
 کرد پر  را  رادیکال  جامعه گریس انجیل  یک
 !مراقبت نگران و  بودن ماموریتی
37-ACTS CH4:32 

 
CAP-RE! 
 :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 به .4

 :است کرده موعظه نقطه این  تا نوبت سه در  پیتر 

1. Ch1:15-26 

2. Ch2:14-36 

3. Ch3:12-26 

4. Ch4:8-12 

(There will be 8 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
 کنید؟ می حذف« آرامی به» یا« سریع» را آنها آیا!  پالستر

 
 ۳۲وی!  میشه رادیکال  بودن هم با باعث بزرگ  لطف

است؟  شکلی چه انجیل گریس جامعه یک و  مسیح در جدید زندگی   
 

 : Ch2:42-47 مقایسه
 ۴۲وی.  داد آموزش و  داد آموزش  را خود اعضای کلیسا .1
 V42+46.  آورد هم گرد را خود اعضای کلیسا .2
 V42+44.  کرد  منتقل فلوشیپ و  متقابل حمایت روابط به را اعضا کلیسا .3
 ۴۶وی.  داشت بزرگی گروهی جلسات هم و  کوچک  گروهی جلسات هم کلیسا .4
 V42+46. کرد می تمرین را لردها شام ساکرامنت /فرمان کلیسا .5
 V42+46.  گذراند گروهی نماز  در  را زیادی زمان  کلیسا .6
 V44+45+46.  کرد می تمرین  را رادیکال مهماندار کلیسا .7
 ۴۳وی.  دارد وجود رسوالن آموزش  تایید که قدرت  اقدامات/  اعمال .8
 ۴۷وی.  داشت جوی  کلی روح  کلیسا .9

 ۴۷وی .  بود جذاب العاده فوق  ها خارجی برای  جامعه زندگی  .10
 ۴۷وی.  بود موثر انجیلی نظر  از اکلیس  .11
.  شد گنجانیده پروردگار  تنها نه کلیسا بدن به عمیق رابطه یک به را آنها  یافت نجات مردم که هنگامی  .12

 ۴۷-۴۲وی
 
 
 

 : Ch4:32-37 با



 
 ۳۲ وی.  بود روح و قلب  یک  از  کامل تعداد .1
 V32+34+35.  بگذارند اشتراک به بودند حاضر .2
 ۳۲وی  دارن  مشترکي چیز همه اونا .3
 V34+35.  شد داده پاسخ آن  به نیازها همه .4
 V34+37.  کنند برآورده را نیاز تا بفروشند را هایی دارایی بودند حاضر مسیحیان .5
 ۳۷-۳۲وی.  نیازها و ثروت  به ها نگرش رادیکال های نمونه .6

 
 :کنم می پیشنهاد را زیر موارد من  هستند؟ چه ها شباهت

 
 !گذرگاه دو  هر  از  روح از  پر  کلیسای یک ز ا  حیاتی نشانه پنج
 جریان  دیگری چیز هر  آن از  که است مرکزی -- انجیل . 1
 holiness در رشد به تمایل ، شخصی مالکیت -- رشد. 2
 هم  با رفتن  راه ، سالم شاگردی های گروه -- ها  گروه. 3
 خدا کلیسای ساخت برای را خود هدایای از استفاده با مسیحیان -- هدایا. 4
     گنج و استعدادها, را خود زمان از استفاده با مسیحیان – دادن. 5

 
 است العاده فوق که بود، یکدیگر برای اولیه کلیسای که است توجه قابل  مراقبت و سخاوت گزارش  ما برای لوک

 از  نوع این که زمانی اغلب چگونه و  بود کرده رشد+ 5000 به 120 از کلیسا سرعت به چگونه اینکه به توجه با

 !شود آشکار تواند می فردی نیازهای از  غفلت و  تقسیم دهد، می رخ رادیکال رشد
 

 خدا از  مراقبت در  و  خدا ماموریت در  ما که زمانی آید، می وجود به خدا لطف  طریق از  مراقبت و  سخاوت این

 .شوند می متحد هم با یکدیگر  از 
 

 ۳۳وی!  شود می مسیح عیسی مورد در  رادیکال شهادت باعث بزرگ  لطف
 انجام به متهم و  منصوب آنها که است چیزی همان دقیقا که هستند عیسی رستاخیز شاهد رسوالن 

(Ch1:8+22  !)شد داده کار این برای  قدرت وعده ها آن  به (Ch1:8 ) شد داده قدرت این  و (Ch2:1-4 )که 

 را باال) شده بیان قدرتمند کننده قانع  گفتار در  و ( Ch2:22; Ch3:12; Ch4:7) شود می دیده معجزات  در

 (.ببینید
 
GREAT GRACE CAUSES RADICAL GENEROSITY!  V34-37 

 تمام نه میدان،" a" فروشد می که" تشویق پسر" معنی به - برناباس با" عمل در  فضل" از بزرگ  مثال یک ما

 آدم !  خصوصی های دارایی نه اما شخصی های دارایی!  گذارد می رسوالن  پای در را  آن و  را، خود های زمینه

 اند، کرده غمگین را ما  که چیزهایی  .شود کشیده خصوصی های دارایی به آنقدر توانیم می ما بودن، گناهکار های

 یجوري  چطور . دیگر  مسیحیان به کمک برای خصوص به داریم، مشکل آنها کردن رها در  واقعا ما که جایی تا شاید

!  داریم احتیاج خدا رسوایي لطف به  ما !نیست خودخواهانه بیرون به بیند می بزرگ فضل   بیایم؟ کنار باهاش

 !بریم  باید که میدونیم وقتي کنیم، ولش نمیتونیم ما لطف، بدون
 

 برناباس،!  شود می مطرح ساپیرا و  آنانیاس با داد، خواهد قرار تضاد در  را او زودی به که لوک توسط بارناباس

 :  در و  اینجا در شده ذکر
 

1. Ch9:27 –  اولیه کلیسای مقابل  در پل  برای کردن  گیر(  !Galatians Ch1:18) 
2. Ch11:25-26 – آنتیوخ به را او  و پل  دنکر پیدا! 
3. Ch13:1-6 – آنتیوخ کلیسای توسط شده فرستاده! 
4. Ch13:46 -- پل با جسورانه صحبت! 
5. Ch14:4+14 – است رسول یک  او! 
6. Ch15:36-39 – مارک  جان بر رسول  پل با زیادی اختالف حال به تا! 

7. Colossians Ch4:10 – مارک جان  عموی پسر! 



8. st1 قرنتیان Ch9:6  – رسول  یک حقوق زمان  در هرگز , پل مانند   ! 

9. Galatians Ch2:9-14 –  برناباس از پل رسول  که زمان هر !  گمراه راحتی به اما, جنتیل مبلغ  کار 

 !است احترام و  همدردی کلمات با همیشه کند، می یاد
 

 !مثالی چه
 

 صندوق یک به رسمی انتقال از برخی که دهد می نشان اینجا در بیان آخرین --" رسوالن پای در شده گذاشته"

 !انجیل جامعه در نیاز به پاسخگویی برای  رسوالن توسط شده نظارت  ، مشترک
 

 خواهیم بعدی های فصل در لوک  ضبط طریق  از  ما که همانطور  بود، او  شخصیت و  نام حفظ در بارناباس دادن

 !دید
 

 برنامه
5 "G's "باشید داشته یاد به را! 
 !مسیحی غیر wobbly، 2 مسیحیان 2 قوی، مسیحیان 2!  باشید داشته یاد به را عنعنا پای 6

 !بشي پر میخواي همش!  باشید داشته یاد به را  تایر تصویر
 !سخاوتمندانه اساسا بیایید -- گریس طریق  از

 


