
 !مسیح خوب، خبر
41-CH2:37 

 
 تصویر
 کار  تو!" پسره يه اون!" دختره يه اون !" ام حامله من" آره  ميکني؟ ازدواج من با  چيه؟ شنيدي حاال تا که خبري بهترين

!  کنيم دريافت خوبی های خبر  توانيم می  ما که باشد داشته وجود بارها تواند می زندگی در !«  توست مال خانه!" داري رو

 است؟  چيزی چه خوب خبر بهترين، که  باشيد کرده فکر  اين به حال به تا آيا اما
 

 .شود  می منجر پاسخی نوع چه به که ديد خواهيم امروز  و است کرده« خوب خبر » موعظه ۱۴ آيه از  پيتر 
 

Kerusso  -- برادران که طور  انهم است،  پيتر « کريگما» اعالم اين".  اعالم به ، هرالد به ، موعظه به" يونانی 

,  v22 x2 – کرد  می کار مسيح عيسی در خدا که بدانيد خدا، مردم معنای به که. خواهد می را اسرائيل بنی همکارش،

23 x 2, 24, 30, 32, 33 + 36 (9  آيه 15 در  بار) 
 

 موعظه است، شده شناسايی او" kerusso" در  تم 6 ،(22-4:8 ؛26-3:6 ؛2:14-41) Ch2-4 بين پيتر  های موعظه در 

 :او
 

 !است  شده دم سپيده ات عصر  .1
 آن  از  مختصری حساب  که است گرفته صورت مسيح عيسی رستاخيز  و مرگ زندگی، تولد، طريق از  اتفاق اين .2

 !مقدس کتاب طريق از اثبات با شود، می داده
 !است جديد اسرائيل  رئيس مسيح،  عنوان به خدا، راست دست به مسيح عيسی .3
 !است عيسی شکوه و قدرت حضور،  و پادشاهی، آغاز اصلی نشانه لقدسا روح خدا از  ريختن .4
آمدنبا رسيد، خواهد نتيجه به زودی به مسيان عصر  .5

 !مسيح عيسی  2 
 !  است  شده ساخته هميشه نجات به توبه برای نظر  تجديد درخواست و درخواست  .6

 
 !است v36 عیسی آن و است، شده آشکار علت

 
 ۳۷وی!  میکنه استناد پاسخ یه به همیشه علت
 اين به جمعيت پاسخ حاضر  حال در  و پيتر  ۳۶-۱۴ توضيح: رويداد اين  ۱۳-۱: است پنتکاست رويداد از  بخش سومين اين

 فعل".  قلب به برش" آنها واقع در, قرار  تاثير  تحت عميقا جمعيت:  V37 واکنش توليد رويداد اين.  v38-41 رويداد

"katanyssomai"، است همراه احساس  با اغلب که دارد  چاقو يا تيز  درد به اشاره جديد، کتاب در  مرجع تنها. 
 

 کرد، می متقاعد را انجيل حقيقت جمعيت و دهد می نشان را جمعيت واکنش عمق و صميميت« قلب» مورد در  گفته اين

 .  بکنند بايد چه ( اند داشته نقش V38  روز  آن  شاهد در  نفر  ۱۲ همه برای) پرسند می رسوالن ديگر  و پيتر  از  که آنقدر 
 

 ۳۹-۳۸وی!  امتناع یا و بهتو به را مردم تواند می علت
 وجود اساسی بخش 3. است کاربرد v38 و گفتار  کالمی گيری نتيجه V36. است جمعيت سوال به پيتر  پاسخ اينجا در 

 هدايای عنوان به روح و بخشش  ارائه پيتر  اينجا در  بنابراين. القدس روح هديه دريافت[ سوم تعميد غسل[ دوم توبه[ i دارد

 . خداست با زندگي راه اون. کند می  فراهم مسيح یعيس  که است  خدا اصلی
 

 می باعث که بارکلی به کنيد نگاه همچنين. ]است  جهت در  چرخش يک دهنده نشان توبه. است مناسب پاسخ اين: توبه 1

 ر تغيي خواستار  صادقانه اگر  که, ذهن تغيير ' معنای به آمد  سپس', فکر  از  پس' معنای به کلمه اصل در  که نکته اين شود
 نگاه] مسيح  عيسی طريق از  را خدا عمل و خدا سمت به آگاهانه خود نوبه به که است معنی اين به اينجا در  زمينه[.  عمل

 پيشنهاد به دادن پاسخ چگونگی توصيف برای لوک های عالقه مورد از  يکی اصطالح  اين [.ACTS 26:20 به کنيد

 تغيير  دهنده نشان' نوبت' حال، اين با عبری، در  ايده اما' را خود ذهن تغيير ' معنای به تواند می يونانی کلمه. است بخشش

 طريق از  و بکشن صليب به را عيسی  شد باعث که هايی نگرش از  را جهت که  گفت می جمعيت به پيتر .  است  جهت

 .کند می اکیدت بخشش به نیاز درک شروع نقطه بر توبه ترتیب این به. دهند تغییر کنند، نگاه خدا به بخشش برای عيسی
 

 متن برای اينجا در  مراقبت به نياز  خوانندگان'. گناهان بخشش برای مسيح عيسی نام  به...  تعميد غسل به' بود يک هر  2

 می  مقدس کتاب که نيست چيزی اين. شود داده نجات منظور  به شود داده تعميد غسل بايد مردم که دهد می نشان تواند می

 اين اما است، ]for' ]eis' کليدی کلمه. کرد استفاده تعميد غسل توسط رستگاری آموزش رایب توان نمی  را 2:38 و آموزد

  NB in MATT". ]اساس بر "; "on account of" است؛ شده ترجمه" به ديدگاه يک با" عنوان به است ممکن نيز 



3.11 John the Baptist baptist on the basis that people had repented .نيدببي همچنين 

ACTS 10:43  می فراخوانده از يک هر  چند هر[ شد داده' دارد اعتقاد او به که کسی هر ' به' گناهان بخشش' آن در که 

 .ثانیه هر در  مراسم نه است، خدا به پاسخ کليد دهد می نشان  گويد می پيتر  آنچه تعميد غسل مراسم در شرکت برای شود
 

 خدا تا کند می  تميز  را يکی که کند می اشاره پاکسازی به شستن تصاوير  و بود رايج ناپاک/پاک زمينه يهودی فکر  در 

 درونی کردن تميز  دهنده نشان است، توبه با همراه که تعميد غسل شستشوی حاضر، زمينه در . باشد داشته حضور  بتواند

 و بود آميز  توهين ديانيهو برای آب تعميد غسل  همچنين.  کند نفوذ القدس روح توسط تا دهد می اجازه فرد  به که است
 تنهايی به توان نمی را هيچ که کنیم اعتراف که بود این دادن تعمید غسل بنابراين. گرويد يهوديت به جنتيل که بود چيزی

 .داد  نجات شان بودن يهودی توسط
 

 در او آنچه مورد  در  کشی قرعه پيتر  اظهارات بنابراين ،2:21 زبان کننده منعکس' مسيح عيسی نام به' شده داده تعميد غسل

 بخشش دهنده نشان است،  رستگاری به متعلق که است پاکسازی بازنمايی تعميد غسل بنابراين. است کرده اعالم حاضر حال

 تا نامد می تعميد غسل را کدام هر  پيتر . کند می فراهم او پاک  و جديد زندگی و آورد  می ارمغان به عيسی که است گناهانی

 .کند بيان را  خدا به مشاهده قابل و شخصی آوردن روی يک
 

 عيسی طريق از  شده ساخته خدا فراخوان آغوش به تبديل که کسی  هر  به بود دسترس در  حاضر  حال در  روح هدیه 3

 به کنيد نگاه] دهند می پاسخ کليسا موعظه به که  است کسانی به القدس روح دادن به اعمال در  هديه به اشاره ۴ تمام.  مسيح

 [.۱۱:۱۷ و ۱۰:۴۵ ؛۲۰-۸:۱۹ ؛۲:۳۸
 

 دريافت برای نيست الزم تعميد غسل NB. است پيام گذاشتن اشتراک به برای و جديد زندگی برای سازی فعال روح،  در 

 روح شستن اول درجه  در  دهد می نشان روح تعميد غسل چگونه که دهد می نشان اين و[ 10:44 به کنيد نگاه] روح هديه

 يا و رستگاری از  نياز  مورد شواهد يک عنوان به کردن صحبت' زبان' بر  تاکيد دادن نشان جای به حضور، نتيجه در  و

 اين در . کند پيدا جريان  و بيايد جديد زندگی تا شود می داده تعميد غسل روح در  يکی که است اين. رستگاری هديه" دوم"

 به  منجر  که است توبه کليدی پاسخ آيه
 

A ]دهد  می نشان مراسم که است بخشش و تعميد غسل در  عمومی مشارکت 
 

 .شود  می روح دريافت به منجر  همچنين[ ب
 

 ۴۱-۳۹وی!  رشد آورد می ارمغان به شده پذیرفته که هنگامی علت،
V39  برای که است  جمله در  دوره اولين' شما برای' اصطالح اصلی يونانی در.  وعده دامنه يادداشت  حاضر حال در  پيتر 

' کردن دور ' زبان . است' دور ' که کسانی و کودکان برای نيز  وعده. است شده داده قرار آنجا در  يهودی مخاطبان برای تاکيد

 .يهودی Diaspora به اشاره/  فکر  به  پيتر  که دهد می نشان احتماال و Isaiah Ch57:19 پژواک
 
 

 .ظهور  خدا نيت عنوان به وعده دامنه گسترش برای اتاق دهد می نشان/  تا دهد می اجازه' خاموش دور ' زبان
 

V40 که  است نسلی  به اشاره' فاسد نسل' به اشاره. است شده ثبت  از  بيش مراتب به است گفته پيتر  که باشيد داشته توجه 

 خدا قضاوت به منوط نتيجه در  و[ است؟ امروز  GB اين آيا] خدا مسير  از خارج معنوی نظر  از  است، کج  اخالقی نظر  از 

 .دارد وجود آيد می پايان در  که قضاوتی و پروردگار  روز و ۲۱-۲:۱۹ به پيوندی اينجا در . است
 

V41 شد اضافه ها یافته اتنج به ها آن روح و داده تعمید غسل ۳۰ حدود.  است توجه قابل نتیجه. 
 

 برنامه
 .است شدن  برآورده قابل  مسيح عيسی توسط تنها که است بخشش بشر، نياز  بزرگترين

 .کنند رد را صليب بر  عيسی  قربانی مرگ يا بپذيرند را  القدس روح خدا  هديه و بخشش هديه بگيرند، تصميم بايد مردم
 

 از بايد که چرا شنوند، می  را انجيل پيام که  است هايی جان بی به خطاب اصلی مسئله احتماال اما دارد وجود بسيار  اينجا در 

 توبه، بايد ما کند، می روشن پيتر  که همانطور . نيست کافی متاسفم گفتن که است اين پاسخ ؟«بکنيم بايد چه ما» بپرسند خود

 !کنند می زندگی  انجيل شايسته زندگی و ببخشد را ما که بخواهيد خدا از 
 

 !خوب  خبر  است،  بهترين گناهان، بخشش از  مسيح،  يسیع پيشنهاد



 


