور همیشه خدا پیشقدم است و می بینیم که چطور در نتیجه این ابتکار عمل خدا و اطاعت آنهایی که دعوتشان می کند

کلیساهای جدید محلی بنا می شوند.

(S .می خواهم در باره موعظه پولس در انطاکیه ، مطلبی را در میان بگذارم         )پولس پیغام خود را با صحبتاول . 
 در مورد خدا شروع می کند. او به آنها گفت که خدا چطور با اقتدار ابراهیم و قوم خود را انتخاب کرد تا قوم او باشند،
 اینکه چطور خدا آنها را با قوت و قدرت از بندگی مصر بیرون آورد، اینکه چطور خدا در مقابل اسرائیلیان یاغی به

  سال سرگردانی در بیابان صبر خود را نشان داد و چطور قومهای بت پرست کنعان را بیرون کرد تا به قوم40مدت 
 . پولس با آنها در مورد انسانهایی صحبت کرد که خدا برای خدمت خود استفاده میدومخود مکانی برای سکونت دهد. 

 کند. خدا انسانهایی را مانند داود برگزید که خدا در مورد او می گوید، " ولی خدا او را برکنار نمود و داود را به جای
 وی پادشاه کرد و فرمود داود : پسر یسی ، محبوب دل من است . او کسی است که هر چه بگویم اطاعت می کند ."

 (. خدا از کسانی استفاده می کند که به او اعتماد و از او اطاعت کنند! همچنین عیسی از نظر بشری خود22: 13)اعمال 
 از خاندان داود بود! سوم. پولس به مردم پیغام نجات را داد. خدا، نجات دهنده یعنی عیسی مسیح را به اسرائیل فرستاد
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 اما رهبران اسرائیل او را نشناختند و عیسی را مصلوب ساختند اما در روز سوم او از مردگان برخاست بسیاری از
 مردم عیسی قیام کرده را دیدند و از شاهدان او شدند. چهارم. پولس به مردم گفت که چگونه آنها می توانند نجات بیابند.

یه    نوشته شده که از طریق عیسی، بخشش گناهان اعلم می شود. هر کس که به عیسی ایمان آورد با39 – 38در آ
 وجود نگه نداشتن شریعت موسی نسبت به هر گناهی عادل شمرده خواهد شد. گناه انسان ها بخشیده شده و آنها از طریق
 ایمان به عیسی از مجازات ابدی نجات خواهند یافت. از موعظه پولس یاد می گیرم که در موعظه انجیل سه عنصر مهم
 وجود دارد. یک. خدا کیست. دو. آنچه عیسی مسیح برای نجات مردم انجام داد. سه. آنچه مردم برای نجات یافتن باید

انجام دهند.

  .  14  در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 

(Tمی خواهم درباره یکی از نشانه های رسولن عیسی مسیح مطلبی را از کتاب مقدس در میان بگذارم. در         ) 
  می خوانیم،" با وجود این ، پولس و برنابا مدت زیادی آنجا ماندند و با دلیری پیغام خدا را به مردم اعلم3: 14اعمال 

 نمودند . خداوند نیز به ایشان قدرت داد تا به معجزاتی بزرگ به حیرت آور انجام دهند تا ثابت شود که پیغامشان از سوی
  عیسی به شاگردانش قدرت داد تا تمام روحهای شریر را اخراج کنند، بیماریها و مرض8 و 1: 10خداست ." در متی 

  می خوانیم که20 و 14: 16ها را شفا دهند، آنانی که جزام دارند، پاک کنند و مردگان را دوباره زنده کنند! در مرقس 
 یازده شاگرد عیسی :" به همه جا رفته ، پیغام انجیل را به همه رساندند . خداوند نیز با ایشان کار می کرد و با معجزاتی

  پولس رسول می گوید:" زمانی که12: 12که عطا می نمود ، پیغام ایشان را ثابت می کرد ." و بعدها در دوم قرنتیان 
 با شما بودم و با صبر و شکیبایی ، خدا را خدمت می کردم ،او توسط من معجزات و کارهای شگفت آور بسیاری در
 میان شما انجام داد . همین معجزات دلیل و گواه هستند که من رسول و فرستاده خدا می باشم ." حقیقت مهمی که یاد می
 گیرم این است خدا گرچه هنوز هم معجزات را ظاهر می کند ولی او بخصوص از طریق رسولن عیسی مسیح

معجزاتی را انجام داد تا به مردم ثابت کند آنها رسولن واقعی عیسی مسیح هستند.
 در سرتاسر کتاب مقدس، معجزات بخصوص مواقعی ظاهر می شوند که خدا خود و نقشه اش را بر مردم جهان آشکار
 می کند. برای مثال وقتی خود و کلمش را از طریق موسی نبی آشکار می کند به او قدرت انجام معجزات را می دهد.

 ( و خدا از او برای9-1: 4موسی توانست عصایی را به مار تبدیل کند و دستانش را به ب�ر�ص مبتل سازد )خروج 
 (. خدا به موسی قدرت داد تا دریای سرخ را بشکافد و12: 7ریزش ده بل بر سرزمین مصر استفاده کرد )خروج 

 (. بعدها وقتی خدا خود و14اسرائیلیان را هدایت کرد تا بدون اینکه حتی پاهایشان خیس شود از دریا عبور کنند )خروج 
 کلمش را از طریق ایلیا و الیشع آشکار می کند به آنها نیز اقتدار انجام معجزات را می دهد. ایلیا قدرت داشت تا آرد و
 روغن بیوه زنی را چند برابر کند و پسر مرده اش را زنده کند. او همچنین قدرت داشت تا از آسمان آتش بباراند تا به

 ( ! الیشع قدرت داشت که غذای بیوه18-17مردم ثابت کند که بتها مرده و خدای کتاب مقدس زنده است )اول پادشاهان 
 زن دیگری را چند برابر کند و پسر مرده او را نیز از مردگان قیام داد. او همچنین قدرت شفای جذامیان را داشت و از
 جزام به عنوان تنبیه استفاده می کرد. او قدرت داشت تا چشمان خادمش را باز کند تا ارتش خدا را گرداگردشان ببیند که
 از آنها محافظت می کنند. اما همچنین این قدرت را داشت تا دشمنانش را طوری نابینا کند که هیچ چیز را نتوانند ببینند.

(.6-4)دوم پادشاهان 
 وقتی خدا ، خود و کلمش را از طریق عیسی مسیح آشکار ساخت ، عیسی بیشتر از هر کس دیگری در سرتاسر تاریخ
 بشر ، از خود معجزات ظاهر نمود! عیسی مریضان را شفا داد، مفلوجین را شفا داد تا دوباره راه روند، کوران را بینا
 ساخت و کران را شنوا کرد. او دیوها را اخراج می ساخت، به طوفان فرمان می داد تا آرام شود، برای عده بسیاری غذا

را چند برابر ساخت و حتی مردگان را زنده می کرد. قیام عیسی مسیح از مردگان نیز خودش یک معجزه است!
 بالخره اینکه وقتی خدا ، خودش و کلمش را از طریق رسولن مسیح آشکار نمود و از آنها برای نوشتن عهد جدید

  می خوانیم،" در ضمن ، در43: 2استفاده کرد، به آنها قدرت انجام هر نوع معجزه ای را بخشید. برای مثال در اعمال 
 اثر معجزات زیادی که توسط رسولن به عمل می آمد ، در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجادشده بود ."
 آنها بیماران را شفا می دادند، روحهای شریر را اخراج می کردند، مردگان را زنده می کردند و از طریق موعظه

  نتیجه می گیرد،" چگونه امکان دارد که ما4-3: 2هزاران نفر را به سمت خداوند عیسی مسیح می کشاندند. عبرانیان 
 از مجازات بگریزیم ، اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی اعتنا باشیم ؟ زیرا این مژده را ابتدا عیسای خداوند اعلم
. خدا نیز با علمت ،  کارهای  شگفت انگیز ،  نمود ، وکسانی که آنرا از دهان او شنیدند آنرا برای ما تأ یید کردند 

معجزات گوناگون وعطایایی که روح القدس مطابق اراده خود می بخشد ، صحت کلم ایشان را ثابت کرد ." 
. خدا از آیات، معجزات و نشانه ها استفاده کرد تا ثابت کند کلم کتاب مقدس واقعا از جانب خدای زنده است!نتیجه

(S می خواهم در مورد انتصاب رهبران در کلیسای جدید مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال         )می23-21: 14  
 خوانیم بعد از اینکه رسولن و همکارانشان شاگردان جدیدی در مکانهای مختلف ایجاد نمودند و مدتی آنها را تشویق و
. خیلی منطقی است که همان یرانی را در هر کلیسای محلی منصوب کردند  تقویت نمودند در هر کلیسای محلی پ
. بعد از تأسیس یک  اشخاصی که کلیسای جدید محلی را بنا نمودند برای آن ، اولین پیران کلیسا را تعیین کرده باشند
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یموتائوس  یطس 3کلیسا، اعضای یک کلیسا ، پیران جدید کلیسا را بر طبق معیارهای صلحیت آنها در اول ت  1 و ت
 انتخاب می کردند. میخواهم به کلیسای خودم کمک کنم تا مطابق با کتاب مقدس رهبران واجد شرایطی داشته باشد. چیز
 دیگری که یاد گرفتم این است که رسولن در هر کلیسای محلی فقط یک رهبر تعیین نمی کردند بلکه آنها شورایی از
 پیران کلیسا را انتخاب می کردند. پس یک کلیسا نباید فقط یک رهبر داشته باشد بلکه هر کلیسا را بایستی شورایی از

پیران کلیسا هدایت کند.

(T         )تكلیف برای هفته آینده

  را به هفت قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق34: 17 تا 1: 15. اعمال اول
 تمام رازگاهانهای خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته ای یکبار با یکی از دوستان خود ملقات کنید و یا در یک

گروه 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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