
ن خود حرکت یم کند   عییس از زمی 

 ! خدمت به وزارت آسمانن او

 5-1:1اعمال 

 

 تصویر

د؟ ایان؟! عاقبت  چه کیس یم تواند دنباله های مختلف فیلم را نام ببر

 

 V1-2! خدمت عییس آغاز شد 

های پولس  فقط سه بار در عهد جدید ذکر شده است و هر بار از طریق نوشته لوقا 

 
 

هانی در مورد ویژگ
ن دوست عزیزم لوقا ) 14: 4های لوقا، کولسیان فصل رسول چب 

فقط لوقا با ) 11: 4تیموتائوس فصل . آموزیم یم 2و ( همکار من) 24، فیلمون (دکب  

کنار یک پزشک دوست عزیز برای    در مورد لوک چه یم آموزیم؟ او در (. من است

او توسط پولس به عنوان همکار در انجیل در نظر گرفته یم شود  ! پل و دیگران است

و تا آخر به عنوان یک دوست وفادار، یاور و مشوق باق  یم ماند، زیرا او برای هر دو 

 !زندانن شدن پولس در روم حضور داشت

 

ن بار در تروآس مالقات یم کنیم، جانی که او به پولس، سیالس و  ما او را برای اولی 

ن سفر تبلیغن یم پیوندد  « ما»، به (10:  16اعمال رسوالن فصل )تیموتائوس در دومی 

او ممکن است در آنجا تغیب  مذهب داده باشد و به عنوان نویع پزشک . توجه کنید 

 . کارمند به تیم مبلغان ملحق شده باشد 

 

ن نوشته است، از او در   همراه با ارجاعات فوق، در کتاب اعمال رسوالن که لوقا نب 

ن سفر مبلغان پولس که از اعمال رسوالن فصل /گزارش ما   – 15:36ما، در یط دومی 

رسانجام از او یک بار در . پوشش داده شده است، نام برده شده است 18:22فصل 

ن سفر تبلیغن پولس در اعمال فصل  نام برده شده است، جانی که   20:15سومی 

آوری کنیم که لوقا بخیسی از تییم بود که پولس برای انتشار انجیل  توانیم جمع یم

های موجود در هر  حجم نوشته! آوری کرده بود، و لوقا را تبدیل به انجیل کرد جمع

که  کند، بلترین یمدو انجیل لوقا و کتاب اعمال رسوالن، نه تنها انجیل لوقا را بزرگ

ین مشارکت  کننده کل عهد  لوقا از نظر حجم در ترکیب با اعمال رسوالن، بزرگب 

 .جدید است



، از آثار و   ن وقا در تمام این سالها در تمام این سفرها، از جمله دو سال در فلسطی 
فت کلیسا یادداشت برداری یم کند  رسانجام، خدا او را تشویق . سخنان عییس و پیشی

ی بنویسد که بیشب  از آنچه که هر نویسنده عهد جدید یم کند تا اثری دو جلد 
 .نوشته است، از جمله پولس رسول، عهد جدید را تشکیل یم دهد 

 

ین تئوفیلوس»بینیم که او برای دوستش در انجیل لوقا یم نویسد و به قدری  یم «  بهب 

. کند نگران سالمت روحانن خود است که انجیل عییس مسیح را به وضوح بیان یم

احتمال وجود دارد که در زمان نگارش انجیل، تئوفیلوس هنوز نجات نیافته  این

است، به نحوه اشاره لوقا به او توجه کنید، زیرا بسیار بعید است که لوقا به یک 

ن شکل سالم کند   نویع از مقامات رویم است زیرا . مسییح به همی 
ً
تئوفیلوس احتماال

اعمال رسوالن فصل  )ویم مانند فلیکس را لوقا فقط برای مقامات ر « برترین»لقب 

. والیان یهودیه به کار یم برد ( 25:  26اعمال رسوالن فصل )و فستوس ( 26: 23

. تئوفیلوس تا حدودی از عییس و کلیسا آگایه داشت، اما روشن و قطغ و کامل نبود 

یح صادقانه از آنچه عییس انجام داد و گفت و سپس از   هدف لوقا این بود که رسی

ف  . ت کلیسا در جهان به او ارائه دهد پیشی

 

نگاه کنید، این   1: 1با این حال، به نحوه خطاب لوقا به تئوفیلوس در اعمال فصل 

 متفاوت است زیرا تئوفیلوس اکنون دوباره متولد شده . بسیار متفاوت است
ً
احتماال

 !است

 

ی است ن ، مرگ، دفن و رستاخ! دکب  لوک مرد شگفت انگب 
 

ن او شاهد عینن زندگ ب 

نگار تحقیق  بود . عییس نبود  ون یم رفت . او بیشب  شبیه یک خبر او مردی بود که بب 

بنابراین، او یم رفت با کسانن که عییس را یم شناختند صحبت  . و تحقیق یم کرد 

 کند، 

که با او بزرگ شدند، اعضای خانواده ای که هنوز زنده بودند   بچه هانی  . 

 

او به جاهانی یم رفت که پولس موعظه یم کرد و پطرس موعظه یم کرد و کلیساها 

نگاری تحقیق  را انجام یم داد  با شاهدان عینن صحبت یم  : جمع یم شدند، و کار خبر

که وجود داشت، و او    هر مدرگ. کرد، سنت شفایه را جمع یم کرد، نگاه یم کرد 



سغ یم کرد داستان عییس را در کتاب لوقا و قوم عییس را در کتاب اعمال رسوالن 

 . جمع آوری و جمع آوری کند 

 

همانطور که ما کتاب اعمال رسوالن را با هم یم . او با پل دوست بسیار صمییم بود 

ما  : »وید خوانیم، قسمت های خایص را مشاهده خواهید کرد که در آن پولس یم گ

و شما تعجب یم « به اینجا رفتیم، این کار را انجام دادیم، و آن کار را انجام دادیم،

دکب  لوک " ما"آقای « کیست؟« ما»آقای . خب، من یم دانم پولس کیست»کنید، 

من فکر یم کنم که . او با پل دوست است. دکب  لوک همسفر پل است. خواهد بود 

ن بوده باشد او ممکن است در واقع پزشک شخیص وقن  پل کتک یم خورد،  .  پل نب 

 غرق یم شود، نر خانمان یم شود، زندانن یم شود، یک پزشک کمک یم کند 
. کشن 

و بنابراین، او آنجاست و با پل سفر یم کند، و آنچه را که  . و او با او دکب  لوک است

گزارشگر تحقیق  او  . اتفاق یم افتد یم بیند، و آنچه را که اتفاق یم افتد ضبط یم کند 

است که کار بازگشت به گذشته را انجام یم دهد تا به آنچه عییس انجام داد نگاه  

انن  ن یک شاهد عینن است و آنچه را که از طریق روح القدس با رهبر کند، و همچنی 

 . مانند پولس اتفاق یم افتد ضبط یم کند 

 

یت عهد   اکنون، لوقا  و اعمال رسوالن دو کتاب عهد جدید هستند، اما با هم اکبر

.  لوقا به طور کامل بخش اعظم عهد جدید را یم نویسد . جدید را تشکیل یم دهند 

ین تعداد کتاب در عهد جدید توسط پولس نوشته شده است که باز هم  بیشب 

یت قریب به ات. دوست لوقا است  کل  -فاق و بنابراین، لوقا تا حدی در اکبر
ً
 -تقریبا

 ! عهد جدید دخالت دارد 

 V3 !خدمت عییس ادامه دارد

دهد، عبارن  که وقن  ادامه یم« پادشایه خدا»عییس به صحبت با شاگردان در مورد 

بخش و مستقل خدا از طریق عییس  دهنده عمل نجات رود نشاندر اناجیل به کار یم 

. باید از طریق قدرت خدا ادامه یابد است، و این همان مضمونن است که اکنون 

:  20، فصل  8: 19، فصل 22: 14، فصل 12:  8ق)روح القدس که در شاگردان کار یم کند 

 (. 31+  23: 28، فصل 25

 

برای . کند اشاره یم« روز و شب 40»کتاب مقدس در تعدادی از منابع به بازه زمانن 

ارت جهان ناراحت  گوید که خدا بهبه ما یم 12+4: 7مثال، پیدایش فصل  قدری از رسی



 را نابود کند 
 

به استثنای آن چند عادل که در کشن   - بود که قصد داشت همه زندگ

ن بارید و چهل شب"و  -بودند   .« باران چهل روز بر زمی 

ن موعود هدایت کرد،   ، پس از اینکه مویس بنن ارسائیل را از مرص به سوی رسزمی 
ً
بعدا

به  « ز و چهل شب بدون خوردن نان و آب آشامیدنن چهل رو »خداوند او را به مدت 

در آنجا، خدا عهد خود، ده فرمان را (. 28: 34خروج فصل )باالی کوه سینا فرا خواند 

 کنند 
 

 .به مویس داد، تا آنها بتوانند در همسونی با خداوند زندگ

ن   در آستانه ورود آنها به کنعان، خدا از مویس خواست جاسوسانن را به این رسزمی 

ن کردند،   40آنها . بفرستد تا بتوانند کاوش کنند  روز و شب را رصف جستجوی زمی 

 (.25: 13اعداد فصل )سپس بازگشتند و همه آنچه را که یافته بودند گزارش کردند 

روز طعنه و چالش های   40در داستان معروف داوود و جالوت غول پیکر، قوم خدا 

د   جالوت را تحمل یم کنند قبل از اینکه داوود با نان برای برادرانش به میدان نبر

د که او کیس است که برای قوم خود یم جنگد  اول )فرستاده شود و تصمیم بگب 

 (. 16: 17ساموئل فصل 

یر ایزابل فرار کرد،  شبانه روز سفر کرد تا به کوه حورب  40وقن  الیاس ننر از ملکه رسی

نه   -در آنجا، در پناه غار، او صدای خدا را شنید (.  8: 19هان فصل اول پادشا)رسید 

 . در باد شدید، زلزله یا آتش، بلکه با زمزمه ای مالیم

پس از شورش یونس، او در مورد خشم خدا به نینوی ها نبوت کرد و به آنها گفت که 

 (.4: 3یونس فصل )روز نابود خواهند شد  40در 

گوید که پس از غسل آن زمان، کتاب مقدس به ما یم های بسیار زیادی پس از سال
القدس به بیابان هدایت شد تا توسط شیطان وسوسه  تعمید، عییس توسط روح

 و ضعف  40او . شود 
 

شبانه روز روزه گرفت و شیطان در آنجا عییس را در گرسنگ
2: 4من  فصل )ظاهری اش وسوسه کرد  ). 

 

 V4-5! خدمت عییس از طریق روح القدس و رسوالن

 عییس درک کنیم
 

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

 عییس نگاه کنیم
 

 با روحیه وجود ندارد مگر اینکه به زندگ
 

و بنابراین،  . از معنای زندگ

ی است که لوک به ما یم گوید  ن خوب، عییس با قدرت روح  : "او یم گوید . این چب 

 کرد 
 

د، برای گناه ما او بد ." القدس زندگ  یم کند، برای گناه ما یم مب 
 

ون گناه زندگ

هنوز نروید  : »قیام یم کند، چهل روز آن را اثبات یم کند و به قوم خود یم گوید 



روح القدس یم آید تا شما را مانند . شما به قدرت نیاز دارید . صبر کن. خدمت کنید 

ن دلیل است که کتاب قبیل و کتاب .« من کند   . دوم با هم هستند به همی 

 

ن عییس و روح القدس وجود دارد؟  بنابراین، در کتاب لوقا، چه رابطه ای بی 

 

ن شد . 1 تصور عییس، ورود او به . عییس با قدرت روح القدس در مادرش مریم آبسی 

 ( 35: 1لوقا فصل . )تاری    خ بشی به عنوان یک انسان، با قدرت روح القدس بود 

تمام ترینین   . در از آسمان صحبت یم کند در غسل تعمید عییس، خدای پ. 2

اینجا عییس، پش خدا،  .« این پش من است که من از او رایصن هستم. »آنجاست

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

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

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

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

 او توسط روح القدس است
 

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

 آن را یم دان. همه یم توانستند آن را ببینند 
ً
این برای درک . ستببینید، عییس قبال

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

چند نفر از  . بود « پر از روح القدس»پس کتاب لوقا در ادامه یم گوید که عییس  .3
 پر از روح داشته باشید "شما شنیده اید که 

 
میدونن  . درست است." شما باید زندگ

خب،  : "بلند یم کنیم و یم گوییم هر زمان که شخص دیگری را . شبیه چیه؟ عییس
هیچ یک از ما  . ، شخص اشتبایه"یک فرد پر از روح وجود دارد، مانند آنها باشید 

کنیم ما مقاومت یم . گناهکاران به طور کامل و پیوسته از روح القدس پر نیستیم
ن یم(51: 7اعمال رسوالن فصل ) ، خاموش  ((30: 4افساس، فصل )شویم ، غمگی 
ن یم ، و گایه به روح(19: 5اول تز فصل )کنیم یم انیان فصل  )کنیم القدس توهی  عبر

  -بود « پر از روح القدس»اما عییس (. 29: 10
ً
1: 4لوقا فصل . )پیوسته، کامال ) 

ی یم « روح»گوید که او انجیل لوقا یم. 4 بنابراین، عییس به اینجا یم رود . کرد رهبر

ی یم  .زیرا روح او را در آنجا هدایت یم کند  او به این مردم یم آموزد، این مردم را رهبر

ون یم کند، بر این جمعیت دعا یم کند  ن را بب  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 . 5

ون کرد؟ به قدرت روح القدسچگ. قدرت روح القدس ن را بب  چگونه . ونه او شیاطی 

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



ببینید، وزارتخانه برنامه هانی دارد، اما بدون  . القدس همراه بود او با قدرت روح

 (14: 4لوقا فصل . )قدرت کاری انجام نیم دهد 

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

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

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

 (( 10:21لوقا فصل . )واداشت

را باز یم کند و   2-1: 61ل خدمتش، به کنیسه یم رود، کتاب اشعیا، اشعیا او در اوای. 7

 :یادت هست چه یم خواند؟ او این را یم خواند . آن را یم خواند 

7. « ان را آزاد کنم و سپس آن را .« روح خداوند بر من است تا بشارت دهم و اسب 
ن گفت اشعیا هفتصد «. امروز این کتاب در شنیدن شما تحقق یافت: »بست و چنی 

آید و روح خداوند بر او ساکن خواهد  یگ است که یم: »سال پیش نوشت و گفت
ان را از گناه و مرگ رهانی بخشد  : گوید و عییس یم. »شد تا بتواند بشارت دهد و اسب 

من همان کیس هستم که همه منتظرش بودید و روح . منم.  من اینجا هستم»
21-61: 4لوقا فصل .« )خداوند بر من است ) 

 

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

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

یم یا باید همه این موارد را شامل شود؟ القدسمعنای تعمید با روح  نی ببر

 

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

. یک ایماندار است، قدرت معنوی خارق العاده ای برای تعایل مسیح دریافت کند 

 دوباره متولد 
ً
شده و تبدیل  دالیل خونر برای این باور وجود دارد که این شاگردان قبال

؛  3: 15؛ فصل 10: 13یوحنا فصل )شده اند و روح القدس در آنها ساکن شده است 

اما حن  مهمب  از آن این واقعیت است که مسئله تولد جدید و (. 9: 8رومیان فصل 

 در اعمال رسوالن  
 

د  Ch1 + Ch2تبدیل شاگردان به سادگ .  مورد توجه قرار نیم گب 

در اورشلیم صبر کنید تا دوباره متولد شوید یا تبدیل شوید یا در  : »گوید عییس نیم

ید  او ...« را دریافت خواهید کرد اما شما قدرت : »گوید او یم .« بدن مسیح قرار بگب 

القدس بر شما بیاید، عضویت در بدن مسیح را خواهید  وقن  روح: »گوید نیم

 .« القدس بر شما بیاید، قدرت خواهید یافتاما وقن  روح: »گوید او یم .« یافت

قدرت بخیسی ویژه ای برای خدمت است که به عنوان « روح»بنابراین پر شدن با 
  « تعمید »و این ایده . توصیف یم شود « ا روح القدستعمید شده ب»...... 

ً
تقریبا



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

اتفاق یم  4: 2توجه داشته باشید که وقن  تعمید با روح در اعمال رسوالن فصل 
ثر این پر شدن، شهادن   ا..." همه آنها از روح القدس پر شدند : "افتد، لوقا یم گوید 

نفر  3000که منجر به تغیب  دین . قدرتمند و حن  معجزه آسا بر حقیقت مسیح بود 
41:  2اعمال رسوالن فصل )شد  ). 

ی من این است که غسل بنابراین در اینجا نتیجه  القدس زمانن است  تعمید با روحگب 

بخش مسیح خدمت تعایلای برای العادهکه یک ایماندار به عییس مسیح قدرت فوق 

 .کند دریافت یم

ن الزم بود؟  برای رسول بودن چه چهار چب 

 (v2)انتخاب شدن توسط عییس 

 ( v3)برای شهادت عییس زنده شده 

 (v4)به سفارش عییس 

 ( v5)برای دریافت قدرت روح القدس توسط عییس 

 کاربرد 

ن کتاب لوقا و اعمال رسوالن را چگونه توصیف یم    کنید؟ پیوند بی 

 لوقا چه مدرگ برای تئوفیلوس ارائه کرد که عییس زنده است؟

 در کتاب مقدس چیست؟  40اهمیت 

 الزامات رسول بودن چیست؟

 آیا رسوالن امروزی وجود دارند؟ چرا؟ چرا که نه؟
 


