
 ( 47-37:2ه )اعمال یان اولیحیمس یزندگ

 قرائت کالم :

 «م؟یبرادران، چه کن یا»ر رسوالن گفتند: یش گشته، به پِطرُس و سایدند، دلرین را شنیچون ا

شما به نام عید و هر یتوبه کن»شان گفت: یپِطرُس بد س یسیک از  د که یرید گیآمرزش گناهان خود تعم یح برایم

سان ین وعده برایرا ایافت. زید یالقدس را خواهروح یعطا ست که دورند،  یشما و فرزندانتان و همۀ ک که هر یعنیا

 «ما او را فراخوانَد. یخداوندْ خدا

س  سخنان ب شهادت داد و ترغیار دیپِطرُس با  شان کرده، گفت: یگر  سل منحرف برهانیخود را از ا»ب ام یپس پ« د!ین ن

 وستند.یشان پید گرفتند. در همان روز حدود سه هزار تن بدیمرفتند و تعیاو را پذ

 یرت بر همه مسووتولیامّا بهت و ح افتن از رسوووالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند.یم یآنان خود را وقف تعل

سیب و آیشده بود، و عجا سوالن به ار بهیات ب ست ر سیظهور م د  و در همه بردندیسر م د. مؤمنان همه با هم بهیر

شریچ سب ن یفروختند و بهایک بودند. امالک و اموال خود را میز  سیکس باز هریآن را برح کردند. یم مین همه تق

دل با هم  یو صفا یکردند و با خوشیز نان را پاره میخود ن یهاآمدند و در خانهیکدل در معبد گرد میشان هر روز، یا



شتند؛ و خداوند هر روزه نجاتیز میشان را عزیخلقْ ا یگفتند. تمامیو خدا را حمد م خوردندیخوراک م افتگان یدا

 (47-37:2)اعمال  افزود.یرا به جمعشان م

 مقدمه :

ن و انسان را بصورت اشرف مخلوقات یخدا آسمانها و زم یدر نقشه نجات خدا دارد. وقت یکتاب اعمال رسوالن نقش مهم

گناهان انسانها باعث شد  یداشته باشد ول یمانه این بود که با انسان مشارکت صمیهدفش ا (1:28)پیدایش  خلق کرد

 قدوس دور گردد. یتا انسان گناهکار از خدا

ن یبنابر ( ،8:7)رومیان انسان آنرا هم نتوانست به طور کامل نگاه دارد یعت به انسان داده شد ولیآمدند و شر یامبرانیپ 

نکه زمان به کمال یده شود ، تا ایپوشان یتا گناهان انسانها موقتا و سطح (4ان باب )الوی ن کردییها را تعیخدا قربان

د چون یح خداوند آماده کنیآمدن مس ید دهنده مژده داد که با توبه خود راه را برایتعم ییحیو  (4:4)غالطیان  دیرس

 سازد. یارکت ما را با خدا برقرار مو اوست که دوباره مش (1:29)یوحنا  دارد یاوست بره خدا که گناه جهان را بر م

متولد شد، او به عنوان انسان تنها ( 7:14) ینب یایاشع  ییشگویم باکره بر طبق پیبود ، او از مر ییح استثنایتولد مس

م یم قوت و محبت و اراده اش را نشان داد و با تعالیکرد  و بعنوان خدا با معجزات عظ یاست که بدون گناه زندگ یانسان

باشد چون او ما را از  یم "نجات دهنده" یبه معن "یسیع" یعنیات را به ما داد . نام او یو ح یخود راه و راست یاله

را در او یباشد ز یم "خدا با ما" ینام گرفت که به معنا "لیعمانوئ"ن یبخشد ، او همچن یگناه و عواقب آن نجات م

به ما  (22:16)مزمور  بیصل یق رویعهد عت یهاییشگویاو عمق محبتش را بر طبق پ یان انسانها آمد. ولیخدا به م

خدا را  یت کرد .ولیهدا یات جاودانیح یبسو یح با مرگ خود و با خون خود ما را از هالکت جاودانینشان داد ، مس

 ی. و خدا را شکر که خدا (1:18)مکاشفه  شکر که او در قبر نماند بلکه روز سوم از مردگان زنده شد و تا ابد زنده است

مان به آن و توبه از گناهانمان اساس یو ا یسیخداوند عقادر و  زنده است . صلیب و قیام محبت و  ین خدایسا ایکل

 است. یحیمس یکتاب مقدس و زندگ

گر یانداران دمیا یافته به شاگردانش و تمامیامش به آسمان صعود کرد و روح القدس را از پدر یروز بعد از ق 40ح یمس

 وعده داد.

ن یل اولینفر و تشک  3000جه آن توبه یکاست ، پطرس به قوت روح موعظه کرد و نتیبعد از نزول روح القدس در روز پنط

 م.یکن یم آنرا بررسیخواه یمانداران بود که امروز مین ایو اول یحیخانواده مس

 

 

 

 

 



 دعوت به بازگشت-1

حه دار شد ، گناهانشان یقلبشان جر یعنی. (2:37)اعمال  ش گشتندید ، مردم دلریگو یخدا مبعد از موعظه پطرس کالم 

دو شاگرد  یاست که برا یه همان اتفاقین شبیات جاودان شدند. ایافتن نجات و حیو  یتوبه واقع یملزم شد و آماده برا

 کرد اتفاق افتاد .  یآنها صحبت م یح برایمس یوقت( 24)لوقا که در راه عموآس 

شود کالم  یه کرده است ، چطور میتشب( 23:29)ارمیا ، چکش و آتش  (4:12)عبرانیان ریکالم خدا خود را به شمش

سخت را خورد نکند و  ی، مثل چکش قلبها اره نکندپ ر اسارتها رایخدا به قوت روح القدس موعظه گردد و مثل شمش

 تفاوت را گرم نسازد.  یب یمثل آتش قلبها

که من دارم را تحقق  یگردد ، بلکه آن مقصود و هدف یجه نزد من برنمینت یکالم من ب"د :یگو یا در مورد کالمش مخد

کالم خدا باعث ملزم شدن گناهکاران و نجات آنها و توبه  ی. موعظه واقع (11و  10آیات  55)اشعیا  "دیخواهد بخش

 شود.  یمانداران ولرم میا و بیداری یاساس

م یچه کن"ن مردم بودند که التماس کردند   یموعظه ساده خود را به قوت روح القدس انجام داد ، انکه پطرس یبعد از ا

 ."؟

ح به ما ینجات مردم مس ید . برایاین شنوندگان بوجود بیدر ب یمیعظ یشود تشنگ یکالم خدا باعث م یموعظه واقع 

و یا وعده  !تا توبه کنند یمنها را تحت فشار قرار دهم و آیا اصرار کنیو  ! م که توبه کنندیمردم التماس کن بهنگفت که 

م که یپر از روح القدس باش یمقدس و پر محبت خود طور ید با زندگیما با !توبه کنندهای غیر کتاب مقدسی بدهیم تا 

از دهان م. همانطور که خدا یریجه نگیو اگر خدا صحبت کند ، امکان ندارد نت (15:19)ارمیا  خدا از دهان ما صحبت کند

 نفر توبه کردند. 3000پطرس صحبت کرد و 

موعظه موثر موعظه ای نیست که برای آن زیاد کف و دست بزنند بلکه موعظه ای است که زندگیهای مردم را تغییر 

 دهد. )زندگی مردم نه احساسات مردم!(

و همان  ییحیغام یا ، همان پیانبغام ید. او همان پیدانست که چه بگو یدن چکار کنند ، او میمردم از پطرس پرس یوقت

ورود به ملکوت خدا وجود دارد و آن هم توبه  یک راه برای. تنها  "دیتوبه کن"و خداوند خود را گفت :   یغام منجیپ

 یو م( 24:47)لوقا د یم داد که به اسم من آمرزش گناهان را اعالم کنیح تعلیاز تمام گناهان و اسارتها است. مس یواقع

اج به یبودنمان احت یحینجات خود و اعالم مس ین برایم. ما همچنیابی یح آمرزش گناهان را میه خون مسم که بیدان

ابد ید یهر که تعم"د :یگو یم16:16ل مرقس یح در انجیم. مسیدار 1(19:28در نام پدر ، پسر و روح القدس )متی  دیتعم

ابند در ید ینکه تعمیکه قبل از ا یندارند و هستند افرادافتگان نجات ید یالبته مسلم است که همه تعم "ابد.ینجات 

د یخدا شه یند ، چون برایآ یبشمار مجهانی  دون تعمید حتی جزو مقدسین کلیساینها بید شدند و ایراه خدا شه

                                                 
 نیست. مطابق کتاب "دیداکه" مسیحیان اولیه هم در نام پدر ، پسر و روح القدس تعمید می یافتند و تعمید فقط در نام عیسی ، مطابق ایمان کلیسا  1



چه زودتر ح و  توبه از گناهانمان هر یل و مسیمان به انجید با ایم ، حال بایافته اید نیما اگر تا حاال تعم ی. ول 2شدند

و  (5:4افسسیان  -)تنها یک تعمید ستین 4د مجددیبه تعم یازی، ن 3مید گرفته ایتعم یم. اگر هم در کوچکیابید یتعم

 م.یکن یل زندگیم و بر اساس انجیآن را بفهم یم معنیده اید حال که به سن بلوغ رسیتنها با

امکان آن وجود  یابند ولید یخواهند تعم یکنند و م یل اطاعت میکه توبه کرده اند و از انج یالبته در مورد کسان 

که  یابند ، تا زمانید یخواهند تعم یکنند و م یل اطاعت مینکه از انجیهم":] یرسول یسایکل[د یگو یسا میندارد کل

 5"است. یابد ، کافید امکان یتعم

افت کرده است( که یدر د شما هم روح القدس را  )که خودش چند ساعت استیگو یس مطرخیلی جالب است که پ

که تولد تازه دارند ،  یدهد که همه کسان یم مید کرد. کتاب مقدس تعلیافت خواهیض اوست دریه خدا بر اساس فیهد

نرا یز ایگران نیمان دارند که او خداوند است و به دیح سپرده و ایاز گناهانشان توبه کرده و قلب خود را به مس یعنی

ل اطاعت یم گرفته اند که از انجیح از مردگان برخاسته است و تصمیمان دارند که مسیکنند و در قلب خود ا یاعتراف م

 یحیاگر مس یم ولیا را نداشته باشیاز عطا یا بعضیروح القدس  ید پری. ما شا( 8:6)رومیان کنند، روح القدس را دارند 

ش یایروح القدس و هم عطا یخواهد هم پر ی، اگرچه خدا مم  یم که خود روح القدس را دارید مطمئن باشیم بایهست

 که در کالمش آشکار کرده  را هم به ما بدهد. یزهایرا  و هم تمام چ

 یح براید که مسیگو یهمه. کالم خدا م یاست بلکه برا یعده خاص یکو نه فقط براین ین وعده هایو خدا را شکر که ا

 ین وعده هایو تمام ا( 2:4)اول تیموتائوس ابند ین است که همه نجات یا و اراده خدا (5:14)دوم قرنتیان  همه مرد

است  که با توبه و  یات جاودان( مال تمام کسانینجات ، فرزند خدا شدن ، حضور روح القدس در او و ح یعنیکو )ین

 خوانند. یرند و نام خداوند را میپذ یمان آنها را میا

 یحیتواند مس ینم یمسلم است که کس( 2:40)اعمال  ". دین نسل منحرف برهانیخود را از ا "د:یگو یپطرس در ادامه م

 یم زندگیکتر شویداشته باشد. ما هر چه به خدا نزد ینا مقدس یا دوست و شهوت دوست باشد و زندگیباشد و دن

 داشت.م یخواه یو گناه آلود یویدن یم ، زندگیم داشت و هرچه از خدا دور شویخواه یمقدس و پر محبت

  "گناه آلود. یاز خدا = زندگ یدور"و  "مقدس یبه خدا = زندگ یکینزد" : توان گفت یم 

)اول قرنتیان  سر شده استیما م یطان برایب بر شیدر صل یروزیبود و در گناه و اسارتها بود. پ یخوب یحیتوان مس ینم

)اول قرنتیان  مین قدرت را داریم چون ایروز گردیمان و صبر در تمام وسوسه ها پید با ای.پس با (3:15پیدایش  -15:57

                                                 
 (38:10تعمید مرگ )مرقس  –در سرودهای کلیسای ما می گوید:"این افراد به خون خود تعمید یافتند"   2
خانواده های  -3( 14:19فرزندان خود را نباید از کودکی از برکات خدا محروم کرد )متی  -2.عمید جایگزین ختنه شده است ت -1: معتقدیم چونما به تعمید در کودکی   3

 ( 16:32مسیحی در قرون اول با بچه هایشان همگی تعمید می گرفتند )اعمال 
 سای جدید شدن اشتباه است . تعمید برای پیوستن به مسیح است نه برای عضو یک کلیسای خاص شدن!تعمید برای عوض کردن کلیسا و عضو کلی  4
تعمید" آنها برایشان  طبق این دیدگاه: کسانیکه قصد و آرزوی تعمید دارند ولی واقعا شرایطش مهیا نیست ، برای آنها تا زمانیکه فرصت تعمید پیش بیاید "آرزوی  5

 د البته اگر واقعا مسیحی کتاب مقدسی باشند. "تعمید" محسوب می گرد



افت بخشش خدا ، به قوت روح القدس یم بلکه با اعتراف گناهانمان و درید گردید نا امی. البته در صورت گناه نبا(10:13

 م.یاز نو شروع کن

 

 یحیمس یساین کلیاول-2

 :  "کردند یم رسوالن شرکت میمان آوردند بطور مرتب در تعالیکه ا یآنان" -1

ز یآن ن درست و تفسیر تواند شامل خواندن و درک یما م یدن و تعمق کالم خداوند که برایتوان گفت شن یپس م

 یخواهند رشد کنند در مشکل م یسا میکه بدور از کل یه بود. پس تمام کسانیان اولیحین مسیات ایباشد ، از خصوص

ز قطع یح است نین بدن که مسید با سر ایسا قطع شود ، شایما با کلح است ، اگر ارتباط یسا بدن مسیافتند. چون کل

 گردد.

 لیسا ما را در تفسیر صحیح کالم راهنمایی می کنند.ککلیسا و پدران 

 

  :"رفاقت" -2

آنها بدعتها ناپسند و دردناک بود ،  یداد و همانگونه که برا یت میبه آن اهم یلیه خیاول یسایبود که کل یزیاتحاد چ

 یم. برایسا بمانیر اطاعت کلیگر در زیمانداران دید در هر صورت در اتحاد با ای. ما هم با (4:2)فیلیپیان  نطور تفرقهیهم

مشکل به علت  یست گاهین ما اتحاد نیان قرون اول داشتند . اگر در بیحیاست که مس یاج به فروتنیبودن اتحاد احت

 باشد. یغرور م

 

  پاره کردن نان : -3

دارد  یادیت زیاهم ی( عشاء ربان22:19)لوقا  "دیاد من انجام دهین را به یهر وقت دور هم جمع شدند ا"ح گفت :یمس

پروتستان  یسایباشد و تمام کل یم یک و ارتودکس عشاء ربانیکاتول یعنی یرسول یساهاین مراسم در کلی. مهمتر

 "ح گفت : یم. مسیک شویح نزدیمان و اعتراف به گناهانمان به خون و بدن مسید با ایناء آن را دارند. ما باثبدون است

د. هرکه بدن مرا بخورد و خون یات ندارید در خودتان حیاشامید و خون او را نیاگر بدن پسر انسان را نخورد ین بدانیقی

و خون  یقیرا جسم من خوراک حقین او را زنده خواهم ساخت. زیات جاودان دارد و من در روز بازپسیاشامد حیمرا ب

)انجیل  " شامد، در من ساکن است و من در او.آ یخورد و خون مرا م یاست. هرکه جسم مرا م یقیحق یدنیمن نوش

 (56-53آیات  6یوحنا باب 

 

  دعا: -4



باشد. ما هم به  یو گروه یتوانست انفراد ین دعا میدادند و مسلم است که ا یم یادیت زیه به دعا اهمیان اولیحیمس

 م .یا بطور آزاد بکنیو  6م از کتب دعایتوان یم. دعاها را میاز دارین یگروه یو هم به دعا یانفراد یدعا

در  یادیت فوق العاده زیل باشد.دعا اهمید دخید باشد ، بلکه تمام قلب و فکر و احساساتمان بایدعا تنها  در زبان نبا

شود ما با خالقمان ارتباط  و مشارکت  ین مورد صحبت شود کم است. دعا باعث میدارد و هر چه در ا یحیمس یزندگ

 یزندگ یشود برا یم. دعا باعث مییایشود ما متبدل شده و به شباهت او در ب یباعث م ن خودیم که ایداشته باش

مان یم دلهایریاد بگید ییایم. بیاموزید با دعا کردن بیاست که ما با یم. دعا درسیابیو خدمت قوت  یحیخداپسندانه  مس

مان یهمه کارها ی. برا(5:7)اول پطرس  میبسپار. همه مشکالتمان را به او (62:8)مزمور  میزیم و بریخدا باز کن یرا به رو

 ابد.یله خدا جالل ین وسیتا بد (6:33)متی  میاو را بطلب و ملکوت و عدالت اراده

 

  : "رت بر همهیبهت و ح" -5

م که رسوالن هم باعث یخوان ینطور بارها میو هم( 13:54)متی هود شد یان و معلمان یسیرت فریح باعث بحت و حیمس

 "؟"و عالمت سئوال"!"د عالمت تعجب یبا یحیگفت مس یک نفر می. (13:4)اعمال رسوالن  7شدند یرت میبحت و ح

ب یعج یمحبت یحیکند. مس یا فرق میه مردم دنیش با بقیزندگ یحیمردم باشد. علتش هم معلوم است چون مس یبرا

خدمت و شهادت و  .... دارد  یبرا یدر کالم و اعمال و شجاعت یحد و قوت یب ی، بخشش یشگیهم یو آرامش ی، شاد

ات ینها خصوصیا ایت جلب گردند. آیحیمس یشود آنها به فکر فرو روند و بسو یشود و باعث م یکه باعث تعجب مردم م

 ز هستند ؟یما ن

 

  : "اتیب و آیعجا"-6

کرد  یت میداد ، هدا یم یکرد ، تسل یداد ، موعظه م یم میح خودش تعلیت است. مسیحیاز مس یمعجزات جزء اصل

ز هم قبل یو به  رسوالن ن (8:16)متی  کرد یوها را اخراج میو د  داد یضان را شفا مین کارها مریدر کنار تمام ا ی، ول

مان یز کردند و اگر ما ایگفت که همان کارها را بکنند و رسوالن ن (16:18)مرقس  شقیامو هم بعد از  (9:1)لوقا  شقیاماز 

 م. ین خدمات خوانده شده ایا یسا هم برایح است کلیادامه دهنده کار مس سایم که کلیدار

د از یشد. امروز ما هم با یافتن نام خدا میضان باعث گسترش کالم خدا و جالل یمر یمعجزات عالوه بر کمک و شفا

اگر به شما از طرف  م.یم مغرور نشوید مواظب باشیبا یکند. ول یم در نام او معجزات را جاریمان بخواهیخداوند با ا

                                                 
مزیت کتاب دعا این است که مانع اگر یک قسمت از کتاب مقدس مزامیر می باشد که کتاب دعا است ، نشان می دهد که استفاده از  کتب دعا کاری کتاب مقدسی است.   6

 از این می شود که ما دعاهای اشتباه بکنیم.
 ( 41: 13- 21: 9 - 13: 4 - 12: 3 - 10: 3 - 7: 2می کنند. ) "تعجب رسوالن " بار می بینیم که مردم از 6در کتاب اعمال رسوالن   7



مانداران و با یمان و در اتحاد با ایاز دور با ا می توانیم ی، ول 8دیگذارنضان یمر یسا اجازه داده نشده ، دست بر رویکل

ماران یما ب یبوده که بر اساس دعاها یادیافت .من خودم موارد زید ید و حتما خواهیح شفا را بطلبیرت در نام مسیغ

 د.یم کنیرا فقط به خدا تقد ید بلکه جالل و شکرگزاریم ، مغرور نشویگو یباز م یافته اند. ولیشفا  یادیز

 

  "ک بودند.یز شریچبردند و در همهیسر ممؤمنان همه با هم به "-7

 ین میدانستند. ا یخطرناک م سا تفرقه را به اندازه بدعت هایه بود . پدران کلیمانداران  اولین ایب در بیعج یاتحاد

 یح را هر روز تکه تکه تر میز بدن مسیناچ یلیخ یزهایامروز خجالت آور باشد که بخاطر چ یساهایکل یتواند برا

 سازند.

 هر واعظ و کلیسای که بر ضد واعظ و کلیسای دیگری عمل می کند ، برکت و مسح خدا را از خدمت خود دور می سازد.

ه اتحاد آنها بود . چون در اتحاد قوت است . همانطور که خداوندمان یمانداران اولیت ایقوت و موفقل یاز دال یکید یشا

)متی "شان داده خواهد شد.یمتفق شوند ، هر آنچه بطلبند به ا یزین در مورد چیزم یا سه نفر رویاگر دو "گفت :

18:19) 

د که شما شاگردان یا خواهد فهمیمحبت شما دن از"ح گفت :یو محبت ماست. مس ین نشاندهنده  شاگردیاتحاد همچن

 (13:35)یوحنا  "دیمن هست

باهم در دعوا باشند . چقدر زشت است که غرور ،  (3:15کولسیان  - 5:9)متی  چقدر زشت است که فرزندان صلح

و بدگویی مانان یا یبرد. تفرقه باعث لغزش ب ین میاز ب (17:21)یوحنا  آن دعا کرد یح برایاتحاد را که مس یاست طلبیر

گر ، ید یساهایمبارزه با کل یم و وقت خود را بجایگر باشیمانداران دید در اتحاد با اییایگردد. پس ب یمنام خداوند 

 م.یصرف بشارت و دعا ساز

 

 : "کردند یم مین همه تقسیکس باز هریآن را برحسب ن یفروختند و بهایامالک و اموال خود را م "-8

 یه نجات نمیریم که با اعمال خیاد بزنید فریکند ، گرچند ما با یه میریبر اعمال خ یادیار زید بسیتاکروح کالم خدا 

 !ما است یحیمان مسیبودن ا یه نشاندهنده واقعیریم که اعمال خیاد خود را ادامه دهید فریبا یم ولیابی

ان ، پوشاندن برهنگان و مسکن دادن یزندانضان و یادت از مریر کمک به فقرا ، عیه و انسان دوستانه نظیریاعمال خ 

 !شرط  ورود به ملکوت خدا هستند  25 یمان و ... در متیتیوه زنان ، یبان و کمک به بیبه غر

م یداشته باش یمرفه ا یم که زندگیم. ما خوانده نشده ایغافل نمان یحیمس ین جنبه مهم زندگیم از ایپس مواظب باش 

 ! یبلکه قلب بخشنده ا

                                                 
 -1دعا کنند که دست گذاشته و دعا کنیم. تنها کسانی می توانند بر روی دیگران دست گذاشته همه  "بر روی"عا کنیم ولی اجازه نداریم دهمه  "برای"یم ارما اجازه د  8

کلیسا هم  تائید بایددر اینصورت هم البته مسح خاصی از طرف خدا داشته باشند ) -2 )در این مورد دستگذاری شده باشند( از طرف کلیسا به آنها اجازه داده شده باشد 

 باشد.(



 (20:35)اعمال  ."دادن از گرفتن بهتر است"د :یگو یل میهمانطور که انج

م. یشو یل میم به مرداب تبدیرنده باشیما اگر فقط گ "بدهد. یکیبا  رد ویبگ یکیخدا به انسان دو دست داده تا با "

 (1:4)دوم قرنتیان م.یریگ یز میاز خدا ن یگران ، برکتیما با دادن به د

 

 :  " خوردندیبا هم خوراک م "-9

هم باهم و کنار هم بودند. باهم  یه نه فقط در عبادت و خدمت باهم بودند بلکه در مراحل مختلف زندگیمانداران اولیا

شتر از همان اول تا حاال بوده است. ما یاتحاد ب یبوده که برا یاز رسوم )به آن شام آگاپه می گفتند( گر غذا خوردنید

 م.یماندار خود داشته باشیبا برادران و خواهران ا یشتریم تا وقت بیریاد بگید یمانداران بایهم به عنوان ا

 

 : "یشاد"-10

ن یو آرامش دارند و ا یاست که در مورد شاد یند خالئیآ یت میحیمس یکه مردم به سو یلیاز دال یکیند یگو یم

قت ی، چون حق (10:20)لوقا  ات نوشته شدهیم چون نام ما در دفتر حینند. ما شادیب یان میحیو آرامش را در مس یشاد

 م و ...یم، چون مورد محبت خدا واقع شده ایدانیرا م

 

 : "گفتند. یخدا را حمد م "-11

ه بود ، ما در آسمان اکثر وقتمان را با پرستش خواهد گذشت ، یان اولیحیات مسیگر از خصوصید یکیپرستش خدا 

مانداران شکرگزار یم که ایم برد ، پس خوب است که از االن عادت کنیف خواهیر قابل توصیکه از آن لذت غ یپرستش

 .(4:2)کولسیان  میباش

 

  "داشتندیز میشان را عزیخلقْ ا یامتم"-12

م ، مسلما مردم هم ما را دوست یمورد احترام مردم بودند ، اگر ما مردم را محبت ، خدمت و کمک کن یان واقعیحیمس

 غاممان توجه خواهند کرد.یخواهند داشت و به پ

 

 : "افزود.یافتگان را به جمعشان میخداوند هر روزه نجات "ن نکته یو آخر-13

 !دهد یسا را گسترش میست ، چون خدا کلیزات نیالت و تجهیسا در تحصیراز گسترش کل

 یو کم یفیافتن  و رشد آن از نظر کیا نه ، گسترش ید خدا هست یما مورد تائ یسایا کلینکه آیات ایاز خصوص یکی 

 است.



 

 

 

 جه :ینت

ن یروزمند تریقرن اول پ یسایالگو بوده است ، کلسا یهمه قرون کل یشه برایه همیمانداران اولیسا و ایات کلیخصوص

و حاضر به انکار نفس و شهادت بوده است. کلیسا بوده ن ین و شجاع ترین ، پر محبت ترین ، مقدس تریتر یو بشارت

 م .یسه کنیساها بلکه با کالم خدا مقایگر کلیگران و دیده که ما خود را نه با دیزمان آن فرا رس

 یمثل آنها هستند ، ول یجیگرفتن نتا یها آرزویلیما هستند، امروزه خ یزها الگویاز چ یاریه در بسیاولان یحیمس

 یه ، شادیری، اطاعت از خدا ، قوت ، اعمال خ یکدلیم . دعا ، اتحاد و یو خدمت کن ید مثل آنها زندگینکه بایغافل از ا

م یعظ یت گسترشیحیآنها باعث شد که مس یلقدس و بشارتمقدس ، پر محبت و پر از روح ا یو آرامش به همراه زندگ

 م.یقا اطاعت کنیز دقید از احکام او نیم بایخواه یخدا را م یدا کند. ما هم اگر برکت واقعیپ

 !میکن ید مثل آنها زندگیما را مثل پطرس و پولس بکار ببرد ، بام خدا یخواه یاگر م

ر ، ما را به صورت یناپذ تغییرخداوند  یسیما را لمس کند و ع یم در دعا خداوند قلبهایم و اجازه دهید دعا کنییایب 

 م.ی. دعا کن و تغییر دهد ل سازدیخود تبد

 

 

 


