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  سندهیدرباره نو

ال  یکتاب مقدس هستند . ا سندگانیو نو یالملل نیمعروف ب نیو معلم سندگانینو ، سخنرانان لیگ سیال و جو یا

و  ویراد قینفر از طر ها ونیلیاز صد هزار نفر و م شیب یتیو موعظه به جمع ایبه هشتاد کشور دن یرسالت هایسفر

نسخه فروش داشته  ونیلیاز پانزده م شیآنها ب یها کتاب ها و کتابچه نیشته است.پر فروش تردا ونیزیتلو

 .ردیگی ها مورد استفاده قرار مناریو سم لیترجمه شده و در مدارس انج یاریبس یآنها به زبان ها یاست.نوشته ها

 یآنها در زندگ یریو تصو یصوت یارهاو نو نوشتن ، سی،تدر ایدهنده کالم خدا با موعظه پورییقدرتمند و تغ قیحقا

 در حال انفجار است. گرانید

    کشف  ماندارانیا رایز ، شودی آنها تجربه م پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

 ، مانداریا آنها درباره اقتدار میاز تعال یرویبا پ یاریبس خدا شوند. یمیو صم یواقع پرستنده هایکه چگونه  کنندی م

 را کشف کرده اند. شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ

وارد  ، شودی م یکه از دست آنها جار یقدرت شفابخش را آموزش داده است تا با ماندارانیاز ا یاریبس لزیگ

 ایعطای نهتمام  یبه صورت فوق العاده ا توانندی آموخته اند که م یاریبس خدمت فوق العاده خداوند خود شوند.

 روزمره و خدمات خود بکار ببرند.  یروح القدس را در زندگ

فلسفه  یمدرک دکترا یدارا نیال همچن یهستند.ا اتیارشد اله یمدرک کارشناس یدارا سیال و جو یا ، دو هر

و  یِ خداوندسیمتمرکز بر ع بر کالم خدا، یخدمت آنها به طور کامل مبتن است. ی ویژنحیاز دانشگاه مس اتیاله

 .می شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ انمیا

   و معجزات عجایب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، میپدر است.موعظه و تعل محبتاز قلب  یشیآنها نما خدمت

که در جلسات  یاز کسان یاری.بسشودی م دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د یاریشفابخش همراه است که بس

 .کنندی م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت یزیشگفت انگ ی،جلوه ها کنند یآنها شرکت م

  
به  ماندارانیا زیتجه یبرا یعمل یابزارها دیخود را وقف تول یزندگ گیل سیال و جو یکتر اد

ز و خارق العاده برای خواسته آنها ارتقاء زندگی پیرونموده اند و خداوند  یِسیع یانجام کارها

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است
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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

بر آن غلبه نخواهند داشت.  هاویه ی، و دروازه ها بنا خواهم نمودخود را  یسایاعالم کرد ، من کل خداوند یِسیع

 ییدر عمل به عنوان الگو،  سایکل آندهد که  ینشان م رسوالن کتاب اعمال ، از زیانگ جانیه ة این موضوعیمطالع

ماورا  یاز زندگ یو بزرگتر دیابعاد جد بهرا  انشاگردامر  نی. امی باشدما  یامروز یها خدمتو  یزندگ یبرا

 شود. یروزمره آنها آزاد م یو معجزات در زندگ عجایبنشانه ها ،  رایزالهام می بخشد  عهیالطب

 

که در روح شما  ی، تا زمان دیرا بخوان رسوالن بار کتاب اعمال نیدوره ، چند نیآموزش اقبل از  میکن یم شنهادیپ ما

، مکان ها ، افراد و  عیرا در رابطه با وقا دیعهد جد رساله هایشود که  یم شنهادیپ ینبه معلم نیشود. همچن تازه

  ، مطالعه کند.رسوالن است که در کتاب اعمال  یقیحقا

 

همان اندازه  به ، دیکن پر رسوالن از کتاب اعمال یخدمت یو الگوها ی، سبک زندگ قیا حقاخود را ب شتریب هرچه

شما  یبرارا  یطرح کلیک ب کتا نید. سپس ا آمده و به روح شما وارد خواهد شد رونیاز فکر شما ب قیحقا نیا

 .دیاز آنها استفاده کن گرانیبه د قیحقا نیکند تا هنگام انتقال ا یفراهم م

 

 شاگردان، که  یافراد ریسا ای موارد نیا سندهیآموزش موثر است.نو یضرورت برا کی ،یشخص یزندگ ریتصاو

 .کند یساز ریتصورا خود  یغن اتیکار حذف نکرده است تا معلم تجرب نیقادر به ارتباط با آنها هستند را از ا

که در  یهنگام اموزد،ویرا به ما ب زیروح القدس است که آمده است تا همه چ نیبه خاطر داشت که ا دیبا شهیهم

 .میپر از قوت روح القدس باش دیبا شهیم،همیکنی م سیتدر کهی زمان ای میحال مطالعه هست
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 اریبس یخانگ یها و گروه کشنبهیمدارس  ، ،مدارس کتاب مقدس یگروه ای یمطالعات شخص یمطالعه برا نیا

دفترچه راهنما را داشته  نیاز ا یینسخه ها لیره تحصدر طول دو شاگرداست.مهم است که هم معلم و هم  یعال

 .باشند

 ادداشتی یبرا یخال ینوشته شده است .ما جا خالصه کردنو  تأمل کردن ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

شده است و به شما در  یطراح ی ،بررس یبرا عیمرجع سر ستمیس کیقالب با  نی.امیها و نظرات شما قرار داده ا

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کندی کمک م دیگر سطوح فتنای

 

بسپار که مورد اعتماد و  یبه کسان یا دهیاز من شن یاریرا که در حضور شاهدان بس یسخنان و. 2:2 موتاؤسیدوم ت

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

شده  ی( طراحیعه خدمتتوس ستمی)س MINDSکتاب مقدس در قالب  یعمل یدوره مشارکت کیدوره به عنوان  نیا

 ،ی در زندگ شرفتیپ یمفهوم برا نی.امی باشد  ، شده یزیبرنامه ر یریادگی یبرا ژهیو کردیرو کیاست.که 

دوره  نیا توانندی م کتاب نیابا استفاده از  یقبل انیشده است.دانشجو یطراح شاگردان  ندهیآ سیها و تدر خدمت

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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 درس اول

 آغاز کلیسا

 

  

 رسوالن اعمال کتاب یبرا یمقدمه ا
 

در کتاب  سایکل یروزیپ بر ، تدریس دوره و نیا نیبنابرا ،شود  یرسوالن مشاهده م در کتاب اعمال،  سایکل آغاز

 ای روح القدسرسوالن از طریق قدرت اعمال  بهتوان  یرا م اعمال رسوالن متمرکز است. کتاب رسوالن اعمال

 نام داد. رییرسوالن تغ قیاعمال روح القدس از طر

 است. رممکنیغ ، در مورد روح القدس شناختبدون  رسوالن کتاب اعمال ای سایکل شروع ةمطالع

برنامه و هدف خدا  کتابی از به عنوان دیبا بلکهمطالعه شود.  یخیتاروقایع صرفاً به عنوان  دیاعمال هرگز نبا کتاب

 .ردیامروز مورد مطالعه قرار گ یسایکل یبرا

 بشارت داد بلکهبه مردم افسس  خداوند حِیمس یسیع لیکه پولس با انج ستینکته مهم ن نیا یادآوریبه عنوان مثال ، 

 بشارت امروز است. یبرا ییالگو ، پولس به مردم افسس بشارت دادن یچگونگ مهم فهم

 ایتمام دن بهو  خود انیبه اطراف هیهمانند شاگردان اول دینداده است. ما با رییخود را تغ یها لگو و روشا خداوند

 امروز او به ما داده است. بخشید همان را هیاول ایماندارانکه او به  ی. قدرتبشارت دهیم

 

 قسمتدو 

 

 کرد. میتقس قسمتتوان به دو  یکتاب اعمال را م

 

 او و خدمت پطرس ۱2-۱ باب

 بود. انیهودی رسولی برایپطرس                           

 

 پولس و خدمت او 2۸-۱3 باب

 بود. ) امت ها ( انیهودی ریغ ی برایپولس رسول                          
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 اصلی یها خدمت

 

 یامروز وه خدمتنح به جهت  ییآنها به عنوان نمونه هااز  ، کتاب اعمال وجود دارد که ما در یاصل خدمت نیچند

 کرد. میمطالعه خواه

 

 * پطرس

 فانیاست * 

 سپیلیف *

 * پولس

 

 اعمال رسوالن کتاب پیش زمینه

 

 اصلی یسایهفت کل

 

 هواقع شده اند که امروز یدر کشور که در کتاب اعمال درباره آنها صحبت شده است ، عمدتاً یاصل یسایکل هفت

 وجود داشت. هیو در انطاک اورشلیمدر  ییسای، کل هیرکاز تبیرون . میشناس یم هیترک به نام را نآ

 

 سندهینو یلوقا

 

کتاب  دیبود که در عهد جد ی ایهودی ریتنها غ یبود. و هیاهل انطاک یونانی، پزشک  لوقاکتاب اعمال ،  سندهینو

عیسیِ مان اول با که از ه یو هم با کسان مطالعههم با مشخصاً  یعنی نگارش نمود،  قیتحق ةنیزمبا . او ه استنوشت

 بود. سایمورخ کل نیاول یو میدان یبودند صحبت کرده است. تا آنجا که م خداوند

 

چنانچه  د،یکه نزد ما به اتمام رس یآن امور تیحکا فیتال یدست خود را درازکردند به سو یاریآنجهت که بس از

 هیکه همه را من البدا دمیمصلحت چنان د زینمن  دند،یکه از ابتدا نظارگان و خادمان کالم بودند به ما رسان یآنان
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،  یا افتهی میکه در آن تعل یتا صحت آن کالم ز،یعز وفلسیت یا سمیبه تو بنو بیرفته، به ترت یدرپ قیبه تدق

   ۴ - ۱:۱ لوقا .یابیدر

 

 ننوشت. یزیدر مورد خودش چ لوقا

که با پولس  یتاب اعمال را نوشت و هنگامک لوقا. وستیپ پولس میخود به  یاز سفرها یدر برخ یکه و میدان یم

 برد. یرا به کار م "ما"بود ، اصطالح 

 

که خداوند ما را خوانده است تا  میدانست نیقیبه  رایز م،یشد هیعازم سفرمکادون درنگیب د،یرا د ایرو نیا چون

   ۱۶:۱۰ اعمال .میرسان شانیبشارت بد

 

 پزشک بود. لوقاکه  میدان یما م

   ۴:۱۴ انیکولس .رسانندیبه شما سالم م ماسیو د بیحب بیطب یلوقا و

 

 او را ترک کرده بودند. هی. بقه بودماند یباق پولسبود که با  یتنها کس لوقا،  یک بار

   ۴:۱۱ موتائوسیت2 .است دیکه مرا بجهت خدمت مف رایز اوریتنها با من است. مرقس را برداشته، با خود ب لوقا

 

 نگارش خیتار

 

 .ردیگ یسال خدمت را در بر م یشده و س فیتأل یالدیم 65-63 سال ل در حدوداعما کتاب

 

 چگونگیو  سایکل شروع تمرکز اصلی بر روی. ستین رسوالن کامل و جامع از کتاب اعمال بررسی کی مطالعه نیا

 ماست. امروز ارتباط آن با
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 سایکلاشاره به  نیاول
 

کرد  یبا شاگردان خود صحبت م پُسیلیف هیّصریدر ق یسیکه ع یدس هنگامبار در کتاب مق نی، اول "سایکل"،  ةکلم

 ، ذکر شد.

 

 هاویه( یها دروازه) ابواب جهنمو  کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

   ۱۶:۱۸ یمت .افتینخواهد  الیبر آن است

 

،  قتیحق رویگفت که بر  عیسیِ خداوندسپس  " پسر خدا حیمس ییتو"کرده بود ،  مانیاظهار ا یبه تازگ پطرس

 خود را خواهد ساخت. یسای، کل "صخره"

اشاره کرد و در مورد آن  سایکل کیصحبت نکرد. او فقط به  یبعد یسایو کل هیاول یسایدر مورد کل عیسیِ خداوند

 نیدوم ا ".بنا می کنمخود را  یسایمن کل" - ندتاسیس می ک بود که او آن را  نیمورد ا نیگفت. اول زیدو چ سایکل

 غلبه نخواهند کرد. سایبر آن کل هاویه یکه دروازه ها

 طانیش یها سلطنتاقتدار و کرد اشاره به  یاز آنها صحبت م عیسیِ خداوندکه  هاویه )ابواب جهنم( یها دروازه

 نخواهد توانست بر آن غلبه کند! طانیخود را خواهد ساخت و ش یسایگفت که او کل عیسیِ خداوندداشت. 

 باشد. مندروزیپ و  قدرتمند یسایکل کی می بایست آن را ساخته بود عیسیِ خداوندکه  ییسایکل

 

 سایکل مدارک )شواهد(

 

بود آن در حال ساخت  عیسیِ خداوندکه  ییسایکل عِیاز وقا ، شواهد زیادی کتاب اعمالاز و هشت فصل  ستیب در

 دهد: یم  را نشان

 روح القدس یبرجستگ * 

 ( روح القدسسیقدرت )دونام * 

 روح القدس جایگاه * 

 .عیسیِ خداوندبزرگ  تیانجام مأمور یبرا ایمانداران یهدف روح القدس: توانائ * 
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   2۸:۱۹ یمت .دیده دیرابه اسم اب و ابن و روح القدس تعم شانیو ا دیرفته، همه امتها را شاگرد ساز پس

 

   ۱۶:۱۵ مرقس .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیتمام عالم برو در»گفت:  شانیبد پس

 

 بزرگ تیمأمور

 

. درست قبل از ستندیانجام دهند که آنها قادر به انجام آن نرا  یبه شاگردان خود دستور نداد کار عیسیِ خداوند

                         دستورالعمل ها به عنوان  نیاز اخود را به آنها داد. ما های دستورالعمل  نیرا ترک کند ، آخر نیزماو  نکهیا

 .میکن یم ادی "بزرگ تیمأمور "

 

 ماندارانیهمراه ا اتیآ نی. و ادیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو»گفت:  شانیبد پس

 یمارها را بردارند و اگر زهر قاتلتازه حرف زنند و  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د

   ۱۸ - ۱۷,   ۱۵: ۱۶ مرقس «.افتیشفا خواهند  گذارند ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورند ، ضرر

 

عیسیِ دهند. و سپس خبر خوش را ببروند و به آنها بشارت  ایکه به همه دن تعلیم داد به ایمانداران عیسیِ خداوند

 فرستد. یم ییدارند نشانه ها مانیکه به نام او ا یکسان ، همراهکالمش  دییتأ یبراکه  فرمود خداوند

 

که  یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب شانیا پس

  ۱۶:2۰ مَرقُس .نمود یبود، ثابت م شانیهمراه ا

 

بشارت  مخلوقیهر  یرا برا خداوند حِیمس یسیع لیو انج میبرو ایبه همه دن دیهنوز با نکرده است. ما رییبرنامه خدا تغ

 به دنبال خواهد داشت.را  عجایبو  نشانه هاکه به نام او همان  میداشته باش مانیو ا دهیم
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 ! "جانبه همه" یروزیپ

 

 دیبه من سپرده شده است. پس برو نیقدرت در آسمان و بر زم یتمام»فرمود:  شانیآمد و به ا کینزد یسیع آنگاه

که  دیده میو به آنان تعل دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ۀو هم

  2۰ - ۱۸: 2۸ یمَتّ «!عصر با شما هستم نیا انیتا پا وزهمن هر ر نکیام، به جا آورند. ا هرآنچه به شما فرمان داده

 

 برخوردار است. اقتدارهااز همه  عیسیِ خداوند *

 .سازیمها را شاگرد  امتهمه  دی، ما با اقتدار نیا قیاز طر *

 .میاموزیب را  ( که به ما آموزش داده شده استزی)همه چهمه آنچه به آنها  دیما با *

با  ابدتا  یو حت که ما را  بفرستد با ماست. او اکنون ی این کره خاکیست. او هر کجابا ما شهیهم عیسیِ خداوند *

 ما است.

 .بشارت دهیماست ،  کره خاکی این یکه رو یهر شخص یرا برا لیانج میاست که ما بتوان نیا یبرا نهایهمه ا و* 

 

 روح مقدس معرفی

 

 شکست نخورد ، طانیقدرتمند بسازد ، که توسط ش یسایکل کی این است که عیسیِ خداوندخواست و هدف اگر 

 وجود داردچرا روح القدس امروز در جهان دانستن اینکه .  میرا درک کن سایکل اولیه یلگوهامهم است که ما ا نیا

 اهمیت دارد. اریبس سایکل رشددر درک 

 

 مشاور

 

 .دیایب ، بتواند مهم است تا روح القدسرفتن او  که فرمود عیسیِ خداوند

دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما  یر نروم تسلاگ رایاست، ز دیشما مف یکه رفتن من برا میگو یمن به شما راست م و

   ۱۶: ۷ وحنای فرستم. یاگر بروم او را نزد شمام
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 ملزم کننده

 

آورند.  ینم مانیکه به من ا رایملزم خواهد نمود. اما بر گناه، ز یجهان را بر گناه وعدالت و داور د،یو چون او آ 

 سیاز آنرو که بر رئ ،ی. و اما بر داوردید دیمرا نخواه گرید و رومیو اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود م

   ۱۱ - ۸: ۱۶ وحنای .جهان حکم شده است نیا

 

 است یما ضرور یدر زندگ

 

و  دور و بر خوددر شهر خود ،  میتا بتوان آیدتا قدرت روح القدس بر ما  میصبر کن که داد تعلیمبه ما  عیسیِ خداوند

 .میباش او هدجهان شا ء نقاطسپس تا اقصا

 

که از  دیبلکه منتظر آن وعده پدر باش د،یجدا مشو میاز اورشل»راقدغن فرمود که  شانیجمع شد، ا شانیچون با ا و

 دیبه روح القدس تعم ،یامیشمابعد از اندک ا کنیل داد،یم دیبه آب تعم ییحیکه  رای. زدیدهایمن شن

 میبود، در اورشل دیمن خواه شاهدانو  افتیدیخواه قوت د،یآیچون روحالقدس بر شما م کنیل.« افتیدیخواه

  ۸,   ۵ - ۴: ۱ اعمال «.جهان یو سامره و تا اقصا هیهودی یوتمام

 

 شد مکاشفه ثیتثل

 

را هم در نمایان  دیعهد جد برترینقطه  ما ی به گذشتهبا نگاه و میریگ یم ادیپدر  ی، ما درباره خدا قیعهد عت در

 .، در می یابیمس کار پسر و هم روح القد شدن

 .میکن یم افتیدر عیسیِ خداوند یعنی از پسر  مکاشفه ایشود. ما  یم آشکار خدای تثلیثشخص دوم اناجیل  در

. مطالعه کتاب اعمال ما را به شناخت نمودآشکار  ثیروح القدس را به عنوان شخص سوم تثل ، عیسیِ خداوند

 رساند. یروح القدس م ةمانیصمنزدیک و 
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 روح القدس یاعملکرده
 

 هدایت کننده
 

کند  یکه از خودتکلم نم رایخواهد کرد ز تیهدا یراست عیشما را به جم د،یآ یروح راست یعنیچون او ،  کنیول

 ۱۶: ۱3 وحنای به شما خبرخواهدداد. ندهیاست سخن خواهد گفت و از امور آ دهیبلکه به آنچه شن

 

 را جالل می دهد عیسیِ خداوند

 

که از آنچه از آن من است خواهد گرفت و به شما خبرخواهد  رایاو مرا جالل خواهد داد ز   ۱۵ - ۱۴: ۱۶ وحنای

و به شما  ردیگیجهت گفتم که از آنچه از آن من است، م نیداد. هرچه از آن پدر است، از آن من است. از ا

  .خبرخواهد داد

 

 کردن و فرمان دادنراهنمایی 

 

  ۱:2 اعمال .خود را به روح القدس حکم کرده، باال برده شد دهیکه رسوالن برگز یآن روز تا

 

  ۸:2۹ اعمال «.برو و با آن ارابه همراه باش شیپ»گفت:  فیلیپسروح به  آنگاه

 

شو و همراه  نیی. پس برخاسته، پاطلبندیسه مرد تو را م نکیا»راگفت:  یروح و کرد،یتفکر م ایپطرس در رو وچون

فرستاده  ینزد و وسیلیکه کرن یپس پطرس نزد آنان« را فرستادم. شانیکه من ا اریشک مبر ز چیبرو و ه شانیا

  2۱ - ۱۰:۱۹ اعمال «ست؟یشما چ ن. سبب آمددیطلبیمنم آن کس که م نکیا»آمده، گفت:  نییبود، پا

 

 و مکاشفه کردن برگزیدگی
 

از  دیمن جدا ساز یولس را برابرنابا و س»روح القدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیا چون

   ۱3:2 اعمال «.آن خوانده ام یرا برا شانیبهر آن عمل که ا
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 نمودن قیو تشوکردن  بنا

 

روح القدس  یو در ترس خداوند وبه تسل شدندیو بنا م افتندی یو سامره آرام لیو جل هیهودی یدر تمام سایکل آنگاه

   ۹:3۱ اعمال .افزودند یرفتار کرده، هم

 

 به جهت : بخشیدنقدرت 

 

 * شاهدان بودن

و  هیهودی یو تمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 * سخن به زبان ها

به سخن گفتن  د،یتلفظ بخش قدرت شانیکه روح بد یمختلف، به نوع یهمه از روح القدس پر گشته، به زبانها و

   2:۴ اعمال .شروع کردند

 

 * دید و رویا

وپسران و دختران شما  ختیبود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ر خواهد نیآخر چن امیدر ا دیگویخدا م" که

   2:۱۷ اعمال د؛یشما خوابها خواهند د رانیو پ اهاینبوت کنند و جوانان شما رو

 

 * نبوت 

 2:۱۸ اعمال .نبوت خواهند نمود شانیو ا ختیاز روح خودخواهم ر امیخود در آن ا زانیو کنبرغالمان  و
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 مطالعه شود؟ دیچگونه با ست؟یدر کتاب اعمال چ یریادگی یبرا مورد نیمهمتر( ۱

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن ستیرا لآن  یجنبه ها دیتوان یتا آنجا که م ست؟یچ "بزرگ ( ماموریت2

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیدهد ، نام ببر یانجام م یک ایماندار یرا که روح القدس در زندگ یحداقل سه کار (3
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 درس دوم

 وعدة قدرت

 ؟یچه قدرت
 

 

 قدرت داد. وعده،  خود ایماندارانو به  قدرت یافتروح القدس  به وسیله یسیع

دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما  یاگر نروم ، تسل رایاست، ز دیشما مف یکه رفتن من برا میگویو من به شما راست م

   ۱۶:۷ وحنای .فرستم یاگر بروم او را نزد شمام

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

   ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 قدرت منشأ
 

 بفرستد. نیزم یداد که همان روح القدس را که منشأ قدرت او بود ، بر رو وعده خداوند عیسیِ

 یبدنها د،یزانیرا از مردگان برخ حیدر شما ساکن باشد، او که مس دیزانیرا ازمردگان برخ یسیاگر روح او ، که ع و

   ۸:۱۱ انیروم .زنده خواهد ساخت به روح خود که در شماساکن است زیشمارا ن یفان

 

که او  ییهمان کارها عظیمقدرت  نیبود با هم میاو قادر خواه ماندارانیداد که ما به عنوان ا وعده عیسیِ خداوند 

 . میانجام ده را داد یانجام م

 

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

   ۱۴:۱2 وحنای .رومیکه من نزد پدر م رای، زکرد زخواهدین
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 پیروزمندانه قدرت

 

او به قدرت  یسایاز کل یبه عنوان بخش ایماندارشود. هر  یم لیتبد او یسایاز کل یمهم یبه بخش ایماندارهر 

 دارد. ازیروح القدس ن روزمندانهیپ

 

نخواهد  الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیا بنا مخود ر یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیمن ن و

   ۱۶:۱۸ یمت .افتی

 

 قدرت روح القدس

 

خود را با قدرت  یزندگ میکن  یسع نباید  ، میباش روزیخود پ یدر زندگ عیسیِ خداوند یمانند زندگ میاگر بخواه

 کنند. افتیدر. در عوض ، او به شاگردانش گفت صبر کنند تا قدرت روح القدس را میخود ادامه ده

 

که از  دیبلکه منتظر آن وعده پدر باش د،یجدا مشو میاز اورشل»راقدغن فرمود که  شانیجمع شد، ا شانیچون با ا و

   ۱:۴ اعمال .دیا دهیمن شن

 

 همان قدرت

 

را به  عیسیِ خداوندوقتی آنها  ایکرد که آوال افسس س ایماندارانروح القدس بود که پولس از  همان قدرتِ نیا

 ؟ نه ایکرده اند  افتیدرپذیرفتند ، آن را خود  نجات دهندهعنوان 

 

بلکه »گفتند:  یبه و «د؟یافتیروح القدس را  د،یآورد مانیکه ا یهنگام ایآ»گفت:  شانیبد  ۶,   2: ۱۹ اعمال

متکلم  نازل شد و به زبانها شانینهاد، روح القدس برا شانیوچون پولس دست بر ا« که روح القدس هست! میدینشن

  .گشته، نبوت کردند
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 گی هم یبرا یقدرت

 

، به  یامروز ماندارانی، ما به عنوان ا نیداشتند ، بنابرا اجیقدرت احت نیبه ا هیاول ماندارانیو ا عیسیِ خداوند اگر

 .میدار ازین خود یدر زندگ قدرت روح القدس

 

 ما نمونۀ،  عیسیِ خداوند
 

از طریق افراد  چگونه او  میبفهم تا نمود عمل عیسیِ خداوند یزندگ از طریق که روح القدس چگونه میبفهم دیبا ما

 کند. عملمی خواهد از طریق ما امروز   که چگونه  خواهیم دانستآنگاه  وکرد  عمل دیعهد جددر 

 

 روح القدس به وسیلهمسح شده 

 

به جا  کویکرده، اعمال ن ریاو سرا که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مسح نمود که  یناصر یسیع یعنی

   ۱۰:3۸ اعمال .بودیم یخدا با و رایز دیبخشیرا شفا م سیابل نیو همه مقهور آوردیم

 

 شوند. او نمونه ماست: یکه فرا خوانده م یزیدر هر چ ایمانداران یاست برا ینمونه ا عیسیِ خداوند

 

 به عنوان معلم *

 خادمبه عنوان  *

 به عنوان رهبر *

 نیکو شبانوان به عن *

 عنوان شفا دهنده به* 

 فرمانروابه عنوان  *

 آب دیدر غسل تعم *

 وسوسه برخورد بادر * 

 یدر روابط شخص *
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 ها تیاولو نییدر تع *

 یشهادت شخص اعالم در *

 )مطیع بودن( در تحت اقتدار بودن *

 )شکنجه یا جفا( تیدر مواجهه با آزار و اذ *

 مرگدر  *

 یفروتن در *

 قتشف در *

 * در محبت

  عادالنه )مقدس(خشم رفتار کردن به جهت در  *

 در غم *

 

 .میتوسط روح القدس مسح شده ا زیما ن رایما نمونه ماست ز یزندگ یها نهیاو در همه زم

 

 موعظه و شفا *

شفا بخشم را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را  رانیکه مرا مسح کرد تا فق رایخداوند بر من است، ز روح»

   ۴:۱۸ لوقا.را، آزاد سازم دگانیموعظه کنم و تا کوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

با قدرت روح القدس  دیبا زیامروز ما ن بنابراینکرد ، یبا قدرت روح القدس خدمت م عیسیِ خداوندهمانطور که 

 شاگردانکرد.  یبود که در آن قدرت خدمت م یز کسا یشاگردان خود نمونه ا یبرا عیسیِ خداوند. میخدمت کن

آموزش داد ، می انجام  اوکه  به وسیله آنچه ، به آن ها می آموزد عیسیِ خداوند که آنچهبه وسیله  یریادگیقبل از 

 .دیده بودند

 

دادن آنها  میبه عمل نمودن و تعل یسیکه ع یدرباره همه امور وفلس،یت یاول را انشا نمودم، ا فهیصح ۱:۱ اعمال

  .شروع کرد
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 کیانجام داد ، به عنوان  نیزم بر رویرا که  ییکارها رایکه نمونه کامل ما باشد ، ز دارد تیصالح عیسیِ خداوند

 خدا بود. ، براستیهم حال  نیدر عو انسان بود  براستیانسان انجام داد و نه به عنوان خدا. او 

 

 کنار گذاشت را  الوهیت مزایای

 

 متیبود ، که چون در صورت خدا بود، باخدا برابر بودن را غن زین یسیع حیر در شما باشد که در مسفک نیهم پس

   ۷ - ۵: 2 انیپیفل و درشباهت مردمان شد؛ رفتیکرده، صورت غالم را پذ یخود راخال کنینشمرد، ل

 

،  کائنات تمامزن و مرد داد. در به  را نیزم یبر رو تی، سلطه و حاکم اقتدار، تمام  دیخدا آدم و حوا را آفر یوقت

 به بشر داده است. را نهای، همه ا نیزم یروبر حال ،  نیخداوند اقتدار و حکومت خود را حفظ کرد. با ا

 

 یو بر تمام میو پرندگان آسمان وبها ایدر انیتا بر ماه میما بساز هیآدم را بصورت ما و موافق شب»خدا گفت:  و

بارور و »گفت:  شانیرا برکت داد و خدا بد شانیو خدا ا.« دیحکومت نما خزند،یم نیکه بر زم یو همه حشرات نیزم

که بر  یواناتیو پرندگان آسمان وهمه ح ایدر انیو بر ماه د،ییو در آن تسلط نما دیرا پر ساز نیو زم دیشو ریکث

   2۸,   2۶: ۱ شیدایپ «.دیحکومت کن خزند،یم نیزم

 

و آن را به انسان بازگرداند ، خودش  ردیبگ پس طانیشده را از ش دهیاقتدار دزد نیخواست ا یم عیسیِ خداونداگر 

 نکهیا یبرا نیو همچن لیدل نیانسان عمل کند نه به عنوان خدا. به هم کیبا اقتدار به عنوان  نیزم نیا یبر رو دیبا

 آمد. نیزم نیا به "آخر آدم "انسان ،  کیکامل ما شود ، او به عنوان  نیگزیجا

 

 آخر شدآدم  *

 می باشد "پسر انسان" *

 

 اتیآدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح ح یعنیمکتوب است که انسان اول  زین نیهمچن و ۱۵:۴۵ انیقرنت۱

  .شد بخش
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 بود. "پسر انسان"بود که او  لیدل نیبه ا نیزم روی عیسیِ خداونداقتدار 

 

داشته باشد. و بدو  اتیعطا کرده است که در خود ح زین پسر را نیدارد، همچن اتیپدر در خود ح راهمچنانکهیز

که در آن  دیآیم یساعت رایز دیتعجب مکن نیکه پسر انسان است. و از ا رایهم بکند ز یاست که داور دهیقدرت بخش

   2۷ - 2۵: ۵ وحنای د،یآواز او را خواهندشن باشند،یکه در قبور م یکسان عیجم

 

خود را به عنوان خدا  ازاتیو امت مزایابود که  یانسان براستیو از آنجا که او  "آخر آدم "،  "پسر انسان"به عنوان 

 در یمعجزه ا چیانسان ، ه کیکه به عنوان  میشو ینمونه کامل ما شد. ما متوجه م عیسیِ خداوندکنار گذاشته بود ، 

به  عیسیِ خداوندکرد. اگر  افتیروح القدس را در او قدرتکه  یتا زمان فتادیاتفاق ن خداوند حِیمس یسیع یزندگ

روح القدس را  قدرت نیاز داریم که خود زندگیدر  زیداشت ، ما ن ازیعنوان نمونه کامل ما به قدرت روح القدس ن

 .میکن افتیدر

 

 از خودش انجام نداد یکار چیه *

 انجام دهد یخودش کار نمی تواند ازکه  مودفر عیسیِ خداوند

 ندیکرد مگر آنچه ب تواند ینم چیکه پسر از خود ه میگو یبه شما م نیآم نیگفت، آم شانیدر جواب ا یسیآنگاه ع

  ۵:۱۹ وحنای ..کند یم زیپسر ن نیهمچن کند، یکه آنچه او م رایکه پدر به عمل آرد، ز

 

 مسح شد روح القدس به وسیله * 

 خدا از روح القدس مسح شد. ةانجام اراد یبرا عیسیِ خداوند

را بشارت دهم و مرا فرستاد، تاشکسته دالن را شفا بخشم  رانیکه مرا مسح کرد تا فق راین است، زخداوند بر م روح»

  ۴:۱۸ لوقارا، آزاد سازم،  دگانیموعظه کنم و تاکوب ،یینایو کوران را به ب یرا به رستگار رانیو اس

 

به جا  کویکرده، اعمال ن ریسرا که خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مسح نمود که او  یناصر یسیع یعنی

   ۱۰:3۸ اعمال .بودیم یخدا با و رایز دیبخشیرا شفا م سیابل نیو همه مقهور آوردیم
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 کنندهمعجزه  –روح القدس * 

رخ دهد. همان روح القدس که به  ییباشد تا اتفاقات معجزه آسا نجایا یاز نظر جسم ستیمجبور ن عیسیِ خداوند

 .سازدرا توانمند  ایماندارانحضور دارد تا همه  نجایمروز در اا دیقدرت بخش عیسیِ خداوند

 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

   ۱۴:۱2 وحنای .رومیکه من نزد پدر م رایکرد، ز زخواهدین

 

 نیفرستد. او همچنبرفت ، روح القدس را  خود نزد پدر یداد که وقت ن راوعده ایخود  ایماندارانبه  عیسیِ خداوند

که او با قدرت  یانجام کار  با دیاو خواهند بود. آنها با انشود شاهد نازلکه روح القدس بر آنها  یهنگام ،داد  وعده

 بودند.می داد شاهد او  یروح القدس انجام م

 

 محدود شد بی ایمانی خاطربه  عیسیِ خداوند

 

 میتعل سهیدر کن د،یآمد و شاگردانش از عقب او آمدند. چون روز سبت رس شیاز آنجا روانه شده، به وطن خو پس

چه  نیو ا دهیرس زهایچ نیشخص ا نیازکجا بد»شده گفتند:  رانیح دند،یچون شن یاریدادن آغاز نمودو بس

و  مینجار پسر مر ستین نیمگر ا گردد؟یمعجزات از دست او صادر م نیحکمت است که به او عطا شده است که چن

 شانیا یسیو از او لغزش خوردند. ع« باشند؟ ینزد ما نم نجایو شمعون؟ و خواهران او ا هودایو وشایو  عقوبیبرادر 

نتوانست  یمعجزه ا چیو در خانه خود. و در آنجا ه شانیخو انینباشد جز در وطن خود و م حرمتیب ینب»را گفت: 

   ۵ - ۱: ۶ مرقس .را شفا داد شانینهاده، ا ضیخود را بر چند مر یاتهدس نکهینمود جز ا
 

را شفا  یفقط تعداد کم عیسیِ خداوندبه شفا داشتند اما  ازیاز آنها ن یاریمردم آنجا بودند و بس زیادی از  جمعیت

  نیکند ، بنابرا یعمل م مانی. روح القدس با ااکثر آنان بی ایمان بودندبود که  لیدل نیا به طور شد ؟نیداد. چرا ا

 کرد! تیهدا داشتند ، افتیدر ةآماد یمانیکه ا افرادی فقطروح القدس او را به سمت 

 یو قدرت شفا دهند انجامرا  عیسیِ خداوند یکارها ، نتوانتستند یمانیا یو ب میعدم تعل لیبه دل یاریبس امروزه

 کنند. افتیرا در عیسیِ خداوند
 

 

 



26 
 

 رسوالن اول اعمال باب

 

  وعدهاولین 
 

 که قدرت روح القدس خواهد آمد. نیوجود دارد. اول ا وعدهاول کتاب اعمال دو  بابدر 

 .می کندآغاز  ، نیزم روی عیسیِ خداوند بودن زمان افتنی انیرا با پارسوالن است که لوقا کتاب اعمال  جالبو 

 

 :د داده بو انیپا عیسیِ خداونداز سخنان این لوقا را با  انجیل او

آراسته  یکه به قوت از اعل یوقت دتایبمان می. پس شما در شهر اورشلفرستمیمن موعود پدر خود را برشما م نک،یا و

  2۴:۴۹ لوقا «.دیشو

 

 :کند یحاال او کتاب اعمال را با همان کلمات شروع م

که از  دیآن وعدة پدر باشبلکه منتظر  د،یجدا مشو میرا قدغن فرمود که از اورشل شانیجمع شد، ا شانیو چون با ا

 دیخواه دیالقدس تعم به روح ،یامیّشما بعد از اندک ا کنیل داد، یم دیبه آب تعم ییحیکه  رای.  زدیا دهیمن شن

 ۵  - ۴: ۱. اعمال رسوالن افتی

 

 دهد؛ یاو ادامه م سپس

و  هیهودی یوتمام میشلبود، در اور دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

   ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

  وعدهدومین 

 

و  منتظر ، چشم به راهایمانداران ،  سایکل های دورانبود. در تمام  نیزم بر عیسیِ خداوند ثانویهبازگشت  ، دوم وعده

 را داشته اند. نیزم بر عیسیِ خداوندبازگشت  امید برای 
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 ستاده،یا شانینزد ا دپوشیناگاه دومرد سف رفت،یکه او م یهنگام بودند،یدوخته م آسمان چشم یچون به سو و

که از نزد شما به آسمان باالبرده شد،  یسیع نیهم د؟یآسمان نگران یبه سو ستاده،یچرا ا یلیمردان جل یا»گفتند: 

   ۱۱ - ۱۰: ۱ اعمال «.دیدیآسمان روانه د یکه او رابه سو یطور نیباز خواهد آمد به هم

 

و  بر این دنیا یروزیپ یروح القدس برا قیاز طر داریم ، ازین ی کهقدرت وعدهدر همان بخش از کتاب مقدس ، به ما 

 داده شده است. عیسیِ خداوندبازگشت تسلی انتظار 

 

 اسخریوطی هودای زندگی انیپا

 

درباره او صحبت  پطرس. می شویممواجه  هودایمنتظر آمدن روح القدس بودند ، با موضوع  ایماندارانکه  یحال در

 .بود یک نبوتمرگ او تحقق  یکرد و گفت که چگونه حت

 

ضبط  یگریو نظارتش را د ردیدر آن مسکن نگ چکسیدر کتاب زبور مکتوب است که خانه او خراب بشود و ه رایز

   ۱:2۰ اعمال .دینما

 

 هودای راینبود ز تادیببه  یازیباشد. ن طورنیهم دیبا زینگرفت ، با آن برخورد شد. امروز ن دهیگناه را ناد هیاول یسایکل

 کرده بود. را داوری خودش

 یرا انتخاب کردند تا جا یگریحرکت کردند و رسول د خدا خواندن نبوت داود ، آنها با اطاعت از کالم در پی

 نزدانتخاب کردند و سپس  تواند رسول را انتخاب کند ، آنها دو نفر را ی. از آنجا که فقط خداوند مردیرا بگ هودای

 کند. خابانت یرا به درست یکی یخداوند دعا کردند که با قرعه کش

 

 متیاس انتخاب شد

 

تو »را برپا داشتند، و دعا کرده، گفتند:  اسیملقب بود و مت وستسیبه برسبا که به  یمسم وسفی یعنیدو نفر  آنگاه

 ابدیخدمت و رسالت راب نیتا قسمت ا یا دهیدو رابرگز نیاز ا کیبنما کدام ،یخداوند که عارف قلوب همه هست یا
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برآمد و او  اسیافکندند وقرعه به نام مت شانیپس قرعه به نام ا.« وستیاز آن باز افتاده، به مکان خودپ هودای. که 

   2۶ - 23: ۱ اعمال .رسول محسوب گشت ازدهیبا 

 

 روح القدس  نآمد لیدال

 

 دیتعم جهت به

 

 دهد. یم دیتعم حیا در بدن مسالقدس ما ر روح

 کیخواه غالم، خواه آزاد و همه از  ،یونانیخواه  هود،یخواه  افتم،یدیبدن تعم کیروح در  کیما به  عیکه جم رایز

   ۱2:۱3 انیقرنت۱ .میشد دهیروح نوشان

 

 ساکن شدن  جهت به

 

 .ساکن شود ایمانداریهر در او آمد تا 

که  رایز د؟یستیو از آن خود ن دیافتهایالقدس است که در شما است که از خدا روح کلیکه بدن شما ه دیدان ینم ای

   2۰ - ۱۹: ۶ انیقرنت۱ .دیینما دیپس خدا را به بدن خودتمج د،یشد دهیخر یمتیبه ق

 

 قدرت بخشیدن جهت به

 

 .قدرت بخشدرا  ایمانداراناو آمد تا 

و  هیهودی یو تمام میبود، در اورشل دیاهدان من خواهو ش افتی دیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

   ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا
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 )فهم روحانی(  روشنگری جهت به

 

 :  می فرماید 23 – ۱۷: ۱ انیافسس  در .می سازد و فهیم را روشن ایمانداران او

 

 * حکمت بخشیدن

 ....روح حکمت و که پدر ذوالجالل است، حیمس یسیخداوند ما ع یخدا تا

 

 * مکاشفه

 .... تا چشمان دل شما روشن گشته،.دیرا در معرفت خود به شما عطا فرما مکاشفه ...

 

 

 * شناخت امیدمان

 ...و ستیدعوت او چ دیکه ام دیبدان ...

 

 * ارث و  میراث

 ... نیبه ما مومنقوت او نسبت  تینهایو چه مقدار است عظمت ب ن،یاو در مقدس راثیکدام است دولت جالل م... 

 

 

 از مردگان عیسیِ خداوندقدرت قیام  عطا نمودن

 

و به دست راست خود در  دیزانیعمل کرد چون او را از مردگان برخ حیقوت او که درمس ییتوانا لبرحسب عم

عالم  نینه در ا شود،یکه خوانده م یو قدرت و قوت و سلطنت و هر نام استیباالتر از هر ر د،ینشان یآسمان یهایجا

 یعنیداد، که بدن اوست  سایبه کل زیسرهمه چ رااو نهاد و او  یهایپا ریرا ز زی. و همه چزین ندهیفقط ،بلکه در عالم آ

  .سازدیاو که همه را در همه پر م یپر

 

 



30 
 

 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ست؟یچ رسوالن اول اعمال عظیم باب وعدهدو  (۱

 

 

 

 

انجام  ییتوانا زین یامروز ایماندارانرا توانسته است انجام دهد که  ییچه نوع کارها حیمس( 2

 آنها را دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیست دهد یانجام م ایمانداران یروح القدس برا چهار موردی که. 3
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 درس سوم 

 آمدن روح القدس

 

 روح القدس دیتعم
 

از آسمان  دیباد شد دنیوز یچون صدا یکه ناگاه آوازبودند.  کجایدل در  کیبه  د،یرس کاستیو چون روز پنط

 شانیآتش بد یمنقسم شده، مثل زبانه ها یآمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. وزبانه ها

که روح  یمختلف، به نوع یپر گشته، به زبانها سقرار گرفت. و همه از روح القد شانیاز ا یکیظاهر گشته، بر هر 

   ۴ - ۱: 2 اعمال .به سخن گفتن شروع کردند د،یقدرت تلفظ بخش نشایبد

 

 ها زبان داشتن عطیه سند و مدرک

 

، همه افراد  لوقاکرده است. به گفته  افتیروح القدس را در ، است که شخص نیبر ا نشانه ای، ها  صحبت به زبان

را روح القدس به آنها داده  ییتوانا نیا ها کردند. حاضر از روح القدس پر شده و شروع به صحبت کردن به زبان

را  یتجل نیآنها ا همگیکه  دیگو یروح القدس است و کتاب مقدس م دیتعمنشانه ای از ،  ها به زبان صحبت.بود

 کرده اند. افتیدر

 

ه حرف تاز یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و   ۱۶:۱۷ مرقس

  زنند

 

 خدا * عطیه

اصالح بدن  یها برا زبانانواع مختلفی از توانند به  یم یاست. برخ سایکل یخداوند برا عطایایاز  یکیزبان  عطیه

 صحبت کنند. ، سایکل یعنی
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در روح به اسرار  کنیفهمد ل ینم چکسیراهیز د،یگوینه به مردم بلکه به خدا م د،یگویسخن م یبه زبان کهیکس رایز

اگر به  رای. زکندیرا بنا م سایکل د،ینمایاما آنکه نبوت م کند،یخود را بنا م د،یگویم ی. هرکه به زباندینمایکلم مت

   ۱۴,   ۴,   2: ۱۴ انیقرنت۱ .شود یخوردارنملکن عقل من بر کندیدعاکنم، روح من دعا م یزبان

 

 خدا به سوی ماًیمستق *

با خدا  میکن یبه زبانها دعا م یست. وقتبه خدا  روح ما جانب از ،  مستقیم  شیزبان دعا و ستایک   ، ها زبان

روح انسان و  نیب یزبان آسمان کی نیا.بفهمندها را  زبان نیتوانند ا ینم گرانی. دگرانینه با د میکن یصحبت م

 خداست.
 

 دیکن یم تقویترا  تانخود* 

 . و بنا شوید  دیرشد کن روحانیظر تا از ن دیکن یبه خودتان کمک م دیکن یبه زبانها دعا م یوقت

 ..... کند، یخود را بنا م د،یگو یم یهرکه به زبان ۱۴: ۴ انیاول قرنت

 

 * نشانه ای برای بی ایمانان

 یبلکه برا ستین  مانانیا یب یاما نبوت برا مانان؛یا یب یبلکه برا ماندارانیا یاست نه برا یزبانها ، نشان پس

   ۱۴:22 انیقرنت۱ .است ماندارانیا

 

 روح عطیۀ * 

که کل  یخواهد داشت به طوربه همراه  ترجمه ای شهیکند ، هم یم عملجلسه آزاد  کیزبان در  عطیة نیا یوقت

 کند! یم بنارا  سایکل

 

 یدارد، زبان یمیدارد، تعل یاز شما سرود یکیهر د،یکه جمع شو یاست که وقت نیبرادران ، مقصود ا یا پس

 تینها ایدو دو  د،یسخن گو یبه زبان یهمه بجهت بنا بشود. اگرکس دیدارد، با یترجمه ا دارد، یدارد، مکاشفه ا

خاموش باشد و با خود و با خدا سخن  ساینباشد، در کل یترجمه کند. اما اگرمترجم یو کس بیسه سه باشند، به ترت

   2۸ - 2۶: ۱۴ انیقرنت۱ .دیگو
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خداست که با انسان  نیکه انسان با خدا صحبت کند. ا ستین نیا گریشود ، د یها داده م به زبان "امیغپ" کی یوقت

 استفاده شود. عطیه ترجمهبا  دیبا شهیهم و کند یصحبت م

 

 * اولین عطیه

. دعا میست در آن عمل کنیامی بروح القدس  افتیروح القدس است که پس از در عطیه نیها اول به زبان صحبت

 کند. یروح آزاد م گرید عطیهدر هشت  عمل یوح ما را برار خود ، یکردن با پدر به زبان آسمان

 

عمل از  یحیمس کی متوقف ساختن ها کرده است. با  همه جانبه به صحبت کردن به زبان یحمله ا طانی، ش مسلماً

 !شود گرانیبه د نسبتآنها  رشد مانعتواند  یماو روح ،  عطیه نیدر ا کردن

 

متوقف شده است.  ها زبان ترجمه ایزبان  عطیهکه  دیثابت کن ای،  دیکن دایپ دیتوان یکتاب مقدس نم یکجا چیه در

 یزبان صحبت م کیهمه ما به  - بیاید عیسیِ خداوند یوقت - بیایدکامل عطیه زبان ها زمانی متوقف می شود که 

 .میکن

 

 دیمنع نکن *

 .میکناست که به ما امر شده است که آن را منع ن عطیه ایها تنها  به زبان تکلم

   ۱۴:3۹ انیقرنت۱ .دیو از تکلم نمودن به زبانها منع مکن دیبطلب رتیبرادران، نبوت را به غ یا پس

 

روح  عطایای قیاز طر عهیالطبءماورا یزندگکتاب از  می توانید روح القدس عطایای ۹مطالعه کامل تر  یبراتوجه: 

 استفاده کنید ال یو ا لیگ سیالقدس توسط جو
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 ها زبان یاهدف خدا بر
 

 داشتند. یکسانیهمه زبان  ابتدا در

 

 اتحاد

 

شنعار  نیدر زم یا یهموار کردند،یلغت بود. و واقع شد که چون از مشرق کوچ م کیزبان و  کیتمام جهان را  و

آجر به را  شانیو ا.« میو آنها را خوب بپز میخشتها بساز د،ییایب»گفتند:  گریکدیگرفتند. و به  یو درآنجا سکن افتندی

را که سرش به آسمان برسد،  یو برج م،یخود بنا نه یبرا یهرش دییایب»گچ. وگفتند:  یبه جا ریسنگ بود، و ق یجا

را که  یو خداوند نزول نمود تا شهر وبرج.« میپراکنده شو نیتمام زم یمبادا بر رو م،یکن دایپ شتنیخو یبرا یتا نام

کار را  نیازبان و  کیرا  شانیا عیاست و جم یکیهمانا قوم »وند گفت: . و خدادیمالحظه نما کردند،یآدم بنا م یبن

   ۶ - ۱: ۱۱ شیدایپ .ممتنع نخواهد شد شانیکه قصد آن بکنند، از ا یکار چیشروع کرده اند، واالن ه

 

 سردرگمی

 

د. از زمان که بتوانند تصور کنن ستین یرممکنیغ زیچ چیزبان داشته باشند ، ه کیمردم  یفرمود که وقت خداوند

به جهت این اتحاد  آنان سردرگمیزبان مردم موجب  رییخداوند با تغ نیگناه بود. بنابرا، آنها اتحاد سقوط انسان ، 

 شد. گناه

 

را از آنجا  شانیپس خداوند ا« را نفهمند. گریکدیتا سخن  میدر آنجا مشوش ساز را شانیو زبان ا مینازل شو اکنون

   ۸ - ۷: ۱۱ شیدایپ .شهر بازماندند یساخت و از بناپراکنده  نیتمام زم یبر رو

 

 نیدر ا اتحادروند ساخت را متوقف کرد.  طیشرا نیاتحاد آنها و در ا ، گریکدیارتباط با  یآنها در برقرار یناتوان

را  اتحادنوع  نیا یجلو،  یشد. خداوند باعث شد تا سردرگم می یرهبر نفسانی یدر قلمرو طانیمورد توسط ش

 .دریبگ
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 کردند یم افتیدر را القدسروح  ، افراددر سراسر کتاب اعمال 
 

ها  و به زبان هکرد افتیروح القدس را در عطیهو سپس  افتندی می ، مردم نجات رسوالن کتاب اعمال سراسردر 

 کردند.می صحبت 
 

 انیهودیاول به 

 

روح القدس باشند. همه ی منتظر پر ، دمتخکردن  سفارش کرده بود که قبل از شروع ایمانداران به عیسیِ خداوند

 بودند.جمع  باال خانهدر  به یکدل روح القدس آمد ، دیبار تعم نیاول یکه برا کاستیآنها در روز پنط

 

به سخن گفتن  د،یقدرت تلفظ بخش شانیکه روح بد یمختلف، به نوع یهمه از روحالقدس پر گشته، به زبانها و

   2:۴ اعمال .شروع کردند

 

 یانبه سامرسپس 

 

. سپس رسوالن از افتندیآوردند و نجات  مانیا عیسیِ خداوندرفت ، آنها به  انینزد سامر شماسس پیلیف یوقت

 .گشتندآنها گذاشتند و از روح القدس پر  برآمدند و دست  میاورشل

 

از  چکسینوز بر هکه ه رایز ابند،یدعا کردند تاروح القدس را ب شانیآمده، بجهت ا شانیا و ۱۷ - ۱۵: ۸ اعمال

گذارده، روح القدس  شانیبودند و بس. پس دستها بر ا افتهی دیتعم یسینازل نشده بود که به نام خداوند ع شانیا

  .افتندیرا 
 

 شانانبه دشمن

 

 دیدور او درخش،  یدمشق بود که نور راهی انیحیمس شتریب یری، در صدد دستگ سایکل جفاکننده نیتر ی، اصل سلوپ

را به سوى او فرستاد و او دست بر او  ایمالقات کرد. سپس خداوند حنان عیسیِ خداوندافتاد. در آنجا با  نیو او به زم

 گرفت. دیروح القدس تعم ازگذاشت و پولس 
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که در  یسیع یعنی، خداوند شائولبرادر  یا»گذارده، گفت:  یرفته، بدان خانه درآمد و دستها بر و ایحنان پس

  ۹:۱۷ اعمال «.یو از روح القدس پر شو یابیب یینایظاهرگشت، مرا فرستاد تا ب بر تو یآمدیکه م یراه

 

 )امت ها( انیهودی ریبه غ

 

آنچه خدا پاک ساخته است، تو نجس  "شد ،  سفارشداده شد و به او  مشابه رویای پطرسبه سه مرتبه  نکهیاز ا بعد

 فرستاد. کشیام و دوستان نزداقو و  وسیکورنل یعنی یروم نزد یوزباشیخدا او را  "مخوان 

 

نازل شد. و مومنان از اهل  دند،یکه کالم را شن یسخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح القدس بر همه آنان نیا

که  رایروح القدس افاضه شد، ز یعطا زیافتادند از آنکه بر امت ها ن رتیختنه که همراه پطرس آمده بودند، در ح

   ۴۶ - ۴۴: ۱۰ اعمال .کردندیم دیانها متکلم شده، خدا راتمجکه به زب دندیرا شن شانیا

     

از  یجداگانه ا عملافتد و  یلحظه نجات اتفاق م همان روح القدس در دیارائه شده است که تعم یادیز میتعال

اتفاق  کاستیپنطروز است که فقط در  تجلی ای ها زبان عطیهآموزش داده شده است که  نی. همچنستیخداوند ن

، ده سال پس از  هیصریها در ق روح القدس و صحبت کردن به زبان دی، تعم بر خالف این تعالیم ولی افتاده است.

 . اتفاق افتاد کاستیپنط

 

 در افسس

 

 گرفتند. دیو تعم افتیروح القدس را در کاستیسال پس از پنط ستیافسس ب یسایافراد در کل

که روح القدس  میدیبلکه نشن»گفتند:  یبه و «د؟یافتیروح القدس را  د،یآورد مانیکه ا یهنگام ایآ»گفت:  شانیبد

 دیالبته تعم ییحی»پولس گفت: .« ییحی دیبه تعم»گفتند:  «د؟یافتی دیتعم زیپس به چه چ»گفت:  شانیبد« هست!

 دندیراشن نیچون ا.« یسیع حیبه مس یعنی دیاوریب مانیا دیآیبعد از من م کهیبه آن کس گفتیو به قوم م دادیتوبه م

نازل شد و به زبانها  شانینهاد، روح القدس برا شانیگرفتند، وچون پولس دست بر ا دیتعم یسیبه نام خداوند ع

  ۶ - 2: ۱۹ اعمال .متکلم گشته، نبوت کردند
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 نماد و سمبل های روح القدس

 

 کبوتر

 نازل شد. او کبوتر بر کی نندروح القدس ما ، گرفت دیدر رود اردن تعم ییحیتوسط  عیسیِ خداوندکه  یهنگام

من  بیکه تو پسر حب دیاز آسمان دررس یبر او نازل شد. و آواز یمانند کبوتر ،یجسمان اتیروحالقدس به ه و

   3:22 لوقا .که به توخشنودم یهست

 

 بادوزش 

 آمد. یدیباد شد ی وزیدنروح القدس با صدا کاستیدر روز پنط

از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته  دیباد شد دنیوز یچون صدا یناگاه آواز که  2:2 اعمال

  .بودند پر ساخت

 

 آتش

 .دندید را و آتش دندیباد را شن کاستیدر روز پنط

   2:3 اعمال .قرار گرفت شانیاز ا یکیظاهر گشته، بر هر  شانیآتش بد یمنقسم شده، مثل زبانه ها یها وزبانه

 

 روغن

 شود. یم ادی " یروغن شادمان"از او به عنوان  انیشود. در عبران یاز روح القدس استفاده م یروغن به عنوان نماد

 تیاز رفقا شتریب یتو، تو را به روغن شادمان یخدا، خدا نی. بنابرایداریرا دوست و شرارت را دشمن م عدالت

   ۱:۹ انیعبران «.مسح کرده است

 آب

 شود. یم ادی "آب زنده" ینهرها به عنوان از روح القدس

را گفت  نیاما ا« خواهد شد. یآب زنده جار یاز بطن او نهرها د،یگویآورد، چنانکه کتاب م مانیبه من ا کهیکس

تا  یسیکه روح القدس هنوز عطا نشده بود، چونکه ع رایز افتیآرد او را خواهد مانیدرباره روح که هرکه به او ا

 3۹ – 3۸: ۷ وحنای .بود افتهیبه حال جالل ن
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 درس سوم رسش هایی برای دوره کردنپ
 

 ؟ دیکن فیرا تعر ها زبان عطیهبه زبان خود  (۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دی، ارائه ده می آید ایماندارانبدن  برروح القدس را که  عملکرداز  ری. دو تصو2
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 درس چهارم

 خداوند یِسیجنگ بر سر نام ع

 

 داند یمرا راز  طانیش
 

قدرت روح القدس  هیهمه جانبه عل یحمله ا طانیرا کشف کرده است. ش ایمانداران و نفوذ یرگذاریراز تأث طانیش

 است. را منتشر ساخته می شود استفاده ایمانداران توسط  ، وقتی که عیسیِ خداوندو اقتدار نام 

 

 روح القدس قدرت

 

 دیبا نیکنند اما همچن یم عمل نیزم یقدرت بر رو نیقدرت روح القدس داده شده است. آنها با اایمانداران به 

 را داشته باشند. عیسیِ خداونداقتدار نام 

 

 عیسیِ خداوندنام  اقتدار

 

ایمانداران وحشت  یدر زندگ عیسیِ خداونداز اقتدار نام  نیز نیترسد ، و همچن یاز قدرت روح القدس م طانیش

 .دارد

تازه  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایکه به نام من د خواهد بود ماندارانیهمراه ا اتیآ نیو ا  ۱۸ - ۱۷: ۱۶ مرقس

گذارند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورند ضرر یحرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل

  «.افتیشفا خواهند 

 

صحبت کنند ، مارها را  زهتا یها کنند ، به زبان رونیرا ب دیوها می بایستبه آنها گفت که آنها  عیسیِ خداوند یوقت

سفارش نمود که آن کارها  به آنانبگذارند ،  ضانیمر یروبر و دستان خود را  نندیبردارند، و از سم مهلک صدمه نب

صورت خواهد  عیسیِ خداوندروح القدس و به اقتدار نام  از طریق آنها یعنی به نام من" انجام دهندبه نام او  را 

 .گرفت
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دهد و  بیرا فر ایماندارانتمام تالش خود را خواهد کرد تا  طانینکرده است! ش ریی، برنامه خدا تغ دیداشته باش ادی به

 نگه دارد. شان غافلآنها را از قدرت و اقتدار

 شفا یافت فقیر مفلوج

 

 .میاشبماست امروز  یبرا یی کهدنبال درس هادر آن به  باید ما شود ، یارائه م اتیجزئ نیا به یریتصو یوقت شهیهم

 

که  بردندیرا که لنگ مادرزاد بود م ی. ناگاه مردرفتندیم کلیبا هم به ه وحنای، پطرس و دعادر ساعت نهم، وقت  و

صدقه بخواهد. آن شخص  کلیگذاشتند تا از روندگان به ه ینام دارد م لیکه جم کلیاو را هرروزه بر آن در ه

 کین یبر و وحنایخواست. اما پطرس با  صدقهشوند، داخل  کلیبه ه خواهندیکه م دیراد وحنایچون پطرس و 

. آنگاه پطرس گفت: ردیبگ یزیچ شانینظرافکنده، منتظر بود که از ا شانیپس بر ا« به ما بنگر.»گفت:  سته،ینگر

و دست راستش « و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسی. به نام عدهمیاماآنچه دارم به تو م ست،یمرا طال و نقره ن»

 شانیو با ا دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یها و ساق ها یکه در ساعت پا دیزانیخرا بر راگرفته او

  ۸ - ۱: 3 اعمال .شد کلیداخل ه انیو خدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خ

 

 ماست امروز یبرا یی کهها درس

 

 راه طی در *

اتفاق افتاد. تا  دعا کردن بود ی که برایمعجزه در راه نیدر حال رفتن به معبد بودند. ا،  دعا دقت وحنایو  پطرس

 دعایساعت مشخص  کی،  یخیاز نظر تار دعا ،ساعت معنی نکردند.  "دعا"، همه آنها  میدان یآنجا که ما م

 حدود ساعت سه بعد از ظهر است. ی ،شخص

که  ستین یبهانه ا نیحال ، ا نیا. با دیآ یبه دست نم "میکن یدعا م" چطور ای میکن یکه چقدر دعا م نیا،  معجزه

 خود غافل شوند. دعاگونة یاز زندگ ایمانداران

 

 از معبد بیرون *

 رخ داد که مردم آنجا بودند. یابانیدر خ نیمعجزه در خارج از معبد رخ داده است. ا نیا
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یک که  یید در هر جاتوان یاست. معجزه م سای، آنجا کل میکه هست جایی. هر میهست سایکل ما ، میهست حیبدن مس ما

برخوردار  یشتریب تیاز اهم سای. وقوع معجزه در خارج از کلفتدیاتفاق ب،  باشد عیسیِ خداوندبه  مسیحی ایماندار

 شود. دییتأآنجا الزم است کالم خدا در  رایاست ، ز

 

 منتظر زمان خدا بود عیسیِ خداوند *

خدا  زماندهد. صبر کرد تا  یپدر انجام م ببیندکه  هدانجام می درا  یگفت که او فقط همان کار عیسیِ خداوند

او  نیبنابرا ،دروازه به معبد رفته بود  نیاغلب از ا عیسیِ خداوند. دیکش یمعبد دراز م بمرد روزانه کنار در نیا.بشود

 او را شفا نداد. عیسیِ خداوندمرد عبور کرده بود ، اما  نیاغلب از کنار ا

 

 روح هدایت به وسیله * 

به او  میمستق پطرس و یوحنابار  نیبار متفاوت بود ، ا نی؟ اما ابودند مرد عبور کرده نیچند بار از کنار ا گردانشا

 را به آنها جلب کرد. خود توجه  نگاه کردند و

 .میروح القدس و زمان او حساس باش تینسبت به هدا دی، با فتدیاز دست ما اتفاق ب ییمعجزه ها میانتظار دار اگر

 

 انتظار ایگاهج *

 کرد. جادیانتظار را ا نیکرد و ا انیجسورانه ب یسخن پطرس. جایگاه انتظار و امید رساندندمرد را به  نیا

 

 عیسیِ خداوندنام  به *

عمل که موجب شد تا مرد  بود. یسیبدهد نام عبه او  دیبا پطرسآنچه  "و بخرام. زیبرخ یناصر حیمس یسیبه نام ع "

از  قبل را گرفت.مرد و دست  دراز کرد نییپا به سمت داد. دستش را کردن عمل زهیانگ به مرد پطرسنماید . 

ها و ساق  یکه در ساعت پا دیزانیخدست راستش راگرفته او را بر ". نشده بودند یپاها قو ساقمرد ، پاها و  ستادنیا

 "او قوت گرفت  یها

 

 ستایش نمودخدا را ،  مرد * آن

  شد معبدداخل  ،  انیو خدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خآن مرد 
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به خداوند  اش ،معجزه  را به جهت که جاللاز این کرد و شرمسار نبود شیستاهمه آنچه دیده بود  یخدا را برا او

 بدهد.

 

 تصدیق کردندرا همه معجزه  *

 .پر شده بودند ی. آنها از تعجب و شگفتتصدیق کردندمعجزه  کیاو را به عنوان  شفایهمه 

 

 را به ارمغان آورد عیسیِ خداوند شناخت *

 داد. میتعل از مردگان عیسیِ خداوندزنده شدن جمع شدند و پطرس به آنها درباره  تیجمع

  3:۱۵ اعمال .میو ما شاهد بر او هست دیزانیکه خدا او را ازمردگان برخ دیرا کشت اتیح سیرئ و

 

 عیسیِ خداوندنام  در مانیا *

معجزه با  نیو سپس دانستند که ا ستیک عیسیِ خداوندکه  فهمیدند تیحاصل کرد که جمع ننایاطم پطرس ابتدا

 انجام شده است. یسینام ع در مانیا

 

که به  یمانیآن ا یاست. بل دهیقوت بخش دیشناسیو م دینیبیشخص را که م نیاو ا ناماو،  نامبه  مانیبه سبب ا و

  3:۱۶ اعمال .صحت کامل داده است نیهمه شما ا یرو شیکس را پ نیاوست ا لهیوس

 

 طانیش یفور ۀحمل
 

 ؟ینام ایچه قدرت  به وسیله

 

هنوز  یوحناکه پطرس و  یدر حال بلکه ! ؟شدندمرد لنگ خوشحال  کی یکه رهبران معبد از شفا دیکن یفکر م شما

 آنها را گرفتند و به زندان انداختند. وآمدند  آنانکردند ،  یصحبت م

 

 چه بود؟ دندیاز آنها پرس که یسوال نیاول

  د؟یکار را کرده ا نیشما به کدام قوت و به چه نام ا»که  دندیپرس شانیبداشتند واز ا انیرا در م شانیا و ۴:۷ اعمال
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 عیسیِ خداوندبر سر نام جنگ 
 

را از  و خدا او دیکه شما مصلوب کرد یناصر حیمس یسیرا معلوم باد که به نام ع لیشما و تمام قوم اسرائ عیجم

   ۴:۱۰ اعمال .است ستادهیکس به حضور شما تندرست ا نیدر او ا د،یزانیمردگان برخ

 

 معظل و دو راهی* 

 دیصادر گرد شانیآشکار از ا یواضح شد که معجزه ا میسکنه اورشل عیکه برجم رایز م؟یدو شخص چه کن نیبا ا» که

 ۴:۱۶ اعمالانکار کرد.  میتوان یو نم

 

 * هشدار و تهدید

اسم را به  نیا چکسیبا ه گریکه د میکن دیرا سخت تهد شانیا ابد،ین وعیقوم ش انیدر م شتریتا ب کنیل ۴:۱۷ مالاع

 .« اورندیزبان ن

 

 * دستور و فرمان

 ۴:۱۸ اعمال .ندهند میو تعل اورندیرا بر زبان ن یسیکه هرگز نام ع کردندراخواسته قدغن  شانیپس ا

 

 واکنش * 

، و  نمودند خود بازگشتند و شروع به گفتن آنچه اتفاق افتاده بود قوم، آنها نزد  وحنایو  پطرسبه محض آزاد شدن 

 صحبت کردند. عیسیِ خداوندسپس آنها دوباره به نام 

 

تمام به  یرینظر کن و غالمان خود را عطا فرما تا به دل شانیا داتیخداوند، به تهد یاالن ا و  3۰ - 2۹: ۴ اعمال

و معجزات به نام بنده قدوس  اتیکردن آ یبه دراز کردن دست خود، بجهت شفادادن و جار ،ندیکالم تو سخن گو

  «.یسیخود ع
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 مجازات* 

 دیخواهیو م دیخود پرساخته ا میرا به تعل میهمانا اورشل د؟یمده میاسم تعل نیکه بد مینفرمود غیشما را قدغن بل مگر

   ۵:2۸ اعمال «.دیمرد را به گردن ما فرود آر نیخون ا

 

عیسیِ نام  درادامه دادن و صحبت کردن و معجزات  آرزو داشتند که رسوالن را به جرمِ سنهدرین یشورا یاعضا

و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دوباره دستور دادند که  نمودند اطیحال ، آنها احت نیبکشند. با ا خداوند

 را متوقف کنند. عیسیِ خداونداستفاده از نام 

 

حرف  یسیبه نام ع گریزدند و قدغن نمودند که د انهیبه سخن او رضا دادند و رسوالن را حاضر ساخته، تاز پس

   ۵:۴۰ اعمال .رامرخص کردند شانینزنند پس ا

 

 * نتیجه

کشند و  ییآن شمرده شدند که بجهت اسم او رسوا ستهیاز حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو که شا شانیا و

  ۴2 - ۴۱: ۵ اعمال .دندیاست دست نکش حیمس یسیو مژده دادن که ع میو خانه ها از تعل کلیدر ه هرروزه

 

 عیسیِ خداوند)پولس( و نام  شائول

 

 به دیگران جفا رسانید

 

       شائولکه  ی، راه ایحنان قولبود. به  عیسیِ خداوندنام  خطاب کردنبه خاطر  ایماندارانو جفای  تیآزار و اذ نیاول

 است. عیسیِ خداوندکند استفاده از نام  ریدستگ دیرا با یدانست چه کس یم

 

تو در  نیام که به مقدس دهیشن یاریشخص از بس نیخداوند، درباره ا یا»جواب داد که  ایحنان ۱۴ – ۱3: ۹ اعمال

  «.، او را حبس کنداندنام تو را بخوکهنه قدرت دارد که هرکه  یاز روسا زین نجایو در ا د،یچه مشقتهارسان میاورشل

 



45 
 

 انتخاب شد ، نامآن  بردن حمل و یبرا

 

،  انیهودی ریرا نزد غ عیسیِ خداوندبود تا نام  دهیرا برگز شائولخداوند  رایفرستاد ز شائولرا به نزد  ایحنان خداوند

رنج  عیسیِ خداونداز نام استفاده  به خاطر نی. شائول همچنببرد لیاسرائ یقوم بن نزد نیو همچن هودی ریپادشاهان غ نزد

 را رنج داده بود. گرانیخواهد برد همانطور که د

 

ببرد.  لیاسرائ یو بن نیامتها و سالط شیمن است تا نام مرا پ دهیکه او ظرف برگز رایبرو ز»را گفت:  یو خداوند

  ۱۶ - ۱۵: ۹ اعمال «.بکشد دیبا نام من یکه من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برا رایز

 

 او نام به خاطر،  مردنبه  حاضر

 

 .ردیبم عیسیِ خداوندنام  به خاطربود  لیما پولس

شوم بلکه تا  دیمن مستعدم که نه فقط ق رایز دیشکنیشده، دل مرا م انیکه گر دیکنیچه م»جواب داد:  پولس

  2۱:۱3 اعمال «.یسینام خداوند عبه خاطر  رمیبم میدراورشل

 

 سدینو یماو درباره نام 

 

 ،مند قدرت نام آن بر ضد که ، دانست یم یرا به عنوان کس نیدانست. او ا یرا م عیسیِ خداوندقدرت نام  پولس

 افتهینجات  عیسیِ خداوندنام  قیکه از طر یرا به عنوان کس نیاهمچنین . او بود شکست خوردهو  بود مبارزه کرده

 نوشت. یسیِ خداوندعدانست. بارها و بارها ، پولس درباره نام  یبود ، م

 

  ۱۰:۱3 انیروم .افتیخداوند را بخواند نجات خواهد  نامهرکه  رایز

 

جمع  حیمس یسیکه شما با روح من با قوت خداوند ما ع یهنگام ح،یمس یسیخداوند ما ع نام به ۵:۴ انیقرنت۱

  د،یشو
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 یسیع نام. تا به دیاست، بدو بخش امهان عیرا که فوق از جم ینامسرافراز نمود و  تیاو را بغا زیجهت خدا ن نیا از

   ۱۰ - ۹: 2 انیپیفلاست خم شود،  نیزم ریوز نیاز آنچه در آسمان و بر زم ییهر زانو

 

   3:۱۷ انیکولس .دیاو شکر کن لهیپدر را بوس یوخدا دیخداوند بکن یسیع نامدرقول و فعل، همه را به  دیآنچه کن و

 

 عیسیِ خداوندنام 

 

 جان خود را از دست دادند ؟ شوند ،منصرف  عیسیِ خداونداستفاده نام  نخستین به جای اینکه از ایمانداران چرا

 به نام او حمله کردند؟ عیسیِ خداوندنام موارد استفاده از  نیاز همان اول یچرا رهبران مذهب

 

 ند.درک کرد را آن نام است ةاز استفاد یرا که ناش یقدرت یو هم رهبران مذهب ایمانداران هم

 

 آورد ینجات را به ارمغان م

 

 ند.رسا یم نجاتاست که ما را به  عیسیِ خداوندنام  قیطر از

   2:2۱ اعمال ".ابدیخواهد بود که هرکه نام خداوند را بخواند، نجات  نیوچن

 

 یو عطا دیریگ دیبجهت آمرزش گناهان تعم حیمس یسیازشما به اسم ع کیو هر  دیتوبه کن»گفت:  شانیبد پطرس

  2:3۸ اعمال .افتیدیروح القدس را خواه

 

 یروزیپ

 

و نجات را به تمام جهان  رساندهبزرگ را به انجام  ماموریت میتوان یاست که ما م خداوند حِیمس یسینام ع قیطر از

 شوند. یشوند و مردم آزاد م یرانده م نیاطیاست که ش عیسیِ خداوندنام  قیطر از.میبرسان
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 شفا

 .را به همراه دارد فاش عیسیِ خداوند نام

که به  یمانیآن ا یاست. بل دهیقوت بخش دیشناسیو م دینیبیشخص را که م نیا اسم او، اسم اوبه  مانیبه سبب ا و

   3:۱۶ اعمال .صحت کامل داده است نیهمه شما ا یرو شیکس را پ نیاوست ا لهیوس

 

 رابطه با خدا

 

 .میشو کیپدر نزد یا انجام داده و با استفاده از نام او به خدام یبرا عیسیِ خداوندبه خاطر آنچه  میتوان یما م

که هرآنچه از پدر به اسم من طلب  میگویبه شما م نیآم نیکرد. آم دینخواه درخواستاز من  یزیدر آن روزچ و

   ۱۶:23 وحنای .به شما عطا خواهد کرد دیکن

 

   ۵:2۰ انیافسس .دیشکر کن حیمس یسیپدر را به نام خداوند ما ع یخدا زیبجهت هرچ وستهیپ و

 

 است ایمانداران مخصوصفقط 
 

 

شود قدرتمند  یاستفاده م مانیدر ا یوقت عیسیِ خداونداست. نام  سایمخصوص کل حیمس عیسیِ خداونداز نام  استفاده

 .می باشد

 وایاسک هفت پسرِ

 

 مطمئناً با مشکل روبرو شدند. کنند کهاستفاده  یسیاز نام ع سعی کردن یسیع هفت پسر بودند که بدون شناخت

را خواندن گرفتند  یسیداشتند، نام خداوند ع دیکه ارواح پل یخوان بر آنان مهیعز احیس انیهودیچند از  یتن کنیل

کهنه  سیرئ وایو هفت نفر پسران اسک!« میدهیقسم م کندیکه پولس به او موعظه م یسیشما را به آن ع: »گفتندیو م

 کنی. لدانمیشناسم و پولس را م یرام یسیع: »فتگ شانیدر جواب ا ثیاما روح خب .کردندیکار م نیا هودی

که از آن  یبحد افتیزورآور شده، غلبه  شانیجست و بر ا شانیداشت برا دیو آن مرد که روح پل «د؟یستیشماک

   ۱۶ - ۱3: ۱۹ اعمال .و مجروح فرار کردند انیخانه عر
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 ، شکست خورده مجروح،  عریان

 

فراتر از  باًیتقر عیسیِ خداونداستفاده کرد. قدرت استفاده از نام  جادو ایتوان مانند طلسم  یرا نم یِ خداوندعیس نام

بی  کیشود ، اما در صورت استفاده توسط می استفاده  مانیبا ا ایماندار حقیقی کیکه توسط وقتی است  فیتوص

 ندارد. یقدرت چیه ایمان

 

 آن نام را مکرم داشتند

 

، اما نام خوار گشتند،  را داشته باشندحق  نکنند ، بدون اینکه ای استفاده عیسیِ خداونداز نام  سعی کردند هک یکسان

 را شناختند. عیسیِ خداوندواقعه  نیا قیاز طر یاریو بس یافت یشتریب حرمت یحت عیسیِ خداوند

 

گشته، نام  یطار شانیبر همه ا خوف د،یساکن افسس مشهور گرد انیونانیو  انیهودی عیواقعه بر جم نیا چون

آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده،  مانیکه ا یاز آنان یاری. و بسداشتندیرا مکرم م یسیخداوند ع

  ۱۸ - ۱۷: ۱۹ اعمال .نمودندیآنها رافاش م

 نام او منحرف ساختن

 

از  یکی،  نی. بنابراگفته می شود مانیا در انمانداریابه وسیله که  وقتی داند یرا م عیسیِ خداوندقدرت نام  طانیش

 نام بوده است. نیبردن قدرت ا نیو از ب گویی، کفر فیانحراف ، تضع یحمالت و

 

 شود. یگفته م ناسزا و فحششود. نام او غالباً در  یاستفاده م یک کلمه توهین آمیزاو غالباً به عنوان  نام

 

 کند؟ چرا نه؟ انیرا به عنوان فحش ب گرید انیاد انگذارانینام بن افتهیننجات  شخصی کهکه  دیا دهیتا به حال شن ایآ

نام ها  نیاعتبار کردن ا یب یبرا یلیدل طانیندارند. ش یقدرت چیه نیدروغ یاناز خدا یگریهر نام د ای یاسام چون آن

 ندارد. در عوض ، او آنها را به احترام نگه خواهد داشت. آنها متعلق به او هستند.
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  وت و خوانده شده به نام اودع
 

 نیاست. همچن فیاز حد توص شیکه ب یبرکات -شود  یعطا مبه ما  یزیشگفت انگبرکات ،  انیحیعنوان مس به

خوانده  یحیکه مس یکسانیا به عبارتی شوند  یخوانده م حیاست که به نام مس یبر عهده کسان یمیعظ یها تیمسئول

 شوند. یم

 

 جالل خدا باعث 

 

 صحبت کرد. نیدرباره ا ائوسموتینگام نوشتن به ته پولس

 یسیما و ع یخدا ضیبحسب ف یو شما در و ابدی دیدر شما تمج حیمس یسینام خداوند ما ع تا   ۱:۱2 انیکیتسالون2

  .خداوند حیمس

 

 خداست. دادنجالل  یما برا یزندگ

 

 نام او شویمرسوایی نباید باعث 

 

هشدار  نیکه به نام خدا وارد کردند ، سرزنش کرد. همای  رسواییها را به خاطر ، آن انیهودیبه  نوشته ایدر  پولس

 شود. یکشند اعمال م یم دکیرا  "یحیمس"که نام  یدر مورد کسان

 

و اراده او را  ،یینمایو به خدا فخر م یکنیم هیتک عتیو برشر یهست هودیبه  یاگر تو مسم پس  2۴ - ۱۷: 2 انیروم

و  انیکوران و نور ظلمت یکه خود ، هاد یدار نیقیو  ،ینیگزیافضل را م یزهایچ افته،ی تیبتر عتیو از شر یدانیم

 میرا تعل گرانید کهیکس یپس ا ،یرا دار یصورت معرفت و راست عتیو در شر یمودب جاهالن و معلم اطفال هست

 یو از زنا کردن نه ؟ینکیم یخود دزد ایکرد، آ دینبا یکه دزد یکنیو وعظ م ؟یآموز یچرا خود را نم ،یدهیم

 ،یکنیفخر م عتیو به شر ؟یکن یخود معبدها را غارت نم ایآ ،یو از بتها نفرت دار ؟یستین یخود زان ایآ ،یکنیم

 ند،یگویامتها اسم خدا را کفر م انیکه به سبب شما در م رایز ؟یکن ی، خدا را اهانت نم عتیبه تجاوز از شر ایآ

  .چنانکه مکتوب است
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 ارتشراز  برگشتن

 

 نوشت. ائوسموتیبه ت پولس

را  حیهرکه نام مس»و « شناسد یخداوند کسان خود رام»مهر را دارد که  نیثابت خدا قائم است و ا ادیبن کنیل و

 2:۱۹ موتائوسیت2 «.دیکناره جو یخواند، ازناراست

 

 دیداشته باش مانیو به نام او ا آورید مانیا عیسیِ خداوندبه 
 

 

تا در  میداشته باش مانیبه قدرت و اقتدار نام او ا دی، با میدار مانیا عیسیِ خداوندنجات خود به  یکه برا همانطور

 .میقدم بردار یروزیروزمره خود با پ یزندگ

داشته باشیم جالب  ایمانبه نام عیسی  یا بخوانیمکه در عهد جدید به ما گفته شده است که نام عیسی را  دفعاتیتعداد 

 م؟یاوریب مانیا یسیفقط به ع ای بخوانیمعیسی را فقط  فته نشده است کهچرا به ما گاست. 

 

 م؟یاوریب مانیبه نام او ا ای بخوانیماو را  نام که شده است سفارشچرا به طور مداوم به ما  

 کیخود به عنوان  یزندگ قیکرد. او از طر یداریخر بیصل یمرگ بر رو قینجات ما را از طر عیسیِ خداوند

با  کردن بر روی زمین را پس گرفت کهاقتدار حکومت او زنده شدن خود ،  از طریق مرگ و قیمل ، از طرانسان کا

 حکومت کنند! نیزم نیرا دارند که اکنون بر ا اقتدار نیا ایمانداران،  اواستفاده از نام 

و به  میکن یکار را م نیا یوقت. میو عمل کن سخن گوییمبه نام او  دینام خود را به ما داده است. ما با عیسیِ خداوند

 یکارها میتوان یم ی. حتمیانجام داد انجام ده عیسیِ خداوندرا که  یهر کار میتوان ی، م میدار مانیقدرت نام او ا

 !میاز او انجام ده یبزرگتر

عمر که تمام رها نکرد قدرت  بدونخود را خواهد ساخت ، ما را  یسایکه او کل فرمود عیسیِ خداوندکه  یهنگام

 روزیپ  او دیوهایو  طانیبر ش میتوان یچگونه م نداشته باشیم ی. اگر قدرت و اقتدارکنیم  و تقال مبارزه روی زمین

که  استداده را حق این و به ما  میقدرت داشته باش میداده است تا بتوان را روح القدس، به ما  عیسیِ خداوند م؟یشو

 .باشیم اقتدار داشتهتا  میاستفاده کن او از نام 
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 درس چهارم دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 است؟ به چه نحویشما  یبرا عیسیِ خداوندنام اهمیت  (۱

 

 

 

 

 

 

 

 

ی داشتن آن ها تیاز مسئول یبرخ و دیدهارائه را  عیسیِ خداوندداشتن نام  برکاتاز  یبرخ (2

 که بر عهده شماست را شرح دهید  ؟ نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتاد؟ چرا؟ وایان اسکپسر بر سر  یچه اتفاق(3
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 درس پنجم

 سایکل یبرا عیسیِ خداوندبرنامه طرح و 
 

 بنا می کندخود را  یسایکل عیسیِ خداوند

 

 .تاسیس نمایدرا  سایکل دیاست و نه انسان که با عیسیِ خداوند نیا

 

نخواهد  الیجهنم بر آن استو ابواب  کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیو من ن

   ۱۶:۱۸ یمت .افتی

 

قرار  عیسیِ خداوندخود دارد. اگر  یسنت یها با استفاده از الگوها و روش سایکل تاسیسدر  یسالهاست که انسان سع

عیسیِ که  میو اجازه ده میخود را کنار بگذاررسومات ها و  دهی، الزم است که ا بنا سازدخود را  یسایاست کل

 کند. مکاشفهما  یبراش کالم قینقشه خود را از طر دف وه خداوند

 

 همه ایماندارانشامل 

 

 دادن شهادت *

 باشد. خداوند حِیمس یسیشاهد ع دیبا ایماندارهر 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ عمالا «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 دیانجام ده ، انجام داد عیسیِ خداوندآنچه  *

 انجام دهد. را انجام داده عیسیِ خداونده ایماندار می بایست آنچه ک هر
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 نهایخواهد کرد و بزرگتر از ا زیاو ن کنمیرا که من م ییآرد، کارها مانیهرکه به من ا میگو یبه شمام نیآم نیآم

  ۱۴:۱2 وحنای .رومیر مکه من نزد پد رایکرد، ز زخواهدین

  * بشارت دادن

 به اشتراک بگذارد(. ایکند و موعظه اعالم  )بشارت دهد را  لیانج دیبا ایماندار هر

   ۱۶:۱۵ مرقس .دیموعظه کن لیرا به انج قیخال عیوجم دیدر تمام عالم برو»گفت:  شانیبد پس

 

 ات معجزاتفاق افتادن انتظار  *

 .از او باشد یرویپ پی  در ،  ییمعجزه آسا ینشانه ها می بایست منتظر  ایماندار هر

تازه  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و ۱۸ - ۱۷: ۱۶ مرقس

ند گذار ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورند، ضرر یحرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل

  «.افتیشفا خواهند 

 

 شدن برای کار خدمتمجهز  *

 .شوندآماده خدمت کار  می بایست برایهمه قوم خدا 

   ۴:۱2 انیافسس ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدس لیتکم یبرا

 

نویو عنا  القابعملکردها ، نه  - دفتر( ۵) پنجگانهخدمت های 
 

 .بخشیدرا عطایایی  مردم ، به  صعود نمود پدر خداینزد  عیسیِ خداوندکه  یهنگام

 نیاما ا« برد و بخششها به مردم داد. یریرا به اس یریصعود نمود، اس نییعل یچون او به اعل: »دیگویم نیبنابرا

کرد باالتر  زی. آنکه نزول نمود، همان است که صعودننیاول نزول هم کرد به اسفل زم نکهیجز ا ست؟یصعود نمودچ

شبانان و  یو بعض نیمبشر یوبعض ایانب یرسوالن و بعض یبعض دیرا پرکند. و او بخش زهایافالک تا همه چ عیاز جم

ومعرفت تام پسر  مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدس لیتکم یمعلمان را، برا

  ۱3 - ۸: ۴ انیافسس .میبرس حیمس یخدا و به انسان کامل، به اندازه قامت پر
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در عوض آنها بلکه باشند.  سایدر کل مقام و جایگاه ای رتبه ای نیعناو ستیمعلم قرار ن ای شبان،  مبشر،  نبیرسول ، 

 دارد. حیبدن مس بنایرا در ی مهم سهم ،  خدمتهستند. هر عملکرد  عملکردها

 ای عطیه خدمتیکه نشان دهنده  "رسول یکپولس ، "جمله ،  نینوشت ، اغلب با گفتن ا یرا م رساله هاپولس  یوقت

 .باشد لقب کی نمایانگرکه  "پولس رسول"نگفت  طوری این کرد. او یاست ، شروع م حیدر بدن مس یعملکرد

 

 خداشده به وسیله منصوب 

 

م سو ا،ی: اول رسوالن، دوم انبسایرا درکل ی. و خدا قرارداد بعضدیباشیآن م یو فرد اعضا دیهست حیشما بدن مس اما

  2۸ - 2۷: ۱2 انیقرنت۱ .واقسام زبانها ریشفا دادن و اعانات و تداب یمعلمان، بعدقوات، پس نعمتها

 

 کار خدمت یبرا ،در حال عمل باشد ، تا همه ایماندارانفعال و  یمحل یسایدر هر کل دیبا عطیه خدمتیهر پنج 

 بنا شوند. حیمس یبه انسان کامل، به اندازه قامت پرو ، آماده شوند

 

 خادمان

 

عیسیِ .میباش حیبدن مس خادم دیبا زی، قبل از هر چ میاز طرف خدا به خدمت پنج گانه دعوت شو میاگر بخواه

 بود. خادماناز  یکی نمونة کهکرد.  ما ، عمل ای برای به عنوان نمونهعطیه خدمتی در هر پنج  خداوند

 

از شام  رود،یاست و از نزد خدا آمده و به جانب خدا مرا به دست او داده  زیکه پدر همه چ دانستیم نکهیبا ا یسیع

شروع کرد به شستن  خته،یگرفته، به کمر بست. پس آب در لگن ر یکرد ودستمال رونیبرخاست و جامه خود را ب

  ۵ - 3: ۱3 وحنای .که بر کمر داشت یآنها با دستمال دنیشاگردان وخشکان یهایپا

 

آنچه به شما کردم؟  دیدیافهمیآ»گفت:  شانیا گرفته، باز بنشست و بدرا شست، رخت خودر شانیا یهایچون پا و

شما  یهایهستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم، پا نیکه چن رایز د،ییگو یو خوب م دیخوانیشما مرا استاد و آقا م

انکه من با شما کردم، دادم تا چن یبه شما نمونه ا رای. زدییرا بشو گریکدی یهایواجب است که پا زیرا شستم، بر شما ن
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را  نیو نه رسول از فرستنده خود. هرگاه ا ستیخودن یغالم بزرگتر از آقا میگویبه شما م نیآم نی. آمدیبکن زیشما ن

   ۱۷ - ۱2: ۱3 وحنای .دیخوشابحال شما اگر آن را به عمل آر د،یدانست

  

 رسول

 

 معرفی

 

یا یک شخصی که ،  شخص اعزام شده" ی، به معن "رسول  " ترجمه شده به،  " Apostolos " یونانی کلمه

 ." است فرستاده شده 

 یو آموزه ها یادیبن تعالیمموجود در  یساهایکل تیو تقو ساهایکل سیتأس یبرا ، است که با اقتدار یکس رسول

س خدمت توسط روح القد مکاشفه ایو اقتدار و با دانش  دلیریاز کالم خدا به آنجا اعزام شده است. او با  یعمل

 خواهد کرد.

 عملکردها

 

 .می کند عملروح القدس  عطایایو در تمام  داشتخواهد  کردعمل عطایای خدمتیاو در همه 

 

کند رابطه  یخدمت مآنان را که  یکسانبا و  کردخواهد  خدمتبا خدا  قیعم یرابطه شخص کیرسول از  کی

 .ظاهر می گردد از طریق او ه طور مداومب شفاو معجزات  عجایبخواهد داشت. نشانه ها ،  "انه ایپدر"

می    مورد قبول شناخته و  تصدیق ، خدمت ها ریو سا ی معینساهایکل بین انیروح رابطه عنوان به یو یخدمت عطیه

رسول نظم و انضباط الزم ، یک ،  روحانیرابطه  نینخواهد بود. از ا مذهبی ای یانسان یسازمان ةرابط کی نی. ا شود

 ساهایها و کل خدمت،  ایمانداران یزندگ های در بیمحافظت در برابر فر موجب و وضع کرده ثبات ، ییپاسخگو

 .می باشد
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خواهد داشت. او  کینزد عمل خدمت نبیبا  ، به عنوان شماس دگانیبرگز دییو تأ رهبران نییدر انتصاب و تع رسول

 عطیةدر آن  عمل یکند و آنها را برا یم دییتأ ایمانداران یخدا را درباره زندگ خواندگی خاص نبیهمراه با 

 روح القدس را منتقل و آزاد خواهد کرد. ایماندارن ، عملکرد عطایای اری بربا دست گذ اوکند.  یم تیتثب خدمتی

و  رسوالن ریدر مقابل سا رایز است تحت فرمان یفرد خود اوصحبت خواهد کرد اما ،خدمت و با اقتدار  رسول

 .می باشدآنجا اعزام شده است پاسخگو  ازکه  یمحل یسایکل رهبران

 

 ها نمونه

 

 از رسوالن هستند: یخوب ینمونه هابرنابا پولس و 

از  دیمن جداساز یبرنابا و سولس را برا»روح القدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیا چون

گذارده، روانه  شانیو دعا کرده ودستها بر ا آنگاه روزه گرفته« آن خوانده ام. یرا برا شانیبهر آن عمل که ا

   3 - 2: ۱3 اعمال  .نمودند

 

 ادیبود، مبادا بر بن افتهیشهرت  حیکه اسم مس ییبودم که بشارت چنان بدهم، نه در جا صیحر اما  ۱۵:2۰ انیروم

  .میبنا نما یریغ

 

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع شانیکش شانیبجهت ا سایدر هر کل و

  ۱۴:23 اعمال .بودند، سپردند
 

  ینب
 

 معرفی

 

 است. "کردنصحبت الهام تحت و  عیوقا ییشگویپ" ی، به معنا "نبی "ترجمه شده به ،  "propteuo" یونانی کلمه

حضور انسان داده خدا در  ساختن انی، خدمت نما ینب کی به کند. یخدا صحبت م از جانباست که  یکس نبی

کالم خدا  نشیو ب رویاو  تیهدا دیی، تأ رهبری، کامل با کتاب مقدس  یمکاشفه ، در کنار هماهنگ نیا. شده است
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 حیکند ، تصح یم داوریکند ،  یم توبیخکند ،  یمردم را آشکار م یمربوط به زندگ قیحقا نبیکند.  یرا فراهم م

  کند یفاش م را ندهیآ عیدهد و وقا یکند ، هشدار م یم

 

 عملکردها

نبوت  روحانی عطیهکه صرفاً در  یشخص نسبت به یشتریو دقت ب اتیو با جزئ نبوتاز مسح  یشتریدر سطح ب نبی

خواهد بود که فراتر از  یمکاشفه ا یغالباً حاواعالم می شود  نبی کیاز کالمی که . می کندخدمت  کند یم عمل

 .هر ایماندار است  تسلی ای است که در نبوتو  تشویقو  بنا

 کنند. یخدمت م ساهایکل بنایو  سیو تأس روحانی یها شالوده جادیرسول در ا کیغالباً همراه با  نبی کی

 

   2:2۰ انیافسس .است هیسنگ زاو حیمس یسیکه خود ع دیبنا شده ا ایرسوالن و انب ادیبر بن و

  

 نمونه 

 

 است. یک نبیاز  یابوس نمونه خوبکآ

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیابوس نام از کآ یا ینب م،یدر آنجا ماند چون روز چند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدر اورشل انیهودیکه  دیگویروح القدس م»خود رابسته، گفت:  یهایدستها و پا

  ۱۱ - ۱۰: 2۱ اعمال «.امتها خواهند سپرد یبسته، او را به دستها

 

 رمبش

 

 معرفی

 

 است. "خبر خوشآور  امیپ" ی، به معن "مبشر" به ، ترجمه شده "euangelistes" یونانیکلمه 
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 عملکرد

 

 یسیگفتن از ع یبرا یاریبس اقی.او اشتایمانداران را در بشارت دادن ترغیب و رهبری می کندعصر حاضر ، مبشر  در

 . جهان است نیبه دنبال گمشدگان ا دارد که دائماً یبه همگان دارد .او قلب خداوند حِیمس

با معجزات و نشانه  عیسیِ خداوندمردم در مورد به موعظه کردن  ای شهادت دادنرود ، در حال  یهر کجا که م

 .ست ها

 

 یخدمت ها برایدهد و سپس آنها را  یمعجزه آموزش مهمراه با  بشارت یرا برا ماندارانیا گری، دفعاالنه  او

 . دکن یم زیتجه یبشارت

شده است ، حفظ خواهد  ختهیبرانگ ییسایدر هر کل ایماندارنرا که در قلب  یو جهان ی، مل یبشارت محل دگاهیاو د 

 کرد.

از مسح ،  یدر سطح باالتر مبشرانسطح ،  نیاست ، اما در ا ایماندارهر  وظیفهکه بشارت ، خدمت و  یحال در

انجام کار بشارت  یبرا ایماندارانهمه  یاو آماده ساز یاصل تیمتخصص بشارت است. مسئول اوکنند.  یخدمت م

 است.

 

 نمونه

 

 است. یک مبشراز  ینمونه عال ، فیلیپس

به  کدلی. و مردم به نمودیموعظه م حیرا به مس شانیاز سامره درآمده، ا یبه بلد فیلیپس اما ۸ - ۵: ۸ اعمال

از  دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم ت،گشیرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات فیلیپسسخنان 

 یدر آن شهر رو میعظ ی. و شادافتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب یاریبس

  .نمود

 

آوردند، مردان و  مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع فیلیپسچون به بشارت  کنیل  ۸:۱2 اعمال

  .افتندی دیان تعمزن
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 شبان )چوپان(

 

 معرفی

 

کند ،  یم یرا نگهدارها  و رمه که گله یچوپان ، کس" ی، به معنا "شبان"به ، ترجمه شده  "poimen" یونانی کلمه

هجده بار در  Poimenاز  ".و آن را سرپرستی می کند کند یم هیگله را تغذ به خوبی نیکند و همچن یم رهبری

ترجمه گر با ی. هفده بار دترجمه شده است "شبان"به  مچهارباب  انیه شده است. فقط در افسساستفاد دیعهد جد

 .ترجمه شده است "چوپان" دقیق تر به
 

 عملکرد

 

 رهبری *

 کند. یم رهبریچوپان گوسفندان را 

که آواز او  رایز روند،یوگوسفندان از عقب او م خرامدیم شانیا یرو شیبرد، پ رونیکه گوسفندان خود را ب یوقت و

  ۱۰:۴ وحنای .شناسند یرام

 

 نزدیک داشتن رابطه * 

 . خواهد داشت کینزد یچوپان با گوسفندان خود رابطه شخص کی

 ریخواهد گرفت و ش شیخود بره ها راجمع کرده، به آغوش خو یو به بازو دیمثل شبان گله خود را خواهد چران او

  ۴۰:۱۱ ایعاش .خواهد کرد یرهبر متیدهندگان را به مال

 

   ۱۰:۱۱ وحنای .نهدیجان خودرا در راه گوسفندان م کویهستم. شبان ن کویشبان ن من»

 

 می دهد خوراک را گوسفند * 

 .خوراک می دهدگوسفندان  به چوپان
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از  شتریمراب ایآ ونا،یشمعون، پسر  یا»به شمعون پطرس گفت:  یسیبعد از غذا خوردن، ع و ۱۷ - ۱۵: 2۱ وحنای

 «؟یینمایت ممحب نهایا

 .«دارمیکه تو را دوست م یدانیخداوندا، تو م یبل»بدو گفت:  

 « مرا خوراک بده. یبره ها»بدو گفت:  

 «؟یینمایمرامحبت م ایآ ونا،یشمعون، پسر  یا»به او گفت:  یباز درثان

 .«دارمیکه تو را دوست م یدان یخداوندا، توم یبل»به او گفت:  

 « کن. ینگوسفندان مرا شبا»بدو گفت:  

 «؟یداریمرا دوست م ونا،یشمعون، پسر  یا»مرتبه سوم بدوگفت: 

  «؟یداریمرا دوست م»مرتبه سوم بدو گفت  رایپطرس محزون گشت، ز 

 .«دارمیکه تو را دوست م یدان یتوم. یواقف هست زیخداوندا، تو بر همه چ»پس به اوگفت: 

  .گوسفندان مرا خوراک ده»بدوگفت:  یسیع 

 

 معلم

 

 رفیمع

 

 است. "آموزنده کی" یبه معن "didaskalo" یونانیکلمه 

و  شرحشامل  یو می. تعالرندیبگ ادی گرانیشود د یاو باعث م تعلیمو با  آموزش می دهداست که  یکس معلم

 .سازد یاو شاگرد م ، کار نیاست. با ادستورالعمل های تعلیم دادن به دیگران کتاب مقدس و  حیتوض

 

و  دیده دیالقدس تعم را به نام پدر و پسر و روح شانیو ا دیقومها را شاگرد ساز ۀو هم دیبرو پس  2۰ - 2۸:۱۹ یمَتّ

عصر با شما  نیا انیمن هر روزه تا پا نکیام، به جا آورند. ا که هرآنچه به شما فرمان داده دیده میبه آنان تعل

  «!هستم
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 عملکردها

 

 دهد. یم میتعل نو ایمانان ، به معلم کی

به  شانیخداوند بازگشت کردند. اما چون خبر ا یآورده، به سو مانیا ریکث یو جمع بودیم شانیا دست خداوند با و

شادخاطر شده، همه را  د،یخدا را د ضیو ف دیفرستادند و چون رس هیبرنابا را به انطاک د،یرس میاورشل یسایسمع کل

 یبود وگروه مانیصالح و پر از روح القدس و ا یمرد هک رای. زوندندیقلب به خداوند بپ مینمود که ازتصم حتینص

آورد. و  هیبه انطاک افتیطلب سولس رفت و چون او را یآوردند. و برنابابه طرسوس برا مانیبه خداوند ا اریبس

 یحیبه مس هیو شاگردان نخست در انطاک دادندیم میرا تعل اریبس یو خلق شدندیجمع م سایتمام درکل یسال شانیا

  2۶ - 2۱: ۱۱ اعمال .نددش یمسم

  مانیا تعلیم  *

 کنند. یزندگ مانیا به وسیلهدهد که  یم تعلیم ایماندارانمعلم به  کی

 میگویراست م حیمقرر شدم. در مس یو راست مانیمن واعظ و رسول ومعلم امتها در ا ن،یا یبرا و  2:۷ موتائوسیت۱

  .یو دروغ ن

 

 روح القدس  * تعلیم دادن به وسیله

 دهد. یم میبا مسح روح القدس تعل ، علممیک 

  2:2۰ وحنای۱ .دیدانیرا م زیوهرچ دیا افتهیاما شما از آن قدوس، مسح را  و

 

دهد بلکه چنانکه خود آن  میشما را تعل یکه کس دیثابت است و حاجت ندار دیا افتهیاما در شما آن مسح که از او  و

داد در او ثابت  میکه شما را تعل یپس بطور ست،یت و دروغ نو حق اس دهدیم میتعل زیمسح، شما را از همه چ

  2:2۷ وحنای۱ .دیمانیم

 

و  آموزدینه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس م میکنیم انیب زیآنها را ن که

  2:۱3 انیقرنت۱ .میینمایجمع م هایرا باروحان هایروحان
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 با اقتدار *

 دهد. یم تعلیمدار معلم با اقت کی

را چون صاحب قدرت  شانیکه ا رایافتادند، ز رتیاو در ح میسخنان را ختم کرد آن گروه از تعل نیا یسیچون ع و

  2۹ - 2۸: ۷ یمت .و نه مثل کاتبان دادیم میتعل

 

 کند یم تکثیرخودش را  *

         تکثیر گرانید یدر زندگ خودشان را که سوق می دهد یقابل اعتماد افرادخود را به سمت  خدمتمعلم  کی

 کنند. یم

 

  2:2 موتائوسیت2 .هم باشند گرانید میبسپارکه قابل تعل نیبه مردمان ام ،یدیاز من شن اریآنچه به شهود بس و

 

 و شماسان رهبران
 

 سیتاس خداهستند که توسط  یا خدمتی شوند( و شماسان تنها دو دفتر یم دهینام زین یا سرپرستان )که ناظران رهبران

 .مستقر باشند یمحل یسایشده است تا در کل

 

با اسقفان  باشندیم یلپیکه درف یسیع حیدر مس نیبه همه مقدس ح،یمس یسیغالمان ع موتاوس،یو ت پولس ۱:۱ انیپیفل

  .و شماسان

 

 ( یا سرپرستان ناظران ) رهبران

 

توسط خداوند انتخاب  دیاست. آنها با یمحل یسایکل نظارت بر واداره  یناظر ، برا ای،  رهبر کیا خدمت یدفتر 

 .گردندشوند و توسط رسوالن منصوب 

 

   3:۱ موتائوسیت۱ .طلبدیم کویرا بخواهد، کار ن یمنصب اسقف یاست که اگر کس نیسخن ام نیا
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آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانینمودند و دعا و روزه داشته، ا نیمع شانیکش شان،یبجهت ا سایدر هر کل و

  ۱۴:23 اعمال .بودند، سپردند

 

 ها شماس

 

انتخاب شده و توسط  ایمانداراناست. آنها توسط  خدمات و سرویس دادنشماس مخصوص  کی یا خدمت دفتر

 شده اند. دییرسوالن تأ

 

که ما کالم خدا راترک کرده، مائده ها را  ستین ستهیشا»گفتند:  ده،یآن دوازده جماعت شاگردان راطلب پس

 شانیتا ا دیخود انتخاب کن انینام و پر از روح القدس وحکمت را از م کیبرادران هفت نفر ن ی. لهذا امیت کنخدم

را در حضور رسوالن برپا  شانیا« سپرد. میواه. اما ما خود را به عبادت وخدمت کالم خمیمهم بگمار نیرا برا

  ۶,   ۴ - 2: ۶ اعمال .گذاشتند شانیبداشتند و دعا کرده، دست بر ا

  3:۱۰ موتائوسیت۱ .را بکنند یشدند، کار شماس افتی بیع یآزموده شوند و چون ب شانیا داولیبا اما

 

 (یا سرپرستان یا مشایخ )ناظران رهبرانعملکرد  -درک دفتر 

 

 معرفی

 

 یوراش یبه اعضا قیاست. در عهد عت ریش سفید )شیخ( ای، فرد مسن  رهبر یبه معن "presbuteros" یونانی کلمه

هنگام نوشتن به  دیعهد جد یسایاوقات در کل شتریکلمه ب نیها اشاره شده است. ا سهیرهبران کن ای سنهدرین

 کردند. یدرک م "مشایخ" یرا برا قیعهد عت یآنها الگو رایشد ز یاستفاده م یا یهودیان یانعبر ایمانداران

 

آورده  مانیکه بدو ا یرا به خداوند شانیه داشته، انمودند و دعا و روز نیمع مشایخی شانیبجهت ا سایدر هر کل و

  ۱۴:23 اعمال .بودند، سپردند
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پنج بار استفاده شده است و به  دیاست. در عهد جد نگهبان ایناظر ، سرپرست  یبه معن "episkopos" یونانیکلمه 

 "اسقف"ه عنوان ب King Jamesچهار بار در نسخه  و. شده استترجمه  "ناظر" NIVدر ترجمه  پیوستهطور 

 یبه کار م یونانی ایمانداران یاغلب هنگام نوشتن برا هکلم نیاست. ا اصلیترجمه  "ناظر"ترجمه شده است. کلمه 

 کردند. یبا آن ارتباط برقرار م یکه آنها به راحت، بود  روحانی تیرهبر ای برای کلمه نیا رایرفت ز

 

خدا را که آن را  یسایو کل دیبر آن برگماشته است باش نظارتِبه القدس شما را  که روح یا گله یمراقب خود و تمام

  2۰:2۸ اعمال.دیکن یاست، شبان دهیبه خون خود خر

 

 هاعملکرد

 

 یمحل یسایدر کل یا خدمت دو کلمه وجود ندارد. آنها به همان دفتر نیا نیاز نظر کتاب مقدس ب یتفاوت چیه

جداگانه و  سایبر سر آن وجود نداشت. هر کل ای یمحل یسایکل در ییسایکل یسلسله مراتب چی. همعطوف می شوند

 بود. مستقل

در  یرابطه ا یک باشد ، انسان هااز  یفرقه امذهب و  ایسازمان ، انجمن  کی از طریق نکهیا یبه جا سایکل اداره

به عنوان  یمحل یسای. کلبود،  یمحل یسایکل کی رسوالن برگزیده شدند با رهبران به عنوان که افرادی نیب روح

 یگرید یسایبر کل بتواندشد که  یدر نظر گرفته نم "مادر یسایکل"کرد ، اما هرگز  یم تیفعال یاعزام ئتیهیک 

 محدود کند. آن را ای، حکومت کند  ابدیتسلط 

در هر  را مشایخ ، نمودندمی کردند و بنیاد و شالوده آن را بر پا می  سیتأس یی راساهایکل ، انبیاءرسوالن و  یوقت

روابط تنها ارتباط خارج از  نیکردند. ا یبرقرار م یقیعم روحانیروابط  و با آنان کردند یم نییتع ییسایکل

     ای ساهایکلبا کردند ، نه  یکار م خدمت های پنجگانهبود که در  یافراد با آنهاو ارتباط بود  یمحل یساهایکل

 .گرید یها گروه

. سپس می شد یگذار هیپا دیجد یمحل یسایکل کی سیتأس برای نبی کیرسول و  کیتوسط  ، ابتداشالوده 

 رهبری        را  یمحل یسایبودند که امور کل مشایخی ئتیه رهبرانکردند.  یمنصوب م سایرا در آن کل ، مشایخرسوالن

 کرد. یم
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 میدر کالم و تعلکه  یالخصوص آنان یعل باشند،یکرده اند، مستحق حرمت مضاعف م ییشوایپ کویکه ن رهبرانی

  ۵:۱۷ موتائوسیت۱ .کشندیمحنت م

 

 گانه )پنج دفتر(پنج رهبران

 

   وحنایرا در پطرس و  نیاز ا یی.نمونه ها عمل می کند (خیمشا رهبران ) در (پنج دفتر ی پنجگانه )خدمت ها تمام

 . مینیب یم

 کیو شر حیهستم و شاهد بر زحمات مس ()شیخ ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

 ۵:۱پطرس ۱که مکشوف خواهدشد. یدر جالل

 

   ۱:۱ وحنای3 .مینمایمحبت م یکه او را در راست بیحب سیبه غا ،)شیخ هستم(پیرم که  من

 

با  دیباخود داده است ،  یسایبه کل نی، شبانان و معلم نیخداوند به عنوان رسوالن  ، انبیاء ، مبشر یسیرا که ع یآنان

هرگز در کتاب مقدس  یخدمت عملکردهای نیعمل کنند .ا"کار خدمت  برای نیمقدس زیتجه "به جهت گریکدی

 "مشایخ "یا خدمت در دفتر  ی کهاز آنها کی، هر  بنابراین .ذکر نشده اند یدفتر کار کیبه عنوان کار کردن در 

 .قرار دارند سایدر کلهستند شخصا 

 

 مشایخ خدمت

 

 است سپرده شدهنظارت به جهت را که به آنها  یگله ا یعنی نمایند فعالیت ، یمحل کلیسای جلسهدر هر  دیبا مشایخ

 .دهند به آن خوراک و کرده را شبانی

 

 کیو شر حیهستم و شاهد بر زحمات مس )شیخ( ریبا شما پ زیمن که ن کنم،یم حتیشما نص انیرا در م )مشایخ( رانیپ

نه به زور بلکه به  د،ینظارت آن را بکن و دیشماست بچران انیگله خدا را که در م که مکشوف خواهدشد. یدر جالل

بلکه بجهت گله  دیبکن یخداوندخود  یچنانکه بر قسمت ها بلکه به رغبت؛ و نه حینه بجهت سود قب و یرضامند

 ۱:۵-3پطرس ۱ د،ینمونه باش
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  دفتر هستندپنج  نی، خادم خیمشا
 

و مسح خاص  ضیف کیفصل چهار ذکر کرده است ،  انیدر کتاب افسس یخدمت یایکه خدا در پنج عطا یآنان به

    و نظارت انتخاب  خوراک دادنو  یشبان یکه برا یاست که کسان یهیداده شده است .بد نیمقدس زیتجه یبرا

 . دارند ازیو مسح خدمت پنج دفتر ن ضیشده اند ، به ف

خدمت پنج دفتر خوانده بود .همه آن ها از نگاه کتاب  یبودند که خدا آن ها را برا ی، کسان یمحل یسایکل خیامش

 . اداره کنند ا مسئولیت پذیریرا ب سایکلامور موظف بودند که  مشایخبودند . یرهبر ستهیمقدس شا

 

 میکه در کالم و تعل یصوص آنانالخ یعل باشند،یاند، مستحق حرمت مضاعف م کرده ییشوایپ کویکه نی خیمشا

 ۵:۱۷ موتائوسیت۱.کشندیمحنت م

 

 عملکردها

 

 .کردند منصوب یمحل یسایرا در کل خیشده بود و آن ها مشا یزیر هیپا یتوسط رسول و نب شالوده نکهیاز ا پس

 خیمشا گریو دتوسط رسوالن  ، انبیاء  ی، با دست گذار برگزیده بود نیرا که خدا به عنوان شبانان و معلم یکسان

 . شدند یو دست گذارتصدیق  منصوب ، خدمت یبرا

شاگرد  وشدند  یدر کالم خدا بنا م ماندارانیکردند ا یم عمل نیکه به عنوان شبانان و معلم یخدمت کسان لهیبه وس

    شده ، تصدیق خی، توسط مشا زیشوند ن منصوب نیکه خدا انتخاب کرده بود تا به عنوان مبشر یشدند .آنان یم

 ی تعلیم می دادند و آنان رامحل یسایرا در کل ماندارانی، ا نی. مبشر ندشد یو وارد خدمت م شده یدست گذار

 . ابندی دست اتمعجز همراه با تا به بشارت می کردند تجهیز

فتر پنج د خدمتی یایاز عطا کیهر به وسیله کار خدمت باشد که  یو مجهز برا کاملتواند  یم یبدن تنها زمان نیا

 . کندخدمت 
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 رئیس مشایخ

 

هستند که خداوند آنها را  یشوند کسان یمنصوب م یمحل جمع کلیسایکه در هر  مشایخیاست که  یهیبد نیبنابرا

 کیهرگز محدود به  یمحل جمع کلیسای رهبریت کنند و عملپنج گانه  عطایای خدمتیاز  یکیاست تا در  خوانده

 یم     از آن ینمونه ا یکند .موس یقومش بلند م یروحان یترهبر یفرد را برا کی شهی، خدا هم بنابرایننفر نبود. 

 شده است. ادی یمحل یسایآور( کل امی)پ "فرشته"در کتاب مکاشفه به عنوان  تیرهبر نیاز ا باشد .

 

 آور( امی)پیا   "فرشته"* 

 انیا بدست راست خود دارد و در ماو که هفت ستاره ر د،یگو یرا م نیکه ا سیدر افسس بنو یسایفرشته کل به»

  2:۱ مکاشفه .خرامد یهفت چراغدان طال م

 

 رئیس مشایخ ،  یعقوب *

بوده است. همه  میاورشل یسایکل مشایخ گرید )سر( سی، که رئ بوده است شیخ نیبزرگتر یعقوبرسد  ینظر م به

 کنند. یبررسمسئله تعلیمی را  کیبا رسوالن مالقات کردند تا  مشایخ 

 

 ۱۵:۶ اعمال .نندیامر مصلحت ب نیجمع شدند تا در ا شانیرسوالن و کش پس

  ۱۵:۱3 اعمال .دیریمرا گوش گ ز،یبرادران عز یا»رو آورده، گفت:  عقوبیساکت شدند،  شانیچون ا پس

 

به  یعقوب بود کهحال ،  نیشده بود. با ا لیتبد مشکل کیبودند که به  تعلیمی مسئله یبررس ریدرگ مشایخهمه 

 .انجام می دادرا  ییقضاوت نها دیبا مشایخ سیرئسر یا  نوانع

 

 سای)سر( در کل شوایپ
 

 یسایکل یرو سرپرستی خدای پدر نیزخداوند ،  یسیع سرپرستی تحتحال  نیا .با ساستیخداوند سر کل یسیع

امور داشتند که به  هفی، وظ خیمشاهمه به همراه  که وجود داشت هم خیدر رهبران مشا سر بودن نی.ا داردقرار  یمحل

 . کنند زیکار خدمت تجه یرا برا نیو مقدس کلیسا را رهبری
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  دیعهد جد یالگو *

 رییقدم برداشتن در تغ یبرا دیبا مطابقت نداشته باشد ، دیعهد جد یما با الگو یسایکل یرهبر یسنت یالگو اگر

 . باشد یدر زمان حاضر م شیسایخدمت پنج دفتر در کل یای.خدا در حال اح میمان حاضر باش یالگو

 

  بدون مشاجره رییتغ *

 یسایمکاشفه در جمع کل نیالزم ا راتییکه قبل از انجام تغ میاجازه ده دی، با میکن یم افتیمکاشفه را در نیا یوقت

مربوط به  ماتی.تصم میکن یم یریجلوگ یریکار از بروز اختالف و احتمال درگ نیشود .با انجام ا افتیدر زین یمحل

و  خی( و رهبر مشا سایکل یادیبن یةکند ) ال یعمل م ولکه به عنوان رس یشخص صیتابع تشخ دیبا سایکل یهبرر

 . بشود ماندارانیا نیشود که باعث اختالف ب یبه موضوع لیتبد دیباشد .نبا سایکل خیمشا

 

 القاب و عناوین چاپلوسی
 

را مخاطب قرار  گریکدی یبا القاب چاپلوسما نباید . عنوانالقاب و و نه عطایای خدمتی پنجگانه عملکرد هستند 

 .میده

 

 شانیمردم ا نکهیدر کوچه ها را و ا میو تعظ دارند،یرا دوست م سیصدر در کنا یهایو کرس افتهایباال نشستن درض و

. و دینشما برادرا عیو جم حیمس یعنیاست  یکیاستاد شما  رایز د،یشماآقا خوانده مشو کنیرا آقا آقا بخوانند. ل

 رایز د،یمشو شواخواندهیاست که در آسمان است. و پ یکیپدر شما رایز دیپدر خود مخوان ن،یرا بر زم چکسیه

. و هرکه از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود. و هرکه خود را بلند کند، پست حیمس یعنیاست  یکیشما  یشوایپ

  ۱2 - ۶: 23 یمت .گردد و هرکه خود را فروتن سازد سرافراز گردد

 

 همگی برادر هستیم

 

،   "رسول ، یک پولس"آغاز کرد  اینگونه خود را یپولس نامه ها " دیشما همه برادران هست "خداوند فرمود  یسیع

 اشاره داشت. حیبه عملکرد او در بدن مس "رسول"کلمه  رایز "رسول پولسِ" ننوشت هرگز
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 کرد. ادیبرادر  کیاز پولس به عنوان  پطرس

داده شد، به شما  یکه به و یبرحسب حکمت زیما پولس ن بیحب برادرچنانکه  د،یوند ما را نجات بدانتحمل خدا و

  3:۱۵پطرس 2 .نوشت

 

خداوند  یسیع ی.حت دیرا برادر خطاب کن گریکدیشبان چقدر بهتر است که  ای، دکتر ، معلم ، پدر  شیکش یبه جا

 . میباش گریکدیخدمتگذار  دیبا نیز با نام کوچکش خطاب شد ، ما تا زمان رفتنش زین

 

 دیاحترام بگذار جایگاه خدمتیبه 

 

ان را که خدا آن یبه کسان دیبا به همانطور، اما  نمائیم یچاپلوس ، با استفاده از القاب دینبا واضح است کهیی آن جا از

  یخدمت یایعملکرد در عطا یرا که خدا برا یکسان دیما با . میخوانده است ، احترام بگذار و رهبران خیبه عنوان مشا

 . تصدیق کنیم راو آن ها  ، احترام بگذاریم خود قرار داده است یسایدر کل پنجانه

 

 ۱۰:۴۰ یمت .مرا قبول کرده، فرستنده مرا قبول کرده باشد کهیشما را قبول کند، مرا قبول کرده و کس هرکه

    از  کیرا که در هر یکسان دیحال با نیدر ع " دیشما همه برادران هست "خداوند فرمود  یسیکه ع ییآنجا از

           که به شبانمان میکن ی.اگر انتخاب م میریداده و با احترام بپذ صیتشخ را کنند یپنج دفتر عمل م یخدمت ها

 .به طور واضح ، میریو با احترام بپذ اختهحال او را به عنوان شبان خود شن نیدر ع دیبا مییبگو " عقوبیبرادر  "

 . انجام شود زین یخدمت یایعطا گریاز د کیدر هر  دیبا نیهم

 . شناخته شویم " لیانج نیخادم " یبه سادگ میتوان یکه در تمام جهان به دنبال القاب هستند ، ما م یکسان یبرا

 

یای کتاب عطا میکن یم شنهادی، پ سایکل ادارهو  عطایای خدمتی پنجگانهتر در مورد  قیعم سیتدر یبرا توجه: 

 .دیرا مطالعه کن  A.L. Gillتوسطخدمتی 
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ست؟یچ ۱3-۸: ۴ انیخدمت پنج گانه ارائه شده در افسس یاصل فهیوظ (۱

 

 

 

 

 

 

 

 ؟دیآنها را شرح ده یاز عملکردها کیکرده و به طور خالصه هر  ستیرا ل عطیه خدمتیپنج  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن فیرا توص یمحل یسایو شماسان در کل خ مشایعملکرد ( 3
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 درس ششم

 نمونه ای برای زمان حاضر

 

 بنا نموده استرا  دیجدعهد  یسایکل عیسیِ خداوند
 

مهم است.  اریکه بس نمود انیب را نام برد ، دو جمله در مورد آن سایبار از کل نیاول یبرا عیسیِ خداوندکه  یهنگام

با  عیسیِ خداوندکه  میهست یکه ما تنها ابزار میبدان دی. امروز ، باکردخواهد  بنا را سایه او کلک فرمود عیسیِ خداوند

 خود است. یسایدر حال ساخت کل آن

کرده اند با قدرت ،  یسع لیو گوش فرا دادندرا  عیسیِ خداوندبزرگ  ماموریت انیحیگذشته مس یسالها یط

 یسع خاص خود رسم و رسوماتبا روش ها و  ، افرادد. سالهاست که کار را انجام دهن نیخود ا حکمتو  ییتوانا

 .ایمانداران، نه  دساز یخود را م یسایگفت او کل عیسیِ خداوند. اما هستند سایکلنمودن  تاسیس بر

 

 نخواهد الیو ابواب جهنم بر آن است کنمیبنا مخود را  یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییکه تو میگویتو را م زیو من ن

  ۱۶:۱۸ یمت .افتی

 

( بر طانیش اقتدار تمام) هاویه یبود که دروازه ها نیخود گفت ا یسایدر مورد کل عیسیِ خداوندکه  یزیچ نیدوم

  آن غلبه نخواهند کرد.

است که همه  ییساینوع کل نیقدرتمند خواهد بود. ا یسایکل کی نیرا بسازد و ا سایکلاین قرار است  عیسیِ خداوند

 .مینیب یکتاب اعمال م قیما از طر

 

 روح القدس با دیتعم

 

 اینکه عضوی از یبرا الزم یها ییتوانا ودهد  می، تعل رهبری نمایدروح القدس را فرستاد تا ما را  عیسیِ خداوند

 به ما اعطا کند. رااو باشیم  یسایکل "سازنده میت"
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آن  اقتیکه ل دیآیتواناتر از من م یشخص کنیدهم، ل یم دیمن شما را به آب تعم»به همه متوجه شده گفت:  ییحی

  3:۱۶ لوقا .خواهد داد دیاو را باز کنم. اوشما را به روح القدس و آتش تعم نیندارم که بند نعل

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ لاعما «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 یروح راست یعنیباشما بماند،  شهیبه شما عطا خواهد کرد تا هم گرید یدهنده ا یو تسل کنمیمن از پدر سوال م و

که باشما  رایز د،یشناسیشناسد و اما شما او را م یو نم ندیب یکه او را نم رایتواند او را قبول کند ز یکه جهان نم

  ۱۷ - ۱۶: ۱۴ وحنای .و در شما خواهد بود ماندیم

 

 کالمآموزش 

 

روح القدس است که معلم  نیا،  دیداشته باش ادیبه که است ، خوب است  موعظه ای میدر حال تعل یکس یوقت

و  رساند یروح القدس است که آنها را به گوش شنونده م نیاما ا میها را ارائه ده تیواقع میتوان یاست. ما م حقیقی

 کند. یاو م یاز زندگ یآنها را بخش

 

خواهد داد و  میرا به شما تعل زیاو همه چ فرستد،یروح القدس که پدر او را به اسم من م یعنیدهنده  یتسل کنیل

  ۱۴:2۶ وحنای .شما خواهد آورد ادیآنچه به شما گفتم به 

 

خبر  ایدر آس انیونانیو  انیهودیشد که همه  نیا جهیکرد ، نت سیپولس دو سال در مدرسه کتاب مقدس تدر یوقت

 .دندیرا شن وشخ

 

 ده،یکناره گز شانیاز ا گفتند،یرا بد م قتیخلق، طر یرو شیو پ اوردندین مانیسخت دل گشته، ا یچون بعض اما

دو سال گذشت  نطوری. و بدنمودینام مباحثه م رانسیط یشاگردان را جدا ساخت و هر روزه درمدرسه شخص

  ۱۰ - ۹: ۱۹اعمال  .دندیرا شن یسیاوندعکالم خد یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یبقسم
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 .ابدیو قدرت  ابدیشود که کالم خدا گسترش  یباعث م تعلیم 

  ۱۹:2۰ اعمال .گرفتیکرده قوت م یکالم خداوند ترق نطوریبد

 

 استقامت

 

معضالتی را سر راهش چه  طانیش برایش اهمیتی نداشت است که ایماندار ی یکنمونه ها نیاز بزرگتر یکیپولس 

 دهد. یارائه م را او اتفاق افتاده یبرا لیکه به خاطر انج یاز موارد یستی. او لایجاد می نمود 

 

در  ادتر،یها ز انهیهستم! در منتها افزونتر، در تاز شتریمن ب زنم،یحرف م وانهیهستند؟ چون د حیخدام مس ایآ

 کیخوردم. سه مرتبه مرا چوب زدند؛  انهیتازکم  کیپنج مرتبه از چهل  انیهودیدر مرگها مکرر. از  شتر،یزندانها ب

 یبسر بردم؛ درسفرها بارها؛ در خطرها ایدر در یشدم؛ شبانه روز یدفعه سنگسار شدم؛ سه کرت شکسته کشت

 ابان؛یدزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها ازامتها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها درب ینهرها؛ در خطرها

و  یبارها؛ در گرسنگ هایخوابیبرادران کذبه؛ در محنت و مشقت، در ب انیخطرها در مدر  ا؛یدر خطرها در در

  2۷ - 23: ۱۱ انیقرنت2 .یانیبارها؛ در سرما و عر هادر روزه  ،یتشنگ

 

 یخواهد کرد ، حت یکار هر گرانیبه د عیسیِ خداوندنام  رساندن یخود را گرفته بود که برا میتصم کامالً پولس

 .شودجانش تمام  متیبه ق نیاگر ا

 

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیآغابوس نام از  یا ینب م،یچون روز چند در آنجا ماند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدراورشل انیهودیکه  دیگویروح القدس م»خود رابسته، گفت:  یهایدستها و پا

 میکه به اورشل میما و اهل آنجا التماس نمود م،یدیشن را نیپس چون ا« سپرد. امتها خواهند یبسته، او را به دستها

شوم بلکه تا  دیمن مستعدم که نه فقط ق رایز دیشکنیشده، دل مرا م انیکه گر دیکنیچه م»نرود. پولس جواب داد: 

  ۱3 - ۱۰: 2۱ اعمال «.یسیبه خاطر نام خداوند ع رمیبم میدراورشل
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 معجزات ، بینشانه ها ، عجا

 

در  لیانج شبردیپ یو معجزات برا بی، عجا نشانه هاکه چگونه خداوند از  میما مطالعه کرد یقبل یدرس ها در

 کند. یسراسر جهان استفاده م

 

که از بدن او دستمالها و فوطه ها برده،  یبطور د،یرسانیبه ظهور م خارق العادهخداوند از دست پولس معجزات  و

  ۱2 - ۱۱: ۱۹ اعمال .شدندیاخراج م شانیاز ا دیشد و ارواح پل یم لیزا شانیو امراض از ا گذاردندیم ضانیبر مر

 

 حقیقیتوبه 

 

آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف کرده، آنها رافاش  مانیکه ا یاز آنان یاریبس و ۱۹:۱۸ اعمال

  .نمودندیم

 

 تکثیر نمودن

 

ی و چه کار ستیاو ک مییبه آنها بگو دی. ما بامییبه مردم بگو خداوند عیسیِدر مورد  میرو یهر کجا که م دیما با

 دتوان یآن خداوند را م قیاز طر ، مانیا یکه جهان ب میهست یا نهی. ما آمیخدا هست تصویری از. ما انجام داده است 

 د.نمشاهده ک

 

 حیاو تسب یبرا دیی. او را بسرادیینما قوم ها اعالم انی. اعمال او را در مدیو نام او رابخوان دییرا حمد گو هوهی

  2 - ۱: ۱۰۵ ریمزام .دییاو تفکر نما بیعج ی. در تمام کارهادیبخوان

 

ساکن است به جهت  ونیکه در کوه صه وتیصبا هوهیکه خداوند به من داده است، از جانب  یمن و پسران نکیا

  ۸:۱۸ ایاشع .میو عالمات هست اتیآ لیاسرائ
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 امور که به دنبال این وجود داردخدا بودند. در روح انسان  یدر جستجو تیبشر تمامحوا ،  از زمان سقوط آدم و

به دنبال آن  ایکه دن میرا دار ییقدرت خدا ظهور، مکاشفه خدا و  ایمانداران. ما به عنوان باشد خارج از جهان مادی

 است.

را خبر ده از آنچه خداوند با تو  شانید برو و اخو شانیبه خانه نزدخو»را اجازت نداد بلکه بدو گفت:  یو یسیع اما

  ۵:۱۹ مرقس «.کرده است و چگونه به تو رحم نموده است

 

 - مییخودمان بگو یزندگ اتیاز تجرب میتوان ی. ما مهر لحظه آماده شهادت دادن باشد ایمانداری می بایست ،هر 

از ما را  کیخداوند هر  نکهیو ا - میا دهیکه د یمعجزات -مان  یآرامش در زندگ - میکرد دایچگونه خدا را پ نکهیا

 چقدر دوست دارد.

جهان ، باشد.  که به دنبال آن می آیده آسایی معجز نشانه های باانجیل  ةپیوسته شاهد و اعالم کنند ایماندارهر  وقتی

 شود . روزیپ ، معجزههمراه با بشارت  این با دتوان یم

 

گشته، نام  یطار شانیخوف بر همه ا د،یساکن افسس مشهور گرد انیونانیو  انیهودی عیواقعه بر جم نیا چون

  ۱۹:۱۷ اعمال .داشتندیرا مکرم م یسیخداوند ع

 

 های هفتگانهدیتعم
 

 .می باشد یا کسی چیزیبا  یا یکی شدن ، شدن هم هویتکامالً  یبه معنا "دیتعم" کلمه

 :دیتعم -ذکر شده است  دیکتاب مقدس هفت تعم در

 یموس *

 یحیی *

 او( شخص )فقط مخصوص خداوند حِیمس یسیع *

 آتش*

 (عیسیِ خداوندروح القدس )در بدن  *

 (دادن شهادت ی برای)قدرت عیسیِ خداوند به وسیلهدر روح القدس  *

 (حیما با مس تیآب )شهادت هو *
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 یموستعمید 

 

 را  آنها ابانیب در تمامید و خداوند شدن یکی و هم هویت یسرخ کامالً با موس یایعبور از در به خاطر لیاسرائ قوم

 کرد. می تیشب هدا در ستون آتش کیو در روز ابر  یک  ریز

 

ابر بودند و همه از  ریپدران ما همه ز نکهیاز ا دیخبر باش یخواهم شما ب یبرادران نم یا رایز ۴ - ۱: ۱۰ انیقرنت۱

را خوردند و همه  یو همه همان خوراک روحان ا؛یدر ابر و در در افتند،ی دیتعم یعبور نمودند و همه به موس ایدر

 حیو آن صخره مس آمدیم شانیکه از عقب ا یصخره روحان دندازیآشامیکه م رایز دند،یرا نوش یهمان شرب روحان

  .بود

 

 یحییتعمید 

 

 توبه بود. یبرا وحنای دیتعم

 نیبرداشتن نعل قیمن تواناتر است که ال از دیآی. لکن او که بعد از من مدهمیم دیشمارا به آب به جهت توبه تعم من

  3:۱۱ یمت .خواهد داد دیاو شما را به روح القدس و آتش تعم ستم؛یاو ن

 

 عیسیِ خداوندتعمید 

 

 با اینکهداده نشد  دیتوبه غسل تعم به جهتبود. او  متمایز دیغسل تعم کیاو  یفقط برا عیسیِ خداوند دیغسل تعم

 با او بحث کرد. یحیی لیدل نیهم . بهشد داده  دیتعم یحییتوسط 

 

دارم  اجیمن احت»او را منع نموده، گفت:  ییحی. اما ابدی دیآمدتا از او تعم ییحیبه اردن نزد  لیاز جل یسیع آنگاه

مناسب است  نیکه ما را همچن رایاالن بگذار ز»گفت:  یدر جواب و یسیع «؟ییآینزد من م و تو ابمی دیکه از تو تعم

گشاده  یفور از آب برآمد که در ساعت آسمان بر و افت،یدیچون تعم یسیاما ع.« میرا به کمال رسان تا تمام عدالت

  ۱۶ - ۱3: 3 یمت .دیآیم ینزول کرده، بر و یکه مثل کبوتر دیشد و روح خدا را د
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 .می گشتهر او ظا یدر زندگزات بر او نازل شد و از آن زمان به بعد معج عیسیِ خداوند دیروح القدس هنگام تعم 

 

 توسط آتش

 

 دهد. یم دیبا روح القدس و آتش تعم عیسیِ خداوندکرد که  ییشگویپ یحیی

 نیبرداشتن نعل قیاز من تواناتر است که ال دیآی. لکن او که بعد از من مدهمیم دیشمارا به آب به جهت توبه تعم من

  3:۱۱ یمت .خواهد داد دیاو شما را به روح القدس و آتش تعم ستم؛یاو ن

 

 یخواهد نمود، ول رهیرا در انبار ذخ شیپاک کرده، گندم خو کویغربال خود را دردست دارد و خرمن خود را ن او

  3:۱2 یمت «.دیسوزان خواهد ردیپذ ینم یکه خاموش یکاه رادر آتش

 

و ثمره  وهیمفقط  وشوند. یما حذف م یشوند و از زندگ ی، سوزانده م "کاه "،  اعمال انسانیبا آتش ،  دیدر تعم

 خواهد ماند. یباق "گندم"روح ، حقیقی 

 

 توسط روح القدس

 

 .میافتی دیتعم حیمس درما توسط روح القدس 

  ۶:3 انیروم م؟یافتی دیدر موت او تعم م،یافتیدیتعم یسیع حیما که در مس عیکه جم دیدان یانمی

 

 کیخواه غالم، خواه آزاد و همه از  ،یونانیه خوا هود،یخواه  افتم،یدیبدن تعم کیروح در  کیما به  عیکه جم رایز

  ۱2:۱3 انیقرنت۱ .میشد دهیروح نوشان

 

 یبلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه وتازگ م،یکه ما به عدالت کرده بود یبه سبب اعمال نه

  3:۵ طسیت که از روح القدس است؛ یا
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 عیسیِ خداوندتوسط 

 

 .میداده شده ا دیروح القدس تعم رد عیسیِ خداوند توسط ما

آن  اقتیکه ل دیآیتواناتر از من م یشخص کنیدهم، ل یدمیمن شما را به آب تعم»به همه متوجه شده گفت:  ییحی

  3:۱۶ لوقا .خواهد داد دیشما را به روح القدس و آتش تعم او را باز کنم. او نیندارم که بند نعل

 

که از  دیبلکه منتظر آن وعده پدر باش د،یجدا مشو میاز اورشل»غن فرمود که راقد شانیجمع شد، ا شانیچون با ا و

 دیبه روح القدس تعم ،یامیشمابعد از اندک ا کنیل داد،یم دیبه آب تعم ییحیکه  رای. زدیا دهیمن شن

 میبود، در اورشل دیشاهدان من خواه و افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل.« افتیدیخواه

  ۸,   ۵ - ۴: ۱ اعمال «.جهان یو سامره و تا اقصا هیهودی یوتمام

 

 آب به وسیلۀ 

 

 است. از مردگاندر مرگ ، دفن و زنده شدن او  یکی شدن با مسیح  آب دیتعم

 دیپس چونکه در موت او تعم م؟یافتی دیدر موت او تعم م،یافتیدیتعم یسیع حیما که در مس عیکه جم دیدان یانمی

 اتیح یدر تازگ زیبه جالل پدر از مردگان برخاست، ما ن حیکه مس یقسم نیتا آنکه به هم میا او دفن شدب م،یافتی

  ۴ - 3: ۶ انیروم .مییرفتار نما

 

  استفرمان یک  دیتعمغسل 
 

 .میریبگ دیو تعم میما امر شده است که توبه کن به

 یو عطا دیریگ دیبجهت آمرزش گناهان تعم حیمس یسیازشما به اسم ع کیو هر  دیتوبه کن»گفت:  شانیبد پطرس

هرکه  یعنیکه دورند  یشما وفرزندان شما و همه آنان یوعده است برا نیکه ا رای. زافتیدیروح القدس را خواه

خود را از »داد و موعظه نموده، گفت که  هادتش شانیبد گر،ید اریو به سخنان بس« ما او را بخواند. یخداوند خدا
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سه هزار نفر  نیو در همان روز تخم دگرفتندیتعم رفته،یکالم او را پذ شانیپس ا.« دیستگارسازفرقه کجرو ر نیا

  ۴۱ - 3۸: 2 اعمال وستندیپ شانیبد

 

 ی حبشی تعمید گرفتخواجه سرا

 

 فیلیپس «باشد؟یمانع م زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا»خواجه گفت:  دند،یرس یچون در عرض راه به آب و

 حیمس یسیآوردم که ع مانیا»او درجواب گفت: « است. زیجا ،یآورد مانیر گاه به تمام دل اه»گفت: 

 دیبا خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعم فیلیپسپس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارندو « پسرخداست.

که راه خود را  رایز افتیاو را ن گریرا برداشته، خواجه سرا د فیلیپسداد. و چون از آب باال آمدند، روح خداوند 

  3۹ - 3۶: ۸ اعمال .گرفت شیپ یبه خوش

 

 الگو ادامه دارد

 

 است حق ویژه کی* 

 افتهی زیکه روح القدس را چون ما ن ینانیدادن ا دیتعم یآب را منع کند، برا تواندیم یاکسیآ»پطرس گفت:  آنگاه

چند توقف  یدهند. آنگاه از او خواهش نمودند که روز دیتعم حیمس یسیرا به نام ع شانیپس فرمود تا ا« اند.

  ۴۸ - ۴۷: ۱۰ اعمال .دینما

 

 .می گرفتند دیسپس بالفاصله تعم ،افتندی می نجاتوقتی افراد  دیعهد جد در سراسر

 

 *مردم سامره

ردان و زنان آوردند، م مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع فیلیپسچون به بشارت  کنیل ۸:۱2 اعمال

  .افتندی دیتعم
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 هیدیل* 

آوردم،  مانیاست که به خداوند ا نیقیاگر شما را»خواهش نموده، گفت:  افتند،ی دیچون او و اهل خانه اش تعم و

  ۱۶:۱۵ اعمال .و ما را الحاح نمود.« دیبه خانه من درآمده، بمان

 

 زندانبان *

الفور  یرا شست و خود و همه کسانش ف شانیا یعت شب زخمهارا برداشته، در همان سا شانیا پس  ۱۶:33 اعمال

  .افتندی دیتعم

 

 سهیکن سیرئ* 

 دند،یاهل قرنتس چون شن از یاریآوردند و بس مانیبه خداوند ا تشیاهل ب یبا تمام سهیکن سیکرسپس، رئ اما

  ۱۸:۸ اعمال .افتندیدیآورده، تعم مانیا

 

 قرنتساهل  *

  ۱۹:۵ اعمالگرفتند،  دیتعم یسیاوند عبه نام خد دندیراشن نیا چون

 

 به پولس فرمان داد اینان* ح

          و نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت ریبگ دیو تعم زیبرخ ؟یینمایم ریحال چرا تاخ و 22:۱۶ اعمال

  ".غسل ده
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 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ست؟یکرد ، چ انیب سایدرباره کل ۱۶:۱۸ یر متد عیسیِ خداونددو جمله مهم که  (۱

 

 

 

 

 

 

 

روح  در عیسیِ خداوندتوسط  دیو تعم عیسیِ خداوند درتوسط روح القدس  دیتعم یتفاوت ها (2

 ؟ دیکن فیالقدس را توص

 

 

 

 

 

 

 

 در آب مهم است؟ دیچرا غسل تعم ( 3
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دومبخش   

 رسوالن کتاب اعمال ها در خدمت
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 درس هفتم

 (شمعون به معنی نینی )یک  ، پطرس

 

 دم شدق هم خداوند حِیمس عیسیهمانطور که با  پطرس
 

بود. نام او  شاگردانرهبر  ، پطرسشده است.  ارائه وقایع مختلفیشاگردان به ما  ریاز سا شیب پطرس یزندگ در

،  )مطمئن( ، با اعتماد به نفس جسورکرد. او  یماوقات صحبت  شتریبود که ب یاست. او کس ستیدر اول ل شهیهم

 .دیرس یو عجول به نظر م پیشتاز یو گاه بود رییتغ قابلبود. او  یو قو با انگیزه،  حیشجاع ، صر

 

 مالقات کرد عیسیِ خداوندبا 

 

و را به سوی ابود که  یحیی تعمید دهنده نیکه ا میدان ی. ما مه باشدبوددهنده  دیتعم یحیی  رویممکن است پ پطرس

عیسیِ است که توسط  یزمان زیدر کتاب مقدس ن پطرسذکر نام  نی. اولسوق دادبه عنوان بره خدا  عیسیِ خداوند

خود به  ذاتبر اساس  یاست. ن ین یگفته اند به معن یبود که برخ شمعون ی. نام کوچک وافتینام  رییتغ خداوند

نام  رییصخره است تغ یکه به معنا پطرسفاصله نام او را به بال عیسیِ خداوند. کند یم حرکتطرف و آن طرف  نیا

 .خطاب می کند پطرس ای شمعون با هر دوی آن اسامی ، یعنی اناجیلرا در کل  یو عیسیِ خداوندداد ، اگرچه 

 

که راه  دیرا د یسیبود. ناگاه ع ستادهیبا دو نفر از شاگردان خود ا ییحی زیو در روز بعد ن ۴2 - 3۵: ۱ وحنای

 یسیروانه شدند. پس ع یسیع یاز پ دند،یو چون آن دو شاگرد کالم او را شن« بره خدا. نکیا»و گفت:  رود؛یم

 یا یعنی) یرب»بدو گفتند:  «د؟یخواهیچه م»گفت:  شانی. بدندیآیکه از عقب م دیآن دو نفر راد ده،یگردان یرو

که کجا منزل دارد، و آن روز  دندیآنگاه آمده، د .«دینیو بب دییایب»گفت:  شانیبد «؟یینمایمعلم (در کجا منزل م

 اسیاو نمودند، اندر یرویپ ده،یرا شن ییحیاز آن دو که سخن  یکیبه ساعت دهم بود. و  بیرا نزد او بماندند و قر

را )که ترجمه آن کرستس  حیمس»به اوگفت:  افته،یبرادر شمعون پطرس بود. او اول برادر خود شمعون را 

 .... .«میافتی(است
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 افتی رییتغ پطرسبه  شنام

 

خوانده  فایو اکنون ک ؛یهست ونایگفت، تو شمعون پسر  سته،یبدو نگر یسیآورد، ع یسیو چون او را نزد ع ......

 ۱: ۴2 وحنای شد )که ترجمۀ آن پطرس است(. یخواه

 

 یماه یمعجزه آسا دیص

 

 میبر یرخ داده است ، چنان از معجزه لذت مکه در کتاب مقدس  ییاوقات هنگام خواندن موارد معجزه آسا یگاه

 .باشیمافراد  ی پیچیدهحاصل شده در زندگ رییتغ  ةدر پی نتیج میکن یکه فراموش م

داد  را قیبه او استفاده از قا لیبا کمال م پطرساستفاده کرد.  "تعلیم یسکو"به عنوان  پطرس قیاز قا عیسیِ خداوند

را تمام  میتعل عیسیِ خداوند یاز ساحل حرکت داد. وقت یرا کم قیود که قاب یاو کس رایزبه او سپرد و خودش را 

 ".دیندازیشکار ب یخود رابرا یبران و دامها اچهیدر انهیبه م "کرد ، به پطرس گفت: 

 از نظراگر  یگفت انجام دهد ، حت عیسیِ خداوندتوانست همانطور که  ی. او ممی کردانتخاب  ی را کیباید  پطرس

 گرفت که اطاعت کند. میتصم پطرس اما کند. کردن را انتخاب توانست امتناع یم اینداشت ،  ینمع یانسان

 

 پطرس اطاعت کرد

 

را به عنوان  یسیبرد و ع یگناهکارانه خود پ تی. او به وضعدیخدا را د یعیاطاعت کرد ، قدرت فوق طب پطرس چون

 .او را پیروی کندرا ترک کرد تا  زیو همه چ اخوانده شدفر عیسیِ خداوندتوسط  او . بالفاصله ،تصدیق نمود خداوند

 

بود. و  ستادهیا سارتیجن اچهینمودند تا کالم خدا را بشنوند، او به کناردر یازدحام م یبر و یکه گروه یهنگام و

 نمودند. یخود را شست و شو م یآمده، دامها رونیاز آنهاب ادانیکه ص دید ستادهیا اچهیدو زورق رادر کنار در

دور ببرد.  یاندک یاو درخواست نمود که از خشک زاز آن دو زورق که مال شمعون بود سوار شده، ا یکیپس به 

بران  اچهیدر انهیبه م». و چون از سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت: دادیم میپس در زورق نشسته، مردم را تعل

 یزیاستاد، تمام شب را رنج برده چ یا: »گفت یشمعون در جواب و.« دیندازیشکار ب یخود رابرا یو دامها

  ۵ - ۱: ۵ لوقا .انداخت میحکم تو، دام را خواه هب کنیل م،ینگرفت
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 * برکات آمد

خود  یگسسته شود. و به رفقا شانیبود دام ا کیکردند، چنانکه نزد دیص یازماه ریکث یکردند، مقدار نیچون چن و

که  یرا امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند بقسم شانیاشاره کردند که آمده ا گربودندیکه در زورق د

  ۷ - ۶: ۵ لوقا .بود غرق شوند کینزد

 

 فراخوانده شد عیسیِ خداوندتوسط  پطرس *

« گناهکارم. یمرد رایخداوند از من دور شو ز یا»افتاده، گفت:  یسیع یهایبر پا د،یرا بد نیپطرس چون ا شمعون

 عقوبیبر زین نیشده بود. و هم چن یمستول یو یه کرده بودند، دهشت بر او و همه رفقاک یدماهیچونکه به سبب ص

 یخواه دیمردم را ص ن،یمترس. پس از ا: »فتبه شمعون گ یسیشمعون بودند. ع کیکه شر یپسران زبد وحنایو 

  ۱۱ - ۸: ۵ لوقا .پس چون زورقهارا به کنار آوردند همه را ترک کرده، از عقب اوروانه شدند« کرد.

 

 راه رفتآب  یپطرس رو

 

دانستند که  ی. آنها نمدندیو ترس دندی، شاگردان او را د آمد یم قیآب به طرف قا یرو عیسیِ خداوندکه  یهنگام

ترس از  ماندارانیاز ا یاریعکس العمل بس نیشبح است. اول کیکردند که او  یاست ، اما فکر م عیسیِ خداوند او

 ند است.خداو یعیطبفرا ظهور دنید

 و بعدرفت.  قیقا او به باالیداد. واکنش نشان پطرسفقط  ".!«دیترسان مباش ، من هستم"زد  ادیفر عیسیِ خداوند

 و غرق شدن شد. دیبه اطراف نگاه کرد ، دچار ترد پطرس یآب قدم زد و سپس وقت یرو

آب راه  یرو پطرسکه  میشته باشدا ادیاما خوب است به  سرزنش کرد اش یمانیا یاو را به خاطر ب عیسیِ خداوند

 رفت! پطرسو  "ایب"گفت ،  عیسیِ خداوندبود.  عیمط پطرسخطرناک برود.  تیبود به موقع لیما پطرسرفت. 

 

. اما چون دیروانه گرد شانیا یبه سو ده،یخرام ایبر در یسیدرپاس چهارم از شب، ع و  33 - 2۵: ۱۴ یمت

 یسیبرآوردند. اماع ادیاست؛ و از خوف فر یالیضطرب شده، گفتندکه خم دند،یخرامان د ایشاگردان، او را بر در

او گفت:  وابپطرس در ج!« دی! منم، ترسان مباشدیخاطر جمع دار»تامل خطاب کرده، گفت:  یرا ب شانیا

فرود شده،  یدر ساعت پطرس از کشت!« ایب»گفت: .« میآب، نزد تو آ یمرا بفرما تا بر رو ییخداوندا، اگر تو»

 ادیترسان گشت و مشرف به غرق شده، فر د،ید دیچون باد را شد کنی. لدیآ یسیآب روانه شد تا نزد ع یبررو
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چرا شک  مان،یکم ا یا»دست آورده، او رابگرفت و گفت:  درنگیب یسیع.« ابیخداوندا مرادر»برآورده، گفت: 

 یف»راپرستش کرده، گفتند:  آمده، او ی. پس اهل کشتدیسوار شدند، بادساکن گرد یو چون به کشت «؟یآورد

  «!یتو پسر خدا هست قهیالحق

 

 ماند یباق پطرس

 

 نه! پطرسبرگشتند ، اما  سپس و دشوار دیدندراه خود را ،  عیسیِ خداوند رویاز شاگردان پ یاریبس

 شمعون پطرس به اوجواب «د؟یبرو دیخواهیم زیشمان ایآ»به آن دوازده گفت:  یسیع آنگاه  ۶۹ - ۶۷: ۶ وحنای

پسر  ح،یکه تو مس میآورده و شناخته ا مانینزد تو است. و ما ا یجاودان اتیکلمات ح م؟یخداوندا نزد که برو»داد: 

  «.یهست یح یخدا

 

 "یهست خداوند حِیتو مس"

 

 نی. اه بودپاسخ داد عیسیِ خداوندبه  مورد نیچنددر بود که پطرس  نیدوازده نفر بود. ا یاصل یپطرس سخنگو

 است. خداوند حِی، مس پذیرفتند امبریرا به عنوان پ ، او که آنها یاعتراف کرد کس پطرس بود که

 

مردم مرا »گفت:  ده،یآمد، از شاگردان خود پرس فیلیپس هیصریق یبه نواح یسیکه ع یهنگام و 2۰ - ۱3: ۱۶ یمت

از  یکی ای ایارم یو بعض اسیال یو بعض ددهندهیتعم ییحی یبعض»گفتند:  «ند؟یگویکه پسر انسانم چه شخص م

« زنده! یح، پسر خدایمس ییتو»شمعون پطرس در جواب گفت که  «د؟یدانیشما مرا که م»راگفت:  شانیا.« ایانب

را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر  نیجسم وخون ا رای! زونایشمعون بن  یخوشابحال تو ا»گفت:  یدر جواب و یسیع

و ابواب  کنمیخود را بنا م یسایصخره کل نیپطرس و بر ا ییتو که میگویتو را م زیمن که درآسمان است. و من ن

در آسمان  یببند نیوآنچه بر زم سپارم؛یملکوت آسمان را به تو م یدهای. و کلافتینخواهد  الیجهنم بر آن است

 چکسیدر آسمان گشاده شود. آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود که به ه ییگشا نیبسته گردد و آنچه در زم

  .است حیکه او مس ندینگو
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 "تو خواهم ساخت. یخود را بر رو یسایو من کل یتو پطرس هست"نگفت ،  عیسیِ خداوندکه  دیتوجه داشته باش

 یسنگ کوچک( و بر رویک وزد ، بلکه پطرس  یکه در باد م ین ون)نه شمع یپطرس هست توگفت  عیسیِ خداوند

، او  شد شهادت داده یسیبودن ع خداوند حِیبر مس یمبن ، که با اعتراف پطرس یعنی مکاشفه ایسنگ بزرگ  نیا

 سازد. یخود را م یسایکل

را به آنها خواهد داد.  بازکردنو  بستنو قدرت  یپادشاه یدهایادامه داد ، به آنها گفت که کل عیسیِ خداوند یوقت

 .کرد یصحبت م خود ایماندارانبه عنوان او با همه شاگردان 

بزرگ او را انجام  تیداده شود تا مأمور ایماندارانط به پطرس داده نشده بود. قرار بود به همه فق اقتدارقدرت و  نیا

  دهند.

 

 کرد توبیخرا او  عیسیِ خداوندبار  کی

 

 مکشوفرا بر تو  نیا انسانگفت  عیسیِ خداوند. ستیک عیسیِ خداوندکه  دیفهم القدس روح به وسیله پطرس

 رنجی که ارهدرب کرد دادن حیشروع به توض عیسیِ خداوندکه  یان است. اما هنگامنکرده، بلکه پدر من که در آسم

منتقل شد. عدم  نفْسبه منطقه  پطرس آنگاه زنده خواهد شد. سپس و را خواند کشت او یعنیمتحمل خواهد شد 

عیسیِ ، مانع در فکرش قرار داده  شریرکه آنچه سعی کند به خاطرباعث شد که  عیسیِ خداوندبه  وا محبتدرک و 

 کند. شود و او را متوقف  خداوند

 

 مجبور شد او را سرزنش کند. عیسیِ خداوند سپس

 اریوزحمت بس میبه شاگردان خودخبردادن آغاز کرد که رفتن او به اورشل یسیاز آن زمان ع و  23 - 2۱: ۱۶ یمت

است. و پطرس او را گرفته،  یضرورکهنه وکاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن  یو روسا خیاز مشا دنیکش

اما اوبرگشته، « شد! خواهدبر تو هرگز واقع ن نیخداوندکه ا یحاشا از تو ا»شروع کرد به منع نمودن و گفت: 

 یرا بلکه امور انسان ینه اموراله رایز ،یباشیکه باعث لغزش من م رایز طانیش یدور شو از من ا»پطرس را گفت: 

  «!یکنیرا تفکر م
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 مانیا مردِ

 

 یداد کس یرا شفا دهد ، اجازه نم روسیایقصد داشت دختر  عیسیِ خداوندکه  یبود. هنگام مانیبا ا یمرد پطرس

 .دیایاو ب همراه یوحناو  یعقوب،  پطرسبه جز 

 احاطه شود و شک نداشته باشد. مانیبا ا دیدانست که با یم عیسیِ خداوند

چه استاد را  یبرا گریدخترت فوت شده؛ د»آمده، گفتند:  سهینک سیاز خانه رئ یکه بعض گفتیهنوز سخن م او

آور و  مانیمترس ا»گفت:  سهیکن سیدرساعت به رئ د،یرا که گفته بودند شن یچون سخن یسیع «؟یدهیزحمت م

. پس چون به خانه ندیایعقب اوب ازرا اجازت نداد که  چکسیه عقوب،یبرادر وحنایو  عقوبیو  پطرسو جز « بس!

چرا »گفت:  شانی. پس داخل شده، بدنمودندیم اریو نوحه بس هیکه گر دید دهیشور یجمع دند،یرس سهیکن سیرئ

کرده،  رونیاو همه را ب کنیکردند ل هیسخر یبر و شانیا« دختر نمرده بلکه در خواب است. د؟یکنیم هیغوغا و گر

ود، داخل شد. پس دست دختر را گرفته، ب دهیکه دختر خواب ییبرداشته، به جا شیخو قانیپدر و مادردختر را با رف

در ساعت دختر برخاسته، .« زیبرخ میگویدختر، تو را م یا»است:  نیآن ا یکه معن.« یقوم تایطل»گفت:  یبه و

  ۴2 - 3۵: ۵ مرقس .متعجب شدند تینهایب شانیکه دوازده ساله بود. ا رایز دیخرام

 

 عیسیِ خداوند اتیهگشتن متبدل شاهد 

 

 عیسیِ خداوند اتیه رییتغ دنیمجاز به د یوحناو  یعقوب،  پطرسدوازده نفر انتخاب شد.  انیار از مب نیچند پطرس

 شدند.

بلند برد. و در  یرا در خلوت به کوه شانیرا برداشته، ا وحنایو برادرش  عقوبیپطرس و ،یسیبعد از شش روز، ع و

. که ناگاه دیدگردیو جامه اش چون نور، سفدرخشنده  د،یاو متبدل گشت و چهره اش چون خورش اتیه شانینظرا

خداوندا، »متوجه شده، گفت که  یسیبه ع رس. اما پطکردندیظاهرشده، با او گفتگو م شانیبر ا اسیو ال یموس

 یگریود یبجهت موس یکیتو و  یبرا یکی م،ینجابسازیدر ا بانیسه سا ،یاست! اگر بخواه کوینجانیبودن ما در ا

از ابر  یآواز نکیافکند وا هیسا شانیدرخشنده بر ا یخن بر زبانش بود که ناگاه ابرو هنوز س.« اسیال یبرا

  ۵ - ۱: ۱۷ یمت  «!دیخشنودم. او را بشنو یمن که از و بیسرحباست پ نیا»که  دیدررس
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 یپطرس و ماه

 

طرس از گفتگو با رفت. از آنجا که پ عیسیِ خداوندنزد پطرس آمدند و پطرس نزد  ، دو درهم اتِیمأموران اخذ مال

 زیخودش ن یبلکه برا عیسیِ خداوند یمشکل نه تنها برا نینداشت ، ا یترس یدر مورد مشکل عیسیِ خداوند

 شد. یدگیرس

 

شما دو  ااستادیآ»دو درهم نزد پطرس آمده، گفتند:  اتِیمأموران اخذ مالوارد کفرناحوم شدند،  شانیچون ا و

شمعون، چه گمان  یا»بر او سبقت نموده، گفت:  یسیبه خانه درآمده، ع و چون.« یبل»گفت: « دهد؟ یدرهم را نم

گفت:  یپطرس به و «گانگان؟یب زا ای شیاز فرزندان خو رند؟یگیم هیپادشاهان جهان از چه کسان عشر و جز ؟یدار

رفته،  ایدر به کناره م،یرا برنجان شانیمبادا که ا کنیپسران آزادند! ل نیقیپس »بدوگفت:  یسیع.« گانگانیاز ب»

. آن افتی یگرفته و دهانش راباز کرده، مبلغ چهار درهم خواه د،یآیم رونیکه ب یو اول ماه ندازیب یقالب

   2۷ - 2۴: ۱۷ یمت «!بده شانیمن و خود بد یرابرداشته، برا

 

 د و ندازیب یبه او گفت قالب عیسیِ خداوندشرکت کند.  عیسیِ خداونددوباره به پطرس اجازه داده شد که در معجزه 

آن پرداخت  را از اتیتواند مال یم کهباشد  ش میدر دهان یسکه ا ای که می گیرد یماهاولین و  ی گیری کندماه

 .کرد

 

 .افتیشد و برکت  عیرا انجام دهد و پطرس مط یمعقول ریاز پطرس خواست که کار غ عیسیِ خداوندهم ،  باز

 

 !شکست خورد پطرس 
 

 مشکل

 

 هشدار داد. فتدیو به او درباره آنچه قرار بود اتفاق ب فراخواند گرانیرا قبل از د ونشمع عیسیِ خداوند
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 از حد شیب اعتماد به نفس* 

تو  یمن برا کنیخواست شما را چون گندم غربال کند، ل طانیش نکیشمعون، ا یشمعون، ا یا»خداوند گفت:  پس

خداوند  یا»گفت:  یبه و« برادران خود را استوار نما. یکه تو بازگشت کن یتلف نشود و هنگام مانتیدعا کردم تاا

پطرس امروزخروس بانگ نزده باشد که  یا میگو یتو را م»گفت: « در زندان و درموت. یحاضرم که با تو بروم حت

  3۴ - 3۱: 22 لوقا «.یشناس یکرد که مرا نم یسه مرتبه انکار خواه

 

و  زنمیچنانکه مکتوب است که شبان را م دیخوریه من لغزش مهمه شما امشب دربار»گفت:  شانیبد یسیع آنگاه

 32 – 3۱: 2۶ یمت «خواهم رفت. لیاز شما به جل شیبعد از برخاستنم، پ کنی. لشوندیگوسفندان گله پراکنده م

 

 

 (بودن )متظاهر ییخودستا *

به  نهیهرآ»گفت:  یوه ب یسیع« هر گاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم.»گفت:  یپطرس درجواب و 

هرگاه »گفت:  یپطرس به و« کرد! یشب قبل ازبانک زدن خروس، سه مرتبه مرا انکار خواه نیکه در هم میگویتو م

  3۵ - 33: 2۶ یمت .همچنان گفتند زین رشاگردانیو سا« مردنم با تو الزم شود، هرگز تو را انکار نکنم!

 

 جتسیمانیدر  پطرس

 

 تخاب شدان عیسیِ خداوند توسط* 

 یحت عیسیِ خداوندد. نو منتظر او بما برودباغ  به عیسیِ خداوندانتخاب شد تا با  یعقوب و یوحنابه همراه  شمعون

 همه این احوالبا  شمعوننگذارد ، شکست خواهد خورد ، اما  دعاوقت را در  نیدوباره به او هشدار داد که اگر ا

 .دیخواب

 

تا  دینیبنش نجایدر ا»به شاگردان خود گفت:  ده،یبود رس یمانیبه جتس یمسمکه  یبه موضع شانیبا ا یسیع آنگاه

گفت:  شانیو دردناک شد. پس بد نیغمگ تینهایرا برداشته، ب یو پطرس و دو پسر زبد« من رفته، در آنجا دعا کنم.

 یرفته، به رو شیپ یپس قدر.« دیباش داریبا من ب دهمان نجایالم مشرف به موت شده است. در ا تینفس من از غا»

نه به خواهش من، بلکه به  کنیاز من بگذرد؛ ل الهیپ نیپدر من، اگر ممکن باشد ا یا»درافتاد و دعا کرده، گفت: 
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 کی دیتوانست ینم نیهمچن ایآ». وبه پطرس گفت: افتیرا در خواب  شانیو نزدشاگردان خود آمده، ا« اراداه تو.

« جسم ناتوان. کنی! روح راغب است، لدیفتین شیتا در معرض آزما دیدعاکن و دیباش داریب د؟یباش داریمن ب باساعت 

از من بگذرد، آنچه  دنیبدون نوش الهیپ نیپدر من، اگر ممکن نباشد که ا یا»رفته، بازدعا نموده، گفت:  گریو بار د

را  شانیبود. پس اشده  نیسنگ شانیکه چشمان ا رایز افتیرا در خواب  شانیو آمده، باز ا« اراده تواست بشود.

 دیرا بخواب یمابق»گفت:  شانیترک کرده، رفت و دفعه سوم به همان کالم دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده، بد

 نکی. امیبرو دیزیشود. برخ میاست که پسر انسان به دست گناهکاران تسل دهی. الحال ساعت رسدیواستراحت کن

  ۴۶ - 3۶: 2۶ یمت «!است کیمن نزد دهکنن میتسل

 

 را برید ملوکگوش * 

 کی نیتوانست درک کند. ا یبود که او م یزیچ نیا رایز ردیبم و بجنگد عیسیِ خداوند به خاطرحاضر بود  پطرس

 بود. نفسانیکار 

کهنه که ملوک نام داشت زده، گوش راستش را  سیبه غالم رئ ده،یکه داشت کش یریشمعون پطرس شمش آنگاه

  ۱۸:۱۰ وحنای .دیبر

 

 را انکار کرد یسیِ خداوندع پطرس

 

که  ی. و آنانختندیشاگردان او را واگذارده، بگر عیدر آن وقت جم« تمام شود. ایهمه شد تا کتب انب نیا کنیل

جمع بودند، بردند. اما پطرس از دور در  خیکه کاتبان و مشا ییکهنه جا سیرئ افایرا گرفته بودند، او را نزدق یسیع

  ۵۸ - ۵۶: 2۶ یمت .ندیتا انجام کار را بب شستکهنه درآمد و با خادمان بن سیعقب اوآمده، به خانه رئ

 

که خود را گرم  دیکهنه آمد و پطرس راچون د سیرئ زانیاز کن یکیبود،  نییپا وانیکه پطرس در ا یدر وقت و

فهمم که توچه  یدانم و نم ینم»اوانکار نموده، گفت:  ؟یبودیم یناصر یسیبا ع زیتو ن»گفت:  سته،یبر او نگر کند،یم

 نیبه حاضر ده،یاورا د زکیآن کن گریزد. و بار د نگخانه رفت، ناگاه خروس با زیبه دهل رونیو چون ب!« ییگویم

در »به پطرس گفتند:  گریبار د نیحاضر یاو باز انکار کرد. و بعد از زمان« شخص از آنها است! نیا»گفتن گرفت که 

پس به لعن کردن و قسم خوردن شروع « ولهجه تو چنان است. یهست زین یلیکه جل رایز یباشیتو از آنها م قتیحق

بانگ زد. پس پطرس را به خاطر آمد  گریناگاه خروس مرتبه د« شناسم. ینم دییگویآن شخص را که م» کهنمود 



92 
 

و چون « نمود. یقبل از آنکه خروس دومرتبه بانگ زند، سه مرتبه مرا انکار خواه»بدو گفته بود که  یسیآنچه ع

  ۷2 - ۶۶: ۱۴ مرقس .ستیرا به خاطر آورد، بگر نیا

 

از  یمحققان ، حداقل بخش یبود. به گفته برخپطرس نوشت ، اول و دوم  دیدر عهد جد پطرسکه  ییها تنها کتاب

 یابر طور واضحبه  پطرس، مسلماً داستان انکار  لیانج نینوشته شده است. در ا پطرس ییبه راهنمامرقس  لیانج

  نوشته شده است. گی ،خواندن هم

بهتر  یفقط کم خیاو را در تار در آن صورت . فتای می خاتمه نجایا به پطرسبود اگر داستان و فاجعه بار  وحشتناک

 است. یزندگ رییو تغ آمرزش یخداوند برا میقدرت عظ ای از مطالعه شهیهم پطرس یدانستند. اما زندگ یم هودایاز 
 

 ردگانرستاخیز از مصبح 

 

 . آنها دوبارهدیدو نزد پطرس و یوحنا انداخته اند و بالفاصله  کناربه  که سنگ را  دیآمد و د سر قبربه  هیمجدل میمر

 .بازگشتند قبرسوی به  با دویدن

 

که سنگ از  دیبه مقبره آمد و د هیّمَجدَل میبود، مر کیکه هوا هنوز تار یروز هفته، سحرگاهان، هنگام نیدر نخست“

 داشت، یدوستش م یسیکه ع گریابر آن برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شَمعون پطرس و آن شاگرد دبر

پس پطرس همراه با آن شاگرد « اند. کجا گذاشته میدان یاند و نم سرورمان را از مقبره برده»رفت و به آنان گفت: 

تندتر رفته، از پطرس  گریامّا آن شاگرد د دند؛یدو یمقبره روان شدند. و هر دو با هم م یآمده، به سو رونیب گرید

کفن در آنجا هست، امّا درون مقبره  یها که پارچه دیو د ستی. پس خم شده، نگردیافتاد و نخست به مقبره رس شیپ

که  یکفن در آنجا هست، امّا دستمال یها که پارچه دیاو آمد و درون مقبره رفته، د یاز پ زی. شَمعون پطرس نفتنر

گذاشته شده است. پس  گرید ییکفن، بلکه جداگانه تا شده و در جا یها بسته بودند نه در کنار پارچه یسیر عگرد س

هنوز کتب مقدّس را  رایآورد. ز مانیو ا دیآمد و د ونبود، به در دهیکه نخست به مقبره رس زین گریآن شاگرد د

 ۱۰-۱: 2۰ وحنای”  خود بازگشتند. ۀشاگرد به خان. آنگاه آن دو زدیاز مردگان برخ دیدرک نکرده بودند که او با
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عیسیِ که  دییزنان ظاهر شد و به آنها گفت که به شاگردان و پطرس بگو بردر مقبره  ی، فرشته ا مرقسگفته مطابق با 

 .نندیب یبود او را در آنجا م فرموده عیسیِ خداوندرود و آنها همانطور که  یم لیبه جل خداوند

 

چنانکه  د،ید دی. اورا در آنجا خواهرودیم لیاز شما به جل شیکه پ دیدان او و پطرس را اطالع دهرفته، شاگر کنیل

  ۱۶:۷ مرقس «.به شما فرموده بود

 

 پطرس خداوند را بعد از رستاخیز دید

 

یِ عیسبا عِموآس   راه . دو مرد در دید رستاخیز از مردگانپس از را  عیسیِ خداوند بود که  یشاگرد نیاولپطرس 

 می. آنها دوباره به اورشلرا پاره نمود با آنها نان  نکهیصحبت کردند اما او را نشناختند تا اراه رفتن و  خداوند

 :ندیبازگشتند تا به شاگردان بگو

   2۴:3۴ لوقا «.برخاسته و به شمعون ظاهر شده است قتیخداوند در حق»گفتند:  یم

 

مدفون شد ودر  نکهیبرحسب کتب در راه گناهان ما مرد، و ا حیکه مس افتمی زیکه اول به شما سپردم، آنچه ن رایز

  ۵ - 3: ۱۵ انیقرنت۱ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده،  فایبه ک نکهیروز سوم برحسب کتب برخاست؛ و ا

 

 سه بارهاعتراف 

 

 .رار دادرا مخاطب ق پطرس ماًیبار او مستق نیشاگردان ظاهر شد. ا بربار سوم  یبرا عیسیِ خداوند

 «؟یینمایمحبت م نهایاز ا شتریمراب ایآ ونا،یشمعون، پسر  یا»به شمعون پطرس گفت:  یسیبعد از غذا خوردن، ع و

 .« دارمیکه تو را دوست م یدانیخداوندا، تو م یبل»بدو گفت: 

 «مرا خوراک بده. یبره ها»بدو گفت: 

 «؟یینمایت ممرامحب ایآ ونا،یشمعون، پسر  یا»به او گفت:  یباز درثان 

 .« دارمیکه تو را دوست م یدان یخداوندا، توم یبل»به او گفت:  

 « کن. یگوسفندان مرا شبان»بدو گفت: 

 «؟یداریمرا دوست م ونا،یشمعون، پسر  یا»مرتبه سوم بدوگفت: 
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 «؟یداریمرا دوست م»مرتبه سوم بدو گفت  رایپطرس محزون گشت، ز 

 .«دارمیکه تو را دوست م یدان یتوم. یواقف هست زیچ خداوندا، تو بر همه»پس به اوگفت:  

 گوسفندان مرا خوراک ده.»بدوگفت:  یسیع 

که  یولکن زمان یرفتیم یخواستیو هر جا م یبست یکمر خود رام ،یکه جوان بود یوقت میگویبه تو م نیآم نیآم

و « برد. ندتو را خواه یخواه یکه نم ییتو را بسته به جا گرانیکرد و د یخود را دراز خواه یدستها یشو ریپ

از عقب من »را گفت، به او فرمود:  نیسخن اشاره کردکه به چه قسم موت خدا را جالل خواهد داد وچون ا نیبد

 ۱۹ – ۱۵: 2۱ وحنای «.ایب

 

 را دوست دارد کامالً عیسیِ خداوند،  اینکه را انکار کرده بود و اکنون با سه بار گفتن عیسیِ خداوندسه بار  پطرس

 شد. میترم

 

 خالصه

 

عیسیِ راه رفتن با بود. با  ریگیماه یک ،عادی  کارگر  کی پطرسشد ،  پطرس یوارد زندگ عیسیِ خداوند یوقت

 زین یامروز ایماندارامر در مورد هر  نی. همدیخدمت آموزش د یبرا او،  به مدت سه سال به صورت روزانه خداوند

. او سپرد عیسیِ خداوند بهخود را کامال  یزندگ پطرساست.  رسپردگیس پطرس یتواند صادق باشد. راز زندگ یم

متعهد استفاده  ظرف کیتواند از  یسپرد. خداوند امروز م عیسیِ خداوندرا به  زیهمه چ ش و، دوستانش ، وقتشکار

 از ما استفاده کند! کیخواهد از هر  یکند. او م
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 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ست؟یکرد چ افتیدر عیسیِ خداونددر مورد شخص  پطرسکه  ای یعیطب فرامکاشفه ( ۱

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیبزن یمثال پطرس مانیاز ا (2

 

 

 

 

 

 

 ؟دیمثال بزن پطرس یها شکست ( از3

 

 

 

 

 

 

داد که  نانیاطم عیسیِ خداوندبه  پطرسکه  زمانیبه پطرس داد  عیسیِ خداوندکه  یسه فرمان (۴

 ؟ ه بوداو را دوست دارد ، چ
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 درس هشتم

 پطرس یک صخره

 

 شروع خدمت پطرس
 

که  ی. هنگاموجود نداشتتردیدی در ایمان او  چی، ه عیسیِ خداونداز زمان انکار  بعدشد.  استوار مانیدر ا پطرس

 بود. یک صخره،  پطرس حقیقتاً. او شد یگریکرد ، شخص د افتیروح القدس را در پنطیکاستدر  او

 میدر اورشل پطرسکه ابتدا  دی. جالب است بدانمیخواهد امروز انجام ده یاز آنچه خدا م ودب ییالگو پطرس خدمت

 .داد بشارتسامره  درو سپس  هیهودیو 

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 یگاه خدمتیجا

 

 .انیهودی ریبود تا غ انیهودی یبرا شتریب پطرسخدمت 

او  رایکه بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنانکه بشارت مختونان به پطرس، ز دندیبه خالف آن، چون د بلکه

  ۸ - ۷: 2 انیغالط .امتها عمل کرد یرسالت مختونان در پطرس عمل کرد، در من هم برا یکه برا

 

دارد.  یا ژهیو جایگاه زین ایماندارهر  یاز مردم فراخواند ، برا یگروه خاص برایرا  پطرسکه خداوند همانطور 

در افراد  ای مورد سوء استفاده قرار گرفتهخانمان ها ، زنان  ی، بفاحشه ها ها ،  یبه معتادان به مواد مخدر ، الکل یبرخ

 نیشوند. مهم ا یم خواندهفرا یمردم ینژادها ایخاص به ملل  گرید یشوند. برخ یفراخوانده م های خاصحرفه 

 .دریابیدخود  خدمت یاست که اراده خدا را برا

 کرد. دیخود تجربه خواه خدمترا در  بزرگی ی، قدرت و اثربخش خدمت هستیدانجام  در حال که همانطور
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 اول موعظه

 ۴۱-۱۴: 2اعمال 
 

 بود. کاستیروز پنط یسخنران اصل پطرس

 م،یسکنه اورشل عیوجم هودیمردان  یا»گفت:  شانیبرخاسته، آواز خودرا بلند کرده، بد ازدهی پطرس با آن پس

  2:۱۴ اعمال .دیریو سخنان مرافراگ دیرا بدان نیا

 

 ثبت شده معجزه نیاول

 ۱۱-۱: 3 اعمال

 

والن انجام توسط رس ، کاستیکه پس از روز پنط پر از جزئیاتی ةشد ثبتمعجزه  نیدر اول وحنایو همچنین  پطرس

 لنگ در دروازه معبد بود. مرد یشفا نی. اشدندشد ، برجسته 

 

را که لنگ مادرزاد  ی. ناگاه مردرفتندیم کلیبا هم به ه وحنایدر ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و  و  ۹ - ۱: 3 اعمال

صدقه بخواهد.  کلیبه هگذاشتند تا از روندگان  ینام داردم لیکه جم کلیکه او را هرروزه بر آن در ه بردندیبود م

 یبر و وحنایخواست. اما پطرس با  دقهداخل شوند، ص کلیبه ه خواهندیکه م دیراد وحنایآن شخص چون پطرس و 

. آنگاه پطرس ردیبگ یزیچ شانینظرافکنده، منتظر بود که از ا شانیپس بر ا« به ما بنگر.»گفت:  سته،ینگر کین

و دست « و بخرام! زیبرخ یناصر حیمس یسی. به نام عدهمیم به تو ماماآنچه دار ست،یمرا طال و نقره ن»گفت: 

 شانیو با ا دیوخرام ستادیاو قوت گرفت و برجسته با یو ساقها هایکه در ساعت پا دیزانیراستش راگرفته او را برخ

خوانان  حیقوم او را خرامان و خدا راتسب عیشد. و جم کلیداخل ه انیوخدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خ

  .دندید
 

 جفا نیاول

 ۴ باب اعمال
 

را به  وحناو ی پطرس هودی مذهبی. رهبران دیمرد رس 5۰۰۰و تعداد آنها به  افتندینجات  یاریمعجزه ، بس نیا جهینت در

 بود. جفا زمان  نیا ی دراصل یسخنگو پطرسکردند.  به بازجویی از آنها زندان انداختند و روز بعد شروع
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آنگاه  «د؟یکار را کرده ا نیشما به کدام قوت و به چه نام ا»که  دندیپرس شانیبداشتند واز ا انیمرا در  شانیا و

  ۸ - ۷: ۴ اعمال ل،یاسرائ خیقوم و مشا یروسا یا»گفت:  شانیپطرس از روح القدس پر شده، بد

 

 نمود عملدر اقتدار  پطرس

 ۱۱-۱: ۵ اعمال

 

 .نموداستفاده  بیدر برابر گناه و فر سایکل شتنمحفوظ دامحافظت و  یالقدس از پطرس برا روح

آن را به اطالع زن خود نگاه داشت و  متیاز ق یفروخته، قدر یملک ره،ینام، با زوجه اش سف ایحنان یشخص اما

  2 - ۱: ۵ اعمال .رسوالن نهاد یاز آن راآورده، نزد قدمها یقدر

 

 عمل کرد )معرفت( در کالم دانشپطرس 

 

 یده بیدل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فر طانیچرا ش ایحنان یا»پطرس گفت:  آنگاه  ۶ - 3: ۵ اعمال

تو نبود؟ چرا  اریاز آن تو نبود و چون فروخته شد در اخت یچون داشت ایآ ؟یرا نگاه دار نیزم متیازق یو مقدار

افتاده، جان بداد و  دیسخنان راشن نیچون ا ایحنان« بلکه به خدا. یبه انسان دروغ نگفت ؟یرا در دل خود نهاد نیا

برده،  رونیگشت. آنگاه جوانان برخاسته، او را کفن کردند و ب یمستول زهایچ نیبر همه شنوندگان ا دیشد یخوف

  .دفن نمودند

 

 فرصت داد سفیرهبه  * 

 .رو راست باشدداد تا  یفرصت سفیرهبه  پطرس

مرابگو »اش ازماجرا مطلع نشده درآمد. پطرس بدو گفت:  سه ساعت گذشت که زوجه ن،یتخم و  ۹ - ۷: ۵ اعمال

تا روح  دیچه متفق شد یبرا»گفت:  یپطرس به و.« نیبه هم ،یبل»گفت:  «د؟یفروخت متیق نیرا به هم نیزم ایکه آ

 رونیکه شوهر تو را دفن کردند، بر آستانه است و تو را هم ب یآنان یهایپا نکیا د؟یخداوند را امتحان کن

  «.ردخواهندب
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  * نتیجه آن خداترسی بود

 یبرده، به پهلو رونی. پس بافتندیاو افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده  یقدمها شیساعت، پ در

  ۱۱ - ۱۰: ۵ اعمال .فرو گرفت دند،یرا شن نیرا که ا یو همه آنان سایکل یتمام دیشد یشوهرش دفن کردند. وخوف

 

همچنین و  ندبرد یخداوند پ میآنها به قدرت عظ آمد به این خاطر بود کهافراد  نیابر که  ی. ترسستیبد ن یترس هر

 قوم خدا مهم است. ی. ترس و احترام به خداوند براه بود را از آنها خواستار شد قتیاو حق

 

 ارتشر صیتشخ *

همانطور که  ه بودهشدار داد از حمله شریر به آن ها محافظت شود. روح القدس شریرخود از  انیدر م دیبا سایکل

  . هشدار داد سفیرهو  حنانیادر مورد  پطرسروح القدس به 

ملک را  آنان را اجبار نکرده بودکس  چیپول خبر داشت. ه بیدانش عمل کرد. او از فر عطیه کالمدر  پطرس

از  ، )کلیسا( بدنن در آ یخاص "جایگاه"خواستند  یم رایکرده و دروغ گفته اند ز نیبفروشند. آنها حتماً چن

 نبود ، بلکه دروغ گفتن به روح القدس بود. ولاز پ یآنها در نگه داشتن مقدار یداشته باشد. گناه واقع ایمانداران

کس به او نگفت که چه  چیمدت ه نیو همسرش سه ساعت فاصله داشت و در ا حنانیااست که از زمان فوت  جالب

 گناه باشد! تاکنند  یخواستند کار یبوده که نمشده از قدرت خدا نگران  ستمی بای افتاده است. مردم آنقدر یاتفاق

 

 ” هیسا خدمت

 ۱۶-۱2: ۵ اعمال

 

 داشت. شفا دادنقدرت  زیاو ن هیسا یبود که حت ادیآنقدر ز جریان داشت ، پطرس از طریقخدا که  قدرت

 ضانیکه مر یاز مردان و زنان، بقسم یانبوه شدند،یبه خداوند متحد م ماندارانیا شتریوب  ۱۶ - ۱۴: ۵ اعمال

 شانیاز ا یاو بربعض هیاقال سا د،یکه پطرس آ یتا وقت دندیآوردند و بر بسترها و تختهاخوابان رونیرادر کوچه ها ب

 عیرا آورده، جمع شدند و جم دهیلارواح پ دگانیو رنج د مارانیب م،یاز بلدان اطراف اورشل ی. و هرگروهفتدیب

  .افتندیشفا شانیا
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 (یالملل نیب جهانی  ) خدمت
 

 .نمودو خدمت  کرد سفر هودایو  میاز مناطق خارج از اورشل یاریدر بس پطرس

 

 سامرهدر 

 2۵-۱۴: ۸ اعمال

 

 کردند افتیرا در دیافراد تعم *

را نزد  وحنایاند، پطرس و  رفتهیکه اهل سامره کالم خدا را پذ دندیبودند، چون شن میرسوالن که در اورشل اما

 شانیاز ا چکسیکه هنوز بر ه رایز ابند،یدعا کردند تا روح القدس را ب شانیآمده، بجهت ا شانیفرستادند. وا شانیا

گذارده، روح القدس را  شانیو بس. پس دستها بر ا دندبو افتهی دیتعم یسینازل نشده بود که به نام خداوند ع

  ۱۷ - ۱۴: ۸ اعمال .افتندی

 

 کردند.می  افتیروح القدس را در دیگذاشتند و آنها تعممی مردم  یرو دست خود را بر وحنایو  پطرس

( ، سراسر سرزمین خود) هیهودیبعد و  نمائیمخدمت )شهر خود(  میدر اورشل دیکه ما ابتدا با فرمود عیسیِ خداوند

 .نیزم اقصاء نقاط( و سپس به می شویمآنها به  لیتمامکه  افرادی ) یانسپس به سامر

 

 .دیتوجه کن پطرس یمتخد یالگو به

 

 داده شد صیتشخ شرارت *

خواست آن قدرت را  یماو ،  دیدرا  شد یآشکار م پطرس اندست قیرا که از طر یقدرت ، جادوگر شمعون یوقت

 بود. صریحو  رککامالً پطرس بخرد. واکنش 

  

. تو شودیا به زر حاصل مخد یکه عطا یزرت با تو هالک باد، چونکه پنداشت»بدو گفت:  پطرس  23 - 2۰: ۸ اعمال

شرارت خود توبه کن  نیباشد. پس از ا یکه دلت درحضور خدا راست نم رایز ستین یامر، قسمت و بهرها نیرا درا
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شرارت  دیدر زهره تلخ و ق نمیب یکه تو رام رایشود، ز دهیفکر دلت آمرز نیا دیو از خدا درخواست کن تاشا

  «.یگرفتار

 

 ارواح عمل کرد. صتشخی روحانیِ یهبا عط پطرس

 

 لُدَّه در 

 3۵-32: ۹ اعمال

 

عیسیِ داد. می انجام داده است انجام  عیسیِ خداوند دیده بودرا که  یکرد همان کار یسفر م پطرس به جایی وقتی

 کرده بود که او انجام داد. ییرا مامور انجام کارها ایماندارانپطرس و همه ،  خداوند

 

 شفا یافت اسینیا* 

 یماریکه هشت سال در بستر ب ی، فلج را یافت اسینیبه نام ا یدر لُد َّه رفت. در آنجا مرد نیمقدس داریبه د پطرس

 یهمه کسان نیسپس بالفاصله برخاست. بنابرا ".«و بستر خود را جمع کن! زیبرخ،  اسینیا"به او گفت:  پطرسبود. 

 د.نمودنخداوند بازگشت  یبه سو ،نددیلُدَّه و سارون او را دکه در 

 

 در یافا

 ۴3-3۶: ۹اعمال 

 

 از مرگ زنده شد ( تایطاب) * غزال

 یکرد خدا م حس پطرس یآنجا بود. وقت پطرسرا از مرگ زنده کرد ،  روسیایدختر  ، عیسیِ خداوندکه  یهنگام

 .انجام دادخواهد کرد و همان کار را  کاری چه عیسیِ خداونددانست که  یمپطرس ،  برخیزاندرا غزال خواهد 

 

 یاز اعمال صالحه و صدقات یآن غزال است. و ینام بود که معن تایطاب ،یا ذهیتلم افا،یدر  و ۴2 - 3۶: ۹ اعمال

 گذاردند. و چونکه لده یبمرد و او را غسل داده، در باالخانه ا مارشده،یاو ب امیپر بود. از قضا در آن ا کرد،یکه م
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درآمدن »او فرستاده، خواهش کردند که  دنجا است، دو نفرنزکه پطرس در آ دندیبود وشاگردان شن افایبه  کینزد

زنان  وهیاو را بدان باالخانه بردندو همه ب دیآمد و چون رس شانیآنگاه پطرس برخاسته، باا.« ینزدما درنگ نکن

. اما ددادنینشان م یبود دوخته بود، به و شانیکه با ا یکه غزال وقت ییجامه ها راهنهاویکنان حاضر بودند و پ هیگر

که درساعت !« زیبرخ تا،یطاب یا»بدن توجه کرد و گفت:  یکرده، زانو زد و دعا کرده، به سو رونیابپطرس همه ر

و مقدسان و بیوه زنان را  دشیزانیبنشست. پس دست او را گرفته، برخ ده،یچشمان خود را باز کرد و پطرس را د

  .آوردند مانیبه خداوند ا یاریبس افت،یشهرت  افای یماممقدمه در ت نیزنده سپرد. چون ا شانیخوانده، او را بد

 

 عیسیِ خداوندفرستاد؟  رونیاز پدر و مادر و سه شاگرد از اتاق ب ریهمه را به غ عیسیِ خداوندکه چگونه  دیدار ادیبه 

 .انجام دادکار را  نیهم زین پطرس نداشتند را بیرون کرد، را که باور  یکسان

اگر با دلسوزی عمل . نماید یعمل نم نفسانی عاطفی یکند ، اما هرگز در قلمرو یم ترحم عمل به جهت مانیا

از مرگ زنده  یکه هر شخص ستیاراده خدا ن نی، اکهنی. با امیهمه را از مرگ زنده کنمی خواهیم آنگاه  ،کنیم

عیسیِ که  دیباش تهداش ادی. به دیبشنو خداوندکلمه واضح از  کیمهم است که  اریبس ، مانیاز ا موقعیت نیشود. در ا

شوند که  یزنده م زمانیداد. مرده ها فقط می  می دهد را انجام انجام پدر دید یفقط آنچه که ماو  فرمود خداوند

 یرا آزاد م مانیا آن عطیة  جهیدر نت که کند ،می  افتیدر کالم حکمت فراطبیعی از خداوند  کی یک ایماندار

 کند.

 

بدو نشان خواهد داد تا  نیو اعمال بزرگتر از ا دینمایبدو م کندیو هرآنچه خود م داردیمکه پدر پسر را دوست  رایز

  ۵:۱۹ وحنای .دییشما تعجب نما

 

 ۱۰ باب اعمال،   هیصریقدر 

 

 * دید و رویا 

 هودی ریجهان غ یگشودن درها یبرا اوبود که خداوند از  یکس نیبود. همچن هودی قومبا  ، پطرس یاصل ارتباط

 ده کرد.استفا
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                   خدا یوفادار به آن قیاز طر رایاست ، ز ژهیو اریبس ، از آن یناش میو تعال داد پطرسکه خداوند به  رویایی

 .میاراده او را انجام ده میتا بتوان می آموزدبه ما را  میدرک کن ای میبدان دیرا که با ییزهایچپی می بریم ، زیرا 

 ریغ کیداد که  یاجازه نم لی. او هرگز با کمال متعصب داشت انیهودی رینسبت به غ یهودی یک به عنوان پطرس

تعصب  نیداشت و ا یا ژهیو تیمامور پطرس یرفت ، اما خدا برا یو هرگز به خانه آنها نم دیایبه خانه اش ب یهودی

 .می شدشکسته  دیبا

 

او را رخ نمود. پس  یخودیب کردند،یاضر ماوح یبخورد. اما چون برا یزیواقع شد که گرسنه شده، خواست چ و

 شود،یبر او نازل م ختهیآو نیزم یبزرگ به چهار گوشه بسته، به سو یرا چون چادر یو ظرف دیآسمان را گشاده د

پطرس  یا»که  دیرس یبه و ی. و خطابدو مرغان هوابودن نیاز دواب و وحوش و حشرات زم یکه در آن هر قسم

 گریبار د« حرام هرگز نخورده ام. ایناپاک  یزیچ رایحاشا خداوندا ز»پطرس گفت:  «برخاسته، ذبح کن و بخور.

سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن  نیوا« آنچه خدا پاک کرده است، تو حرام مخوان.»که  دیرس یخطاب به و

شد، ناگاه چه با دیکه د ییاینرویبود که ا ریمتح اریظرف به آسمان باال برده شد. و چون پطرس در خود بس

شمعون معروف »که  دندیپرسیو ندا کرده، م دند،یخانه شمعون را تفحص کرده، بر درگاه رس وسیلیفرستادگان کرن

. طلبندیم راسه مرد تو  نکیا»راگفت:  یروح و کرد،یتفکر م ایوچون پطرس در رو« منزل دارد؟ نجایبه پطرس در ا

که  یپس پطرس نزد آنان« را فرستادم. شانیکه من ا رایک مبر زش چیبرو و ه شانیشو و همراه ا نییپس برخاسته، پا

 «ست؟ی. سبب آمدن شما چدیطلبیمنم آن کس که م نکیا»آمده، گفت:  نییفرستاده بود، پا ینزد و وسیلیکرن

که  افتیاز فرشته مقدس الهام  کنام،ین هودی فهیطا یتمام زدمرد صالح و خداترس و ن ،یوزباشی وسیلیکرن»گفتند: 

آن روز پطرس  ینمود. وفردا یرا به خانه برده، مهمان شانیپس ا« را به خانه خود بطلبد و سخنان از تو بشنود. تو

  23 - ۱۰:۱۰ اعمال .همراه او رفتند افایروانه شد و چند نفر از برادران  شانیبرخاسته، همراه ا

 

 کردند افتیدر را روح القدس انیهودی ریغ *

و دوستان خاص خود را  شانیخو وسیلیشدند و کرن هیصریوارد ق گرید روز 2۸ - 2۷,   2۵ - 2۴: ۱۰ اعمال

افتاده، پرستش  شیهایاو را استقبال کرده، بر پا وسیلی. چون پطرس داخل شد، کرندیکشیم شانیخوانده، انتظار ا

را با  یهودیکه مرد دیشما مطلع هست»گفت:  شانی. پس بدافتی ریکث یکرد. و با اوگفتگوکنان به خانه درآمده، جمع

نجس  ایرا حرام  چکسیداد که ه میخدا مرا تعل کنینزداو آمدن حرام است. ل ایمعاشرت کردن  یشخص اجنب

  .نخوانم
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 .ستیک حقیقتاً عیسیِ خداونددادن کرد که  حیآنها شروع به توض یبراپطرس ادامه دادند و  کردن آنها به صحبت

 

 نیا.« افتیآورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد  مانیا یرکه به وکه ه دهندیبر او شهادت م ایانب عیوجم

نازل شد. و مومنان از اهل ختنه  دند،یکه کالم را شن یسخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روح القدس بر همه آنان

 شانیکه ا رایزروح القدس افاضه شد،  یعطا زیهان امتافتادند از آنکه بر  رتیکه همراه پطرس آمده بودند، در ح

  ۴۶ - ۴3: ۱۰ اعمال .کردندیم دیکه به زبانها متکلم شده، خدا راتمج دندیرا شن

 

 پطرسگزارش 

 ۱۸-۱: ۱۱ اعمال

 

 رفته بود و با آنها غذا خورده بود.نامختونان را شکسته بود. او به خانه  یانسان رسومات پطرس

نزد او که  ی، در مورد مردان بود دهیکه د رویاییمورد  افتاده است ، در یگفت که چه اتفاق گرید رسوالنبه  پطرس

 که: گرفت جهیکردند. او نت افتیروح القدس را در دیآنها رفته است و آنها نجات و تعم باچگونه  نکهی، و ا آمدند
 

خداوند، پس من که  حیمس یسیآوردن به ع مانیچنانکه به ما محض ا د،یبخش شانیچون خدا همان عطا رابد پس

 یف»گفتند:  دکنانیساکت شدند و خدا را تمج دند،یرا شن نیچون ا «م؟یکه بتوانم خدا را ممانعت نما باشم

  ۱۸ - ۱۷: ۱۱ اعمال «!را عطا کرده است بخش اتیتوبه ح زیخدا به امتها ن قت،یالحق

 

که در سراسر  یانیهودیهمه  یهمه جهان است ، نه فقط برا یکه نجات برا فهمیدنداست که رسوالن  یبار نیاول نیا

 کنند. یم یجهان زندگ
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 از زندان پطرس یمعجزه آسا آزادی

 

 ۱۹-۱: ۱2 اعمال

 الوقوع بیقر مرگمشرف به 

 

را با  یعقوبپادشاه  سِیرودیه. فرامی خواند گرانیرا جدا از د یوحناو  یعقوب،  پطرس ،  عیسیِ خداوند اغلب

 زیکرد که احتمال مرگ او ن یاحساس م شاید پطرسندان انداخت. را به ز پطرسبه قتل رساند و سپس  ریشمش

 وجود دارد.

کشت.  ریرا به شمش وحنایبرادر  عقوبیدراز کرد و سایاز کل یپادشاه، دست تطاول بر بعض سیرودیدر آن زمان ه و

س او را گرفته، در بود. پ ریفط امیگرفتار کرد و ا زیرا پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس ران هودیکه  دیو چون د

کنند و اراده داشت که بعداز فصح او را  یرا نگاهبان اوسپرد که  انیسپاه یزندان انداخت و به چهار دسته رباع

  ۴ - ۱: ۱2 اعمالآورد.  رونیقوم ب یبرا
 

 نمودمی در دعا شفاعت  سایکل

 

 ریداشت، پطرس به دو زنج ین وآورد رونیقصد ب سیرودیکه ه ی. و در شبداشتندیپس پطرس را در زندان نگاه م

 یخداوند نزد و ه. ناگاه فرشتکردندیم ینزد در زندان را نگاهبان انیکچیخفته بود و کش یدو سپاه انیبسته، درم

که .« زیبرخ یبزود»و گفت:  دارنمودیپطرس زده، او را ب ی. پس به پهلودیدر آن خانه درخش یحاضر شد و روشن

 ۷ - ۵: ۱2 اعمال .ختیراز دستش فرو  رهایدر ساعت زنج

 

 آزاد شد پطرس

 

خود را بپوش و  یردا»گفت:  یکرد و به و نیپس چن« برپا کن. نیکمر خود را ببند و نعل»راگفت:  یو فرشته و 

است بلکه  یقینمودحق یو ندانست که آنچه از فرشته رو دیشده، از عقب او روانه گرد رونیپس ب.« ایازعقب من ب

و  دندیرس رودیشهر م یکه به سو ی. پس از قراوالن اول و دوم گذشته، به دروازه آهنندیبیگمان برد که خواب م
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برفتند که در ساعت فرشته از او  هکوچ کیرفته، تا آخر  رونیباز شد؛ و از آن ب شانیا یرو شیآن خودبخود پ

را فرستاده، مرا از دانستم که خداوندفرشته خود  قیاکنون به تحق»شد. آنگاه پطرس به خودآمده گفت:  بیغا

 ۱۱ - ۸: ۱2 اعمال.« دیرهان هودیانتظار قوم  یواز تمام سیرودیدست ه

 

 بسیاری دعا می کردند

 

شده،  عجم یاریملقب به مرقس آمد و در آنجا بس یوحنایمادر  میبه خانه مر افت،یرا در نیچون ا ۱2:  ۱2 اعمال

 . کردندیدعا م

 

 شد پاسخ دادهدعاها 

 

در را باز نکرده، به  یرودا نام آمد تا بفهمد. چون آوازپطرس را شناخت، از خوش یزیکن د،یراکوباو در خانه  چون

  ۱۴ - ۱3: ۱2 اعمال «.است ستادهیپطرس به درگاه ا»اندرون شتافته، خبر داد که 

 

 عدم ایمان و باور

 

در را  وستهیاما پطرس پ« شد.است، گفتند که فرشته او با نیکرد که چن دیوچون تاک.« یا وانهید»را گفتند:  یو

  ۱۶ - ۱۵: ۱2 اعمال .افتادند رتیو در ح دندی. پس در را گشوده، او را ددیکوبیم

 

. بله ، بدهیماز دست دارد را ما  یخدا برا ای که حقیقی امغیتوان پ یم یبه راحت یک واقعه انیبدر  اوقات یگاه

 مانیا" بگوئیمتوان  یمما شوکه شدند.  ایماندارانآمد ،  آناندعای از زندان آزاد شد و به جلسه  پطرس حقیقتاً یوقت

همچنین قربانی کردن و  پطرس قائل بودند برایآنها  اهمیتی بود که میدرک کن دیاما آنچه با "آنها کجا بود؟ حقیقی

 .ندانجام داد، گرد هم آمدن و دعا کردن  یبراکه  یزمان

 کشته شده باشد. یعقوبمانند  قاًیدق پطرسکه  بود زیاد شامکانکردند ،  یآنها دعا نم اگر
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 ردیم یپادشاه م سِیرودیه

 23-۱۹: ۱2 اعمال

 
 "داده بودند اجازه"را که  یبکشد. او نگهباناننیز را  پطرسرا کشته بود. او قصد داشت  یعقوبپادشاه  سِیرودیه

 .ردیمقرار بود خودش ب یبه زود پادشاه  سِیرودی، کشته بود. اما ه برود را پطرس

 

. و خلق ندا کردیرا خطاب م شانیلباس ملوکانه در بر کرد وبر مسند حکومت نشسته، ا سیرودیه ن،یمع یدرروز و

ننمود و کرم او  دیکه خدا را تمج رایکه آواز خداست نه آواز انسان. که در ساعت فرشته خداوند اورا زد ز کردندیم

  2۴ - 2۱: ۱2 اعمال .افتی یرا خورد که بمرد. اما کالم خدا نمو کرده، ترق

 پطرسمرگ 
 

 ییشگویدر مورد آن پ عیسیِ خداوندکه  میدان یبه ما گفته نشده است. ما م یزیچ پطرسکتاب مقدس از مرگ  در

 کرد.

 

و هر جا  یبست یکمر خود را م ،یکه جوان بود یوقت میگو یبه تو م نیآم نیآم   ۱۹  - ۱۸: 2۱ وحنای لیانج

که  ییتو را بسته به جا گرانیکرد و د یخود را دراز خواه یدستها یشو ریکه پ یلکن زمانو یرفت یم یخواست یم

را  نیداد و چون ا واهدسخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جالل خ نیتو را خواهند برد.  و بد یخواه ینم

 .ایگفت، به او فرمود، از عقب من ب

 

به رم رفت و در آنجا تحت سلطه  ماًیخود از زندان مستق یه آسامعجز یآزاد در پی پطرس،  اتیروا یطبق برخ

و  دیامتناع ورز عیسیِ خداوندمانند مرگ از مصلوب شدن که او روایت وجود دارد  نیا نینرون مصلوب شد. همچن

وجود  سمطلب در کتاب مقد نیاثبات ا یبرا یزیچ چیه اما بکشند. بیبه صلبر عکس درخواست کرد که او را 

در آنجا  رفتن پطرس ایدر مورد حضور  یزیاما او هرگز چ میاز وجود پولس در رم دار حکایت نی. ما چندندارد

 ذکر نکرده است.
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 خالصه

 

از  او یرویزمان شروع پاولین از  پطرس یدر زندگ رییمعجزه تغ نیمعجزات است. اول یبررس پطرس ، یمطالعه زندگ

روح القدس  دیتعم و همچنین از زمان دریافت ، بود در محاکمه او داوندعیسیِ خانکار  از زمان ، بود عیسیِ خداوند

 .نداشتاز مرگ  یترس ی، و حتنمی ترسید کس  چی، از ه شد دلیربالفاصله  کهبود 

 ازاو  هیسا یبود که وقت قویچنان  پطرسمسح بر  ی. گاهکردکند و معجزه  یمعجزه م عیسیِ خداوندکه  دید او

غزال  پطرسکشته شدند.  افرادکرد و  افشاء و رسوا سای. او گناهان را در کلافتندیمی نها شفا ، آ می گذشت     مردم

او فرستاد.  یآزاد یرا برا یبود و خداوند فرشته ارو به رو مرگ  بارا از مرگ زنده کرد. او در زندان  (  تایطاب)

 !میکار را بکن نیهم میتوان یم مداشت و ما ه یزنده قدم برم یخدا یعیطبفرا یبا قدرت معجزه آسا پطرس
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 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

امروز شما  یکه در زندگ دیروح القدس آموخته ا دیپس از تعم پطرس یاز زندگ یزیچه چ (۱

 دارد؟ ییمعنا

 

 

 

 

 

 

 نیچرا هم دینک یدروغ گفتند ، بالفاصله کشته شدند. فکر م خداوندبه  حنانیا و سفیره ی. وقت2

 دهد؟ یرخ نم ساهایاتفاق امروز در کل

 

 

 

 

 

 

 ما مهم است؟ یبرا  هامروز رخ داد  هیصریکه در ق یچرا اتفاقات -3
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 نهمرس د

 مرا مردن ، نفع است

 
 .است و مردن نفع حیمس ستنیمرا زکه با مرگ روبرو شد ، گفت:  یپولس رسول هنگام

 شود. یو مرگ روبرو م تیبا آزار و اذ ایماندار کیه چگونه ک میآموز یم استیفان یزندگ قیطر از

 

 فانیاست

 

 ۶،۸،۷اعمال 

 از شماس ها یکیفان ، یاست

 

شماس  کی یها تیصالح نیا رایکامل بود ز حکمتنام ، پر از روح القدس و  نیک یفان فردیکه است میدان یم ما

 بود.

 

مهم  نیرا برا شانیتا ا دیخود انتخاب کن انیس وحکمت را از منام و پر از روح القد کیبرادران هفت نفر ن یلهذا ا

  ۶:3 اعمال .میبگمار

 

مردم  نیدر ب ییمعجزه آسا یبه عنوان شماس ، شروع به انجام معجزات و نشانه ها شدن ، او بالفاصله بعد از انتخاب

 .نمود

 

 انجام دادمعجزه  *

  ۶:۸ اعمال.شدیمردم از او ظاهر م انیدر م مهیومعجزات عظ اتیو قوت شده، آ ضیپر از ف فانیاست اما
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 با مخالفت روبرو شد *

 ایو آس ایقیو ازاهل قل انیو اسکندر انیروانیو ق انینیبرتیل سهیکه مشهور است به کن یا سهیچند از کن یتن و

  ۶:۹ اعمال کردند، یمباحثه م فانیبرخاسته، با است

 

 حکمت خدا را داشت *

   ۶:۱۰ اعمال .مکالمه نداشتند یارای گفت،یکه او سخن م یبا آن حکمت و روح و

 

 در مورد او دروغ گفته شد*

      زیو خدا سخن کفرآم یکه به موس میدیشخص راشن نیا: »ندیداشتند که بگو نیچند نفررا بر ا پس ۶:۱۱ اعمال

  «.گفت یم

 

 به دروغ متهم شد *

تند و او را گرفتار کرده، به مجلس حاضر ساختند. و شهود تاخ یبر سر و ده،یو کاتبان راشوران خیقوم و مشا پس

 رایدارد. ز یمکان مقدس و تورات دست برنم نیبر ا زیشخص از گفتن سخن کفرآم نیا»کذبه برپاداشته، گفتند که 

خواهد  رییبه ما سپرد، تغ یراکه موس یو رسوم ازدمکان را تباه س نیا یناصر یسیع نیا گفتیکه م میدیاو را شن

  ۱۴ - ۱2: ۶ اعمال «.ددا

 

 منعکس نمودجالل خدا را * 

  ۶:۱۵ اعمال .دندیرا مثل صورت فرشته د یکه در مجلس حاضر بودند، بر او چشم دوخته، صورت و یهمه کسان و

 

 استیفانمرگ  عیوقا

 شد موعظه لیانج

 

 لیانج بشارت یفرصت برا نیفان از ایو است ریخ ایاتهامات درست است  نیا ایکه آ دیفان پرسیاعظم از است کاهن

را به کشتن او متهم کرد.  یرهبران مذهب یادامه داد و حت حیشروع کرد و تا آمدن مس میابراه ازفان یاست .استفاده کرد

 داد. انیپا مقدس  یخشم دلیری و  را با موعظهاو 
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چنانکه  د،یکنیقدس مقاومت مبا روح ال وستهیشما پ د،یگردنکشان که به دل و گوش نامختون یا  ۵3 - ۵۱: ۷ اعمال

که  یراکشتند که از آمدن آن عادل یکه پدران شما بدو جفا نکردند؟ و آنان ایازانب ستیشما. ک نیپدران شما همچن

آن را  افته،یرا عتیاخبارنمودند. شما که به توسط فرشتگان شر شیپ د،یکنندگان و قاتالن او شد میشما بالفعل تسل

  «!دیحفظ نکرد

 

فان نمونه فوق العاده یکنند و است اندیشهآنها به پاسخ  یدر مورد چگونگ دیبه شاگردان گفته بود که نبا اوندعیسیِ خد

 گفته شود.از طریق او سخنان  این و ابدی انیموضوع است. او اجازه داد روح القدس در او جر نیاز ا یا

 

 ختیخشم آنها را برانگ *

 خود را فشردند. یبودند که دندانها یعصبانو کاهن اعظم آنقدر  نیسنهدراعضای مجلس 

  ۷:۵۴ اعمالخود را فشردند.  یدندانها یشده، بر و شیدلر دندیرا شن نیا چون

 

 فان در روح ماندیاست *

 ستادهیرا بدست راست خدا ا یسیو ع دیو جالل خدا راد ستیآسمان نگر یاو از روح القدس پر بوده، به سو اما

  ۵۶ - ۵۵: ۷ اعمال «.نمیبیم ستادهیده، و پسر انسان رابه دست راست خدا اآسمان را گشا نکیا»وگفت: 

 

 است را ستادهیرا که در همانجا در کنار او ا عیسیِ خداوندفان در روح ماند و به آسمان نگاه کرد تا جالل خدا و یاست

 .ندیبب

 

 کردند یرهبران از گوش دادن خوددار *

بر او حمله کردند، و از  کدلیخود راگرفته، به  یو گوشها دندیبرکش ادید فربه آواز بلن آنگاه ۵۸ - ۵۷: ۷ اعمال

که سولس نام داشت  یجوان یهایخود را نزد پا یسنگسارش کردند. و شاهدان، جامه ها ده،یکش رونیشهرب

  .گذاردند

 

 دیفان آنها را بخشیاست *

  ۷:۶۰ اعمال .دیرا گفت و خواب نیا.« رینهامگیر اگناه را ب نیخداوندا ا»زانو زده، به آوازبلند ندا درداد که  پس
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 فانیشهادت است

 

 یبود. مرگ او باعث پراکندگ هیاول ایمانداران هیعل بر دیشد جفایآغاز  اوبود و مرگ  دیشه نیفان اولیاست

 بشارت می دادند.رفتند کالم را  یخارج شد و آنها هر کجا که م به ایمانداران

 

و سامره  هیّهودی یکه همه جز رسوالن به نواح یحدّ به د،یعارض گرد میاورشل یسایر کلب دیشد یو در آن وقت جفا

را معذّب  سایامّا سوْلُس کلبرپا داشتند.  یمیماتم عظ یو یرا دفن کرده، برا فانیپراکنده شدند.  و مردان صالح است

  3 - ۱: ۸ اعمال ..دافکنیبه زندان م ده،یبرکش او خانه به خانه گشته، مردان و زنان ر ساخت یم

 

و به  گشتندیم هیو قپرس وانطاک ایقینیبرپا شد متفرق شدند، تا ف فانیکه در مقدمه است یتیکه به سبب اذ یآنان و

بودند، چون به  روانیکه از اهل قپرس و ق شانیاز ا یبعض کنیوبس کالم را نگفتند. ل هودیاز  ریبه غ چکسیه

و  بودیم شانیو دست خداوند باا دادند،یبشارت م یسیلم کردند و به خداوندعتک زین انیونانیبا  دندیرس هیانطاک

  2۱ - ۱۹: ۱۱ اعمال .خداوند بازگشت کردند یآورده، به سو مانیا ریکث یجمع

 

 شاهد شائول *

 باشد. هودی ریغ امت های به جهتاو  یبرا یدعوت کرده بود تا شاهداو بود که خداوند  یفان کسیشاهد مرگ است

 

قاتالن او را نگاه  یرضا بدان دادم و جامه ها ستاده،یا زیمن ن ختند،یریرا م فانیتو است دیکه خون شه یگاموهن

  22:2۰ اعمال ".داشتمیم

 

ی بذر ش ،مرگ بافان یاست .مشاهده کردهنگام شهادت ، شده بود  مسحورجالل خدا  ازفان را که یشائول ، چهره است

 .را به همراه داشتخدمت پولس  قیاز طر ان هاج محصول عظیمی از برداشت شد که 
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 خالصه

افرادی که در عطایای خدمتی  ای رسوالن. معجزات محدود به انجام داد اتوجود معجز نیفان رسول نبود و با ایاست

و نشانه ها  ، عملکردِ حاصل کردفان یاست یدر زندگ ها را معجزات مخالفت نینبود. همانطور که اپنجگانه بودند ، 

 .کردخواهد  مقابله یامروزبی ایمانان و  یبا رهبران مذهب نیز ، عجایب

 دیدر دفاع از عقا یسعکردن  با مشاجره  یرهبران مذهب یبود که وقت روح حکمتچنان پر از روح القدس و فان یاست

 .ستندیبا بود ،  در درون اوکه و روح خدا فان یاست، نتوانستند در برابر حکمت  داشتند خود

 دیتهد یدر برابر مخالفت و حت اهدی نترس، قدرت و ش مانیاز ا ییالگوفان یاست،  یامروز ایماندارانهمه  یراب

 به مرگ است.شدن 

 

 دیآ یم جفاچرا 
 

 دادن است جالء باعث ، بخشد یم تی، تقو می گرداند تصفیه

 

 شود. یم جالء داده یو حت تی، تقو تصفیه ، بشارت به خاطر جفاو  شیبا آزما سایکل

 یمراجعت کردند. و دلها هیو انطاک هیقونیرا شاگرد ساختند. پس به لستره وا یاریدر آن شهر بشارت داده، بس و

ملکوت خدا  دداخلیبایم اریبس یبتهایبا مص نکهیثابت بمانند و ا مانیکه در ا دادندیداده، پند م تیشاگردان را تقو

  22 - 2۱: ۱۴ اعمال .میگرد

 

 دیتهد کیمند قدرت یسایکل کی

 

به جفاها را کند ،  یروح القدس شروع به عمل م یکه قدرت ماورا ی، هنگام میدیفان دیاست یکه در زندگ همانطور

غالباً از همان منبع  نیز انجام شد. امروزه یتوسط رهبران مذهب جفاها نی، ا سایاول کل یآورد. در روزها یهمراه م

 شود. یحاصل م

در معبد به پرستش خدا در روح و  امر شده پرستشزمان خدا بود که این کرد.  یم دیتهد را یهودیرهبران  تیحیمس

  .تغییر گردد راستی
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 شیاست. آنچه خدا چند سال پ دیجد یحال انجام کارهاعین در  وخود  یسایکل احیایخدا در حال  زیاکنون ن هم

 دیکند و انجام دهد. ما با ظاهرخواهد امروز  یکه او م ستین یزیلزوماً چ انجام می دادگفت و  یخود م یسایدر کل

 .میرا حفظ نکن روزید یو الگوها میکن رییکه با او تغ میباش داشته لیمات

 نیا انیاز م جفاها. اغلب می باشد یامروز ریتعهد ناپذ انیحیمس یبرا یدیهنوز تهد ایمانداران قدرتمند یک بدن

 گروه است.

   رو ه ب ناتوان رو یسایکل کیهستند که صدها سال با  ای یطانیش یروهاین یبرا یدیتهد نیمتعهد همچن انیحیمس

 د.یآ میخدا به وجود  یجامعه ب کیاز  جفاهااند.  بوده

،  را ظاهر سازد  عظیمنشانه ها و  می نماید تا عجایب عیسیِ خداوند یشروع به انجام کارها ایماندارکه هر  یهنگام

 .ان می آورندایم عیسیِ خداوندهزاران نفر به 

 

  جفاهابا نحوه رویارویی 
 

از جفاها  یرو هستند. گاهه ب اعدام رو یزندان و حت با ایماندارانکشورها  یمتفاوت است. در برخ جفا حوزه های

 است. موقعیت اجتماعی ایاوقات از دست دادن دوستان  یخانواده است. بعض ایدست دادن شغل 

 یکه او را م یکسان ی. هنگام مصلوب شدن ، برامیواکنش نشان ده خداوند عیسیِمانند ه دیما با طیهمه شرا در

 ".کاری انجام می دهند دانند چه  ینم رایرا ببخش ، ز آنانپدر "کشند دعا کرد. 

 

خود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن.  امّا  ۀیکه گفته شده است، همسا دیا دهیشن ۴۵  - ۴3: ۵ یمت لیانج

که از شما  یو به آنان دیکنندگان خود برکت بطلب لعن یو برا دییکه دشمنان خود را محبّت نما میگو یمن به شما م

تا پدر خود را که در آسمان   د،یکن ریخ یو به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعا دینفرت کنند، احسان کن

 .باراند یو باران بر عادالن و ظالمان م سازد یطالع م کانیکه آفتاب خود را بر بدان و ن رایز د،یاست پسران شو

 

عیسیِ در هنگام مرگ ،  یآموخته بود. حت را در خدمت خود یادیز یزهایبخشش چ مورددر عیسیِ خداوند

 .دیبخش حال کشتنش بودند را درکه  آنانی خداوند



116 
 

 ما نمونهفان یاست

 

 دیجفا کنندگان را ببخش *

 نی، بنابرا میا دهیند بیما باشد! ما تا حد مرگ آس یبرا یزیعبرت آم درس دیدر هنگام مرگ با فانیاست بخشش

 دهیبه شهادت رس یاری، بس سایکل خیطول تار در ما وجود ندارد. یدر زندگ بهانه ای برای نابخشودگیعذر و  چیه

 فرمود : عیسیِ خداونداند. 

 

 دوستان خود بدهد. ندارد که جان خود را بجهت نیمحبّتِ بزرگتر از ا یکس  ۱۵: ۱3 وحنای

 

 دیشجاعت داشته باش *

 مرد کی فانیکه است میداشته باش ادیبه  دی، ما با اول در وهله .میرا ندار فانیکه شهامت است مییگو یما م شتریب

، پر از روح القدس و با  نیک نام یاو مرد  رایاز هفت شماس انتخاب شد ز یکیخدا بود. او به عنوان  حقیقی

 ."او را بدان متهم کنند " در این زمان او وجود نداشت که یدر زندگ مخفیانه ایگناه  چیبود. ه حکمت

رو بود ، خداوند به او اجازه ه ب که او با مرگ رو یهنگام یداد. حت یا ژهیو عطیةبه او  ، شیدر زمان آزما خداوند

 .ندیرا بب یسی. خدا به او اجازه داد عندیداد جالل خدا را بب

 

 بخشد یم قوت وندخدا *

 .بخشید بود را  به او  و مرگ جفابا  رویارویی کالمی که برایو   روین فانیبه است وندخدا

عیسیِ ن زنده شدهمچنان در مورد  آناناز خدا اطاعت کنند ، نه از انسان.  دیدانستند که با یم هیاول ایمانداران

 .دادند یشفا م عیسیِ خداوندنام  درو  دادند یآموزش ماز مردگان  خداوند

، احتماالً توجه رهبران بودند تماس ندر خود  انیبودند و با اطراف یفقط به دعا و مشارکت با هم راض ایمانداران اگر

 نجات شناساندنجهان به منظور  فتح کردن برای آنانداشتند.  ماموریتکردند. اما آنها  یرا به خود جلب نم مذهبی

 انتخاب شده اند. خداوند حِیمس یسیع
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 آورد یجنجال به همراه م لیانج *

 پرستشو خدا را  میو دعا کن میمالقات کن یکدیگر راکه ما  نمی دهد یتیاهم  حقیقتاً ایطور است. دن نیهم هم امروز

به ما دستور داد شروع به عمل  عیسیِ خداوندکه ما همانگونه که  یحال ، هنگام نی. با امیو معاشرت داشته باش نمائیم

افراد را برای عمداً  ای،  مینباش مجادله نبالکه به د میبخاطر بسپار دیوجود خواهد آمد. باه و جدل ب، بحث  میکن

مهیا  خداوند حِیمس یسیع لیانجبرای بشارت  باز  یدر یعنیمسئله به وجود آمد  نیا ی، اما وقت مجادله تحریک نکنیم

عیسیِ  دربارهدر شهادت دادن  )من( ، . خودمیبدان خود حقانیتاثبات  یبرا یآن را راه دی. ما هرگز نباشده است

 ندارد. ییجا خداوند

 

 آورد یبه همراه م او جفاها رانام * 

و قدرت  عیسیِ خداوندنام  کاستیآنها بالفاصله پس از پنط رایز ،  وارد شد عیسیِ خداوند روانیپ برو شکنجه  آزار

 آنها پاسخ دهد. سواالتبه  با دلیریوح القدس بود و توانست پر از ر پطرسحال ،  نیاو را اعالم کردند. با ا امیق

 ینی، عقب نش شدند ضرب و شتم یو حت امر و نهی قرار گرفتن زیر ، شدند دیتهد ی کههنگام یوحناو  پطرس

 .به پیش رفتنداو  زیو قدرت رستاخ عیسیِ خداوندبا اعالم نام  دقیقاًنکردند. آنها 

 

 نمونه ها – وحنای /پطرس 

 

 دیاز ارعاب امتناع ورز *

 .بودندشده  جیزده و گ رتیح دندیرا د آنانشهامت  یرهبران مذهب یوقت .ند کرد یخوددار ترسیدناز  آنها

هستند، تعجّب  یو اُمّ علم یو دانستند که مردم ب دندیرا د وحنّایپطرس و  یریپس چون دل  ۴: ۱3اعمال رسوالن 

 بودند. عیسیِ خداوندن را شناختند که از همراها شانیکردند و ا

 

 دیکن عمل ر قدرت معجزاتد*

 دیصادر گرد شانیآشکار از ا یواضح شد که معجزه ا میسکنه اورشل عیکه برجم رایز م؟یدو شخص چه کن نیبا ا» که

 نیا چکسیبا ه گریکه د میکن دیرا سخت تهد شانیا ابد،ین وعیقوم ش انیدر م شتریتا ب کنیانکار کرد. ل میتوان یو نم

  ۱۷ - ۱۶: ۴ اعمال «.اورندیاسم را به زبان ن
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 دیرا داشته باشات انتظار معجز

 

آورد و به آنها  رونیکردند و به زندان انداختند ، اما در طول شب فرشته خداوند آنها را از زندان ب ریرا دستگ آنها

از زندان آزاد شدند به دنبال  آنانکه  یهنگام.دییکامل را به مردم بگو امیو پ دیستیمعبد با های صحنگفت که در 

 .موعظه کردندرا  امغیمعبد رفتند و همان پ یها صحننبودند. آنها بالفاصله به  امنیت و فرار

به مرگ کردند و سپس آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و  دیآوردند ، تهد سنهدرینمجلس را مجدداً به  آنها

 .عیسیِ خداونداستفاده مجدد از نام  عدمبه  هشداراما با اجازه دادند که بروند 

 

 کردن را رد نمودند سازش *

 .نمودند یخوددار و سازش آنها از مصالحه

حرف  یسیبه نام ع گریزدند و قدغن نمودند که د انهیبه سخن او رضا دادند و رسوالن را حاضر ساخته، تاز پس

آن شمرده  ستهیطر رفتند از آنرو که شااز حضور اهل شورا شادخا شانیرامرخص کردند. و ا شانینزنند پس ا

است  حیمس یسیو مژده دادن که ع میعلو خانه ها از ت کلیکشند و هرروزه در ه ییشدند که بجهت اسم او رسوا

  ۴2 - ۴۰: ۵ اعمال .دندیدست نکش

 

 وجد و شادی نمودند *

رنج  داشتن اقتیاطر نام او لکه به خشادی و وجد نمودند شدند و روانه مجلس  یشوراآنها از حضور  نیبنابرا

          متوقف خداوند ، حِیرا به عنوان مس عیسیِ خداوند ةو موعظ می، آنها تعل یو هر روز در معبد و در هر خانه ا بکشند.

 کردند. ینم

 

 کردنداطاعت * 

 .میاز خدا اطاعت کن عظیم جفاهایدر برابر  یحت دیما با

 ی. پس آنانافکندیبه زندان م ده،یبه خانه گشته، مردان وزنان را برکش و خانه ساختیرامعذب م سایسولس کل اما

 ۴ – 3: ۸ اعمال .دادندیبه کالم بشارت م دندیرسیکه م ییکه متفرق شدند، به هر جا
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 را تکاندند خود یها یخاک پا *

و متشخّص  ندارید زن دچن انْیهودیمنتشر گشت.  امّا  یو کالم خدا در تمامِ آن نواح ۵2  - ۴۹: ۱3اعمال رسوالن 

را از حدود خود  شانینموده، ا ضیبر پولُس و بَرنابا تحر دنیرا به زحمت رسان شانیو ا دندیو اکابر شهر را بشوران

و  یو شاگردان پر از خوشآمدند.   هیقونیافشانده، به ا شانیخود را بر ا یهایخاک پا شانیو ا.کردند رونیب

 .دندیالقدس گرد روح

 

 شدن رد از رهایی *

را  خود یهای خاک پا،  کردندرد را  آنان امیغپ آن ها و  که یبه شاگردان گفت هنگام عیسیِ خداوند  چرا

 ؟بتکانند

رد شدن یا عدم پذیرش را از آن  پس مانده ای چیههمراهشان نباید و  می رفتند یبه شهر بعد می بایست شاگردان

 .میدور شو تیو سپس از آن وضع میرا ببخش ریافراد درگ دی، باعدم پذیرش از  شدن رها ی. برابا خود  می بردند

 و روح القدس پر شدند. خوشیکه آنها بالفاصله از  دیداشته باش توجه
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 نهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 مرتکب شده بود؟ "ییخطا"قرار گرفت؟ چه  جفافان تحت ی. چرا است۱ (۱

 

 

 

 

 

 

 

 د؟یواکنش نشان ده دیچگونه باجفا . در زمان دیام ببررا ن جفا. دو علت 2

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دنیزی بمثال ست؟یچ جفا پی آمد. 3
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 دهمدرس 

 فیلیپس مبشر

 

 فیلیپس خدمت
 

 یشتریب یخواهد کارها یباشد که م ایمانداریهر  یمطالعات برا نیتر مشوقاز  یکی دیفیلیپس باخدمت  مطالعه

 به او موثرتر باشد. خدا انجام دهد و در خدمت یبرا

 یک مبشر تبدیل به و روح القدس بود ، سپس به عنوان شماس منصوب شد و سرانجام او مانیپر از افیلیپس  ابتدا

 .نشده استگفته  رفتن از یک مرحله به مرحله دیگراز  یزیشد. به ما چ

 عیسیِ خداوند هیشب شتریو ب شتریب خواسته ها نی. همانطور که اندیب یشخص را میک قلب  اشتیاق خواسته و خداوند

 کند. یم جادیما ا یدر زندگ خواسته ها نیتحقق ا یرا برا یشود ، خدا راه یم

 

 شماس

 ۷-۱: ۶ اعمال

 

 کانوریو پروخرس و ن فیلیپسو روح القدس و  مانیپر از ا یمرد فانیسخن رضا دادند و است نیپس تمام جماعت بد

  ۶:۵ اعمالرا انتخاب کرده،  هیاز اهل انطاک د،یجد قوالوسیو ن ناسیو پرم مونیوت

 

نام ، پر از روح  نیک یمرد نیز ، معنای یک شماسفیلیپس به یعنی  انتخاباین  ، فانیاست انتخابِ هماننددرست 

 بود. حکمتالقدس و 
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 یک مبشر

فیلیپس با  که همانطوردهد.  ینشان م یک مبشرعملکرد او را به عنوان  شده است فیلیپس اشاره ای به نیآخر

 مبشر کیتا به عنوان  نده شدفراخوا دفتربه خدمت پنج او شماس ادامه داد ،  کیبه عنوان  به خدمت خدا یوفادار

 کند. عمل

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیمبشر که  فیلیپسو به خانه  میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

  2۱:۸ اعمال .مینزداو ماند

 

شد و آنها به تمام  شروع یبه طور جد هودی مذهبیتوسط رهبران  انیحیفان ، آزار و شکنجه مسیس از شهادت استپ

بودند ،  ختهیگر میکه از اورشل ایماندارانیبود.  خدمتی جنبش نیآغاز اولسر نی. اختندیجهان گر مناطق شناخته شده 

 .بشارت می دادنداو را  زیو قدرت رستاخ عیسیِ خداوندنام  که می رفتند  ییجاهر 

 

   ۸:۴ اعمال .دادندیبه کالم بشارت م دندیرسیکه م ییکه متفرق شدند، به هر جا یآنان پس

 

 تنوع در خدمت
 

 .می باشدروح  از پر یدر زندگ خدمتی زیانگ جانیاز تنوع ه ینمونه افیلیپس  خدمت

 

 سامرهبه  اول

 2۵-۴: ۸ اعمال

 

نقاط جهان بروند.  اقصاءبه  بعد، سپس به سامره و  میکرده بود که ابتدا به اورشلارش سف به ایمانداران عیسیِ خداوند

او به سامره رفت و در  .  را اطاعت کرد فرمان نیقسمت دوم ا که میدان یمدرباره اش است که  یکس نیاولفیلیپس 

 به مردم گفت. خداوند حِیمورد مس
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از سامره  یبه بلد فیلیپس. اما دادندیبه کالم بشارت م دندیرسیکه م ییکه متفرق شدند، به هر جا یآنان پس

را که  یگوش دادند، چون معجزات فیلیپسبه سخنان  کدلی. و مردم به نمودیموعظه م حیرا به مس شانیدرآمده، ا

 شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب یاریاز بس دیکه ارواح پل رایز دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یاز اوصادر م

  ۸ - ۴: ۸ اعمال .نمود یدر آن شهر رو میعظ ی. و شادافتندییشفا م اریفلوجان و لنگان بسوم

 

 معجزات* 

 .دهندقدرتمند گوش فرا  مبشر نیبه ا  او بود می آمدند تاخدمت  یکه در پ عجایبینشانه ها و  لیمردم به دل

 افتندیشفا ان لنگ ( ۱

 نندیتند آنها را بشنوند و ببتوانس یافتاد که مردم ممی اتفاق  یمعجزات ( 2

 آنها به سخنان او گوش فرا دادند (3

 در شهر عظیم یشاد (۴

 

 امغیپ *

 بود. عیسیِ خداوندخدا و نام  یپادشاه فیلیپس امغیرا به خود جلب کرد. اما پ تیتوجه جمععجایب ها و  نشانه

 دیآوردند، مردان و زنان تعم مانیا داد،یم حیمس یسیکه به ملکوت خدا و نام ع فیلیپسچون به بشارت  کنیل

  ۸:۱2 اعمال .افتندی

 

 جینتا* 

را نزد  وحنایاند، پطرس و  رفتهیکه اهل سامره کالم خدا را پذ دندیبودند، چون شن میرسوالن که در اورشل اما

 شانیاز ا چکسیکه هنوز بر ه رایز ابند،یدعا کردند تاروح القدس را ب شانیآمده، بجهت ا شانیفرستادند. وا شانیا

گذارده، روح القدس را  شانیو بس. پس دستها بر ا ندبود افتهی دیتعم یسینازل نشده بود که به نام خداوند ع

  ۱۷ - ۱۴: ۸ اعمال .افتندی

 

 برای بشارت            کنم. خدا مرا  عیشماس هستم. من قرار است غذا را توز کیمن "که فیلیپس نگفت ،  دیتوجه کن

 ". تفرا نخوانده اس

 شد. یاریبود و منجر به نجات بس لیانج بشارت یباز برا ینشانه ها در نیا
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 عجایبرا انجام دهد ، نشانه ها و  عیسیِ خداوند اعمال دیهنوز هم با ایماندارنکرده است. هر  رییبشارت خدا تغ نقشه

 .بشارت دهدخدا را  یپادشاه خبر خوشو  به جا آوردرا 

 از اطاعت ینمونه ا

 

 ۴۰-2۶: ۸ اعمال

 

 کیزد. فیلیپس منتظر  می قدم معجزاتبه فیلیپس ظاهر شد و به او گفت که به جنوب برو. فیلیپس در  یا فرشته

ظاهر شد و گفت به جنوب برو و فیلیپس اطاعت کرد و  یاز آنچه قرار بود انجام دهد ، نبود. فرشته ا یکل ریتصو

 چه کار کند. دیبا دیبه آنجا رس یرفت. فرشته به او نگفت که وقت

 

غزه  یبه سو میکه ازاورشل یو به جانب جنوب، به راه زیبرخ»خطاب کرده، گفت:  فیلیپسفرشته خداوند به  اما

  ۸:2۶ اعمال «.که صحراست، روانه شو رودیم

 

 که خواجه سرا و مقتدر نزد کنداکه، ملکه حبش، و بر تمام خزانه او یحبش یبرخاسته، روانه شد که ناگاه شخص پس

را مطالعه  ینب یایاشع فهیبجهت عبادت آمده بود. و درمراجعت بر ارابه خود نشسته، صح میمختاربود، به اورشل

  2۸ - 2۷: ۸ اعمال کندیم

 

که  مینیب یم نیداستان همچن نی. در امیروب بایدکه چرا  میدیاگر نفهم ی، حتکنیم از خدا اطاعت  عیسر دیبا زیما ن

 داد. یفرصت را از دست م نیکرد ا یهم است. اگر فیلیپس صبر مم اریخداوند بس یزمان بند

 

 خواجه سرای حبشیخدمت به 

 

 یریتصو افتیاز در گزارشی چیه باز هم. "آن بمان کینزد": فرمود، روح  آمد خواجه سرای حبشی ةاراب یوقت

و او اطاعت  انجام دهد یه کارکه چ ه شد. فقط به او گفتانجام دهد نداریمفیلیپس   آنچه قرار بودواضح و روشن از 

 کرد.
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  ۸:2۹ اعمال «.برو و با آن ارابه همراه باش شیپ»گفت:  فیلیپسروح به  آنگاه

 

  ۸:3۰ اعمال «؟یخوان یآنچه رام یفهمیم ایآ». گفت: کندیرامطالعه م ینب یایکه اشع دیشن ده،یدو شیپ فیلیپس

 

انجام  دیبا یکه چه کار فهمید،  دیشن ء بودایاشع کتابدن در حال خوانکه را  یکه فیلیپس مرد یسرانجام ، هنگام

 دهد.

 

  ۸:3۵ اعمال .بشارت داد یسیرا به ع یزبان خود را گشود و ازآن نوشته شروع کرده، و فیلیپس آنگاه

 

 آب مهم است دیغسل تعم

 

 فیلیپس «باشد؟ینع مما زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا»خواجه گفت:  دند،یرس یچون در عرض راه به آب و

 حیمس یسیآوردم که ع مانیا»او درجواب گفت: « است. زیجا ،یآورد مانیهر گاه به تمام دل ا»گفت: 

 دیبا خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعم فیلیپسپس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارندو « پسرخداست.

  3۸ - 3۶: ۸ اعمال .داد

 

 نی. اش از مردگان استو زنده شدن ش، دفن شدر مرگ عیسیِ خداوندما با  تیهو ازی آب شهادت دیغسل تعم

 است. "دیخلقت جد"ما و زنده شدن  "یِمیقد انسان "از مرگ  یریتصو

 

که  ی. و زندگانکندیم یدر من زندگ حیبلکه مس ن،ینه من بعد از ا کنیل کنمیم یزندگ یمصلوب شده ام ول حیمس با

  2:2۰ انیغالط .من داد یکه مرا محبت نمود و خود را برا کنمیبر پسر خدا م مانیبه ا کنم،یالحال در جسم م

 

 از جایی به جای دیگر منتقل شد فیلیپس

 

که راه خود را به  رایز افتیرا ن گراویرا برداشته، خواجه سرا د فیلیپسچون از آب باال آمدند، روح خداوند  و

  ۸:3۹ اعمال .گرفت شیپ یخوش
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ترک آنجا عزیمت کرده بود  بهرا که  یی. او جامنتقل گردیداشدود شهر  به ، خواجه سراکنار  بودن در فیلیپس از

 ادامه داد. لیانج بشارتکرد و به 

 

  ۸:۴۰ اعمال .دیرس هیصریتا به ق دادیشد و در همه شهرها گشته بشارت م دایدر اشدود پ فیلیپس اما

 

  دیجد خدمتی عهد یالگو
 

 کلیسایی خدمات

 

 یتی. ابتدا او در موقعابدی انیجر دیعهد جدخدمت خواهد در  یاست که م ایمانداریهر  یاز الگو ینمونه افیلیپس 

بودن  خادمدرباره  عیسیِ خداوند تعالیمتحقق فیلیپس بود.  اتیخدم تیموقع کیبود. شماس بودن  عیمط غالممانند ، 

 بود.، 

 

به  رای. زدییرا بشو گریکدی یهایواجب است که پا زیرا شستم، بر شما ن شما یهایاگر من که آقا و معلم هستم، پا پس

 یغالم بزرگتر از آقا میگویبه شما م نیآم نی. آمدیبکن زیدادم تا چنانکه من با شما کردم، شما ن یشما نمونه ا

  ۱۶ - ۱۴: ۱3 وحنای .و نه رسول از فرستنده خود ستیخودن

 

 بینشانه ها و عجا

 

 .میمظلومان باش ییرها خادم دی. ما بامیو معجزات خدمت کن عجایبه ها ، در نشان دیبا ما

 دند،یدیو م دندیشنیم گشت،یرا که از اوصادر م یگوش دادند، چون معجزات فیلیپسبه سخنان  کدلیمردم به  و

 ی. و شادافتندییشفا م اریومفلوجان و لنگان بس شدندیم رونیکه داشتند نعره زده، ب یاریاز بس دیکه ارواح پل رایز

  ۸ - ۶: ۸ اعمال .نمود یدر آن شهر رو میعظ
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  مانیابنا کردن 

 

عیسیِ کامل خود با  تیهو ی ازبه عنوان شهادت دیباان مانیانو  کند. ینجات آزاد م یبرا را مانیا عجایب ،ها و  نشانه

 .رندیبگ دیدر آب تعم حیمس خداوند

 

مانع  زیچه چ افتنمی دیآب است! از تعم نکیا»خواجه گفت:  د،دنیرس یچون در عرض راه به آب و ۸:3۶ اعمال

  «باشد؟یم

 

 زیکه روح القدس را چون ما ن ینانیدادن ا دیتعم یآب را منع کند، برا تواندیم یاکسیآ»پطرس گفت:  آنگاه

  ۱۰:۴۷ اعمال «.افتهاندی

 

 روح القدس دیتعم

 

 انی می شوندشاهد زی، آنها ن دیقدرت جد نیکنند. با ا تافیرا در روح القدس دیتعم ماندارانیاست که همه ا مهم

 .انجام می دهند خداوند حِیمس یسیعاعمال معجزه آمیز را به جهت  که

 

 خدمت گروهی

 

را  خدمت گروهی ازینفیلیپس کمک آمدند.  برایاند ،  رفتهیرا پذ عیسیِ خداوند انیکه سامر دندیشن رسوالن یوقت

 ییرسوالن انجام شود. او به تنها خدمت گروهیتوسط  هدر سامر یانگذاریبن دیبادانست که  یداد. او م صیتشخ

 خدمت هایدر  افراد هیو به طور متعادل با بق را بر عهده گرفتاش  یخانگ یسایکلرهبریت بلکه  نکرد یعملکرد

 .نمود عملپنج گانه 
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 سال بعد ستیب
 

 پولس در سفر بود ، در خانه فیلیپس مبشر ماند. ی. وقتشد ه فیلیپس گفت از به ما گریبار د کی ، سال بعد ستیب

 

از آن هفت بود درآمده،  یکیمبشر که  فیلیپسو به خانه  میآمد هیصریآن روز، ازآنجا روانه شده، به ق یفردا در

 ۹ – ۸: 2۱ اعمال .کردندی. و او را چهار دختر باکره بود که نبوت ممینزداو ماند

 

 خالصه

 

 مبشر کی. پس از آن ، او بودانتخاب شده به عنوان شماس  نفر از هفت یکیاو  سپسبود. شخصس عامیفیلیپس 

تبدیل  معجزات مبشراو به  بعدرا به عنوان شماس خدمت کرد.  زهایفیلیپس در اطاعت از خدا وفادار بود. ابتدا م شد.

. او دیرا به او بگو یقدس قدم بعدرفت و منتظر ماند تا روح ال یخاص مسیراو از فرشته اطاعت کرد و به  سپس. شد

 یگرید جاییبه  به صورت فراطبیعیداد ، و  دی، او را تعم هدایت نمود عیسیِ خداوندرا به  خواجه سرای حبشی

 منتقل شد.

کرد.  یخدمت م هیصریبود و با چهار دخترش در ق مبشر کیاو هنوز  ، سال بعد ستیشود که ب یبه ما گفته م سپس

 فادار بود.او هنوز به خدا و

 

 Dr. John) الیحزق وحنایدکتر توسط  معجزه همراه با بشارت کتاب، به  مبشرفیلیپس از  تر  قیمطالعه دق یبرا

Ezekiel)دیمراجعه کن. 
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 دهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 چه بود؟ پسیلیف خدمت نی. اول (۱

 

 

 

 

 

 

 

 کرد؟ لیتبد مبشررا از شماس بودن به  یوجود داشت که و یچه مراحل پسیلیف یدر زندگ (2

 

 

 

 

 

 

 

 ما نمونه است؟ یبرا خدمتی ما ، گاهیجا فهمیدن برایچگونه امروزه  پسیلیف ( 3
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 یازدهمدرس 

 شائول )سولس( تغییر هویت

 

 پولس و گذشتۀ نهیشیپ
 

  یهودیک یده است. او آشکار ش دیاو در عهد جد یاز نوشته ها یاریداشت که در بس یجالب نهیشیرسول پ پولس

  بزرگ شد. ونانیطرسوس شهروند روم بود و در شهر 

او  یاست. از نوشته ها دهیو آموزش د تیترب تیهودی یشد ، در آموزه ها یسیفر نکهیا لیکه او به دل میدان یم ما

وجود  یادیداشته است. احتمال ز یاز حکمت روم شناخت خوب نیو همچن ونانیکه او از فرهنگ  آشکار می شود

 .ودب ختهیفره ی. او مردمی کرده استصحبت  نیو الت یونانیدارد که او به 

 رییتغ پولسرسد  یبود ، و به نظر م یهودیاسم  کی شائولخوش سفر بود.  ی، او فرد شتغییر هویتقبل از  یحت

 شتریرا ب پولسو  نندخطاب می کشائول )سولس( شتغییر هویتنام باشد. در کتاب مقدس ، او را تا زمان  نیا یروم

 ریغ یرسول برا کیبه عنوان  اش یدر زندگخطاب خدا پولس ،  پیشینه لیدل بهخوانند. یآن م یاوقات در پ

 مناسب بود.ایده آل و  اریبس انیهودی

 

 : میپولس را دار ةنیشیپ ی ازاتیجزئ ریزآیات از  ما

 

 از طرسوس ای یهودی

 

  2۱:3۹ اعمال ..... هیقیلیق هستم از طرسوس یهودیمن مرد »پولس گفت: 

 

 شهروند روم

 

  2۱:3۹ اعمال «.میتا به مردم سخن گو ییو خواهش آن دارم که مرا اذن فرما ستیونشان ن نامیکه ب یشهر .....
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 مذهبی در رسومات پیشی گرفتن

 

   ۱:۱۴ انیغالط .مبودیم وریغ تیخود بغا داجدادیو در تقال جستمیاز اکثرهمساالن قوم خود سبقت م هودی نیدر د و

 

 انیاز عبران ای یعبران

 

. روز هشتم مختون شتریبرد که در جسم اعتماد دارد، من ب گرگمانید یاعتماد است. اگر کس زیدر جسم ن هرچندمرا

  ۵ - ۴: 3 انیپیفل ،یسیفر عتیاز جهت شر ان،یاز عبران یعبران ن،یامیازسبط بن ل،یاسرائ لهیشده و از قب

 

 فریسی

 

 ،یسیبرادران، من فر یا»در مجلس ندا درداد که  انند،یسیاز فر یوبعض انیاز صدوق یکه بعض دیفهم پولس چون

  23:۶ اعمال «.شودیمردگان از من بازپرس م امتیو ق دیام یهستم و برا یسیپسر فر

 

 به کلیسا جفا می رساندشائول )سولس(
 

 3: ۸و      ۵۷: ۷ اعمال

 (سولس) شائول اشاره به نیاول

 

 فان بود.یاست ةشکنجدر زمان آزار و  شائول )سولس(به اشاره  نیلاو

بر او حمله کردند، و از  کدلیخود راگرفته، به  یو گوشها دندیبرکش ادیبه آواز بلند فر آنگاه  ۵۸ - ۵۷: ۷ اعمال

که سولس نام داشت  یجوان یهایخود را نزد پا یسنگسارش کردند. و شاهدان، جامه ها ده،یکش رونیشهرب

  .گذاردند
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 انیحیمس جفای

 

تعقیب  بود ، آنها را نموده تیرا آزار و اذ انیحیزمان صحبت کرد ، که چگونه مس نیا بارهاز زبان خودش در پولس

 انداخت. یکشاند و به زندان م ی، زنان و مردان را به بند م برساندبه هالکت  کرده بود که

 

چنانکه  انداختم، یکه مردان و زنان رابند نهاده، به زندان م یعبه نو بودمیرا تابه قتل مزاحم م قتیطر نیا و

برادران گرفته، عازم دمشق شدم تا  ینامه ها برا شانیکه از ا دهندیکهنه و تمام اهل شورا به من شهادت م سیرئ

  ۵ - ۴: 22 اعمال .ابندیتا سزا  رمآو میکرده، به اورشل دیکه در آنجا باشند ق زیرا ن یآنان

 

 عیسیِ خداوندنام مخالف 

 

هم  میکردن واجب است، چنانکه در اورشل اریمخالفت بس یناصر یسیکه به نام ع پنداشتمیهم در خاطر خود م من

کشتند، در  یرا م شانیو چون ا کردمیرا در زندان حبس م نیاز مقدس یاریبس افته،یکهنه قدرت  یکردم واز روسا

به  شانیو بر ا ندیساختم که کفر گو یده، مجبورمیرا زحمت رسان شانیبارها ا سی. و در همه کنابودمیم کیفتوا شر

  ۱۱ - ۹: 2۶ اعمال .کردمیتعاقب م دیبع یگشته تا شهرها وانهیشدت د

 

کرد  یکرد. او احساس م یزندان میرا در اورشل نیاز مقدس یاری، بس گرفته بود کاهن اعظم ی که ازبا اقتدار شائول

را  انیحیمس با شکنجه کرد یسع یگرفتار شده اند. او حت انیحیبرود تا مطمئن شود مس گریبه شهر د یاز شهر دیکه با

همه  تیذرفت. پولس در آزار و امی دور  یآنها به شهرها تعقیب. او به کفر بگویند عیسیِ خداوند وادار کند تا به

 وسواس داشت. انیحیمس

 سایکل بیدر تخر یسع

 

و آن  نمودمیجفا م تینهایخدا ب یسایکه برکل دیا دهیشن هودی نیبق مرا در دسا راسرگذشتیز ۱۴ - ۱3: ۱ انیغالط

 وریغ تیخود بغا داجدادیو در تقال جستمیاز اکثرهمساالن قوم خود سبقت م هودی نیو در د ساختم،یم رانیراو

  .بودمیم
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 اریخود بس یهودی نییکند. او نسبت به آ یم خدمتکرد خدا را  یفکر م چونکرد  یکارها را م نیشائول همه ا

 داشت. رتیغ

 

  عیسیِ خداوندبا ( سولس) مالقات شائول
 

 ۹ اعمال

 

و به طور  دیاشتباه او را د رتیبرنامه داشت. خدا قلب و غ ، دشمنش بوداو  با اینکهشائول  یزندگ یبرا خدا

 خود را به شائول نشان داد. فراطبیعی ،

 

 آسماناز  یینور ، صدا

 

و  دیاز آسمان دور او درخش ینور ناگاه کند که دستگیررا  یشتریب انیحیبه دمشق بود تا مس متیدر حال عز شائول

 با او صحبت کرد. ماًیمستق عیسیِ خداوندافتاد.  نیاو به زم

 

 دیشن یافتاده، آواز نیو به زم دیاز آسمان دور او درخش یناگاه نور د،یبه دمشق رس کیراه، چون نزد یدر اثنا و

من آن »خداوند گفت:  «؟یستیخداوندا تو ک»گفت:  «؟یکنیچه بر من جفا م ی، براشائول، شائول یا»که بدو گفت: 

که  یاما آنان« کرد. دیبا شودچهیبرخاسته، به شهر برو که آنجا به تو گفته م کنی. لیکنیهستم که تو بدو جفا م یسیع

 نی. پس سولس از زمدندیرا ند چکسیه کنیل دند،یچونکه آن صدا را شن ستادندیهمسفر او بودند، خاموش ا

 نایو دستش را گرفته، او را به دمشق بردند، و سه روز ناب دیرا ند چکسیبرخاسته، چون چشمان خود را گشود، ه

  ۹ - 3: ۹ اعمال .دیاشامیو ن نخورد یزیبوده، چ

 

شائول  رویارویی است. حیخود مس جفا بر،  یک ایماندار جفا بر ؟کنی یم جفا بر منکه چرا  دیاز شائول پرس یسیع

 سه روز روزه گرفت.برای بود که او  ریچنان قدرتمند و چشمگ یسیبا ع
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 دیدیک رویا   ایحنان

 

که  یمتیصحبت کند و به هر ق ایتواند با حنان یدانست که م ی. خدا مبود خدا  می بایست باشد حنانیا مردکه  آنچه

 یریدستگ یدانستند که او برا یدانست. آنها م ینام شائول را م یحیکند. هر مس یاز او اطاعت م برایش تمام شود

 .دیآ یکردنشان به دمشق م یآنها و زندان

 

!« کیخداوندا لب»عرض کرد: !« ایحنان یا»بدو گفت:  اینام بود که خداوند در رو ایحنان یدر دمشق، شاگرد و

 یسولس نام طرسوس هودا،یشتاب و در خانه ب نامندیکه آن را راست م یو به کوچه ا زیبرخ»را گفت:  یخداوند و

 نایاست که آمده، بر اودست گذارد تا ب دهید ابنام را در خو ایحنان یو شخص کند،یدعا م نکیکه ا رایراطلب کن ز

چه  میتو در اورشل نیام که به مقدس دهیشن یاریشخص از بس نیخداوند، درباره ا یا»جواب داد که  ایحنان« گردد.

 یخداوند و« کهنه قدرت دارد که هرکه نام تو را بخواند، او را حبس کند. یاز روسا زین نجایو در ا د،یمشقتهارسان

که من او  رایببرد. ز لیاسرائ یو بن نیامتها و سالط شیمن است تا نام مرا پ دهیکه او ظرف برگز رایبرو ز: »ترا گف

  ۱۶ - ۱۰: ۹ عمالا «.دبکشدینام من با یرا نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برا

 

 دهیبرگز وسیله کیشائول 

 

ببرد.  لیاسرائ یو بن نیامتها و سالط شیمن است تا نام مرا پ دهیکه او ظرف برگز رایبرو ز»را گفت:  یو خداوند

  ۱۶ - ۱۵: ۹ اعمال «.دبکشدینام من با یکه من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برا رایز

 

او به سخنان خدا گوش فرا داد و سپس  ".خداوندا،  لبیک"دانست. او بالفاصله پاسخ داد ،  یخدا را م یصداحنانیا 

 .است خطرناکشائول چقدر  نیکرد که ا یادآوری خدابه 

داد که وی را حنانیا حکمت حقایق متعددی را به  کالمو  ( دانش کالم معرفت )وفادار بود ، او با استفاده از  خدا

 . خدا به او گفت:کندئول آماده به شا کردن برای خدمت

 آن و نام مالکخانه   قیدقمحل  * 

 ابانینام خ * 

 مرد آن نام * 
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 کجا بود*  اینکه اهل 

 در حال  انجام آن بود چیزی که * 

 *  چیزی که او دیده بود

 خواهد افتاد یچه اتفاق قاًیدق  *

 

. گفترا  متحمل شود دیباکه و آنچه را  جام دهدخدا ان یدر پادشاه دیباشائول  را که آنچهحنانیا خدا به  سپس

خواهد  جفای عظیمی زین عیسیِ خداوند نام به خاطر،  جفا رسانید روانشیو پ عیسیِ خداوندبه همانطور که شائول 

 .دید

 حنانیا اطاعت نمود

 

که در  یسیع یعنی، خداوندشائولبرادر  یا»گذارده، گفت:  یرفته، بدان خانه درآمد و دستهابر و ایحنان پس

در ساعت از چشمان او .« یو از روح القدس پر شو یابیب یینایبر تو ظاهرگشت، مرا فرستاد تا ب یآمدیکه م یراه

چند با شاگردان  یخورده، قوت گرفت و روز ا. و غذدگرفتیو برخاسته، تعم افتی یینایمثل فلس افتاده، ب یزیچ

  ۱۹ - ۱۷: ۹ اعمال .در دمشق توقف نمود

 

به عنوان تا  گرفت دیاطاعت ، او بالفاصله در آب تعم دربالفاصله از شائول دور شد.  باورهای مذهبیو  نیایما یب

 باشد. خداوند حِیمس یسیع ش باکامل تیهواز  یشهادت

 

 ست؟یچ تغییر هویت

 

 .میدار تبدیلاست که ما از تجربه  یینمونه ها نیاز برجسته تر یکیشائول  تغییر هویت

 

در حال رفتن باشیم ناگهان مسیر را تغییر  جهت یک وقتی به یعنی،  است کامل رییتغ کی جادیا یعنابه م لیتبد *

داد. او  رییخود را تغ یرفت. او کامالً روش زندگ نوربه  یکیاز تار دهیم به جهت بر عکس آن حرکت کنیم. پولس

 شده بود. لیتبد خداوند حِیمس یسیدر ع دیجد خلقت کیبه 
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 شد. خداوند حِیمس یسیع یبرا یشاهد قدرتمند صلهبالفا،  پولس

درنگ، در  یچند با شاگردان در دمشق توقف نمود. وب یغذا خورده، قوت گرفت و روز و  22 - ۱۹: ۹ اعمال

 یآن کس نیمگر ا»تعجب نموده، گفتند:  دندیکه شن یکه او پسر خداست. و آنان نمودیموعظه م یسیبه ع سیکنا

را بند نهاده،  شانیا اآمده است ت نیمحض ا نجایو در ا نمودیم شانیپر میاسم را در اورشل نیکه خوانندگان ا ستین

که  ساختیو مبرهن م نمودیساکن دمشق رامجاب م انیهودی افته،ی تیتقو شتریاما سولس ب« کهنه برد؟ ینزد روسا

  .حیاست مس نیهم

 

 پولس جفا بر

 

 آغاز شد. پولس خود یزندگ هیآزار و شکنجه بالفاصله عل

مطلع شد و شبانه روز  شانیا یسولس ازشورا یشورا نمودند تا او را بکشند. ول انیهودیچند  امیبعد از مرور ا اما

 نییپا وارشهریگذارده، از د یلیتا او را بکشند. پس شاگردان او را در شب در زنب نمودندیم یپاسبان به دروازه ها

  2۵ - 23: ۹ اعمال .کردند

 

 یافت ویجتر خدمت پولس
 

 یآماده ساز زمان

 

به او ،  یدوره زمان نیوجود داشت. در ا میسفر او به اورشل نیپولس در دمشق و اول تغییر هویت و تبدیل نیسال ب سه

 خداوند به پولس داده شد. میبا مکاشفه مستق حقایق نی، داده شد. ا کندموعظه باید که پولس  یغامیو پ مکاشفات

 

که من آن را  رای. زستیانسان ن قیکه من بدان بشارت دادم که به طر یلیازانج کنمیرا اعالم م برادران، شما یا اما

خود  ضیو به ف دی. اما چون خداکه مرا از شکم مادرم برگزحیمس یسیمگر به کشف ع اموختم،یون افتمیاز انسان ن

ا بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و امته انیتا در م زدداد که پسر خود را در من آشکار سا نیمراخواند، رضا بد

شدم و باز به دمشق که قبل از من رسول بودند نرفتم، بلکه به عَرَب  یهم نزد آنان میو به اورشل خون مشورت نکردم،
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 ریبسر بردم.  امّا از سا یرفتم و پانزده روز با و میمالقات پطرس به اورشل یپس بعد از سه سال، برامراجعت کردم.

  ۱۹ - ۱۵,   ۱2 - ۱۱: ۱ انیغالط  .دمیبرادر خداوند را ند عقوبی رسوالن جز

 

گرفت و به خدا وفادار  یم ادیخاموش به پولس داده شد. پولس منتظر بود ، ساکت و  یها در سال سایکل ةمکاشف

بایست که می  یقی، حقا شتغییر هویتپس از  او. سدیبنو را دیکتاب از عهد جد زدهیس می بایسترسول  پولس بود.

 کرد. افتیدر خداوند حِیمس یسیاز ع میمستق مکاشفةبا تعلیم دهد را 

و  میمواقع وفادار باش نیدر ا دیبا زیکند و ما ن یم تیهداو ساکت خاموش  یاوقات خداوند ما را در زمان ها یگاه

 .میاو گوش فرا ده یبه صدا

 

 حتیکه بر تو است نص ود و تو را به چشم خودرفت ارشاد خواهم نم دیکه با یرا حکمت خواهم آموخت و براه تو

  32:۸ ریمزام .خواهم فرمود

 

 کند. عملما  یزندگ از طریقتا  میاو داشته باش یبرا یشتریب یما کار کند تا ما آمادگ یخواهد در زندگ یخدا م

 

 میسفر به اورشل نیاول

 3۰-2۶: ۹ اعمال

 

 دندیامتناع ورز یاز مالقات با و رده است آنان باور نکردند و ک رییائول تغشکه  ه شدگفت میاورشل انیحیمسبه  یوقت

 شداشت. او هرچه داشت فروخته بود و پولرا برنابا  زین میداشت ، در اورشل حنانیاییکه خداوند در دمشق  همانطور

 رسوالن آورده بود. نزدرا 

 

را که  ینیزم ،یقپرس فهیو از طا یالو از سبط یابن الوعظ لقب دادند، مرد یعنیکه رسوالن او را برنابا  وسفی و

  3۷ - 3۶: ۴ اعمال .رسوالن گذارد یقدمها شیآن را آورد و پ متیداشت فروخته، ق
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در  بعدها یذکر شده است. خداوند از او استفاده کرد تا پولس را نزد رسوالن بیاورد. و دیبرنابا بارها در عهد جد

 سفر کرد. پولسبا  بشارتی یاز سفرها یبرخ

 دندیهمه از او بترس کنیخواست به شاگردان ملحق شود، ل د،یرس میچون سولس به اورشل و  3۰ - 2۶: ۹ عمالا

کرد که  تیحکا شانیا یاو را گرفته، به نزد رسوالن برد و برا باور نکردند که از شاگردان است. اما برنابا رایز

. و در نمودیموعظه م یریبه دل یسیشق به نام عبدو تکلم کرده و چطور در دم و دهیچگونه خداوند را در راه د

و مباحثه  گفتگو انینستی. و با هلنمودیموعظه م یریبه دل یسیو به نام خداوند ع کردیآمد و رفت م شانیبا ا میاورشل

بردند و از آنجا به طرسوس  هیصری. اما درصدد کشتن او برآمدند. چون برادران مطلع شدند، او را به قکردیم

  .ودندروانه نم

 

 دوره صلح کی

 

 زمان صلح برخوردار شد. کیاز  سایکه قصد داشتند او را بکشند ، کل یشائول و فرار او از دست کسان رییاز تغ بعد

روح القدس  یو در ترس خداوند وبه تسل شدندیو بنا م افتندی یو سامره آرام لیو جل هیهودی یدر تمام سایکل آنگاه

  ۹:3۱ مالاع .افزودند یرفتار کرده، هم

 

 ماامروز  یبرا ینمونه ا

 

 که بود شروع کرد ییجا از

 

خداوند بود.  هدایت عیکه بود شروع کرد و مط یینمونه است. او از همان جا کیما  یامروز برا پولس یزندگ

ر دمشق و به همه اجازه داد که در همانجا که د ابراز عقیده خود ایستاد رویکرد. او  بشارتپولس بالفاصله شروع به 

 .نموداز خدا  یریادگیصرف  را کار ، سه سال نیپس از ا یاطالع داشته باشند. و شتغییر هویت حقیقت بود ، از

 

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا
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 .میباش شروح هدایت عیاما مط میشروع کن میکه هست ییاز همان جا قاًیدق دیما با

 .می باشد دیکن یم یکه زندگ یی، در جا دیکه هست موقعیتیدر  قاًیدق یوفادار یبه معنا میبودن در اورشل وفادار

 

 پیروزمندانه تیبه موفق یابیدست

 
پولس به وجود آورد. خدا دوباره از برنابا  خدمتدر  روزمندانهیپ تیبه موفق یابیدست گرانید قیاز طر خداوند

 استفاده کرد.

 یآوردند. وقت ایمانبه خداوند  انیونانیرفته بودند و  هیبه انطاک ایمانداراناز  یفرار از آزار و شکنجه ، برخ یبرا

را نزد خداوند  یرشتیب انیونانیفرستادند. برنابا  هیرا به انطاکبرنابا موضوع مطلع شدند ،  نیاز ا میدر اورشل رسوالن

 .پرداختپولس  یآورد و سپس به جستجو

 

 یسال شانیآورد. و ا هیبه انطاک افتیطلب سولس رفت و چون او را یبه طرسوس برا برنابا و  2۶ - 2۵: ۱۱ اعمال

  .شدند یمسم یحیبه مس هیو شاگردان نخست در انطاک دادندیم میرا تعل اریبس یو خلق شدندیجمع م سایتمام درکل

 

 توسط خدا رفیع یافتن ت
 

 .شدو معلم  یک نبی پولس

و مناحم  یروانیق وسیو لوک جریومعلم چند بودند: برنابا و شمعون ملقب به ن ایبود انب هیکه در انطاک ییسایدر کل و

روح القدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیو سولس. چون ا ترارخیت سیرودیه یبرادررضاع

آنگاه روزه گرفته و دعا « آن خوانده ام. یشان را برایاز بهر آن عمل که ا دیمن جداساز یسولس را برا برنابا و»

  3 - ۱: ۱3 اعمال .گذارده، روانه نمودند شانیدستها بر ا کرده و

 

ا و برناب دستها بر روزه گرفته و دعا کرده و هیانطاک یسایشد. کل دهیرسول برگز کیپولس توسط خداوند به عنوان 

 شود. یم ادی رسوالناعمال ، از آنها به عنوان  ی. در فصل بعدروانه نمودندآنها را  وگذارده،  شائول
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مردم افتادند و  انیدر م ده،یخود را در یها جامه دند،یشن پولُسو  برنابا یعنیامّا چون آن دو رسول  ۱۴:۴ اعمال

 ... ندا کرده

 

 کرد رییکامالً تغ اش یزندگ

 

 عوض شد. کامالً پولس

 از جفا دیدگان باشد. یکیشده بود تا خودش  لیتبد ، انیحیمس جفا رسانندة متعصباو از  * 

 شده بود. لیتبد تعالیم الهیتوسط خدا در  آموزش دیدنبه  یانسان تعالیمتوسط انسان در  آموزش دیدناو از  * 

 شده بود.  تبدیل )کلیسا( حیرهبر بدن مس به اندنترس متنفر ساختن واو از  * 

 

 یبرامشوقی تواند  یاو م یزندگبود. دهیبرگز هودی ریبه ملل غ بشارت دادن یراب او را  بود که خداوند یاو مرد

 فرو رفته باشدچقدر انسان در گناه  مهم نیستباشد.  گرانیتواند الهام بخش د یاو م تغییر هویتما باشد.  گیهم

 وجود دارد. آمرزش عیسیِ خداونددر  چون

 

 نیآمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگتر ایبه دن یسیع حیقبول تام، که مس قیاست و ال نیسخن ام نیا

را که  یکمال حلم را ظاهر سازد تا آنان یسیع حیجهت بر من رحم شد تا اول در من، مس نیآنها هستم. بلکه از ا

 ۱۶ – ۱۵: ۱ وتائوسمیت۱ .خواهندآورد، نمونه باشم مانیا یبه و یجاودان اتیبجهت ح
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 یازدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 شرح دهید ؟پولس رسول را  ینه و گذشتهشیبا زبان خود پ (۱

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیدهارائه را  تغییر هویت فیتعر (2

 

 

 

 

 

 

 

در  یتفاوت  دتوان یچگونه مپولس  یزندگ ۀنمون،  دیدرس مطالعه کرد نیهمانطور که در ا(  3

 د؟نک جادیشما ا یزندگ
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 دوازدهمدرس 

 خدمت و مرگ پولس

 جفایی عظیمبا 
 

 ها تجربهاو مطالعه  یدگرگون شد. زندگ داشت کامالً یبرخورد شخص خداوند حِیمس یسیبا ع یوقت پولس

 هاست. یروزیپ  ، چالش ها و جفاها، اتشی، آزما )امتحانات(

 

 ساخت کورمردی را 

 ۱2-۴: ۱3 اعمال

 

قبرس رفتند.  رهی، آنها به جزروانه نمودول و برنابا گذاشت و آنها را ئشا بردست  هیانطاک یسایکل کهنیمحض ا به

، با آن جادوگر یعنی مایعلحال ، همراه او ،  نیخواست کالم خدا را بشنود. با ا یم رایبه دنبال آنها فرستاد ز فرماندار

 آنها مخالفت کرد.

 

 مانیرا از ا یرامخالفت نموده، خواست وال شانیا باشد،یم نیرجمه اسمش همچنت رایآن جادوگر، ز یعنی مایاما عل

پر از هر نوع مکر و  یا»گفت:  سته،ینگر کیسولس که پولس باشد، پر از روح القدس شده، بر او ن یبرگرداند. ول

لحال دست منحرف ساختن طرق راست خداوند؟ ا زا یستیا یباز نم ،یودشمن هر راست سیفرزند ابل یخباثت، ا

او را فرو  یکیکه در همان ساعت، غشاوه وتار.« دید ینخواه یخداوند بر توست و کور شده، آفتاب را تا مدت

 مانیشده، ا ریخداوند متح میاز تعل د،یچون آن ماجرا را د ی. پس والکردیطلب م ییگرفت و دور زده، راهنما

  ۱2 - ۸: ۱3 اعمال .آورد

 

،  علیمادر  یطانیکرد تا مانع از آن شود که ارواح ش یاقتدار استفاده م نیت و از اداش یپولس با اقتدار قدم برم

 دور کنند. خداوند  حِیمس یسیبه ع مانیرا از ا فرماندار
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 رانده شدند منطقهآن  از 

 ۵2-۱۴: ۱3اعمال 

 

 سهی، در کن دارند آمیز قیشوت یکالماگر آمدند از آنها خواسته شد که  هیدیسیپ یةکه پولس و برنابا به اَنطاک یهنگام

انجام داد. را  لیانج بشارت ةو کار استادان ستادیآمده بود؟ پولس ا حیمس نکهیتر از ا جیمه کالمیصحبت کنند. چه 

رستاخیز از و  مصلوب شدندهنده ، و  دیتعم ییحی، داود ،  ءای، انب یدر مصر شروع کرد و از موس لیاسرائ قوماو با 

 .شان آمرزیده شده استگناهان ، عیسیِ خداوند قیسرانجام او به آنها گفت که از طرو فت. گ عیسیِ خداوند مرگ

 انیهودی ریو فقط غ گشتنداز حسادت پر  انیهودیکالم جمع شدند ، اما  دنیشن یکل شهر برا باًی، تقر گرید سبت در

 شدند. یو خوشحال م دندیشن یآن را م

 راندند. هیرا از آن ناحآنان مردان سرشناسِ شهر را شوراندند و پس  زین زنان خداپرست و متشخص و ان،یهودیامّا 

 .تکاندند شانیخود را بر ا یپولُس و برنابا ، غبار پاها

 

 یی یافتپولس سنگسار شد ، از مرگ رها

 2۰-۱: ۱۴ اعمال

 

 ریو غ انیهودیاز  ریکث یمعسخن گفتند که ج موثر. آنها چنان ند در آمد سهیرفتند و به کن هیقونیپولُس و برنابا به ا

 .اغوا نمودندو آنها را  ختندیرا برانگ انیهودی ری، غ مانیا یب انیهودیآوردند ، اما  مانیا انیهودی

دو شد ، اما مردم شهر  تصدیق می عجایبآنها با نشانه ها و  امغیهمچنان جسورانه صحبت کردند و پپولُس و برنابا 

و آنها مجبور  کشیدند شانسنگسار یبراآنها  هیعلبا یکدیگر نقشه ای  انیهودی ریو غ انیهودی بالفاصلهشدند.  دسته

 شدند دوباره از شهر فرار کنند.

شفا  ی، مرد هستر. در لمیما بدنبال آن باش اکثرنبود که  یخود واقعاً موارد بشارتیسفر  نیدر اول پولس تجربه های

. را شوراندند تیآمدند و جمع هیقونیاو  هیاز انطاک انیهودیکنند. را پرستش پولُس و برنابا کردند  یو مردم سع افتی

شاگردان  نکهیو فکر کردند او مرده است. اما بعد از ا دندیکش راز شه رونیآنها پولس را سنگسار کردند و او را ب

 دور او جمع شدند ، او برخاست.
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 رویایی با حقیقت

 

. اگر یمنیآن را بب زیجالب و شگفت انگ یو فقط قسمتها یمنرسوالن را بخوا روایت های زندگی وقتیاست  ساده

، الزم است که آنها  بسازدامروز   را خود یسایخواهد کل یچگونه م عیسیِ خداوندکه  میریبگ ادیاز آنها  میبخواه

آنها  یوزریپ لیما انجام دادند. دل لخود را درست مث شاتیو آزما امتحانات. آنها مینیبب حقیقی یرا به عنوان افراد

 نشدند! میاست که هرگز تسل نیا

. اگر ما به او اجازه خورده باشیمشکست امکان ندارد ،  انجام دهیم داد راانجام  عیسیِ خداوندکه  یفقط کار اگر

 کند. لیتبد یروزیبه پ زیما را ن یشکست ها یتواند حت یمخدا ،  میده

برافراشته شد. اما قبل از  عیسیِ خداوندجزات اتفاق افتاد نام . معافتندیشهرها مردم نجات  نیاز ا کیواقع در هر  در

 .میاشاره کن جفاهاو امتحانات ،  اتشیاز آزما ی، الزم بود به برخ میما به مطالعه معجزات پولس بپرداز نکهیا

 

ب ما. قوت از آن خدا باشد نه از جان یبرتر تا میدار یرا در ظروف خاک نهیخز نیا کنیل  ۱۰ - ۷: ۴ انیقرنت2

نه متروک؛  کنیتعاقب کرده شده، ل ؛ین وسیما یول ریمتح م؛یستیدر شکنجه ن یول ده،یزحمت کش زیدرهرچ

هم در  یسیع اتیتا ح میکنیخداوند را در جسد خودحمل م یسیقتل ع وستهیپ ؛یهالک شده ن یافکنده شده، ول

  .بدن ما ظاهرشود

 

 روح القدس قیاز طر خدمت معجزات
 

درک  به جهتدوره ،  نیهدف ا ی. برایمرا مطالعه کن خدمت پولسنکات مهم  تمامی نجایا در هاست ک رممکنیغ

از برنامه خدا  ییرا به عنوان نمونه ها اتفاقات نیاز ا یزنده ، برخ یخدا یسایکل نمودن تیو فعال یزندگ یچگونگ

 کرد. میخواه یبررسماست را  امروز یبراکه 

 عطایایرا خواهد ساخت.  "خود یسایکل"صحبت نکرد. او گفت که  آخر یسایکلاول و  یسایاز کل عیسیِ خداوند

است. خدا  نیاز برای ایمانداران ه نیزبود ، امروز ازی، همان اندازه که در قرن اول مورد ن نمودعطا  اوکه  یروح القدس
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 هیاول یسایکل رایب لینجا پخشدر نحوه عملکرد آن را سپس و  بدهدروح القدس را  عطایایاینطور نبود که 

 .بگیردرا پس  عطایاآن  در برهه ای از زمان،  یبه طور مرموز بعدو  کندمکاشفه 

 

 عیسیِ خداوندکه  یکه پولس انجام داد ، هر کار یانجام دادند ، هر کار یوحناو  یعقوب،  پطرسکه  یکار هر

دهم شما  یکه من انجام م ییکارها"که  رمودف عیسیِ خداوند. میکار را انجام ده همان می بایست زیانجام داد ، ما ن

 ".خواهید دادانجام  زین یبزرگتر یکارها حتی و داد خواهیدانجام  زین

 

 معجزه آساهدایت 

 

. جالب وجود دارد قسمت کی فراخوانده شود هیمردم مقدون یک رویا داشته باشد که نزد پولس اینکهقبل از  درست

 .شدندمنع  ایکالم به آس دنیکه آنها از از رسان دیگو یم که

 

 ایسیمنع نمود. پس به م ایکالم به آس دنیرا از رسان شانیعبورکردند، روح القدس ا هیغالط اریو د هیجیچون از فر و

  ۷ - ۶: ۱۶ اعمال .رااجازت نداد شانیا یسیروح ع کنیبروند، ل اینینمودندکه به بط یآمده، سع

 

که روح القدس مانع رفتن آنها به این کشورها شده است.  می شودا گفته شود. فقط به م یبه ما داده نم یلیدل چیه

را  یکار دیگو یم یوقت ة شنیدن صدای اوبه همان انداز دیرا انجام نده یکار دیگو یموقتی خدا  یصدا دنیشن

 .ضروری است انجام دهید ،

 دی. ما بامی دادانجام  انجام می دهددر پ می دید فقط آنچه را که عیسیِ خداوندکه  میداشته باش ادیاست که به  مهم

. میانجام نده را یکاریک  ای - دهیم انجامرا  یکاریک  که میحساس باش خداوند  تیکه نسبت به هدا میریبگ ادی

 . از ماست حفاظت یبرا نیا

 

 معجزه آسا یدید و رویا

 

 .رخ دادرویا  کیآنها در  خدمتدر   تیهدا به جهتخداوند  مکاشفة
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آمده، ما  هیبه مکادون»بود التماس نموده گفت:  ستادهیا هیاز اهل مکادون یرخ نمود که شخص ییایرا رو پولس یشب

که خداوندما را  میدانست نیقیبه  رایز م،یشد هیعازم سفرمکادون درنگیب د،یرا د ایرو نیچون ا« را امداد فرما.

و روز  میرفت یبه ساموتراک میته، به راه مستقنشس یکشت. پس از ترواس به میرسان شانیخوانده است تا بشارت بد

  ۱۱ - ۹: ۱۶ اعمال .سیاپولیبه ن گرید

 

  آشنا شدند و یهدیبه نام ل یآمدند. آنها در آنجا با زن بود هیدر مقدون معروف یمستعمره روم و شهر که یپیلیآنها به ف

فراهم  خدمت ، یبرا یفرستاده بود و فرصت بودند که خداوند آنها را ییدر جا آنها.افتندیخانه اش نجات  اهلاو و 

 کردند. آنان را مالقاتبود که در کنار رودخانه یی گروه دعا کیجماعت بزرگ نبود بلکه  کی نیبود. ا

 

 معجزه آسا شناخت

 

می    ادیآنها کرد و فرنمودن شروع به دنبال  یدعا بودند که دختر ی برایمکان کیدر حال رفتن به  گرانیپولس و د

کار را  نیو چون ا.« ندینمای نجات اعالم م قیکه شما را از طر باشندی م یتعال یمردمان خدام خدا نیا " زد:

 .کردی م اریبس یروزها

 در پولسکرد. اما  یباز م خدمت یدرها را برا دیکرد و شا یآنها جلب مرا به بود. او توجه  قتیاو گفت حق آنچه

 انجام داد. نهیزم نیدر ا یکار ی بسیارهاو سرانجام پس از روز روحش نا آرام بود

 

بود ، شناخت و او آن  تیدختر در حال فعال نیا قیرا که از طر یروح القدس ، روح فراطبیعی عطیه قی، از طر پولس

 .ه استذکر شد دوازدهمباب  انیقرنتاول بود که در  "ارواح تشخیص"فوق العاده  عطیه نیکرد. ا رونیرا ب

 

منافع  ییگو بیکه روح تفال داشت و ازغ یزیکن م،یرفت یواقع شد که چون ما به محل نمازم و ۱۸ - ۱۶:۱۶ اعمال

مردمان  نیا»که  گفتینمود، به ما برخورد. و از عقب پولس و ماآمده، ندا کرده، م یدامیخود پ انیآقا یبرا اریبس

 کرد،یم اریبس یکار را روزها نیا و چون.« ندینماینجات اعالم م قیکه شما را از طر باشندیم یتعال یخدام خدا

که در ساعت .« ایب رونیدختر ب نیازا حیمس یسیبه نام ع میفرمایتو را م»پولس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفت: 

  .شد رونیاز او ب
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 انتشار معجزه آساپخش و 

 

، مورد ضرب و شتم  کردند رونیبرا از تن  لباس های آنانرا به زندان انداختند.  السیو س سپول ، زیاربابانِ دختر کن

 مشغول دعا ، السی. اما پولس و سانداختند یزندان داخل گذاشتند و به  ریرا در کنده و زنج شانیا یو پاها قرار دادند

 بودند. انیزندان ریسا دادن به بشارتخدا و  یبراپرستشی سرود  خواندن

 اینطور     آنها "نجا؟یا مییایکه ب یچرا به ما گفت ایداخ": کهگذراندند  ینم با گفتن این جمالت وقت خود را آنها

 هیاو به ما نگفت که به مقدون گذشته از این. را از دست داده ایمخدا  هدایتکه ما  گمان می کنم "گفتند ،  ینم

 ماندند ، خدا توانست به نفع آنها مداخله کند. یکه آنها در روح باق ییاز آنجا اما  ". بروید

 

. که ناگاه دندیشنیرا م شانیا انیو زندان خواندندیم حیدعا کرده، خدا را تسب السیه نصف شب، پولس و سب بیقر اما

از همه فرو  رهایزندان به جنبش درآمد و دفعه همه درها باز شد و زنج نادیکه ب یحادث گشت بحد میعظ یزلزله ا

خواست خود را بکشد  ده،یخود راکش ریششم د،ید دهزندان را گشو یشده، چون درها داری. اما داروغه بختیر

که  رایمرسان ز یخود را ضرر»فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلندصدا زده، گفت:  انیگمان برد که زندان رایز

 شانیافتاد. و ا السیپس چراغ طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد پولس وس.« میهست نجایماهمه در ا

  3۰ - 2۵: ۱۶ اعمال «ابم؟یکرد تا نجات  دیمرا چه با ان،یآقا یا»ت: آورده، گف رونیرا ب

 

 آزاد شدند. حقیقتاًخانواده اش  اهلرا از زندان آزاد کند اما زندانبان و  السیخدا زلزله فرستاد تا پولس و س

به وجود آمد.  زیها ن دادند و مخالفت میتعل رفتند و در آنجا مجدداً  یکیرا ترک کردند و به تسالون یپیلیف شاگردان

که در سراسر جهان باعث دردسر  یمردان نیا"گفتند می  مردم رایآنها مطمئناً با آنها همراه بود ، زو آوازه  شهرت 

 به آتن رفت. پولسآنها مجبور به ترک شهر شدند و  دوباره "آمده اند ... نجایشده اند اکنون به ا
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 معجزه آسا شدن قیتشو

 

 آتن*

کرد. او در حال بحث درباره می بحث و مجادله  انیهودیها گذراند و با  سهیپولس وقت خود را در کن آتن ، در

آوردند.  مانیاز آنها ا یاست و برخ خداوند  حِیمس ،ی سیکرد آنها را متقاعد کند که ع یم یبود و سع تعالیم

 .شده باشد رددلس حق داشت که وااز شهر خارج شد. پولسکردند و سرانجام  یم نیتوه شیاز پ شیب انیهودی

 

 هیاز مکادون موتاوسیو ت السی. اما چون سساختیرا مجاب م انیونانیو  انیهودیمکالمه کرده،  سهیهر سبت در کن و

مخالفت  شانیچون ا یاست. ول حیمس ،یسیکه ع دادیشهادت م انیهودی یآمدند، پولس در روح مجبور شده، برا

به  نیهستم. بعد از ا یشما بر سرشما است. من بر نخو»افشانده، گفت:  شانیرا بر ا دامن خود گفتند،ینموده، کفر م

  ۶ - ۴: ۱۸ اعمال «.روم ینزد امت هام

 

 قرنتس *

 پولسبا  ییای. خدا دوباره در روایمان آوردند یاریو بس انجام دادپولس از آتن به قرنتس رفت و همان کارها را 

 صحبت کرد.

 

که من با تو هستم و  رایترسان مباش، بلکه سخن بگو و خاموش مباش ز»ه پولس گفت: ب ایخداوند در رو یشب

  ۱۰ - ۹: ۱۸ اعمال «.است اریشهر خلق بس نیکه مرا در ا رایز دینخواهد رسان تیتو را اذ چکسیه

 

 چیه ده ،بادامه  تعلیم. فقط به یده یخوب انجام م یلیخ ی. دارپولس عالیه"بود.  یقیتشو کالم کی رویاء  نیا

 ماند.قُرِنْتُس در  میسال و ن کیاز  شیب پولس "را ندارد!  توشهر قصد حمله به  نیکس در ا
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 در روش هار ییتغ

 

 افسس

 

او در خدمت متفاوت بود. او وقت خود را صرف بحث در مورد آموزه ها و  کردی، رو دیپولس به افسس رس یوقت

روح  دیآورد مانیا یوقت ایآ"شد و گفت:  کینزد ایمانداراناز  ینکرد. او به گروه لیبودن انج یمنطق حیتوض

 "د؟یکرد افتیالقدس را در

 

که روح القدس  میدیبلکه نشن»گفتند:  یبه و «د؟یافتیروح القدس را  د،یآورد مانیکه ا یهنگام ایآ»گفت:  شانیبد

 دیالبته تعم ییحی»پولس گفت: « .ییحی دیبه تعم»گفتند:  «د؟یافتی دیتعم زیپس به چه چ»گفت:  شانیبد« هست!

 دندیراشن نیچون ا.« یسیع حیبه مس یعنی دیاوریب مانیا دیآیبعد از من م کهیبه آن کس گفتیو به قوم م دادیتوبه م

نازل شد و به زبانها  شانینهاد، روح القدس برا شانیگرفتند، وچون پولس دست بر ا دیتعم یسیبه نام خداوند ع

  ۷ - 2: ۱۹ اعمال .دوازده نفربودند نید. و جمله آن مردمان تخممتکلم گشته، نبوت کردن

 گرفتن نمود شروع به قدرت  ها مخالفت یصحبت کرد و وقت با دلیریرفت و به مدت سه ماه  سهیسپس پولس به کن

 .ننمودرا ترک کرد ، اما او شهر را ترک کنیسه او 

گفته  نیبحث و گفتگو داشت. از ا آناندو سال روزانه با  برد و به مدت رانسیط یشاگردان را به سالن سخنران پولس

می         ریتکث گرانید یو خود را در زندگ ه بودکرد سیکتاب مقدس تأس ةمدرسیک  پولسرسد که  ی، به نظر م

 .دندیکردند کالم خداوند را شن یم یزندگ ایکه در استان آس یانیونانیو  انیهودیشد که همه  نیا جهینت .کرد

 

و برهان قاطع  نمودیو در امور ملکوت خدا مباحثه م راندیسخن م یریدرآمده، مدت سه ماه به دل سهیبه کن پس

کناره  شانیاز ا گفتند،یرا بد م قتیخلق، طر یرو شیو پ اوردندین مانیسخت دل گشته، ا ی. اما چون بعضآوردیم

دو سال  نطوری. و بدنمودیمباحثه م امن رانسیط یشاگردان را جدا ساخت و هر روزه درمدرسه شخص ده،یگز

  ۱۰ - ۸: ۱۹ اعمال .دندیرا شن یسیع کالم خداوند یونانیو چه  هودیچه  ایاهل آس یکه تمام یگذشت بقسم
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خدا قبل از  دی. شادندیکالم خداوند را شن ایکرده بود ، اما اکنون همه آس یریجلوگ ، ایخدا قبالً از رفتن پولس به آس

 دهد. رییرا تغ کردشیخواست رو یسوق دهد ، م ایسرا به آ پولس نکهیا

 

 بازگشت از مرگ

 

 سوم  ةطبقاز   به خواب رفت و ناگهان و نشسته بود یپنجره ا بغل خسیبود و افت سیپولس در تروآس مشغول تدر

 افتاد و کشته شد.به پایین 

 

 شانیا یروز عازم سفر بود، براآن  یدر اول هفته چون شاگردان بجهت شکستن نان جمع شدند و پولس در فردا و

که  یبود. ناگاه جوان اریچراغ بس میکه جمع بود ی. و در باالخانه ادیو سخن او تانصف شب طول کش کردیموعظه م

خواب  داد،یطول م و چون پولس کالم را درربوداو را  نینشسته بود که خواب سنگ چهینام داشت، نزد در خسیافت

را  یآمده، بر او افتاد و و ریافتاد و او را مرده برداشتند. آنگاه پولس به ز ریسوم به زگشته، از طبقه  یبر او مستول

پس باال رفته و نان را شکسته، خورد و تا « در اوست. که جان او رایز دیمضطرب مباش»گفت:  ده،یدر آغوش کش

  ۱۱ - ۷: 2۰ اعمال .روانه شد نیکرده، همچن اریبس یگفتگو رطلوع فج

 

 پولس ۀ خدمتصخالنتیجه و 
 

خدمت خالصه افسس مالقات کرد.  یسایکل مشایخبار با  نیآخر یبود و برا میپولس در حال بازگشت به اورشل

 .می باشد مورد نیدر ا پولس

. دمیتو دست کش یبرا ی چیزهالیخاز من  یاخدا" بگوید  می توانست و .کندخود نگاه  طیبه شرا می توانستپولس 

 نیکرده ام. من به چند لی. من تحصدمیمطمئن دست کش یا ندهیرا رها کردم. من از آ خارپر افت تیموقع کیمن 

در آنجا خدمت کنم.  انسانو چند  نجایا در انسان کیکه به  یخواه یاز من م توحال ،  نیکنم با ا یزبان صحبت م

. بمیرم تا کردن رهایم و دادنار مورد ضرب و شتم قرمرا ام. فرار کرده  یکه مرا به آنجا فرستاده ا یمن از هر شهر

 "!  کنم آن را رهاو  دست بردارم خواهم  یم دیگر، من خسته و دلسرد شده ام. من  خداوندا

 نوع صحبت ها نبود! نیاز ا کی چیه ریهرگز درگپولس 
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مشغول به خدمت خداوند  شد،یبر من عارض م هودی دیکه از مکا ییوامتحانها اریبس یو اشکها یبا کمال فروتن که

اخبار و  نداشتم بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را غیباشد، در دیشما مف یرا از آنچه برا یزی. وچگونه چبودمیم

. دادمیشهادت م حیمس یسیبه خداوند ما ع مانیخدا و ا یاز توبه به سو زین انیونانیو انیهودی. و به نمودمیم میتعل

ندارم. جز  یو از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد، اطالع رومیم میاالن در روح بسته شده، به اورشل نکیوا

 چیرا به ه زهایچ نیا کنیاست. ل ایمه میکه بندها و زحمات برا دیگویروح القدس در هر شهرشهادت داده، م نکهیا

از خداوند را که  یبه انجام رسانم و آن خدمت یدارم تادور خود را به خوش ینم زیبلکه جان خود را عز شمارم،یم

  2۴ - ۱۹: 2۰ اعمال .خدا شهادت دهم ضیام که به بشارت ف افتهی یسیع

 

 به زنجیر کشیده شدو روم  اورشلیم جهت به
 

 شد ییشگویپولس پ ی شدنزندان

 

که او  ی. در حالدیاقامت گز س مبشرپیلیآمد و در خانه ف هیصریکرد ، به ق یسفر م میکه پولس به اورشل یهنگام

 ابوس آمد.کآبه نام  نبی ایآنجا بود ، 

و نزد ما آمده، کمربند پولس را گرفته و  د،یرس هیهودیابوس نام از کآ یا ینب م،یچون روز چند در آنجا ماند و

 نطوریکمربند را به هم نیصاحب ا میدراورشل انیهودیکه  دیگویروح القدس م»خود رابسته، گفت:  یهایدستها و پا

  ۱۱ - ۱۰: 2۱ اعمال «.خواهند سپرد امتها یبسته، او را به دستها

 

 پولس یریدستگ

 22: 23-۱: 2۱ اعمال

 

 نیآئ کیپولس شدند. آنها تقاضا کردند که او  یریبودند که ناخواسته منجر به دستگ میدر اورشل ایمانداران نیا

وافقت کرد و روز حل کند. پولس م را لیدر اسرائ انیهودی نیتواند مشکل ب یمسئله م نیو ا به جا آوردرا  ریتطه

 ایماندارانتصور کردند که پولس  انیهودی نی. ادندیداو را  ایاز آس انیهودیآخر ، روز هفتم ، در معبد بود که 

 . نددیکش می ادیآنها فر پسوارد معبد کرده  شریعت خالف  بررا  یونانی
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الفور درها را  یو ف دندیکش رونیب کلیشهر به حرکت آمد و خلق ازدحام کرده، پولس را گرفتند و از ه یتمام پس

 یب او« به شورش آمده است. میاورشل یتمام»که  دیسپاه رس یباش نیخبر به م کردند،یبستند. و چون قصدقتل او م

از زدن  ان،یو سپاه یباش نیم دنیبه مجرد د شانیتاخت. پس ا شانیرا برداشته، بر سرا هایوزباشیدرنگ سپاه و 

 نیا»که  دیببندند و پرس ریاو را گرفته، فرمان داد تا او را بدو زنج د،یرس یباش نیپولس دست برداشتند. چون م

. و چون او به سبب کردندیصدا م گرید یبه سخن یو بعض یاز آن گروه به سخن یاما بعض« و چه کرده است؟ ستیک

 انیاتفاق افتاد که لشکر د،یسر نهی. و چون به زاورندیفرمود تا او را به قلعه ب د،یامر رانتوانست فهم قتیشورش، حق

اورا هالک »که  زدندیاز خلق از عقب او افتاده، صدا م ریکث یگروه رایبه سبب ازدحام مردم او را برگرفتند، ز

  3۶ - 3۰: 2۱ اعمال  «!کن

 

 داد بشارتبه جمعیت  پولس

 

دوباره آنها شروع به داد زدن . نمی خواستند که ایمان آورند پله ها با مردم صحبت کرد اما آنها  یاز باال پولس

 کردند.

 

بردار که  نیزم یشخص را ازرو نیچن»سخن بدو گوش گرفتند؛ آنگاه آواز خود را بلند کرده، گفتند:  نیتا ا پس

 یباش نیم ختند،یریخود راافشانده، خاک به هوا م یو چون غوغا نموده و جامه ها!« ستین زیزنده ماندن او جا

بر او  نقدریامتحان کنند تا بفهمد که به چه سبب ا انهیقلعه درآوردند و فرمود که اورا به تازفرمان داد تا او را به 

  2۴ - 22: 22 اعمال .کردندیم ادیفر

 

 داد بشارت نیسنهدرشورای اهن اعظم و پولس به ک

 

 و همه کاهنان سینزد رئاو را  نیبنابرا،  نگه دارد یتواند پولس را بدون اتهامات قانون یکه نم دیفهم،  یروم ةفرماند

شورای  به همه اعضای عیسیِ خداوندکه در مورد  یافتپولس اجازه  تیوضع نیا به خاطرآورد.  شورای سنهدرین

 سنهدرین شهادت دهد .

خود دستور داد تا  یروهایکه فرمانده به ن باال گرفتچنان  )صدوقیان و فریسیان( سنهدرین جناح های انیم یریدرگ

 .اورندیب قلعهاز آنها دور کنند و به  را به زور پولس
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 دومین رویا  از خداوند

 

در حق من  میچنانکه دراورشل رایپولس خاطر جمع باش ز یا»در شب همان روز خداوند نزد او آمده، گفت:  و

  23:۱۱ اعمال «.یشهادت ده زیروم ن در دیبا نیهمچن ،یشهادت داد

 

در حالی و شد  به اودر زندان  یا ژهیبودن لطف و یروم به خاطره بود. در زندان بود ، اما خدمت او تمام نشد پولس

 شد.می  لیتبد او حمایت به در واقع،  و شهادت می داد فرستاد یاو را م عیسیِ خداوند، که هر کجا 

 

 هیصریدر ق
 

 ینظام تیحما

 32: 2۶-23: 23 اعمال

هفتاد  اده،یسرباز پ ستیدورمانده دستور داد در دست بود. ف یهودیتوسط چهل مرد  پولسکشتن  یبرا یا نقشه

ببرند. سپس سواره نظام با او در همان شب نزد  رونیتا پولس را از شهر ب حاضر سازنددار  زهین ستیسواره نظام و دو

 رفت. هیصریدر ق کْسِیفِل، فرماندار روم 

 یهودیبا او و همسرش که  بشارتصحبت و  یبرا یادیز یها شد اما فرصت یفرماندار زندان کْسِیفِلتوسط  پولس

داده شد و دوستانش  ها یآزادبرخی  اما به او  انداخترا به مدت دو سال در زندان  پولس کْسِیفِل. بوجود آمدبود 

 .ندیایاو ب دنیتوانستند به د یم

دوباره  انیهودی کیشد. فستوس به تحر او نیگزیبه عنوان فرماندار جافستوس  وسیپرکبازنشسته شد و  کْسِیفِل

دانست که  یمحاکمه شود؟ پولس م میاست در اورشل لیما ایکه آ دیپولس را به دادگاه کشاند و از پولس پرس

درباره او شهادت خواهد داد ،  ومگفته است که در ر خداونددانست که  ی. او مدینخواهد رس میهرگز زنده به اورشل

 بود. یشهروند روم کیعنوان به  ،  حق او نی. ای نمود دادخواه صریاز ق نیبنابرا
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 بشارت دادحاکمان  پولس به

 

رتبه و  یو فرماندار فستوس با افسران عال یکیپادشاه و بِرن پاسیاغر که فستوس خواستار آمدن پولس شد ، یهنگام

در ، دمشق در راه! پولس دوباره به آنها در مورد نور ی فرصت عجبحاضران بودند. جمع در  هیصریسرشناسِ ق مردان

 به آنها گفت. از مردگان عیسیِ خداوندزنده شدن و در مورد  شتغییر هویتمورد 

 

از »پولس گفت: « بگردم؟ یحیکه من مس یکنیم بیترغ لیبه قل»به پولس گفت:  پاسیاغر  2۹ - 2۸: 2۶ اعمال

شنوند مثل من  یرامکه امروز سخن م یاشخاص نیا عینه تنها توبلکه جم ر،یبه کث ای لیبه قل ای داشتمیخداخواهش م

 ! رهایزنج نیگردند، جز ا

 

 زین نی. اعیسیِ خداوندبه  یانجهان ایمان آوردن ، یعنی بود همان، از زندان  رونیب چه و در زندانچه هدف پولس 

 ما باشد.واحد هدف  دیبا

 

 روم به پولس سفر دریایی
 

 2۷ اعمال باب مواجه شدن با بحران )فاجعه( در  یروزیپ

 

 به تصّور مازمان  به روم فرستادند. سفر در آن یو با کشت نام داشت، سپردند وسیولیکه ای  یوزباشیبه  پولُس را

سفر به رم  طیشرا نیدر بهتر ی. حتستندیا یزمستان در بندر م کیماه ،  کیهفته ،  کی. آنها بود   رممکنیغ باًیتقر

 کشد. یچند هفته طول م

 

 هشدار داد پولس *

 ادامه ندهند.به سفر به آنها هشدار داد که  ، حکمت کالم لیت متوقف شدند ، پولس به دلیدر کرکه آنها  یهنگام

 اریسفر ضرر و خسران بس نیکه در ا نمیبیمردمان، م یا»کرده، گفت:  حتیرا نص شانیا پولس  ۱۱ - ۱۰: 2۷ اعمال

از قول  شتریرا ب یصاحب کشت ناخدا و یاشوزبی یول.« زیما را ن یرا بلکه جانها یخواهد شد، نه فقط بار و کشت دایپ

  .پولس اعتنا نمود
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 یو سع بستند یرا به دور کشت ییوحشتناک گرفتار شدند. آنها طنابها یگفته بود ، آنها در طوفان پولسهمانطور که 

روز  نیچند یطوفان برا یانداختند. وقت ایرا به در وسایل کشتیو  ها را در هم نگه دارند. آنها محموله یکشت کردند

 را از دست دادند. یزندگ دیام گریادامه داشت ، آنها د

 

 "هم از بین نمی رود نفر کی"کرد  ییشگویپ* 

از  رفته،یسخن مرا پذ ستیبایمردمان، نخست م یا»گفت:  ستاده،یا شانیا انیپولس در م ار،یبس یبعد از گرسنگ و

 راکهیز دیکه خاطرجمع باش کنمیم حتیرا نص زشمایکنون ن. ادینیضرر و خسران را نب نیتا ا دینقل نکرده باش تیکر

که از آن او هستم و  ییکه دوش، فرشته آن خدا رای. زیبه کشت مگر دیاز شما نخواهد رس یکیبه جان  یضرر چیه

. و یحاضر شو صریتو در حضور ق دیرابایپولس ترسان مباش ز یا"به من ظاهر شده، گفت:  کنم،یخدمت او را م

دارم که به همانطور  مانیا رایز دیمردمان خوشحال باش یپس ا "است. دهیمه همسفران تو را به تو بخشخدا ه نکیا

  2۶ - 2۱: 2۷ اعمال «.میفتیب یا رهیدر جز دیبا کنیواقع خواهدشد. ل ،که به من گفت

 

بار او به حرف  نیرفت. ا یوزباشیبه سمت  پولسنجات فرار کنند اما  قیکردند با قا یسع و ملوانان کشتی خدمه

گفته بود  پولسو ملوانان را همانطور که  دندیبروصل بود نجات  قیبه قا که را ییها گوش داد. سربازان طناب پولس

 نگه داشتند. یدر کشت

 

 سربازان وخدمه * بشارت به 

 امروز روز چهاردهم است که»بخورند. پس گفت:  یزیشد، پولس از همه خواهش نمود که چ کیروز نزد چون

شما  یبرا تیکه عاف دیاست که غذا بخور نیمن ا ی. پس استدعادینخورده، گرسنه مانده ا یزیوچ دهیانتظار کش

درحضور همه نان گرفته، خدا را شکر  وبگفت  نیا« از شما نخواهد افتاد. کیچیاز سر ه ییکه مو رایخواهد بود، ز

و هفتاد و  ستیدو یخوردند. و جمله نفوس در کشتغذا  زیگشته ن دلیگفت و پاره کرده، خوردن گرفت. پس همه قو

  3۷ - 33: 2۷ اعمال .میشش بود

 

موخرش از  یماند ول حرکتیرانده، مقدم آن فرو شده، ب ابیبه پا نیرا درمجمع بحر یکشت اما 2۷: ۴۱ اعمال

 لطمه امواج درهم شکست. 
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 افتندیهمه نجات  *

 یماند ول حرکتیرانده، مقدم آن فرو شده، ب ابیبه پا نیرا درمجمع بحر یکشت اما  ۴۴ - ۴2: 2۷ اعمال

. زدیشنا کرده، بگر یکردند که مبادا کس انیقصد قتل زندان انیموخرش از لطمه امواج درهم شکست. آنگاه سپاه

داند،  یشناور هاراده بازداشت و فرمود تا هرک نیرا از ا شانیچون خواست پولس را برهاند، ا یوزباشی کنیل

همه به  نیوهمچن یکشت یزهایبر چ یبر تختها و بعض یانداخته به ساحل رساند. وبعض ایرا به در نشتینخست خو

  .دندیرس یبه خشک یسالمت

 

 مالت رهیجز
 

 ۱۰-۱: 2۸ اعمال

 یافع ۀحمل

 

 جادیا یآتش آنان کمک به خشک شدن و گرم شدن یبرا رهیبودند و مردم جز افتاده ریمالت گ رهیدر جز آنها

 بود. فراهم کرده زمیه یولُس مقدارکردند و پ

 

 

. دیآمده، بر دستش چسپ رونیب یا یبه سبب حرارت، افع نهاد،یفراهم کرده، بر آتش م زمیه یپولس مقدار چون

 نکهیا است که با یشخص، خون نیبالشک ا»گفتند:  یگرمیکدیبا  دند،ید ختهیجانور را از دستش آو انیچون بربر

. پس منتظر افتیضرر ن چیافکنده، ه تشاما آن جانور را در آ« کند. ستید که زگذار یرست، عدل نم ایاز در

 د،یبدو نرس یضرر چیکه ه دندید و دندیکش اریچون انتظار بس ی. ولردیافتاده، بم ابغتهیبودند که او آماس کند 

  ۶ - 3: 2۸ اعمال .است ییبرگشته گفتندکه خدا

 

نخواهد  یبیآس شانیبه ا رندیخواهد بود. اگر مارها را بگ ماندارانیاه اهمر اتیآ نیبود که ا فرموده عیسیِ خداوند

 .می نماید یاله حفاظتمدارند  مانیکه به نام او ا یاز همه کسان عیسیِ خداوند. دیرس
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 بشارت داد وسیبه پوبل پولس

 

بود  پولس نیبود ، ا پزشک در آنجا لوقایاگر  یبود و حت ماریمالت بود. پدرش ب رهیجز عالی رتبه سیرئ وسیپوبل

 که او را شفا داد.

 

آمده و  یرا رنج تب و اسهال عارض شده، خفته بود. پس پولس نزد و وسیپدر پوبل ازقضا ۹ - ۸: 2۸ اعمال

بودند آمده،  رهیکه در جز یضانیمر ریامر واقع شد، سا نیدست بر او گذارده، او را شفا داد. و چون ا دعاکرده و

  .افتندیشفا 

 

 بشارت داد ر رومد پولس
 

 3۱-۱۵: 2۸ اعمال

 

 داده شد. ییها یبود اما به او آزاد یکرده بود. او هنوز زندان رییپولس قطعاً در سفر به رم تغ تیوضع

 

 و خوش آمدگویی استقبال گروهی برای

 

 به استقبال آنها آمدند. پس  ندیآ یبودند که پولس و لوقا به روم م دهیشن ایمانداران

آمدند تا از ما استقبال کنند. پولُس  «خانهیسه م»و  وسیپس تا بازار آپ م،یبودند که در راه هست دهیجا شنبرادرانِ آن

  2۸:۱۵ اعمال . .افتیقلب  خدا را شکر کرد و قوّت شانیا دنیبا د

 

 انیهودیپولس به  بشارت

 

به  شانیا یآمدند که برا نزد او به منزلش یاریکردند، بس نیمع یو یبرا یچون روز پس 2۵ - 23: 2۸ اعمال

. کردیاقامه حجت م یسیاز صبح تا شام درباره ع ایو انب یو ازتورات موس نمودیملکوت خدا شهادت داده، شرح م
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از او جدا شدند  کردند،یمعارضه م گریکدی. و چون با اوردندین مانیا یآوردند و بعض مانیا به سخنان او یپس بعض

 خطاب کرده،  کویبه اجداد مان ینب یایروح القدس به وساطت اشع»گفته بود که سخن را  کی نیبعداز آنکه پولس ا

 

 انیهودی غیر پولس به بشارت

 

 انیهودیرا گفت  نیچون ا.« دیخواهندشن شانیو ا شودیبر شما معلوم باد که نجات خدا نزد امتها فرستاده م پس

  2۹ - 2۸:2۸ اعمال .کردندیم اریمباحثه بس گریکدیرفتند و با

 

 رسوالنکتاب اعمال پایان 

 

. او رفتیپذ یم آمد، یخود اقامت داشت و هر که را نزدش م یا اجاره ۀپولس دو سال تمام در خان سان نیبد

 3۱ – 3۰: 2۸ اعمال .داد یم میخداوند تعل حیمس یسیع ةدربار پروا یو ب رانهیو دل کرد یخدا را اعالم م یپادشاه

 

 پولسمرگ 

 

مصلوب شدن ، سر  یکه به جا  " را داد حق نیا " اوبه  یو یروم تیدر رم گردن زدند. تابع را پولس روایاتیطبق 

 شود. دهیبر

 

 خالصه
 

 خداست. فیضاز  یچه نمونه ااو توسط پولس رسول نوشته شده است.  ، دیعهد جد کتاب به کتابِ

. او حائل شودخودش و اطاعت از خدا  نیبما زیچ چیدهد ه یاجازه نم است که مطلقاً ایماندار یک از ینمونه ا او

و  می داد می، تعل و بحث می کرد ، استدالل دلیل می آورد در صورت لزوم برد. او سهیرا به کن عیسیِ خداوند امیغپ

حتی ترس از مرگ .  متوقف نکند آسمانیانجام اراده پدراو را از . او تصمیم گرفته بود که هیچ چیز نمود یم خیتوب

 است! و بی باک نترس یها پولسه دنبال خدا امروز هم ب
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 دوازدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

را  دیبا آن ارتباط برقرار کن دیتوان یچگونه م نکهیپولس و ا بشارتیسفر  نیاز حوادث اول یبعض (۱

 ؟ دیکن انیبه زبان خود ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ؟ارائه دهی پولس یدر زندگ فراطبیعی هدایت هایاز  نمکونه کی. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهد افتاد؟ یدانست چه اتفاق یم با اینکه یبرود حت می. چرا پولس اصرار داشت که به اورشل3
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 سیزدهمدرس 

 میهست مندروزیپ یسایما کل
 

 نکرده است ریینقشه خدا هرگز تغ
 

 یم تیفعال سایکل یها سال نیدر اولمبشرین و  معلمین،  ان، شبان انبیاء، رسوالن ،  هیهمانطور که شاگردان اول درست

 دیبا زیکردند ، امروز ن عمل می هادر آن روز ایماندارانکه  همانطور کنند. عمل نیز می بایست آنان هامروز ،کردند 

 امروز می بایستآنها  ،بودند نیآغاز یسایمعجزه آسا محرک رشد کل یو نشانه ها عجایبعمل کنند.همانطور که 

عیسیِ شد ، هرگز لغو نشده است.  داده ایمانداران نیبه نخست عیسیِ خداونده توسط ک یمیعظ ماموریتباشند. نیز

 فرمود : خداوند

 

نجات خواهد  رد،یگ دیآوَرَد و تعم مانی. هر که ادیموعظه کن قیخال ۀو خبر خوش را به هم دیبه سرتاسر جهان برو»

را  وهایخواهد بود: به نام من د ماندارانیراه اهم اتیآ نیمحکوم خواهد شد. و ا اورد،ین مانی. امّا هر که اافتی

 یخواهند گرفت، و هر گاه زهر شانیتازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستها یاخواهند کرد و به زبانه رونیب

 یسایع.«  افتیخواهند نهاد و آنها شفا خواهند  مارانیو دستها بر ب د،یبه آنها نخواهد رس یکُشنده بنوشند، گزند

 شانیخدا بنشست. پس ا استفرمود، به آسمان باال برده شد و به دست ر شانیسخنان را بد نید پس از آنکه اخداون

 شانیکه همراه ا یاتیو کالم خود را با آ کرد یعمل م شانیو خداوند با ا کردند، یرفته، در همه جا موعظه م رونیب

  2۰ - ۱۵: ۱۶ مَرقُس .نمود یبود، ثابت م
 

 ؟عمل نمودونه چگ اولیه یسایکل
 

 تعهد کامل با
 

 ی. گاهمشاهده کردیم . ما تعهد کامل آنها را تا سر حد مرگ میرا مطالعه کرده ا سایرهبر کل نیچند یزندگ ما

،  هان به نظر برسد ، اما تعهد کاملج نیا یدر دردسرها یما آسان تر از زندگ مانیا یاوقات ممکن است مرگ برا

 دهد. یقرار م یمناسب دازچشم انرا در  شاتیآزما نیا
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که آنچه در عقب است فراموش کرده و  کنمیم زیچ کی کنیبرم که من بدست آورده ام؛ ل یبرادران، گمان نم یا

  3:۱3 انیپیفل ده،یرا کش شتنیاست، خو شیآنچه درپ یبه سو

 

را که ما را سخت  یان وگناههر بار گر م،یابر شاهدان را گرداگرد خود دار نیچن زیچونکه ما ن نیبنابرا یاله بیتاد

و کامل کننده  شوایپ یو به سو م،یما مقرر شده است بدو یرو شیکه پ دانیو باصبر در آن م میدور بکن چدیپیم

شمرده، متحمل  زیرا ناچ یحرمتیموضوع بود، ب او شیکه پ یکه بجهت آن خوش مینگران باش یسیع یعنی مانیا

  2 - ۱: ۱2 انیعبران .ه استو بهدست راست تخت خدا نشست دیگرد بیصل

 

  ۱:2۱ انیپیفل .است و مردن نفع حیمس ستنیکه مرا ز رایز

 

 دنیایدر  ای دنیا نیدر ا زیچ چیاست ، ه و نفع که مردن سود میباشد و واقعاً باور کن عیسیِ خداوندتنها هدف ما  یوقت

 نخواهد توانست مانع ما شود. انیروح

 در بخشش

 

 که ببخشد کرد انتخاب عیسیِ خداوند *

نقشه  را که یمذهب انیهودی. او آمرزیدرا  تیبود ، همه بشر جان سپردندر حال  بیصل یبر رو عیسیِ خداوند یوقت

مردم را  جمعیت انبوهی از. او دی. او سربازان را بخشدیرا بخش الطسی. او پدیکرده بودند ، بخش یمرگ او را طراح

رد  و آنان او راکرده بود ،  خلقرا که  مخلوقاتیهمان  عیسیِ خداوند. دیبخش ش کنید رامصلوبفریاد می زدند که 

 ؟باشدبدتر  این ها ما افتاده است که از  یبرا ی. چه اتفاقدیبخش شدن را مرگ اوباعث کردن و 

 .میبخشش را انتخاب کن میتوان ی، ما م دیبخش عیسیِ خداونداست که خواست ماست. همانطور که  یعمل بخشش

کالم ولی انسان ،  هم وبود خدا  هم چون او توانست ببخشد یم عیسیِ خداوندفقط که  میفکر کناینطور  کهنیا مگر

لحظات  نی، در آخر زی. او ندیبخشآنان را  زین ندتکش یکه او را م یوقت ، چگونه فانیکه است می گویدبه ما خدا 

 ".آنان نذار به حسابگناه را  نی، ا خداوندا"زد ،  ادیمرگ فر
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 که ببخشد انتخاب کرداستفان  *

 "کارها را با من انجام دهند؟ نیکه ا یاجازه ده یچگونه توانست ایخدا" می گفت فان تلخ و بد دهن بود ،یاست اگر

 ایبود؟ آمی چهره او درخشان  ایآ کرد ، یم نینفر را ، آنها برای آنان کنداز خدا طلب آمرزش  نکهیا یاگر او به جا

که در آنجا  ولئاش ای؟ آببیند  ستادهیپدر اخدای در سمت راست  را عیسیِ خداوندکه  شد یده مبه او اجازه دا

 گرفت؟می قرار  ریموافق بود ، تحت تأث اودر مرگ  گرانیبود و با د ستادهیا

 

 میببخش دیما با *

 بخشش موانع دعاهای ما را بر می دارد و یک فرمان است پس باید ببخشیم !

 یرهای. اما اگر تقصدیخواهدآمرز زیشما، شما را ن یپدر آسمان د،یامرزیب شانیمردم را بد راتیهرگاه تقص رایز»

  ۱۵ - ۱۴: ۶ یمت .دیشما را نخواهد آمرز یرهایپدر شما هم تقص د،یامرزیمردم را ن

 

و  میورح دیمهربان باش گریگدیو با  د،یو خباثت را ازخود دور کن ییو بدگو ادیو خشم و فر ظیوغ یهرقسم تلخ و

  32 - 3۱: ۴ انیافسس .است دهیشما را هم آمرز حیچنانکه خدا درمس دییرا عفو نما گریهمد

 

 بودن مطیعدر 

 

 اولیای اموری مطیع نیبودند. آنها همچن مطیع عیسیِ خداونددر برابر  و همه گریکدیدر برابر  اولیه یسایکل ایمانداران

 .که بر آنان حکومت می کردند ، بودند

 

خواه پادشاه را که فوق همه است، و خواه حکام را که رسوالن  د،یرا بخاطر خداونداطاعت کن یهر منصب بشر لهذا

 یکوکاریاست اراده خدا که به ن نیکه هم رای. زکوکارانین نیاز بدکاران و تحس دنیهستند، بجهت انتقام کش یو

خود را پوشش شرارت  یکه آزاد یمثل آنان نه امثل آزادگان، ام د،ییرا ساکت نما فهمیخود، جهالت مردمان ب

 . پادشاه رادی. از خدا بترسدیی. برادران را محبت نمادیبلکه چون بندگان خدا. همه مردمان را احترام کن سازندیم

با کمال ترس؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را بلکه کج خلقان  دیخود باش انیآقا عینوکران، مط ی. ادییاحترام نما

 کشد،یکه ناحق زحمت م یکه چشم بر خدا دارد، در وقت یریبجهت ضم یاست که کس دارای پاداش نیا رایزز. یرا ن
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. لکن دیو متحمل آن شو دیخور انهیکه گناهکار بوده، تاز یچه فخر دارد هنگام رایدردها را متحمل شود. ز

  2۰ - ۱3: 2پطرس ۱ .است پاداشنزدخدا  نیا د،یو صبر کن دیبوده، زحمت کش کوکاریاگرن

 

 در اطاعت

 

،  میکن یاوقات دعا م ی. گاهمیده یخود را به او نشان م محبت، از او  یرویکه ما با پ فرمود عیسیِ خداوند

 دعاصداقت  کمال اما ما با "کار را خواهم کرد! نیانجام دهم و من ا یخواه یم که به من نشان بده آنچه خداوندا"

ابتدا  دیبودن با عیمط ی. برامیانجام ده دیبا ید به ما نشان داده است که چه کارکالم خو قی. خداوند از طرکنیم ینم

برای ما در نظر دارد که را که  یخاص فیوظاتا به ما  میو سپس به خدا توکل کن میکارها را روزانه انجام ده نیا

 ما شناخته خواهند شد. یراموارد ب نی، ا راه می رویم دهد. همانطور که در اطاعت نشان  انجام دهیم  را به ما

 

به شما عطا خواهد  گرید یدهنده ا یو تسل کنمی. و من از پدر سوال مدیاحکام مرا نگاه دار د،یمرا دوست دار اگر

 یو نم ندیب یکه او را نم رایتواند او را قبول کند ز یکه جهان نم یروح راست یعنیباشما بماند،  شهیکرد تا هم

. میآیگذارم نزد شما م ینم میتیشما را »و در شما خواهد بود.  ماندیکه باشما م رایز د،یشناسیشناسد و اما شما او را م

 دیجهت که من زنده ام، شما هم خواه نیو از ا دینیبیواما شما مرا م ندیب یمرا نم گریجهان د یبعد از اندک زمان

من در شما. هرکه احکام مرا دارد و  دانست که من در پدر هستم و شما در من و دی. و در آن روز شماخواهستیز

پدر من او را محبت خواهد نمود و من  د،ینمایوآنکه مرا محبت م د؛ینمایآنها راحفظ کند، آن است که مرا محبت م

  2۱ - ۱۵: ۱۴ وحنای «.او را محبت خواهم نمود وخود را به او ظاهر خواهم ساخت

 

و احکام او رانگاه  شناسمیاو را م دیگو کهی. کسمیاو را نگاه داراگر احکام  م،یشناسیکه او را م میدانیم نیاز ا و

کامل  یالواقع محبت خدا در و یکالم او را نگاه دارد، ف کهی. لکن کسستین یراست یندارد، دروغگوست و در و

 ود،نمیکه او سلوک م یقیطر نیبه هم مانم،یم یدر و که دی. هرکه گومیهست یکه در و میدانیم نیشده است و از ا

  ۶ - 3: 2 وحنای۱ .سلوک کند دیبا زیاون
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 ست؟یدستورات او چ

 میکن یم افتیروح القدس او را در نکهیا *

 میریبگ دیدر آب تعم نکهیا *

 میرا ببخش یکدیگرما  نکهیا *

 ممحبت کنیرا  گریکدیما  نکهیا *

 میما در مشارکت با هم جمع شو نکهیا *

 میدهب هدایاو  یکما ده  نکهیا *

 مییبگو گرانیبه داز مردگان   حیمسن زنده شدما در مورد  نکهیا *

 میما کالم او را مطالعه کن نکهیا *

 میقدم بردار و راستی با صداقت نکهیا *

 

 یکدلیاتحاد و با 

 

بدان معناست که ما  نیما وجود نخواهد داشت. ا نیکه هرگز اختالف نظر ب ستین نیا یبودن به معنا اتحاددر 

 را شده استن، هر آنچه را که از روح گفته  دیرس میکرد ، به توافق خواه میحل خواه محبترا در اختالفات 

 .ایمان آورند عیسیِ خداوندبه  ایدن نیداد تا ا میو با هم ادامه خواه میببخش

 ایکه آ میدار نهیزم نیدر ا مپانزدهرسوالن باب در اعمال  ی، مثال تعلیمکنترل اختالفات در  یچگونگ یبررس یبرا

 ؟ ختنه شود دیبا ایمانداریهر 

 کی یدر زندگکه  یگناه ای یکنترل اختالفات شخص یدر مورد چگونگ یدستورالعمل مشخص عیسیِ خداوند

 .ه استبه ما داد ، است گرید ایماندارِ

 

کن. هرگاه سخن خود و او در خلوت الزام  انیاو را م اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و و ۱۷ - ۱۵: ۱۸ یمت

سه شاهد،  ایاز زبان دو  با خود بردار تا گریدو نفر د ای کیو اگر نشنود،  ؛یافتیتو را گوش گرفت، برادر خود را در

 ای یرا قبول نکند، در نزد تو مثل خارج سایاگرکلبگو. و  سایرا رد کند، به کل شانیثابت شود. واگر سخن ا یهر سخن

  .باشد ریباجگ
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 .میسه قدم بردار دیوجود دارد ، با دوست ایماندار کیما و  نیب یزیچ یوقت

 .میصحبت کنبا او و درباره آن  میبه سراغ او برو ماًیمستق دیاول ، ما با *

 .میو به نزد آن برادر برو میرا با خود ببر گریدو نفر د یکی دیدر صورت حل نشدن ، ما با *

پس از آن  یو اگر حت اطالع دهیم سایرا به کل تیوضعاین  دیما با سرانجام ، اگر او از گوش دادن امتناع ورزد ، *

 .میکن یاز او دور دیامتناع ورزد ، با کلیسا از گوش دادن

 

 حاتیوتسب ریبه مزام دیکن حتیو نص میرا تعل گریکدیو به کمال حکمت ساکن بشودو  یدرشما به دولتمند حیمس کالم

  3:۱۶ انیکولس .دییخدا را بسرا خود یدر دلها ضیو با ف یروحان یو سرودها

 

باشم، احوال شما را بشنوم که به  بیو خواه غا نمیو شما را ب میتا خواه آ دییرفتارنما حیمس لیانج ستهیبطور شا یبار

   ۱:2۷ انیپیفل .دیکنیمجاهده م لیانج مانیا ینفس برا کیو به  دیروح برقرار کی

 

فکر  کیو  دیدل بشو کیو همان محبت نموده،  دیفکر کن کیبا هم تا دیمرا کامل گردان یخوش پس 2:2 انیپیفل

  .دیداشته باش

 

 خدا قدرت خود را به ما داده است
 

 .دریافت کنندقدرت را  زمانی کهمنتظر بمانند  تا  میکه در اورشل دستور داد شاگردانبه  عیسیِ خداوند

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دین من خواهو شاهدا افتیدیقوت خواه د،یآیچون روح القدس بر شما م کنیل

  ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 است: ریقدرت شامل موارد ز نیا پولسطبق گفته 

 کالم حکمت *

 )معرفت( دانش کالم *

 مانیا *

 شفا عطیه *



166 
 

 قدرت معجزه آسا *

 نبوت *

 ارواحتشخیص  *

 کردنصحبت  بیگانه یبه زبانها *

 اه زبان ترجمه *

 

 .مینام یروح القدس م یها امغیپ ای عطایارا  نهایا ما

 

به  مانیرا ا یکیرا کالم علم، بحسب همان روح. و  یگریو د شودیرا بوساطت روح، کالم حکمت داده م یکی رایز

 زییرا تم یکیرا نبوت و  یگریرا قوت معجزات ود یکیشفا دادن به همان روح. و  یرا نعمتها یگریهمان روح و د

روح فاعل است که هرکس  کیهمان  نهایا عیدر جم نرا ترجمه زبانها. لک یگریرا اقسام زبانها و د یگریواح و دار

  ۱۱ - ۸: ۱2 انیقرنت۱ .کندیم میرا فرد بحسب اراده خود تقس

 

 . برای خیریت دیگران عمل می کندما  قیاز طر، او  عطایای، همه  باشیمروح القدس پر  از اگر ما

روح همان. وخدمتها انواع است اما خداوند همان. و عملهاانواع است لکن همان خدا همه  ینواع است ولنعمتها ا و

  ۷ - ۴: ۱2 انیقرنت۱ .شودیهرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا م ی. ولکندیرا در همه عمل م

 

 خدا نام خود را به ما داده است
 

نکرد ،  یگناه چیباکره متولد شد و ه کیخداست ، او از  سرِپ یسیکه ع میداشته باش مانیا دیشدن با یحیمس یبرا

به خاطر ما مرگ و قبر  بر اوجان داد ، دفن شد و بعد از سه روز گناهان ما  ی ای برایبه عنوان قربان بیصل یاو بر رو

 .است یتمنجی بشرتنها و او خداوند و  استپدر  خدای در دست راستزنده ، و امروز  پیروز شد

است  اقتداری. نام او تنها میداشته باش مانیبه قدرت نام او ا دیبا یحیمس کیدر قدرت به عنوان نمودن  عمل یبرا

 !دیانجام ده عیسیِ خداوندنام  درهمه کارها را که . به ما گفته شده میکن عمل نیزم یرو بر  می بایست در آنکه ما 

  3:۱۷ انیکولس .دیاو شکر کن لهیپدر را بوس یوخدا دینخداوند بک یسیدرقول و فعل، همه را به نام ع دیآنچه کن و
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 انجام شود. عیسیِ خداوندنام  در دیکه با ییکارها ی ازفرمان ست؟یبزرگ چ ماموریت

تازه  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهاید به نام منخواهد بود که  ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و  ۱۸ - ۱۷: ۱۶ مرقس

گذارند  ضانینرساند و هرگاه دستها بر مر شانیبد یبخورندضرر یدارند و اگر زهر قاتلحرف زنند و مارها را بر

  «.افتیشفا خواهند 

 

 م؟یکن یشروع مباید از کجا 
 

 میکجا هست ما

 

  بشارت جهان اقصاء نقاط کنند و سپس به  یخدمت م میکه آنها ابتدا در اورشل فرمودبه شاگردان  عیسیِ خداوند

 .ندده یم

و  هیهودی یوتمام میبود، در اورشل دیو شاهدان من خواه افتیدیقوت خواه د،یآیون روح القدس بر شما مچ کنیل

  ۱:۸ اعمال «.جهان یسامره و تا اقصا

 

 سایتعهد به کل

 

 او که ییدر دمشق جا عیسیِ خداونداز  اولین گفته اوکه  میشو ی، متوجه م نمونه یک به عنوان پولساستفاده از  با

زمانی دوره  کیکرد اما در کنار شاگردان ماند. سپس پولس در  یم سیتدر سهی. او در کن، می باشد ردیدتبدیل گ

 کرد. یخدمت نم گرانیمدت او به د نی. در اخداوندفقط او و  ،ساکت بود 

سوس طررا با آنها گذراند و او را به  یمالقات کرد و مدت رسوالناز  یرفت و با برخ میپولس به اورشل سپس

 یسایخود ، پولس به کل بشارتیسفر  نیبرد. پس از اول هیانطاک یسایپولس آمد و او را به کل در پیفرستادند. برنابا 

 بازگشت. هیانطاک

 

خدا سپرده  ضیرا به ف شانیآمدند که از همان جا ا هیسوار شده، به انطاک یاز آنجا به کشت و  2۸ - 2۶: ۱۴ اعمال

را مطلع  شانیرا جمع کرده، ا سایبودند. و چون وارد شهر شدند کل دهیام رسانکه به انج یآن کار یبودند برا
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با  یدیکرده بود. پس مدت مد بازامتها  یرا برا مانیکرده بود و چگونه دروازه ا شانیساختند از آنچه خدا با ا

  .شاگردان بسر بردند

 

 .وع می کردرجدر تماس بود و اغلب به آنجا  میبا رسوالن در اورشل نیپولس همچن

هدف در اتحاد  کیکردند و با می بودند. آنها اختالف نظر داشتند اما آن را حل  ارتباطدر  گریکدیرسوالن با  همه

 بود. خداوند حِیمس یسیبه ع جهان ایمان آوردنو  )کلیسا( بدن بنای، نتیجه آن ماندند و و یکدلی می 

 

 پاسخ داده شوند دیکه با یالتسوا
 

 مشارکت کلیسایی

 

 د؟یوفادار هست حیدر بدن مس گرد هم آمدن با دیگران در  ایآ *

با پدر و با  . و اما شراکت مادیداشته باش شراکتتاشما هم با ما  میینمایشما را اعالم م میا دهیو شن دهید ازآنچه

و خون  میارد شراکت گریکدیچنانکه او در نور است، با  م،یینمایاست. لکن اگر در نور سلوک م حیمس یسیپسرش ع

  ۷,   3: ۱ وحنای۱ .سازدیما را از هر گناه پاک م حیمس یسیپسر او ع

 

 ایرسوالن و انب ادیو از اهل خانه خدا. و بر بن دیهست نیهموطن مقدس بلکه دیستین یو اجنب بیبه بعد غر نیاز ا پس

مقدس در  کلیشده، به ه عمارت با هم مرتب یتمام یاست. که در و هیسنگ زاو حیمس یسیکه خودع دیبنا شده ا

  22 - ۱۹: 2 انیافسس .دیتا در روح مسکن خدا شو دیشویبا هم بنا کرده م زیشما ن ،ی. و در وکندیخداوند نمو م

 

ا هم آمدن در . و از بمیینما بیترغ کویتا به محبت و اعمال ن مییبنما گررایکدیمالحظه  و 2۵ - 2۴: ۱۰ انیعبران

که  دینیبیکه م یبه اندازه ا ادتریو ز میکن حتیرا نص گریکدیرا عادت است، بلکه  یچنانکه بعض میجماعت غافل نشو

  .شودیم کیآن روز نزد
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 هدایاو  یک ده

 

 د؟یخود وفادار هست ایو هدا کیدر دادن ده  ایآ *

خدا را  میخواه یتعهد کامل به خداست. ما م یها نهیزم نیاز سخت تر یکیدانند که پول  یم ایمانداراناز  یاریبس

در رابطه با پول وجود  یادیز اریبس اریبس اتی. آمیپول خود را کنترل کن میخواه یماز آن طرف ، اما  میکن خدمت

هم ده یک و هم  می بایستکند که  یم آشکارامر  نیا رایکرد ز میقسمت استفاده خواه کیدارد ، اما ما فقط از 

 ت.ماس ده یکباالتر از  یمبلغ هدایا. میدهب هدایا

تواند بر خالف کالم خود عمل  یاو نمدهد.  مضاعف تا بتواند ما را برکت یمبده ایو هدا کیده خواهد ما  یم خدا

 .میاز او اطاعت کن نکهیکند و ما را برکت دهد قبل از ا

 یوقت": می گویند یبرخ ".ده یک می دهمدارم و پس از برآورده شدن آنها ،  ییازهایمن ن"،  می گویند یبرخ

 کیده  ایمانداری می بایستاست و هر  واضح اریکالم خدا بس "دهم. یم ده یکداشته باشم ، به او  یشتریآمد بدر

  بدهد. ایو هدا

 

 م؟یتو را گول زده ا زیدر چه چ دییگویو م دیانسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده ا ایآ  ۱2 - 3:۸ یمالک

عشرها را  ی. تمامدیامت مرا گول زده ا نیا یتمام یعنیکه شما  رایز دیاسخت ملعون شده  . شماایدر عشرها و هدا

 ایکه آ دییامتحان نما نطوریمرا به ا دیگویم وتیصبا هوهیتا در خانه من خوراک باشدو  دیاوریمن ب یبه مخزنها

واهد بود؟ و آن نخ شیکه گنجا ختیبر شما نخواهم ر ینخواهم گشاد و چنان برکت شما یآسمان را برا یروزنه ها

نسازد و مو شما در  عیشما را ضا نی: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمدیگویم وتیصبا هوهی

مرغوب  نیکه شما زم دیگویم وتیصبا هوهی رایامت هاشما را خوشحال خواهند خواند ز مهبار نشود. و ه یصحرا ب

  .دبودیخواه

 

در کامیابی اطاعت از خدا آموخته نشده است ، آنها  به جهت ده یک دادنضرورت  ماندارانیبه ا هاز آنجا که امروز

 مورد نیکشد تا او را در ا ی. خدا ما را به چالش مکه بتوانند بذل و بخشش کنند نیستند کتپر بر زندگی ای و

بر ما کند تا برکات را  یرا باز نم روزنه های آسماناو  ایآ مینیبب تا  بیاریمرا به انبار او  ده یک خود، و  میکن شیآزما

 .زدیرب
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اسلحه است.  رهیاسلحه خانه ، محل ذخ یشود به معن یاستفاده م نجایدر ا "یا مخزن انبار"که به عنوان  یعبر کلمه

        و  یمحل یساهایخود را به کل ایو هدا کیده  دی، ما با هشد. امروز یم رهیدر آن ذخ قدرتبود که  ییجا

 .میقدرت بده یهاخدمت 

 

 شما تایید و اعتبار

 
 کند؟ تاییدتواند شما را  یم یمحل یسایکل کی ایآ *

بدو تکلم  و دهیکرد که چگونه خداوند را در راه د تیحکا شانیا یاو را گرفته، به نزد رسوالن برد و برا برنابا اما

  ۹:2۷ اعمال .نمودیموعظه م یریبه دل یسیکرده و چطور در دمشق به نام ع

 

 ؟تصدیق می کنندشما را  یوفادار، صداقت و  تیمسئول سایکل مشایخ ایآ *

 کالم خدامطالعه  مستلزمو   خود ده یک، حضور در مواقع لزوم ، دادن ی خدمت داشتن یک روحیهشامل  یوفادار

 است.

 

 کالممطالعه 

 

 د ؟یوقت بگذار یریادگیمطالعه و  یبرا مایلید ایآ *

 2:۱۵ موتائوسیت2 .انجام دهد یدا رابخوبکه خجل نشود و کالم خ یعامل ،یکن که خود را مقبول خداساز یسع و

 

 .دیبدان "کالم خدا را قیحقا" دی، ابتدا با خوشخبر  "اعالم " یبرا
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 !وجود ندارد یریگ جهینت چیه

از کتاب اعمال  دیرساند. عهد جد انیرا به پاخداوند  حِیمس یسیع روزمندانهیپ یسایتوان مطالعه کل یوجه نم چیه به

 .می باشدآن  یانیساعات پا ییشگویآن است. کتاب مکاشفه هنوز پ ینداستان آغاز تا  کتاب یهودا

 

 .نکرده است رییخدا هرگز تغ برنامه

 آغاز شد کاستیکه در روز پنط ییسایکل

 رسوالن رشد کرد ، ریو سا پطرس خدمت قیاز طر و

 .در حال رشد است زین امروز

 دیفان رنج دیبا استهمراه که  ییسایکل

 در پی آن بودکه  یگرید یو شهدا

 .برد یخود رنج م یبا شهداهمراه  زین امروز

 خداوند است یسیکه ع ردک یم دییتأ ، معجزه آسا یو نشانه ها بیعجا قیکه از طر ییسایکل

  در حال رشد استعجایب نشانه ها و  قیهنوز از طر نیز امروز ، و رشد می کرد 

 داد ، میرا انجام  عیسیِ خداوند اعمالکه  ییسایکل

 .دهد یرا انجام م او اعمال زین امروز

 خداوند حِیمس یسیع یسایاما کلند و رفتند آمد، ها  قوم

 .زنده و در حال رشد استسر  اریبس هنوز

 شده است ، لیاست که از افراد زنده تشک یاتیزنده و ح خلقت کی نیا

 متعهد امروز ایماندارانیعنی از 

 : فرمود عیسیِ خداوندکه  همانطور

 جهنم یدروازه ها کرد کهخواهم بنا خود را  یسایمن کل"

 " .د یافت آن غلبه نخواه بر



172 
 

 سیزدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیدر آغاز را نام ببر سایکل تیپنج جنبه از نحوه فعال (۱

 

 

 

 

 

 

 ؟منتظر بمانند میشاگردان خود دستور داد که در اورشل نیبه اول عیسیِ خداوندچرا  (2

 

 

 

 

 

 

 

 چرا نه؟یا کند؟ چرا و  تاییدتواند شما را  یم یمحل یسایکل کی ای. آ3
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لی. ما به دل6:۴ عدم دانش هالک شدند لیمن به دل قوم م،یخوانی هوشع م در

مجموعه  نی.امیداشته باش مانیبهشان ا میتوانی نم م،یشناس یرا که نم ییزهای.ما چمیخوری از زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نی.امیباش ماندارانیا یبراو معجزه کننده  یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به ۱3  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 ۱3  - ۱2: ۴ انی. افسسمیبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر

 .دهندی م که کار عیسیِ خداوند را انجام یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا:  خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق شفه مکا نیا .ستیدوباره متولد شدن چ ی.معنامیا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیچگونگه به شکست پا: مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیبشر فاش کرد.در  یراهدف جاودانه خود را ب، سلطنت کنند دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیزد.تو در مقابل ش یخواه

 

 

 



174 
 

 .روح القدس هیهد قیاز طرفرا طبیعی:  یزندگ

القدس را  حرو عطایایتا نحوه عملکرد هر نه  کندی .کمک مکندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکنی فوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد ی.با ورود به زندگ دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

.وقت آن دیخدا قدرتمند رفتار کن یبرا دیتوانی .چگونه مدیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوانی که چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یست که اا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  داوندخ حِی. خدمت مسکندی و خدمت شفا آماده م افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانی.اکندی و پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میاشته باشدر حضور خداوند را د یمیآموزد که چگونه پرستش صم یکند.به ما م یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا :  جالل

 نی.اابدی یم ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن میتوانی م می کنیم! یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیآن را تجربه کن دیتوانی و چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دنیرس ینقشة خدا برا:  معجزههمراه با   بشارت

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوانی در کتاب اعمال رسوالن  هستند م کهی کسانمانند  زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیدهی که م یبا معجزه بشارت میتوانی .ما ممیخود تجربه کن
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 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قی.از طردیانجام ده نیزم یآسمان ،بر رو اراده خدا را در دیتوانی که چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم
 

 در کتاب اعمال رسوالن  :کلیسای پیروزمند

 کتاب نیخواهد کرد.در اجهنم بر آن غلبه ن یخود را بنا خواهم کرد و دروازه ها یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیدر عمل است و بنابرا هیاول یسایداستان کل که چگونه کتاب اعمال رسوالن ، دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم شبان ن،یها، مبشر یرسوالن ،نب ی :خدمت عطایای

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دی.کشف کندیشبخ عطایاییبه انسان ها  عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیآماده کند.نقشة خدا در زندگ

 

 قیاز عهد عت ی:زندگ یبرا ییالگو

ها و  یقربان ، ادیاع ح،یها در مورد آمدن مس ییشگویشود.پ یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م ی،همه نقشة ابد قیعتمعجزات عهد 
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام سلطه داشتن ! یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .ترس هستنددانلود در دس یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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