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 معمول شاگردي   هاي ابزار 
 . نانس ي . اِ ل ی منتِ نویسنده:  

کند که ایمانداراِن کلیساي اولیه در شاگردي  هایی ارائه می اي از راه خالصه  42:  2لوقا در اعمال  
و شکستن نان و   شان ی رسوالن و مشارکت ا میتعلآنها خود را به «  نویسداو می  رشد کردند.

با توجه به لوقا، این مسیحیان خود را به چهار ابزار اساسی سپردند که توسط   .» سپردنددعاها
امروز    کرده همچنان هایی نگاه کنیم که مسیح قیام بیایید به این ابزارها و راه   آنها شاگرد شدند.

 گیرد.آنها را در زندگی قوم خود به کار می  هم

باید دقت   گوید که شاگردان اولیه، خود را به «تعلیم رسوالن» سپردند.لوقا به ما می نخست، 
به عبارت دیگر،    گزیند تا فعالیت آنان را تحت اصطالح «سپردن» تعریف کند.بر می کنیم که لوقا  

  – مسیح آشکار شد را یک اولویت ساخته بودند  ي حقایقی که در عیسايآنها شنیدن و مطالعه
به شما  خدمتگزاران  غالب  امروز نیز همچنان،  شان.نیامدنی از زندگی بخشی معمول و کوتاه 

  ترین زندگی مسیحی را دارند. کنند، پربارترین و پر طراوتخواهند گفت آنهایی که چنین می 
کنند، شاگردانی  ومی کالم خدا شرکت می آنانی که وفادارانه و با اشتیاقی حقیقی در تعلیم عم

القدس  . وقتی کالم خدا با وفاداري، جسارت، و مسرت در قدرت روح سازندهستند که شاگرد می 
  تاثیرگذارانی  شان ي زندگی در هر محدوده شوند تاشود، این شاگردان تجهیز می موعظه می 

 مسیح باشند. شاد براي وفادار، جسور، و 

خداي تثلیث ما، خداي    شاگردان اولیه خود را به «مشارکت» سپرده بودند.  گویدلوقا همچنین می 
، چنین ساخته شدیم که با او و دیگران  ایممشارکت ابدي است و ما که در صورت او آفریده شده

آنهایی که در   خصوصزندگی ما بدون مشارکت با دیگران، ناقص است؛ بهدر مشارکت باشیم. 
کنیم، بدن وقتی ما فعاالنه یکدیگر را تشویق و دلگرم می محبت مسیح با هم سهیم هستیم. 

وقتی ما با محبتی که براي یکدیگر  شود. مسیح از نظر روحانی، و معموال از نظر کمیتی، بنا می 
، معموال اند که خداوند نیکوستاند و ندیدههداریم شناخته شویم، آنهایی که هنوز نچشید 

عیسی که در مرکز مشارکت ما قرار دارد بشنوند،  يه شوند تا بیشتر دربارکنجکاو و مشتاق می 
 و به فیض خدا آنها نیز خالصانه در این مشارکت سهیم شوند.  

» سپرده بود. این مورد احتماال  شکستن نان گوید که کلیساي اولیه خود را به «سوم، لوقا به ما می
آوردند (نک.  در کنار تعمید به جا می  مطابق فرمان مسیح کند که آنها اره می به شام خداوند اش

پدر، فیض   يههاي تعمید و شام خداوند محبت پذیرندآئین به طوري ملموس،  ).41: 2اعمال 
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که شاگردان را تجهیز و   ايرا به گونه  القدسبخش روح پسر، و مشارکت حیات  يه فداکاران 
 دهند.دگرگون کند انتقال می 

باید در کنار هم جمع شویم تا  کنند که می ها نیز مانند مشارکت مقدسین به ما یادآوري می آئین 
ي اینترنتی  هاهاي مسیحی و موعظه اگرچه ما در این زمانه با انواع کتاب   به طور فردي رشد کنیم.

  د چون جایگزینی ندارند. آورن ها هستند که ما را به جمع کلیسا می اما آئین مبارك هستیم،  و غیره  
ها خشنود  شکلی خاص و از طریق انجام آئین اند به  خدا از مالقات قوم خود که دور هم جمع شده 

طریقی که مسیح در زمان شرکت   ي هدربارحتی جان کالون، دانشمند بزرگ، مجبور شد شود. می 
بگوید: «من به جاي آنکه آن را درك کنم،   کندبا ما مالقات می در شام خداوند  با ایمان  ما

با ما  العاده و غیر قابل درك، به شکلی خارق  هااز طریق آئین  خداي تثلیث کنم.»اش می تجربه
کند تا شاگرد  کند، و ما را تجهیز می کند، ما را تشویق می کند، ما را تغذیه می ارتباط برقرار می 

 باشیم. در زندگی یک شاگرد هیچ جایگزینی براي آنها وجود ندارد.

«دعا»  گوید که شاگردان اولیه خود را به  لوقا به ما می ي آخر که به همان اندازه مهم است،  نکته
لیسا اشاره شده  به دعاي جمعی به عنوان آخرین فرمان مسیح و اولین مسئولیت ک  سپرده بودند.

کلیساي اولیه وقتی براي پري روح، حکمت، راهنمایی، و جسارت دعا  ). 14: 1است (نک. اعمال 
همانطور که سی. اچ.   دانست و از آن سود برده بود.کرد، قدرت دعا را از روي تجربه می می 

رت ماندگاري  از آنجا بود که قدهاي کلیساي اولیه بودند.  گوید: «جلسات دعا، شریان اسپرجن می 
 آمد.»می 

امروز، وقتی  ي کلی پرستش در کلیساي اولیه است. ، نماینده 42: 2احتماال «دعاها» در اعمال 
طلبد، خداي تثلیث  القدس، روي پدر را می کلیسا از طریق پسر جسم پوشیده و به یاري روح

که در ستایش قوم خود براي جالل نام خویش، ساکت گرداندن دشمنانش، و   شودخشنود می 
 ).16: 3؛ کولسیان 2:  8؛ مزمور 22: 20تقدیس کلیسایش ساکن شود (نک. دوم تواریخ  

این ابزارهاي فیض شاید در چشمان دنیا ضعیف به نظر برسند، اما در چشمان خداوند و  
کرده اي با مسیح قیام طریق آنها گناهکاران به رابطه هایی هستند که ازایمانداران فهمیده، راه 

یابند تا حیاتی قدردان داشته باشند و شاهدینی مسرور  شوند و شاگردان قدرت می وارد می 
بیایید به جاي اعتماد به آخرین ابداعات، رد پاي کلیساي اولیه  خود باشند.  يهدهندبراي نجات 

وقتی چنین کنیم، مسیح شاگردان مند شویم.  ل فیض بهرهرا دنبال کنیم و از این ابزارهاي معمو
   کند تا شاگرد بسازند، و ستایش او تا اقصاي جهان پراکنده خواهد شد.خود را تجهیز می 
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در شهر چارُلت، ایالت   Ballantyne Presbyterian Churchان کلیساي ، شبدکتر منتِیل. اِي. نانس
 .  استکرولیناي شمالی 
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