
کارهایی که ما به عنوان خانواده خدا انجام می دهیم
- غذا و خانواده -

۲۰۲۱ نوامبر ۷پیفام برای 
 تا ۴۱ آیه ۲اعمال رسوالن فصل 

مقدمه موعظه
این هفته ما یک مجموعه سه هفته ای در مورد غذا و خانواده را آغاز خواهیم کرد.

 شروع خواهیم کرد.۲ما با بخشی از اعمال رسوالن باب 
این آیات درست پس از موعظه پطرس در مورد مرگ و رستاخیز عیسی آمده است.

 نفر هدیه ایمان داد و آنها به عیسی ایمان آوردند.۳۰۰۰روح القدس به 
امروز به این خواهیم پرداخت که چگونه آن مسیحیان جدید به عنوان یک خانواده کلیسا، خدا را دوست داشتند و یکدیگر را دوست

داشتند.
من اکنون می خواهم متن کتاب مقدس ما را بخوانم.

لطفاً گوش دهید و قلب خود را به روی خداوند باز کنید که در کالم خود با ما صحبت می کند.

 ۴۷ تا ۴۱ ایه ۲اعمال رسوالن فصل 
 پس کسانی که کالم او را پذیرفتند تعمید یافتند و در آن روز حدود سه هزار نفر اضافه شدند.۴۱
 و خود را وقف تعلیم و معاشرت رسوالن و شکستن نان و دعا کردند.۴۲
 و هیبت بر هر جانی فرود آمد و عجایب و نشانه های بسیار به واسطه رسوالن انجام می شد.۴۳
 و همه کسانی که ایمان آوردند با هم بودند و در همه چیز مشترک بودند.۴۴
 و اموال و دارایی های خود را می فروختند و عواید آن را برحسب نیاز بین همگان تقسیم می کردند.۴۵
 و روز به روز با حضور در معبد و نان در خانه های خود، غذای خود را با دلی شاد و سخاوتمند دریافت کردند.۴۶
 خدا را ستایش می کنند و نزد همه مردم لطف دارند. و خداوند روز به روز بر تعداد آنان که نجات می یافتند افزود.۴۷

 را می خوانیم:۸ آیه ۴۰با هم اشعیا باب 
چمن ها پژمرده می شوند ، گل ها محو می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواهد ماند.

لطفاً با من دعا کنید
پدر آسمانی، از اینکه ما را به خانواده کلیسای خود دعوت کردید، متشکرم.

ما با برکت و امن و سرشار از آرامش هستیم زیرا فرزندان شما هستیم.
ای روح القدس، از تو سپاسگزارم که امروزه به می آموزی که در عیسی مسیح چگونه زیست کنیم. 

ما در نام او دعا می کنیم.
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آمین

در اینجا نکته اصلی یا ایده بزرگ خطبه امروز است.
ایده بزرگ: کلیسا یک بدن است که به چهار فعالیت اختصاص یافته است.

 سال پیش برای بازدیدکنندگان از بسیاری از ملل۲۰۰۰، می توانید موعظه ای را بخوانید که پطرس ۲در اعمال رسوالن فصل 
موعظه کرد.

آنها در اورشلیم بودند تا عید پنطیکاست را جشن بگیرند.
 نگاه کنید، می توانید ببینید که مردم چگونه به موعظه پطرس پاسخ دادند.۴۱ آیه ۲اگر به اعمال رسوالن فصل 

: ”پس کسانی که کالم او را پذیرفتند تعمید گرفتند و در آن روز حدود سه هزار نفر به آنها اضافه شد.”۴۱آیه 
یعنی خیلی ها!

این افراد از بسیاری از ملل مختلف اکنون با ایمان جدیدی به عیسی متحد شده بودند.
چگونه زندگی آنها را تغییر خواهد داد؟

آنها چگونه به عنوان یک خانواده کلیسایی جدید تعامل خواهند داشت؟

 می بینیم که چهار کار انجام دادند.۴۲در آیه 
 می فرماید: »و وقف تعلیم رسوالن و پرستش و شکستن نان و دعا«.۴۲آیه 

ما در یک دقیقه به چهار فعالیت نگاه خواهیم کرد.
اما ابتدا، لطفاً توجه کنید که مسیحیان اولیه »خود را وقف« انجام این کارها کردند.

به این فعالیت ها متعهد بودند.
شاید برخی از شما سعی کرده اید ورزش را شروع کنید، اما انجام آن سخت بود؟

من آن احساس را می دانم.
ممکن است حدود یک هفته هر روز ورزش کنید.

پس از آن، عالقه خود را از دست می دهید.
مشغول کارهای دیگر می شوید.

هرگز به یک عادت همیشگی تبدیل نمی شود.

اما زمانی که شخصی به ورزش اختصاص دارد، آن را در تقویم خود قرار می دهد.
آنها آن را در اولویت برنامه خود قرار می دهند.

آنها به عادت ورزش متعهد هستند.
نتیجه وقف آنها به ورزش، جسم و روان سالم است.

مسیحیان اولیه به این چهار عادت متعهد بودند.
آنها عالقه خود را به آنها از دست ندادند.

آنها به چهار فعالیت اختصاص داده شده بودند که یکدیگر را تقویت و سوخت می کنند.

 را می بینید؟۴۲آیا چهار فعالیت آیه 
.  از خدا یاد بگیر۱
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.  به یکدیگر عشق بورزید و به یکدیگر خدمت کنید.۲
.  با هم غذا بخورید و به عنوان یک خانواده مشارکت داشته باشید.۳
.  پرستش کنید و به درگاه خدا دعا کنید.۴

من می خواهم به شما کمک کنم تا ببینید این چهار فعالیت چگونه به هم مرتبط هستند.

.  از خدا آموختند.۱

اولین چیزی که لوقا در اینجا فهرست می کند این است که مردم به تعالیم رسول اختصاص داشتند.
آنها می خواستند درباره عیسی بیشتر بیاموزند.

خوشبختانه، رسوالن می توانستند داستان های زیادی در مورد آنچه عیسی گفت و انجام داد، برایشان تعریف کنند.
زیرا رسوالن عیسی را شخصاً می شناختند.
 میگوید: ۳ آیه ۱یوحنای رسول این را در اول یوحنا فصل 

»ما آنچه را که خود دیده و شنیده ایم به شما اعالم می کنیم تا با ما شراکت داشته باشید. و شراکت ما با پدر و پسر او عیسی مسیح
است.«

رسوالن همچنین می توانستند از کتاب مقدس تعلیم دهند.
قوم خدا تشنه این بودند که بفهمند چگونه عیسی مسیح تحقق تمام وعده های خدا در عهد عتیق بود.

دوستان من این فعالیت در ابتدا لیست شده است زیرا پایه و اساس سه فعالیت دیگر است.
 را در هر سازمان انسانی انجام دهید.۳ و ۲شما می توانید موارد 

اما آنها قدرت نخواهند داشت زیرا بر اساس خرد انسانی ساخته خواهند شد.

ما در جهانی زندگی می کنیم که همیشه در مورد حقیقت سردرگم است.
به همین دلیل است که ما باید وقف آموختن حقیقت از خدا در کالم او باشیم.

ما رسوالن را در اینجا نداریم که به ما آموزش دهند.
 انجام دهند.۴۳ما رسوالن نداریم که عجایب و نشانه هایی مانند آیه 

اما ما شهادت و تعلیم رسوالن را اینجا در کتاب مقدس خود داریم.
وقتی کالم خدا را مطالعه می کنیم، می توانیم عیسی پسر، و خدای پدر، و خدای روح القدس را بشناسیم.

مطالعه کالم خدا ما را در درک مشترکی از اینکه خدا کیست و ما کیست متحد می کند.
این وحدت عمودی با خدا به ما کمک می کند تا وحدت عمیق افقی را با یکدیگر تجربه کنیم.

این مورد بعدی است.

.  آنها عاشق یکدیگر بودند و به یکدیگر خدمت می کردند.۲

 می بینیم »مشارکت« است.۴۲دومین فعالیتی که در آیه 
لغت فلوشیپ به معنای »به اشتراک گذاشتن با دیگران است«.

این مسیحیان اولیه به شیوه های رادیکال با یکدیگر اشتراک داشتند.
 ببینید.۴۵ و ۴۴شما می توانید آن را در آیات 

 و همه کسانی که ایمان آوردند با هم بودند و در همه چیز مشترک بودند.۴۴
 و اموال و اموال خود را می فروختند و عواید آن را برحسب نیاز بین همگان تقسیم می کردند.«۴۵
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وقتی می فهمید که خدا نسبت به شما بسیار سخاوتمند است، باید شما را نسبت به دیگران سخاوتمندتر کند.
خدای پدر پسر یگانه خود را به ما داد تا نجات دهنده ما باشد.

فقط خون بره کامل و مقدس خدا می تواند تاوان گناهان ما را بپردازد.
نجات ما بسیار گران بود.

گناهان ما بسیار بزرگ است، بنابراین هزینه شستن آنها بسیار زیاد بود.
 مسیحی این را فهمیدند.۳۰۰۰این 

آنها از سخاوت خداوند نسبت به آنها سپاسگزار بودند.
به همین دلیل آنها به شدت با یکدیگر سخاوتمند بودند.

 بیشتر درباره آن می خوانیم.۳۵ تا ۳۲ آیات ۴در اعمال رسوالن فصل 

 و تعداد کامل ایمانداران یک دل و جان بودند و هیچ کس نگفت که چیزهای متعلق به او متعلق به اوست، بلکه همه چیز۳۲
مشترک داشتند.

 و رسوالن با قدرت زیادی به رستاخیز عیسی خداوند شهادت می دادند و فیض عظیم بر همه آنها بود.۳۳
 و به پای۳۵ در میان آنها فقیری نبود، زیرا صاحبان زمین یا خانه ها آنها را فروختند و درآمد حاصل از فروش را آوردند ۳۴

رسوالن گذاشتند و بر حسب نیاز به هر کدام تقسیم شد. ”

One Voice Fellowship.یک خانواده کلیسا است که می خواهد مانند مسیحیان اولیه به یکدیگر کمک کند 
 می گوید که این ایمانداران بودند که سخاوتمندانه یکدیگر را دوست داشتند و به یکدیگر خدمت۳۲ آیه ۴اعمال رسوالن فصل 

کردند.
توجه به این مهم است.

آنها منابع خود را با برادران و خواهران خود در مسیح به اشتراک گذاشتند.
آنها دارای وحدت قلب و روح و دارایی بودند زیرا در عیسی وحدت داشتند.

اکنون باید به فعالیت سوم کلیسای اولیه نگاه کنیم.

.آنها با هم غذا می خوردند و خانواده با هم ارتباط داشتند.۳

 می گوید: ”و روز به روز، با حضور در معبد و نان در خانه های خود، غذای خود را با دلی شاد۴۶ آیه ۲اعمال رسوالن فصل 
و سخاوتمند دریافت کردند.”

مسیحیان اولیه اغلب دور هم جمع می شدند.

آنها این کار را »روز به روز« انجام دادند.
پیروی از عیسی کاری است که به تنهایی نمی توانیم انجام دهیم.

خوب است گاهی اوقات تنها دعا کنیم.
خواندن کتاب مقدس به تنهایی مفید است.

اما ما نمی توانیم همه کارها را به تنهایی انجام دهیم وگرنه سالم نخواهیم بود.
گناه انگیزه ای خودخواهانه برای به دست آوردن آنچه می خواهم است حتی اگر به دیگران صدمه بزند.

گناه ما را جدا می کند و ما را از دیگران جدا می کند.
با این حال، پس از اینکه عیسی ما را نجات داد، ما شروع به ترک رفتار گناه آلود خودخواهانه خود می کنیم.

ما از انزوا وتنهایی روحانی نجات یافته ایم و به یک خانواده روحانی جدید تبدیل شده ایم.
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ما به عنوان برادر و خواهر نیازمند تشویق و اصالح و خدمت به یکدیگر هستیم.
به همین دلیل مسیحیان اولیه روز به روز با هم به معبد می رفتند.

آمدن به کلیسا کاری است که ما انجام می دهیم زیرا از آن لذت می بریم، اما همچنین به این دلیل که به آن نیاز داریم.
 گوش کنیم—۲۵ آیه ۱۰به عبرانیان 

ز جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنانکه بعضی ها به این عادت کرده اند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق
نماییم، مخصوصاً در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود،

 همچنین می گوید که مسیحیان اولیه در خانه های خود گرد هم می آمدند تا نان بشکنند.۴۶آیه 
 آمده است.۴۲نان شکستن نیز در آیه 

این ممکن است به آیین عشاق اشاره داشته باشد.
همچنین به نظر می رسد به شام های خانوادگی کلیسا مانند آنهایی که هر هفته اینجا می خوریم اشاره دارد.

One Voice Fellowshipمن می خواهم این اسالید را به شما نشان دهم تا بتوانید اهمیت شام های خانوادگی کلیسایی ما را در 
ببینید.

 بعد از ظهر در گروه های کوچکی جمع می شویم که بر اساس زبان از هم جدا می شوند.۵ تا ۴از ساعت 
هر گروه کالم خدا را به زبان خود می خوانند و برای یکدیگر دعا می کنند.

 عصر همه ما برای پرستش خداوند جمع می شویم.۷:۱۵ تا ۶از ساعت 
ما در یک مکان هستیم، اما تمرکزمان عمودی است.

ما روی خدا تمرکز می کنیم نه روی یکدیگر.
 بعد از ظهر است.۶ تا ۵ساعت دیگری که یکشنبه ها با هم می گذرانیم ساعت 

اینجاست که ما جمع مشارکتی را شکل می دهیم.
ما با مردمی از کشورها و فرهنگ های مختلف دوستی ایجاد می کنیم.

غذا توانایی قدرتمندی برای گرد هم آوردن افراد دارد.
 مسیحی جدید شامل افرادی از کشورهای بسیاری بودند که از اورشلیم بازدید می کردند.۳۰۰۰به یاد داشته باشید که 

آنها برای شکستن نان جمع شدند زیرا تشنه اجتماع واقعی با خدا و با یکدیگر بودند.
غذا چنین قدرتی دارد.

وقتی هفته آینده برای مشارکت به تخت خداوند نزدیک میشویم، روح القدس پیوندهای ما را با عیسی از طریق آن غذا تقویت می
کند.

و هر هفته که برای شام دور هم جمع می شویم، پیوندهایمان را با یکدیگر به عنوان یک خانواده کلیسا ایجاد و تقویت می کنیم.

ما نیز مانند مسیحیان اولیه در خانه های خود جمع می شویم.
برخی از شما خانم ها دیروز در خانه مایه برای دعاوپرستش گردهم آمدید.

همچنین امیدوارم که دعا کنید فرصت هایی برای دعوت مردم به خانه هایتان فراهم شود.
غذا و مهمان نوازی ابزار قدرتمندی برای ایجاد دوستی با افرادی هستند که عیسی را نمی شناسند.

لطفا آیا در دعا میشوید که خداوند شما را با مردم کشورتان که همزبان شما هستند پیوند دهد؟
آیا لطفاً به این فکر می کنید که آن افراد را به خانه خود دعوت کنید تا یک دوستی ایجاد کنید؟

سپس در یک زمان مناسب آنها را به اینجا دعوت کنید تا در یک وعده غذایی با ما در مشارکت باشند.
وقتی یکشنبه شب با همه ما جمع شوند، طعم معاشرت مسیحی را خواهند چشید.
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و ما این فرصت را خواهیم داشت که به آنها نشان دهیم که چگونه عیسی تنها کسی است که می تواند مردم از هر ملیتی  در یک
خانواده کلیسایی متحد کند.

 توضیح داده شده است نگاه کنیم.۴۲حال بیایید به فعالیت چهارم که در آیه 

.آنها مشغول دعا و پرستش خداوند بودند.۴

دعا ارتباط عمودی با خداست.
عبادت در مسیحیت یک گفتگو است.

آیا می دانستید که؟
دیالوگ گفتگویی است که دو طرف دارد.

هر دو طرف صحبت می کنند و هر دو طرف گوش می دهند.

 ، مراسم پرستشی ما یک گفتمان است.One Voiceهر هفته درمشارکت کلیسایی
ما می شنویم که خدا از طریق کالمش با ما صحبت می کند.

وقتی برای ستایش او سرود می خوانیم، با خدا صحبت می کنیم.
خداوند همچنین در آیین های مقدس غسل تعمید با ما صحبت می کند.

ما به خدا می گوییم که وقتی ده یک و هدایای خود را می آوریم، پول خود را به او اعتماد می کنیم.
هنگامی کهشبان کلیسا فرزندان خدا را برکت می دهد، خداوند از طریق دعای برکتی با ما صحبت می کند.

و ما در طول خدمت با اعترافات و دعاهای خود با خدا صحبت می کنیم.

این یکی از دالیلی است که برای شرکت در کل مراسم پرستشی خوب است.
من می دانم که برخی از فرهنگ های ما با گذشت زمان انعطاف پذیرتر هستند.

و این اشکالی ندارد.
فقط می خواهم ببینی چون پرستش یک مکالمه است، اگر دیر به پرستش بیایی بخش هایی از گفتگو را از دست می دهی.

یا اگر در حین عبادت حواس تان به تلفن پرت شود.

ما می خواهیم خانواده ای باشیم که به تمام بخش های گفتگو که در پرستش اتفاق می افتد اختصاص داده شود.
ما می خواهیم یک کلیسای دعا باشیم.

یک کلیسای دعا کننده در اعتماد به خدا برای همه نیازهای ما متحد است.
زمانی که ما با هم و برای یکدیگر دعا می کنیم، یک کلیسای دعا کننده با یکدیگر متحد می شود.

در اینجا دوباره ایده بزرگ وجود دارد: کلیسا یک بدن است که به چهار فعالیت اختصاص دارد.
.از خدا یاد بگیر۱
.به یکدیگر عشق بورزید و به یکدیگر خدمت کنید.۲
.با هم غذا بخورید و به عنوان یک خانواده مشارکت داشته باشید.۳
.باهم در دعا و پرستش در مشارکت باشید.۴

اگر به این چهار فعالیت فکر کنید، آنها به هر سمتی می روند.
اجنماع در  مسیحیت هم عمودی و هم افقی است.
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شما باید هر دو را داشته باشید.
قدرت روابط افقی بین انسان ها بدون رابطه عمودی که هر یک با خدا داریم از بین می رود.

خدا می تواند کارهای قدرتمندی در خانواده کلیسا انجام دهد که وقف آن چهار فعالیت است.
وقتی ما اینطور زندگی کنیم، مردم متوجه می شوند.

جهان بیرون با نفرت و تفرقه بسیار آشناست.
اما ما در این کلیسا فرصتی داریم تا به دنیا نشان دهیم که افراد از فرهنگ ها و ملل مختلف می توانند یک خانواده باشند.

وقتی در عیسی متحد باشیم و این چهار کار را با هم انجام دهیم، مردم متوجه خواهند شد.
آنها خواهند فهمید که فقط خدا می تواند این کار را در بین ما انجام دهد.

و سپس خدا دیگران را به خانواده کلیسا خواهد آورد.
این را در آیه آخر می بینیم:

: »خدا را ستایش می کردند و نزد همه قوم لطف داشتند و خداوند روز به روز بر تعداد آنان که نجات می یافتند افزود«.۴۷آیه  

 نفر بودند که موعظه پطرس را شنیدند و به مسیح اعتماد کردند.۳۰۰۰  
اندکی پس از آن واقعه، انجیل شروع به گسترش در سراسر جهان کرد.

انجیل چگونه گسترش می یابد؟
وقتی مردم مژده را می شنوند و میوه خوب را می بینند.

عیسی به ما پیام امید و نجات داده است تا با دیگران در میان بگذاریم.
ما این امتیاز را داریم که به مردم در دنیایی از هم گسیخته و پر از درگیری و شکستگی بگوییم که عیسی مسیح است و آنها می

توانند زندگی ابدی را در او بیابند.

ما همچنین به جهان نشان می دهیم که انجیل قدرت انجام هر کاری را دارد که در این قسمت می بینیم.
جامعه ای از مسیحیان که اینگونه زندگی می کنند بسیار جذاب است.

کلیسای اولیه کلیساس مورد دلخواه همه مردم بود.
مردم جذب محبت و مشارکتی که در میان مسیحیان می دیدند، می شدند.

 آمده است که خداوند هر روز افراد بیشتری را به خانواده کلیسا اضافه می کند.۴۷در آیه 

مهم است که متوجه شوید این خداوند است که به تعداد آنها اضافه کرده است.
ما برادران و خواهران خود را در مسیح انتخاب نمی کنیم.

اگر با مسیح مشارکت دارید، پس باید با مردمی که خداوند به تعداد ما اضافه می کند، مشارکت داشته باشید.

ما در کلیسای خود درگیری خواهیم داشت.
ما گاهی اوقات چیزها را متفاوت خواهیم دید.
ما از کشورها و فرهنگ های مختلف آمده ایم.

ما دچار سوء تفاهم خواهیم شد و یکدیگر را آزار خواهیم داد.
اما این خداوند است که برادران و خواهران ما را انتخاب می کند.

او ما را یکی کرد، بنابراین ما باید مانند یک زندگی کنیم.
و هنگامی که ما به عنوان یک نفر زندگی می کنیم، شادی بزرگی برای ما به ارمغان می آورد و خدا را جالل عظیم می آورد.
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من در مورد آن هیجان زده هستم.
شما نیستید؟

بیایید با هم دعا کنیم که خدای پدر ما این چیزها را اینجا در خانواده کلیسای ما به واقعیت تبدیل کند.

پدر، از تو متشکرم که پسرت عیسی را فرستادی، تا بتوانیم به صورت عمودی با تو آشتی کنیم.
اکنون که فرزندان شما هستیم، برکت برادران و خواهران داریم.

ما یک خانواده بزرگ، متنوع و جهانی داریم.
به ما کمک کن که یکدیگر را خوب دوست داشته باشیم.

به ما کمک کن که سخاوتمند باشیم، همانطور که شما با ما سخاوتمند هستید.
و به ما کمک کنید زمان، پول و کل زندگی خود را به شما اعتماد کنیم.

ما این را به نام عیسی می خواهیم.
آمین

هفته آینده ما همچنان در مورد غذا و خانواده فکر می کنیم، همانطور که در کالم خدا نگاه می کنیم تا در مورد مشارکت بیاموزیم.
ما همچنین هفته آینده به عنوان یک خانواده کلیسا با هم درمشارکت  جشن خواهیم گرفت.

امیدوارم اینجا با ما باشید!
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