
 !تکمیل تیم رسویل
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 تصویر

 ! آهنگ دوازده شاگرد 

 

RE-CAP ! 

 عییس درک کنیم
ی

هیچ نمونه ای . ما نیم توانیم قدرت روح القدس را جدای از زندگ

 عییس نگاه کنیم
ی

 با روحیه وجود ندارد مگر اینکه به زندگ
ی

و بنابراین،  . از معنای زندگ

ی است که لوقا در  ز خوب، : "او یم گوید . انجیل خود به ما یم گوید این همان چی 

 کرد 
ی

 یم." عییس با قدرت روح القدس زندگ
ی

کند، برای گناه ما او بدون گناه زندگ

د، برای گناه ما قیام یم یم : گوید کند و به قومش یمکند، چهل روز آن را اثبات یم می 

ح القدس یم آید تا  رو . شما به قدرت نیاز دارید . صیر کن. هنوز نروید خدمت کنید »

ز دلیل است که کتاب اول و کتاب دوم، لوقا.« شما را مانند من کند  اعمال،  -به همی 

 . با هم هستند 

 

ز عییس و روح القدس وجود دارد؟  بنابراین، در انجیل لوقا، چه رابطه ای بی 

 

تمام ترینیتی  . در غسل تعمید عییس، خدای پدر از آسمان صحبت یم کند . 1

اینجا عییس، پرس خدا،  .« این پرس من است که من از او راضز هستم. »آنجاست

ون یم آید  ز عضو تثلیث است که از آب بی  چه کیس بر عییس نازل یم شود؟  . دومی 

 نشان دهد که عییس توسط  . روح القدس به شکل کبوتر
ً
این برای این است که علنا

است، که  روح القدس مسح شده است، که او توسط روح القدس ساکن شده 

توسط روح القدس پر شده است، که او توسط روح القدس قدرت یافته است، که 

 او توسط روح القدس است
ی

ز دلیل این عمویم بود، بنابراین  . . تمام زندگ به همی 

 آن را یم دانست. همه یم توانستند آن را ببینند 
ً
این برای درک . ببینید، عییس قبال

 ( 22-3:21لوقا فصل . )این برای درک ما بود . عییس نبود 

چند نفر از  . بود « پر از روح القدس»پس انجیل لوقا در ادامه یم گوید که عییس . 2

 پر از روح داشته باشید "شما شنیده اید که 
ی

میدونز  . درست است." شما باید زندگ

خب،  : "هر زمان که شخص دیگری را بلند یم کنیم و یم گوییم. شبیه چیه؟ عییس



هیچ یک از ما ! ، شخص اشتبایه"ح وجود دارد، مانند آنها باشید آن شخص پر از رو 

توانیم مقاومت  ما یم . گناهکاران به طور کامل و پیوسته از روح القدس پر نیستیم

ز شویم (51: 7اعمال رسوالن فصل )کنیم  توانیم ، یم((30: 4افساس، فصل )، غمگی 

ز کنیم روح توانیم گایه به، و یم(19: 5اول تز فصل )خاموش کنیم  القدس توهی 

انیان فصل )   -بود « پر از روح القدس»اما عییس (. 29: 10عیر
ً
لوقا . )پیوسته، کامال

 ( 1: 4فصل 

ی یم« روح»گوید که او انجیل لوقا یم .3 بنابراین، عییس به اینجا یم رود . کرد رهیر
ی یم او به این مردم یم آموزد، . زیرا روح او را در آنجا هدایت یم کند  این مردم را رهیر

ون یم کند، بر این جمعیت دعا یم کند  ز را بی  چرا؟ زیرا او توسط  . کند، این شیاطی 
1: 4لوقا فصل . )روح القدس هدایت یم شود  ) 

چگونه تدریس یم کرد؟ به . آمد « به قدرت روح»در انجیل لوقا یم خوانیم که او . 4

ون کرد . قدرت روح القدس ز را بی  چگونه . ؟ به قدرت روح القدسچگونه او شیاطی 

. به آنهانی که نابینا بودند بینانی داده شد؟ زیرا او توسط روح القدس قدرت یافته بود 

 ( 14: 4لوقا فصل . )القدس همراه بود او با قدرت روح

را باز یم کند و   2-1: 61او در اوایل خدمتش، به کنیسه یم رود، کتاب اشعیا، اشعیا . 5

روح خداوند بر من  : »خواند دت هست چه یم خواند؟ او این را یمیا. آن را یم خواند 

ان را آزاد کنم ز گفت.« است تا بشارت دهم و اسی  : و سپس آن را بست و چنی 

اشعیا هفتصد سال پیش نوشت و «. امروز این کتاب در شنیدن شما تحقق یافت»

واند بشارت  آید و روح خداوند بر او ساکن خواهد شد تا بتییک است که یم: »گفت

ان را از گناه و مرگ رهانی بخشد  .  من اینجا هستم: »و عییس یم گوید .« دهد و اسی 

.«  من همان کیس هستم که همه منتظرش بودید و روح خداوند بر من است. منم

 ( 21-16: 4لوقا فصل )

وقتی شادی داشت، وقتی  «. در روح القدس شادی کرد »انجیل لوقا یم گوید که او . 6

روح القدس در او  . فت، به این دلیل بود که شادی خداوند قوت او بود جشن یم گر 

بود و او را به تجلیل، عبادت، لذت بردن، پرستش، شکرگزاری و برکت خدای پدر 

 (( 10:21لوقا فصل . )واداشت

 

ماهیت تعمید با روح القدس چیست؟ آیا صدای باد، زبان های آتش، زبان های  

توانیم به ماهیت  پیشگونی ها و رویاها و رؤیاها است؟ آیا یمدیگر، سخنان ستایش، 

یم یا باید همه این موارد را شامل شود؟معنای تعمید با روح  القدس نی بیر



  
ً
من فکر یم کنم ماهیت غسل تعمید با روح القدس زمانز است که شخیص که قبال

مسیح   بخش یک ایماندار است، قدرت معنوی خارق العاده ای را برای خدمت تعایل
 دوباره متولد  ! دریافت کند 

ً
دالیل خونر برای این باور وجود دارد که این شاگردان قبال

؛ 10: 13یوحنا فصل )شده و تبدیل شده اند و روح القدس در آنها ساکن شده است 
اما حتی مهمیی از آن این واقعیت است که مسئله (. 9: 8؛ رومیان فصل 3: 15فصل 

 در اعمال رسوالنتولد جدید و تبدیل ش
ی

اگردان به سادگ  Ch1 + Ch2  مورد توجه
د  در اورشلیم صیر کنید تا دوباره متولد شوید یا : »گوید عییس نیم . قرار نیم گی 

ید  اما شما قدرت را دریافت : »گوید او یم.« تبدیل شوید یا در بدن مسیح قرار بگی 
اید، عضویت در بدن  القدس بر شما بیوقتی روح: »گوید او نیم ...« خواهید کرد 

القدس بر شما بیاید، قدرت  اما وقتی روح: »گوید او یم .« مسیح را خواهید یافت
 «.خواهید یافت

 

قدرت بخیسی ویژه ای برای خدمت است که به عنوان « روح»بنابراین پر شدن با 

  « تعمید »و این ایده . توصیف یم شود « تعمید شده با روح القدس»...... 
ً
تقریبا

. همیشه با این قدرت خارق العاده برای خدمت در کتاب اعمال رسوالن همراه است

اتفاق یم  4: 2توجه داشته باشید که وقتی تعمید با روح در اعمال رسوالن فصل 

اثر این پر شدن، شهادنی  ..." همه آنها از روح القدس پر شدند : "افتد، لوقا یم گوید 

نفر  3000که منجر به تغیی  دین . مسیح بود  قدرتمند و حتی معجزه آسا بر حقیقت

 (. 41:  2اعمال رسوالن فصل )شد 

 

ی من این را به خاطر دارید؟ بنابراین نتیجه « شارژ مجدد تلفن همراه»تصویر  گی 

القدس زمانز است که یک ایماندار به عییس مسیح قدرت  است که تعمید با روح

 !کند دریافت یم بخش مسیح ای برای خدمت تعایلالعادهخارق 

 

روز را رصف   40عییس ! دادن روح القدس نشانه اصیل آغاز ملکوت خداست

که موضوع اصیل تعلیم او ( 3: 1ق)صحبت با حواریون در مورد پادشایه خدا کرد 

;  11:20فصل ; Ch6:20; Ch8:1+10; Ch9:2+11. 4:43فصل  -در انجیل لوقا بود 

 (! فصل 24بار در  15) 22:16فصل ;  21:31چ; 25- 24+17- 18:16فصل ; 21-17:20فصل 

همانطور که  ! قدرت در پادشایه خدا با قدرت در پادشایه های زمیتز متفاوت است
ان دنیوی را یم خود را از طریق « های زمیتز ملکوت »کنند بینیم که سیع یم رهیر

لکوت خدا به روشی  آلود حفظ یا بزرگ کنند، ماستفاده نادرست از قدرت زمیتز گناه 



ش یم  یابد بسیار متفاوت گسیی : 

 

 !از طریق شاهد، نه رسباز. 1

 !از طریق انجیل صلح، نه اعالم جنگ. 2

 ! از طریق روح القدس، نه به زور. 3

 ! از طریق حقیقت، نه تبلیغات. 4

 ! از طریق ایمان واقیع، نه با اعمال. 5

 

ر قلب مردم کار یم کند و  قدرت پادشایه خدا در روح القدس دیده یم شود که د 

 !حکومت خدا را به قلب مردم باز یم گرداند، نجات و ربوبیت او را باز یم گرداند 

 

 V12-14! تیم نماز

ز خود، با شاگردان باقی مانده بود، و  40بنابراین، عییس به مدت  روز، از زمان رستاخی 

نفر در  500از  در آن زمان بر بسیاری از مردم ظاهر شد، و در یک موقعیت به بیش

، و به شاگردان دستور داد که منتظر  (6: 15اول قرنتیان فصل )همان زمان ظاهر شد 

، قبل از  (Ch1: 4-8)در اورشلیم برای قدرت خدا از طریق خدا روح القدس . بمانند 

 (. Ch1: 9-11)صعود به آسمان 

 

V13 -  آیا این همان اتاق طبقه باال برای شام آخر( لوقاCh22:12 ) برای  و

ز او   است؟ ( Ch24:33-36لوقا )مشاهده عییس پس از رستاخی 

 

V13-14 -  ،البته )کند شاگرد، فهرستی را فهرست یم  11لوقا اکنون، برای تئوفیلوس

کند، از این رو  آوری یمجمع 16-12:  6که در لوقا فصل ( به ترتیب کیم متفاوت

 مریم مجدلیه را شامل یم شود ! آهنگ
ً
ز هستند که احتماال متی )با یازده، زنان نی 

؛ لوقا  16:9، فصل 16:1؛ فصل 15:47، فصل 15:40؛ مرقس 28:1، فصل  27:61، فصل27:56فصل 

،  27:  3لوقا فصل )، یوآنا (18: 20، فصل 25: 19؛ یوحنا فصل 10: 24؛ فصل 3 -8:2فصل 

، مریم مادر یعقوب و دیگران که  (3: 8لوقا فصل )ا ، سوزان(10:  24، فصل 3-2: 8فصل 

ه خایل را یافت  ، همراه با (22+10: 24؛ لوقا فصل 8: 28، فصل  56: 27متی فصل )مقیر

؛ 34-31، 21: 3مرقس فصل )مادر عییس، مریم و برادرانش که همیشه ایمان نداشتند 

 (!7:5فصل . یوحنا



V14 - به این معتز ..."همه آنها به هم پیوستند ! "آنها چه کار یم کنند؟ دعا كردن ،
برای توصیف این با   "A" که نه فقط در یک مکان در یک زمان، جان استات از سه

تفسی  جان استات بر پیام « )آنچه برای آن دعا یم کردند . هم بودن استفاده یم کند 
فکر  ای برای دعای کلیسا، به این العادهچه مدل فوق(. 53اعمال رسوالن، صفحه 

ز ساعت  9تا  5کنید که از  بعد از ظهر به ما برای دعای کلیسا   8تا  19سپتامیر بی 
 .بپیوندید 

 

سون خاطرنشان یم  در هر نقطه »کند که دیوید پیی
ً
این قابل توجه است که تقریبا

ای به دعا  بخش خدا در اعمال رسوالن، اشارهعطف مهیم در روایت عمل نجات 

 فصل )شود یم
ً
:  13؛ فصل 30، 9، 4:  10؛ فصل 12- 11: 9؛ فصل 17-14: 8فصل  ؛24: 1مثال

سون، اعمال رسوالن، صفحه (« )2-3  (. 118دیوید پیی

 

، دعا یمهای تصمیمکند که عییس، در زمانلوقا برای ما ثبت یم  ی حیانی  .کند گی 

 

 شاگرد  12دعا قبل از انتخاب   - 13-12: 6لوقا فصل . 1

 کوه تغیی  شکل - 29-28: 9لوقا فصل . 2

 عییس در باغ جتسیمانز  - 46-40: 22لوقا فصل . 3

 

وری الیه  V15-20! تیم رصز

V16  ورت الیه"من یم شنوم که شما یم گویید ! انجام شد چیست؟ " تیم رصز

 ساده، 
ً
کتاب مقدس باید تحقق یم یافت که در آن روح  ".....  v16خوب، کامال

به معنای خدا و  " الیه"ما به کلمه ...." القدس مدتها پیش صحبت یم کرد 

ورت" اجتناب ناپذیر و اجتناب ناپذیر، کیم شبیه درد .  فکر یم کنیم( v21" )رصز

 ! زایمان، درد اجتناب ناپذیر و اجتناب ناپذیر است، زیرا بخیسی از نفرین است

 

، خدای روح القدس، که حدود هزار " تیم الیه" چه کیس
ً
را تشکیل یم دهد؟ اوال

، به داوود پادشاه پیشگونی یم کند 
ز ، این  . سال قبل از آمدن عییس به زمی 

ً
ثانیا

، یعتز کتاب مقدس آمده است   20پطرس، در آیه ! پیشگونی از طریق مزامی 
ً
مستقیما

ورت الیه»ش سوم بخ. نقل قول یم کند  109:8و  69:25از مزامی   پادشاه « تیم رصز

داوود است، مردی که خدا او را انتخاب کرد، زیرا او مردی بر اساس قلب خود خدا 



قسمت چهارم تیم یهودا است که برای نابودی (. 14: 13اول سموئیل فصل )بود 

، به ما گفته یم شود که او پول را دوست  (Ch17:12یوحنا )انتخاب شده است 

 (. Ch12:4-6؛ یوحنا Ch22:1-6؛ لوقا Ch26:14-16متی )داشت 

ورنی دارد؟ نه فقط تحقق یک پیشگونی  پیش بیتز در مورد   - v16 + v21) چه رصز
ز (آنچه در آینده اتفاق یم افتد  ، بلکه همچنی  : 

 

 !خدا داره یه کاری میکنه. 1

 !شاگردان همیشه نیم فهمیدند این چیست. 2

 !مزمور در اینجا، برای تفسی  آنچه اتفاق یم افتد به کتاب مقدس نیاز بود، دو . 3

 

آنچه برای یهودا اتفاق افتاد، پیشگونی شد، در کتاب مقدس ثبت شد و سپس به 

 ! طور کامل تحقق یافت

 

از طریق مزمور اول یم  . استفاده یم کند  109:8و   69:25پطرس از دو آیه از دو مزمور 

گ او، در مزمور دوم نیاز به جایگزیتز او را  بینیم که چه بر رس یهودا آمده، فرار و مر 

یر و فریبکار بود، که پول را بیشیی از منجر دوست داشت  ! یم بینیم یهودا انسانز رسی

  ( 10-3: 27متی فصل )، به جای توبه پر از پشیمانز بود (6-4: 12یوحنا فصل )
ی

و زندگ

 (! 69:25مزمور )، تنها و مقدر جهنم . خود را به طرز وحشتنایک به پایان رساند 

 

پنج بار در عهد جدید به عییس اعمال شده   69جان استات تأکید یم کند که مزمور 

گناه توصیف یم کند که چگونه دشمنانش نر دلیل از او  در آن، یک رنجور نر  . است

ز یم کنند  ، و چگونه او برای خانه خدا غرق در  (4: 69مزمور )متنفرند و به او توهی 

ت است  توسط خود عییس  4این آیات هر دو در انجیل یوحنا، آیه (. 69:9مزمور )غی 

نقل شده است، در  ( 17: 2یوحنا فصل )توسط شاگردان او  9و آیه  ( 15:25یوحنا )

؛  10-9: 11رومیان فصل )حایل که پولس دو بار این مزمور را به عییس ارجاع یم دهد 

مزمورنویس دعا یم کند که داوری خدا بر ( 69:24مزمور )در پایان آن (. 3(. :15فصل 

ور و توبه ناپذیر باشد  ز را فردی یم کند و آن را در  . رس این مردم رسی پطرس این میی

 حکم خدا بر او نازل شده استمورد یهود 
ً
جای او خایل  : ا به کار یم برد که واقعا

 (. 20a)هیچ کس در آن ساکن نباشد . باشد 

ز مشابه است 109مزمور  ور و فریبکار"این مربوط به . نی  است که بدون " مردان رسی



سپس یک شخص  . توجیه از نویسنده متنفرند، تهمت یم زنند و به او حمله یم کنند 
د رهیر گروه، انتخاب یم شود و قضاوت خدا در مورد او درخواست یم  خاص، شای

د (. 109:8مزمور )شود  ی او را بگی  20)باشد که دیگری جای رهیر b).  در ، ز این آیه نی 
ی پذیرفته شده عمویم موضوع مشابه»مورد آنچه دکیی النگ نکر  «  اصل تفسی 

جان استات بر پیام اعمال، صفحه  تفسی  « )رود نامد، پییی در مورد یهودا به کار یمیم
57). 

     

 V21-26! تیم رسویل بنیادین

ز الزم بود؟  برای رسول بودن چه چهار چی 

 (v2 + v24-26)انتخاب شدن توسط عییس 

ز عییس باشیم   و رستاخی 
ی

 ( v3 + v21-22)برای اینکه شاهد زندگ

 ( v8 + v22-25)به سفارش عییس 

 ( v5 + v14)برای دریافت قدرت روح القدس توسط عییس 

 

بنابراین در کلیسای میسیون ما تبلیغ یم کنیم که امروزه هیچ حواری وجود ندارد زیرا  

ز عییس وجود ندارد، با این حال، یم دانیم که فضانی برای   شاهدان عیتز رستاخی 

کلیساهای . ود وجود دارد که شامل کاشت و تقویت کلیسا یم ش" خدمت رسوالنه"

 ! دیگر ممکن است به خونر تبلیغ کنند که در کلیسای امروزی حواریون وجود دارند 

 

ز »قبل از  ، رسوالن، از کتاب مقدس فهمیدند که به شخص دیگری نیاز «قرعه انداخیی

است، همان الزامانی را که به آنها و یهودا نسبت داده شده بود، حفظ کردند، دعا 

قرعه  «. »قرعه بیندازید »کردند و یم دانستند که خدا به همه دلها آگاه است، 

ز  اعداد  . یمیم بین( بزغاله) 8: 16که در کتاب مقدس، الویان فصل  « انداخیی

Ch26:55 ( ز یونس  (. تصمیمات از آن خداوند است) Ch16:33امثال (; زمی 

 (. مصیبت چه کیس است) 7: 1فصل 

این ! رسوالن از طریق گزارش های شاهدان عیتز خود، ضامن انجیل یم شوند 
قبیله ارسائیل را قضاوت یم  12باید مورد تکریم قرار یم گرفتند، زیرا آنها رسوالن 

لوقا)کردند   Ch9: 1-6 + Ch22: 28-30 مکاشفه فصل  " ) حواریون پایه"، همراه با 
حواری باید در مأموریت خود برای  12، . قبیله شکست خوردند  12جانی که (! 14: 21

 !عییس موفق شوند 

 



 کاربرد 

سیده است که در مورد نقش خود در دعا در هنگام دعا با سایر  شاید زمان آن ر 

ی وجود دارد که باید تغیی  کند؟  ز  مسیحیان فکر کنیم، آیا چی 

 

کتاب مقدس هنوز هم امروز صحبت یم کند، هر آنچه که خدا یم خواهد ما در 

های مهم برای او بدانیم، در کتاب مقدس یافت یم شود  ز  .مورد چی 

 

ز رسول به دنبال  در مورد  اینکه چگونه شاگردان در هنگام منصوب کردن دوازدهمی 

 خواست خدا بودند، چه یم توانید بیاموزید؟ 

 

 . ما ممکن است رسول نباشیم، اما همچنان شاهد هستیم

 


