
 !ماموریت میوه ماموریت، خطر ماموریت، از غفلت
7-ACTS CH6:1 

 
CAP-RE ! 

 :است کرده موعظه نقطه این تا نوبت پنج در پیتر

1. Ch1:15-26 

2. Ch2:14-36 

3. Ch3:12-26 

4. Ch4:8-12 

5. Ch5:29-42 

(8 sermons by Peter - Ch1:15-22; 2:14-41; 3:6-26; 4:8-22; 5:29-42; 10:34-48  ;

11:4-18 + ;15:7-11) 
 

 Ch4:31!  دهند می ادامه کردن صحبت به جسورانه و اند شده پر رسوالن
 

 تصویر
 که است شدید آنقدر افسردگی در  و مجرد مادر  یک بود، بیکار  را، خود  ebbترین پایین J.K Rowling t!  گرفته نادیده

 تکیه رفاهی مزایای به ماندن زنده برای بود مجبور  خود وخیم مالی وضعیت با همراه رولینگ.  خودکشی فکر  او زمان  در 

 غریب و عجیب حد  از  بیش طوالنی، حد از  بیش متعارف، حد از بیش رد دالیل میان در شد،  رد او های نوشته چرا.  کند

 به که رسید نتیجه این به فوربز  نبود، ای مسئله دیگر  پول نداشتن ، ۲۰۱۲ سال تا حال، این با.  بود  قدیمی حد از  بیش یا و

 سوی از  ۲۰۱۹ و ۲۰۱۷ ، ۲۰۰۸ های سال در  او .  نیست میلیاردر  دیگر  بریتانیا باالی مالیات و خیریه های کمک دلیل

 .شد نامگذاری جهان نویسنده درآمدترین پر  عنوان به فوربز 

 

 V1-2!  ها عبری و ها هلنیست بین درگیری

 از  عیسی از  پس های سال  در  را کلیسا توجه قابل رشد داستان که  است این  اعمال کتاب نوشتن در  لوقا اهداف از  یکی

 اگر  ببینید را این توانید می  شما(.  Ch1:8 اعمال) فرستاد مردمش  توانمندسازی برای را خود روح و کرد خارج  زمین

 :در  مثال، عنوان به. کلیسا رشد جستهبر  او اغلب چگونه متوجه شما

 

 :از  بود عبارت ابتدا در  اورشلیم کلیسای

 Ch1:15 - نفر  120 .1

 Ch2:41 - نفر  3120 سپس .2

 Ch2:47 -- مردم +  3120 سپس .3

 Ch4:4 -- نفر  10،000 -- 5000 از  چیزی هر  احتماال مرد 5000 سپس .4

 و اورشلیم  در !  )شاید+  Ch5:14!  15,000 -- سابقه بی راه در  ،  روزانه مسیحی  به شدن تبدیل مردم سپس .5
 (یهودیه

 و پروردگار  ترس در  زدن قدم و.  بود ساخت  حال  در  و داشت صلح سامره و جلیل و یهودیه تمام در  کلیسا پس .6
 Ch9:31 -(  سامره و جلیل یهودیه، در .«  )شد برابر چند القدس،  روح آسایش  در 

 Ch13:49 -( پیسیدیا منطقه در)." شد پخش منطقه سراسر  در  خداوند کالم و" سپس .7

 -( گاالتیا منطقه در ." )است یافته افزایش روزانه تعداد در آنها و شدند، تقویت ایمان در  کلیساها پس" سپس .8

Ch16:5 

 In Ephesus( - Ch19:20(.« داد ادامه توانا غلبه و افزایش به خداوند کالم پس» پس .9

 

 در مسیحی جنبش رشد سازی مستند کنار  در !  نبود خالص اما.  بیعیفراط شدت از  پر  بود، انگیز  شگفت جنبش یک این



 کلیسا برای مختلف تهدیدهای چگونه و افتد می اتفاق چگونه که دهد نشان  ما به که است این نیز  لوقا هدف اولیه، های سال

 مثال،  برای بنابراین.    شد غلبه رشد موانع و

 
 داشت  وجود  اورشلیم جنبش در  کبود اقوتی و فریبنده آنانیاس اکل -  Ch5:1-11 اعمال

 

 سامری  جنبش در  باز  شعبده سیمون گرسنه قدرت -  Ch8:13-24 اعمال

 

 مبلغ گروه در  مارک جان نشینی عقب ، ترس  --  Ch13:13; Ch15:38 اعمال

 

 آسیایی جنبش در  اشتباه دکترین  Ch18:24-28 - Apollos اعمال

 

 .را خود سفید و سیاه جادو و سحر  پنهان مدتی برای که سافسو در  مسیحیان حرفه --  Ch19:18 اعمال

 

 روزها این در  حاال.  "رسد می پایان به رشد  به ای اشاره با و شود می آغاز!  هست موردش در  گذرگاه این که چیزیه این

 در  شاگردان تعداد و یافت افزایش همچنان خدا کالم و(."  »Ch6:1 اعمال....) بودند تعداد افزایش حال در  شاگردان  که

 (.  ۶:۷چ اعمال« )شدند انایم مطیع ها کاهن از  بسیاری و شد برابر  چند بسیار  اورشلیم

.  است آن بر غلبه چگونگی داستان و مسیحیان رشد برای تهدیدی اند کرده ساندویچ بیانیه دو این بین ما که چیزی

 .کنیم غلبه تهدید بر  چگونه و شود  می تهدید کلیسا رشد چگونه که دهیم یاد ما به که است این متن نکته بنابراین

 

 و( آریایی زبان به یا - عبری یهودیان) ها عبری و( کننده صحبت یهودیان - ها یونانی) ها هلنیست بین درگیری اول بخش
 ها هلنیست شکایت: »یدبین می  اول آیه در  را این شما.  است ها هلنیست های بیوه از  مراقبت در  کلیسا  از  ناشی شکست

 .«گرفت می قرار  غفلت مورد روزانه توزیع در  ها آن های بیوه زیرا آمد وجود به ها عبری علیه

 در  حاضر  حال در  است ممکن.  دارد وجود اورشلیم در  انجیل جامعه در  قومی یا فرهنگی های تنش برخی بنابراین

 اورشلیم  در  هلنیستی های کنیسه که طور  همان) باشد داشته وجود زبان خطوط امتداد در  شده جدا هم از  جنبش دو اورشلیم

 این که بود این قومی و فرهنگی بندی تقسیم این نتایج از  یکی و(.  Ch6:9 اعمال) داشت وجود هبری های کنیسه و

 .  نبود کلیسا در  اقلیت گروه برای کار یافت، توسعه فقرا از  مراقبت برای Acts Ch2:45 + Ch4:35 در سیستم

 و شد می رنگ کم جهان چشم در  مسیح شکوه و آیند می تفاوتی بی به مسیحیان آنگاه کند، پیدا ادامه کار  این بود قرار  اگر 
 .است" کلمه" گسترش به تهدید از بخش اولین این .  کرد می   تجربه را  جدی شکست  جنبش

 این توانید می  شما. افتاد می اتفاقی چه شد می حل اشتباه شیوه به اول بخش اگر که است این جنبش تهدید دیگر بخش

 موعظه از  که نیست درست: گفتند و کردند احضار را شاگردان کامل تعداد نفر  دوازده و.  »ببینید 2 آیه در  وضوح به را

 بزرگی تهدید کار  این انجام  وسوسه که دهد می روشنی نشانه ما به لوک.«  بکشیم دست میزها به خدمت برای خدا کالم

 در « خدا کالم» و ۲ آیه در « خدا کالم» بین او که است پیوندی  دهد می ما به را نشانه آن او که راهی.  است جنبش رایب

 آیه در  و.  بود خواهد بزرگی اشتباه« خدا کالم» ترک گوید می که کند می نقل رسوالن  از  ۲ آیه در  او.  کند می پیدا ۷ آیه

 چند بسیار  شاگردان تعداد و یافت افزایش( پیوند متوجه) خدا کالم و: »کند می گزارش را خدا کالم کردن  ن  ترک اثر  ۷

 .«شد برابر 

 اشتباه رسوالن زیرا بود میوه باربری و گسترش حال  در  مدام « خدا کالم »  که  است این او نکته دیگر، عبارت به

 جنبش، بزرگ تهدید .  نشدند  بمرتک را آور فشار  مشکل یک رفع برای« کلمه» روی بر  خود تمرکز  ترک استراتژیک

 آن  که بود خوبی بسیار  چیز  صورت  این در   و .کند می تهدید را کلمه وزارت که است چیزی هر آموزد، می ما به لوک

 !بدی چیز نه کرد، می تهدید را

 :داشت وجود تهدید برای بخش دو بنابراین

 شد  ها بیوه از  غفلت به منجر  که درگیری  .1



 .کرد می  منحرف دعا و خدا کالم وزارت از  را  رسوالن که بینانه کوتاه ای شیوه به مشکل آن حل خطر   .2
 

 ۶-۳وی!  داد جواب ها عبری و ها هلنیست بین درگیری

 ۳ آیه در .  کنند غلبه تهدید بخش دو هر  بر  یکدیگر  برابر  در ها آن کردن  ن  بازی با تا داشت آن بر  را  رسوالن خدا
 یونانی های نام از  هایی هلنیست ها آن که دانیم می ما) کند تعیین را هلنیستی رهبر  هفت که دادند  دستور  کلیسا به رسوالن

 وقف را خود مدام  رسوالن و.  کردند تفویض.  کنند مراقبت نیاز  این  از  بودند، حکمت و روح از  پر  که( بودند خود

 :کردند  سازماندهی آنها کنید، نگاه رسوالن استراتژی به دقت با(.  ۴ برابر  در ) کردند می نماز  و کالم وزارت

1. v2 کلیسا جلسه!  گردهمایی! 

2. v3 خود از  چیدن!( جماعت ) درگیر  اعضای!  کنید انتخاب شما! 

3. v3 خوب repute ( نظر )-- شده تست! 

4. v3  (دوباره متولد) روح از  پر! 

5. v3  (رهبری هدیه) عقل از  پر! 

6. v3 (بزرگان نظارت و تایید مورد) کنیم می تعیین! 

7. v5 (وحدت) کلیسا کل خوشحال این! 

8. v6 (دعا! )خدمات برای دست روی بر  گذار تخم! 

 ۷وی!  گرفتند جشن ها عبری و ها هلنیست بین درگیری

 این ریشه در ( »pg961« )جدید مقدس کتاب لغت فرهنگ» اساس  بر داشت، وجود درگیری ها کشیش و مسیحیان بین

 نه، اگر  را کسوف صعود، و رستاخیز  مرگ،  عیسی، زندگی که آمد وجود به یهودی شبهه و مسیحی محکومیت از  درگیری

 sacerdotal جدید ساختار  یک قلب در را او عیسی خود تدریس.  برد می بین از  را قدیمی کشیشی ساختارهای نابودی

 و کنید، نابود را  معبد این(. 'Ch12:6 مت' )است اینجا در  معبد از بزرگتر  چیزی: 'بود داده قرار ( ها کشیش به مربوط)
 به و خدمت، به بلکه شود نمی خدمت به آمد  نیز  انسان پسر  برای' ؛(Ch2:19 جان' )برم می باال را آن من روز  سه  در 

 (."Ch10:45 مارک' )از  بسیاری برای باج عنوان به را خود زندگی

 می بسیاری رنگی پارچه یک به را آنها و دارد  برمی  را موضوعات این که است ها عبری نویسنده این ،NT نویسندگان از 

, عبادت  OT الگوهای, است شده جایگزین واقع در , زا  برتر  مسیحی  ایمان که است  اثبات به را خود اشتیاق در .  بافند

 عالی کشیش , جدید به( Ch5:5-10) است شده منصوب خدا توسط مسیح عیسی که را خود ادعای مداوم فشار  عبری

 .مقابله انسان گناه با تواند می نهایت در که است واقعی

 کامال دو هر .  کرد نمی کار از  را خدا کالم توزار  و شد می مراقبت ها بیوه از .  گیرد می جشن را  حل راه این لوک

 و هدایا تنوع حل راه.  دهد پایان خود انگیز  شگفت رشد به و کند تضعیف را کلیسا توانست می یا.  بودند مهم بسیار 
 با تهدید این بر  کلیسا بر  لوقا پیروزی جشن شیوه.  بود مسیح بدن در  گروهی کار  از  جدیدی نوع حل  راه. بود فراخوانی

 اورشلیم در  شاگردان تعداد و یافت افزایش همچنان( بود نگفته کنار  که) خدا کالم و: »است ۷ آیه در  آن اثر  دادن نشان

 بر  پیروزی که  است این گیرد  می جشن لوک که چیزی.«  شدند ایمان مطیع ها کشیش از  بسیاری و شد برابر چند بسیار 

 خصمانه اینقدر  که هایی کشیش حتی اکنون.  شد انجیلی قدرت در  جدیدی موفقیت به دستیابی به منجر خانه در مشکل این

 مراقبت با او.  بود شده آزمایش کلیسا .  کنند می اطاعت ایمان از و دهند می پاسخ خدا کالم به( Ch4:1 اعمال) اند بوده

 .نهاد ارج جدید ثمربخشی و قدرت با را پیروزی این خدا و.  بود گذشته آزمون از کلمه از نگهبانی  و ها بیوه از

https://biblia.com/bible/esv/Acts%204.1


 برنامه
 کنیم؟  اعمال خود زمینه در  را موضوع این توانیم می چگونه

 دهیم؟ می نشان واکنش و بینیم می  فقرا به چقدر  خودمان انجیل جامعه در  ما
 کند؟  تهدید را« کلمه وزارت» که دارد  وجود چیزی آیا

 


