الدرس الثاين

 13-7متوز (يوليو)



يوم الخمسين

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أعمــال 4-1 :2؛ يوحنــا 16 :14؛ أعمــال 13-5 :2؛ يوئيــل -28 :2
32؛ أعمــال 39-22 :2؛ مزمــور .3-1 :110
َــع
هللاَ ،ونَ ْحــ ُن َج ِمي ًعــا شُ ــ ُهو ٌد لِذلِــكَ َ .وإِ ِذ ا ْرتَف َ
آيــة الحفــظ« :يَ ُســو ُع هــ َذا أَ َقا َمــهُ ُ
يــن ِ
ــم اآلنَ
هللاَ ،وأَخَــ َذ َم ْو ِعــدَ الــ ُّروحِ الْ ُقــدُ ِس ِمــ َن ِ
ِب َي ِم ِ
اآلبَ ،ســك ََب هــ َذا الَّــ ِذي أَنْ ُت ُ
تُ ْب ِص ُرونَــهُ َوت َْســ َم ُعونَهُ » (أعمــال .)33-32 :2
إن «يــوم الخمســين» هــو اســم « ِعي ـ َد األَ َســابِيعِ» عنــد اليهــود (خــروج )22 :34؛ ويعــرف
أيضـاً باســم عيــد «يَـ ْو ِم الْ َباكُــو َر ِة» أو عيــد «بَاكُــو َر ِة الثَّ َمـرِ» فــي بعــض الترجمــات (ســفر العــدد
 .)26 :28والمصطلــح يعنــي «الخمســين» وقــد ُســمي كذلــك ألنــه كان يتــم االحتفــال بهــذا
العيــد فــي اليــوم الخمســين مــن تقديــم حــزم الشــعير ،فــي اليــوم األول بعــد عيــد الفصــح.
لقــد كان يومـاً مــن الفــرح والشــكران ،عندمــا كان بنــو إسـرائيل يقدمــون أمــام الــرب «أَبْـكَا ِر
ِح َصــا ِد ال ِْح ْنطَ ـ ِة» (خــروج .)22 :34
ثــم أصبــح العيــد رمـزا ً مناســباً للحصــاد الروحــي األول للكنيســة المســيحية ،عندما انســكب
الــروح القــدس بغـزارة أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،واعتمــد ثالثــة آالف شــخص فــي يــوم واحــد
(أعمــال  .)41 :2وبعــد صعــود المســيح وتمجيــده فــي الســماء ،كان هــذا االنســكاب للــروح
القــدس مفاجئـاً ،وقــد كان حدثـاً خارقـاً َحـ َّو َل التالميــذ مــن جليلييــن بســطاء غيــر معروفيــن
إلــى رجــال إقنــاع وشــجاعة ،مــن شــأنهم تغييــر العالــم.
وكثيـرا ً مــا يســمى «يــوم الخمســين» عيــد ميــاد الكنيســة ،ألنــه اليــوم الــذي اكتســب فيــه
أتبــاع المســيح ،مــن اليهــود و (فــي وقــت الحــق) مــن األمــم ،الشــرعية باعتبارهــم مجتمــع هللا
الجديــد علــى األرض.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 14تموز (يوليو).
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األحد



 8متوز (يوليو)

مجيء الروح القدس
إطاعــة ألمــر المســيح ،انتظــر المؤمنــون فــي أورشــليم الوعــد بحلــول الــروح القــدس،
وقــد انتظــروا فــي جــو مــن الصــاة الحــارة والتوبــة الصادقــة والتســبيحَ « .ولَ َّمــا َحضَ ـ َر يَ ـ ْو ُم
ْــس َو ِ
الْ َخ ْم ِســي َن كَا َن الْ َج ِميــ ُع َم ًعــا ِب َنف ٍ
احــ َد ٍة» (أعمــال  .)1 :2وربمــا كانــوا مجتمعيــن فــي
نفــس الغرفــة العلويــة الواســعة التــي ورد ذكرهــا فــي أعمــال  .1مــع ذلــك ،فســرعان مــا كانــوا
ســينتقلون إلــى منطقــة أكثــر شــعبية (أعمــال .)13-6 :2



اقرأ أعمال  .3-1 :2ما هي العناصر الخارقة التي رافقت انسكاب الروح القدس؟

كان المشــهد قويـاً .فقــد كان هنــاك ضجيجـاً مفاجئـاً مــن الســماء مثــل دوي عاصفــة مــن
الريــاح العنيفــة التــي مــأت المــكان بأكملــه ،ثــم ظهــر مــا بــدا أنــه ألســنة مــن نــار واســتقرت
علــى أولئــك المتواجديــن هنــاك.
فــي الكتــاب المقــدس ،غالبــاً مــا ترتبــط الريــاح والنــار بالتجلــي اإللهــي (علــى ســبيل
المثــال ،خــروج 2 :3؛ 18 :19؛ تثنيــة  .)15 :4باإلضافــة إلــى ذلــك ،الريــاح والنــار يمكــن أن
يُســتخدما أيضـاً لتمثيــل روح هللا (يوحنــا 8 :3؛ متــى  .)11 :3وفــي حالــة يــوم الخمســين ،وأيـاً
كان المعنــى المحــدد لهــذه الظواهــر ،فإنهــا كانــت عالمــات ْإســ ِت ْهالل لحظــة فريــدة مــن
نوعهــا فــي تاريــخ الخــاص ،انســكاب الــروح القــدس الموعــود بــه.
لق ــد كان ال ــروح الق ــدس يعم ــل دائمــاً .وكثيــرا ً م ــا كان تأثي ــره عل ــى ش ــعب هللا ف ــي
أزمن ــة الكت ــاب المق ــدس يتجل ــى بطريق ــة ب ــارزة ،لكن ــه ل ــم يعل ــن ف ــي ملئ ــه أب ــدا ً« .ف ــي
أثنــاء عهــد اآلبــاء أعلنــت قــوة الــروح القــدس وظهــر تأثيــره بشــكل ملحــوظ ،ولكــن الــروح
ل ــم يتج ـ َّـل ف ــي ملئ ــه أب ــدا ً .أم ــا اآلن فق ــدم التالمي ــذ ابتهاالته ــم ،إطاع ــة لق ــول المخل ــص
ف ــي طل ــب ه ــذه العطي ــة ،كم ــا أن المس ــيح ف ــي الس ــماء أض ــاف ش ــفاعته ووس ــاطته إل ــى
ه ــذه االبته ــاالت .فق ــد طال ــب بموهب ــة ال ــروح الق ــدس لك ــي يس ــكبها عل ــى ش ــعبه» (روح
النب ــوة ،أعم ــال الرس ــل ،صفح ــة .)24
وقــد تنبــأ يوحنــا المعمــدان بمعموديــة الــروح القــدس مــع مجــيء المســيا (لوقــا 16 :3؛
قــارن مــع أعمــال  ،)16 :11وقــد أشــار المســيح عــدة مــرة إلــى انســكاب الــروح القــدس (لوقــا
49 :24؛ أعمــال  .)8 :1وكان هــذا االنســكاب أول عمــل تشــفعي قــام بــه المســيح أمــام اآلب
[بعــد صعــوده] (يوحنــا 26 ،16 :14؛  .)26 :15وفــي يــوم الخمســين ،تُ ِّمــم الوعــد.
وعلــى الرغــم مــن أن المعموديــة بالــروح فــي يــوم الخمســين كانــت حدثـاً فريــدا ً مــن نوعــه
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لكونــه مرتبطـاً بنصــرة المســيح علــى الصليــب وتمجيــده فــي الســماء ،إال أ ّن االمتــاء مــن الــروح
القــدس هــو اختبــار ينبغــي أن يتكــرر باســتمرار فــي حيــاة المؤمنيــن (أعمــال 31 ،8 :4؛ 24 :11؛
52 ،9 :13؛ أفســس .)18 :6

ما هي األدلة التي لديك على عمل الروح القدس في حياتك؟

االثنني



 9متوز (يوليو)

موهبة التكلم بألسنة
فــي أعمــال  ،4 :2تجلــى الــروح القــدس مــن خــال موهبــة التكلُّــم بألســنة .ومــع ذلــك،
فقــد كانــت هــذه الموهبــة واحــدة مــن بيــن العديــد مــن التجليــات المختلفــة للــروح القــدس
(أعمــال 46 ،45 :10؛  .)6 :19بعــض المواهــب األخــرى تتضمــن التنبــؤ بالمســتقبل (أعمــال :11
 ،)28الــرؤى (أعمــال  ،)55 :7العظــات الموحــى بهــا (أعمــال 8 :2؛  ،)25 :28الشــفاء (أعمــال :3
12 ،6؛  ،)16 ،12 :5والتأهــل للخدمــة (أعمــال .)5 ،3 :6
إن موهبــة التكلــم بألســنة لــم تعــط فــي يــوم الخمســين ألنهــا كانــت الدليــل النموذجــي
أو الدليــل األهــم علــى انســكاب الــروح القــدس .بــل لقــد تجلــت هــذه الموهبــة مــن أجــل
اســتهالل المرســلية العالميــة للكنيســة .مــا يعنيــه هــذا هــو أن الدعــوة المقدمــة فــي أعمــال
 8 :1كانــت تتطلــب هبــة التكلــم بألســنة .فــإذا كان علــى التالميــذ عبــور الحواجــز الثقافيــة
والوصــول إلــى أقاصــي األرض ،فقــد كانــوا بحاجــة إلــى أن يكونــوا قادريــن علــى التحــدث
بلغــات أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى ســماع مــا يقولــه التالميــذ.

اقــرأ أعمــال  .12-5 :2مــا هــو الدليــل علــى أن الرســل تكلمــوا بلغــات أجنبيــة كانــت
موجــودة بالفعــل؟




تُشــير التقدي ـرات إلــى أنــه فــي القــرن األول الميــادي كان هنــاك مــا بيــن ثمانيــة إلــى
عشــرة مالييــن يهــودي فــي العالــم ،وأن مــا يصــل إلــى  60بالمائــة منهــم كانــوا يعيشــون خــارج
أرض يهــوذا .ومــع ذلــك ،فــإن الكثيريــن الذيــن كانــوا فــي أورشــليم لالحتفــال بالعيــد كانــوا مــن
أرض أجنبيــة وال يمكنهــم التكلّــم باللغــة اآلراميــة ،لغــة اليهــود فــي يهــوذا فــي ذلــك الوقــت.
ليــس هنــاك شــك فــي أن معظــم المهتديــن فــي يــوم الخمســين كانــوا يهــودا ً مــن مختلــف
البلــدان ،وقــد أمكنهــم اآلن ســماع البشــارة بلغاتهــم األصليــة .إن حقيقــة أن الرســل قــد تكلمــوا
16

باللغــات األجنبيــة التــي كانــت موجــودة آنــذاك ،ولــم يتكلمــوا بلغــات غيــر معروفــة يتضــح
مــن خــال مصطلــح « ‹ ›dialektoأو ‹دياليكتــوس› » (أعمــال  ،)8 ،6 :2الــذي يعنــي لغــة أمة أو
منطقــة (قــارن مــع أعمــال 40 :21؛ 2 :22؛  .)14 :26ومــن الواضــح ،إذن ،أنهــم كانــوا يتكلمــون
بهــذه اللغــات المختلفــة .وكانــت المعجــزة هــي أن الجليلييــن البســطاء كانــوا اآلن يتحدثــون
بلغــة لــم يكونــوا يعرفونهــا قبــل ذلــك بســاعات قليلــة .وبالنســبة ألولئــك اليهــود المحلييــن
الذيــن رأوا المشــهد ولكــن لــم يكونــوا يعرفــون هــذه اللغــات ،كان التفســير الممكــن الوحيــد
هــو أن الرســل كانــوا ســكارى يصــدرون أصواتـاً غريبــة ال معنــى لهــاَ « .وكَا َن آ َخـ ُرو َن يَ ْسـتَ ْه ِزئُو َن
قَائِلِيـ َن‹ :إِنَّ ُهـ ْم قَـ ِـد ا ْمتَـأُوا ُسـاَفَةً› » (أعمــال .)13 :2

إن مــا كان يحــدث أمــام أعيــن أولئــك األشــخاص كان تجلي ـاً قوي ـاً هلل ،ومــع ذلــك
اعتقــدوا أن ذلــك مجــرد ســكر؟ كيــف يمكننــا الحــذر بحيــث ال نكــون نحــن أنفســنا
عميــان روحي ـاً؟

الثالثاء



 10متوز (يوليو)

عظة بطرس
إ َّن تهمــة الســكر أعطــت بطــرس الفرصــة ليشــرح مــا حــدث .فــي عظتــه ،أشــار الرســول
بطــرس إلــى الكتــاب المقــدس أوالً (أعمــال  ،)21-16 :2واصفـاً انســكاب الــروح القــدس علــى
أنــه إتمــام للنبــوءة.

قارن أعمال  17 :2مع يوئيل  .28 :2كيف فهم بطرس وقت إتمام نبوءة يوئيل؟



كانـت نبـوءة يوئيـل عـن العصر المسـتقبلي للخالص (يوئيـل  ،)32 :2الذي سـيتميز بالعديد
مـن العالمـات في العالم الطبيعي وانسـكاب غزيـر للروح القدس (يوئيـل  .)31-28 :2من خالل
تفسـير حـدث يـوم الخمسـين فـي ضـوء النبـوءة ،قصـد بطـرس أن يؤكد علـى الصلـة التاريخية
لتلـك اللحظـة .لكـن هنـاك فـرق هـام فـي الطريقـة التـي اقتبـس بهـا بطـرس يوئيل .فبـدالً من
عبـارة يوئيـل التمهيديـة « َويَكُو ُن بَ ْع َد ذلِ َك» (يوئيل  ،)28 :2التي أشـارت إلى المسـتقبل بشـكل
ـام األَ ِخيـ َر ِة» (أعمـال  ،)17 :2مشـيرا ً إلـى أن العمـل النهائـي فـي
عـام ،قـال بطـرس « ِفـي األَيَّ ِ
أحـداث الخلاص العظيمـة قـد بدأ للتو .وهـذا بالطبع ليس وصفـاً كامالً ألحداث زمـن المنتهى،
ولكنـه دليـل علـى اإلحسـاس بالحاجة الملحـة التي م َّيزت الكنيسـة األولى .إنهم لـم يعرفوا متى
سـتكون النهايـة لكنهـم كانوا مقتنعيـن أن الوقت ليـس بعيدا ً.
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اقرأ أعمال  .23-22 :2ماذا كانت النقطة األساسية في عظة بطرس؟

بعـد تسـليط الضـوء علـى األهميـة النبويـة ليـوم الخمسـين ،تحـول بطـرس إلـى األحـداث
األخيـرة المتعلقـة بحيـاة ومـوت وقيامـة المسـيح .مـع ذلـك ،فقـد كانـت القيامـة هـي التـي
حظيـت بقـدر أكبـر مـن التركيـز ،إذ أنهـا مثَّلت العامل الحاسـم في البشـارة .فبالنسـبة لبطرس،
كانـت القيامـة هي البرهان األساسـي المطلق على أن المسـيح هو المسـيا (أعمـال ،)27 ،22 :2
وقـد اقتبـس من األسـفار المقدسـة للمسـاعدة في توضيـح نقطته فيمـا يتعلق بمعنـى القيامة.
ألن المســيح كان هــو المســيا ،فإنــه لــم يكــن مــن الممكــن احتجــازه مــن قبــل المــوت .لذا
فإنــه بالنســبة لبطــرس ولجميــع كتبــة أســفار العهــد الجديــد ،أصبحــت القيامــة برهان ـاً قوي ـاً
ليــس علــى أن المســيح هــو المســيا فحســب ،وإنمــا علــى مجمــل رســالة الخــاص المســيحية.

فــي ظــل المــوت المحيــط بنــا ،والــذي يهددنــا أو أحباءنــا بصفــة دائمــة ،لمــاذا تعــد
قيامــة المســيح حقيقــة غايــة فــي األهميــة؟

األربعاء
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تمجيد المسيح

ـن ِ
ـم
هللاَ ،وأَ َخـ َذ َم ْو ِعــدَ الـ ُّروحِ الْ ُقــدُ ِس ِمـ َن ِ
« َوإِ ِذ ا ْرتَ َفـ َـع ِب َي ِميـ ِ
اآلبَ ،سـك ََب هـ َذا الَّـ ِذي أَنْ ُتـ ُ
اآلنَ تُ ْب ِص ُرونَــهُ َوت َْسـ َم ُعونَهُ » (أعمــال .)33 :2
فــي الجــزء الثالــث مــن خطابــه ،عــاد بطــرس إلــى مســألة األلســنة ،التــي اجتذبــت النــاس
فــي المقــام األول .فبــدالً مــن أن يكــون التالميــذ ســكارى ،وهــو األمــر الــذي كان ســيكون غريبـاً
فــي التاســعة صباحـاً (أعمــال  ،)15 :2كان المؤمنــون يتكلمــون بألســنة ألن الــروح القــدس كان
قــد انســكب للتــو مــن الســماء.



اقــرأ أعمــال  .36-33 :2مــا هــي العالقــة بيــن تمجيــد المســيح عــن يميــن هللا وبيــن
انســكاب الــروح القــدس؟

إن اليـد اليمنـى هلل هـي مركـز السـلطة (مزمـور  .)3-1 :110فـإن حجـة بطرس ،التي أسسـها
علـى الكتـاب المقـدس ،هي أ َّن المسـيح قد سـكب الـروح القدس علـى أتباعه بموجـب ارتقائه
(أي المسـيح) إلـى مثـل هـذا المركـز فـي السـماء .إن التمجيد لم يمنح المسـيح مركـزا ً لم يكن
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لـه مـن قبـل (يوحنـا  .)5 :17 ،3-1 :1بـدالً من ذلك ،كان هـذا التمجيد يمثِّل المصادقة السـامية
ِمـ ْن ِقبـل اآلب على كون المسـيح ربـاً ومخلصاً (أعمـال .)36 :2
إن هــذا الحــدث ،فــي الواقــع ،يأتــي بنــا إلــى أحــد أكثــر المواضيــع أهميــة فــي الكتــاب
المقــدس :الص ـراع الكونــي بيــن الخيــر والشــر .النقطــة هــي أن الــروح القــدس ال يمكنــه أن
يُ ْعطَــى بشــكل تــام مــا لــم يتمجــد المســيح (يوحنــا  ،)39 :7ومــا كان المســيح ليتمجــد لــو لــم
ينتصــر علــى الصليــب (يوحنــا  .)5 ،4 :17وبعبــارة أخــرى ،كان تمجيــد المســيح هــو الشــرط
لمجــيء الــروح القــدس ألن مجيئــه يــدل علــى تصديــق هللا علــى إنجــازات المســيح علــى
الصليــب ،بمــا فــي ذلــك هزيمــة َمــن اغتصــب ســلطة هــذا العالــم (يوحنــا .)31 :12
إن دخــول الخطيــة إلــى العالــم قــد ألقــت ظ ـاً علــى هللا .كان مــوت المســيح ضروري ـاً،
ليــس ألجــل فــداء البشــرية فحســب ،ولكــن مــن أجــل إب ـراء هللا وفضــح الشــيطان باعتبــاره
محتــاالً .فــي خدمــة المســيح ،كان عصــر الخــاص قــد بــدأ بالفعــل (لوقــا  .)21-18 :4فعندمــا
كان المســيح يطــرد الشــيطان أو يغفــر الخطايــا ،فهــو إنمــا كان يحــرر أســرى الشــيطان .ومــع
ذلــك ،فقــد كان الصليــب هــو الــذي مــن شــأنه أن يمنــح المســيح الســلطة الكاملــة للقيــام
بذلــك .لذلــك فإنــه عندمــا تمــت المصادقــة علــى تضحيــة المســيح بذاتــه ،تلقــى الشــيطان
ضربــة قاســية ،وانســكب الــروح القــدس إلعــداد شــعب لمجــيء المســيح.

الخميس
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الباكورة
لقــد تأثــر مســتمعي بطــرس تأث ـرا ً شــديدا ً بكلماتــه .فربمــا كان البعــض منهــم مــن بيــن
الذيــن طلبــوا أن يصلــب المســيح قبــل ذلــك ببضعــة أســابيع (لوقــا  .)25-13 :23أمــا اآلن،
وبعــد أن اقتنعــوا بــأن يســوع الناصــري كان بالفعــل هــو المســيا المعيــن مــن قبــل هللا ،صرخــوا
بحــزن قائليــنَ « :مــاذَا ن َْص َن ـ ُع أَيُّ َهــا ال ِّر َجـ ُ
ـال ا ِإل ْخ ـ َوةُ؟» (أعمــال .)37 :2



اقرأ أعمال  .38 :2ما هما المطلبان األساسيان للمغفرة؟

التوبــة تعنــي تغيي ـرا ً جذري ـاً فــي االتجــاه فــي الحيــاة ،االبتعــاد عــن الخطيــة (أعمــال :3
19؛  ،)20 :26بــدالً مــن مجــرد شــعور بالحــزن أو النــدم .إن التوبــة الحقيقيــة ،جنبـاً إلــى جنــب
مــع اإليمــان ،هــي هبــة مــن هللا .لكــن ،مثــل كل الهبــات ،يمكــن رفضهــا (أعمــال 33-31 :5؛
21-19 :26؛ روميــة .)4 :2
منذ زمن يوحنا المعمدان ،كانت التوبة مرتبطة بالمعمودية (مرقس  .)4 :1معنى هذا أن
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المعمودية أصبحت تعبيرا ً عن التوبة ،أي أصبحت طقساً يرمز إلى غسل الخطايا والتجديد
األخالقي ال ُم َق َّدم من الروح القدس (أعمال 38 :2؛ 16 :22؛ قارن مع تيطس .)7-5 :3

اقــرأ أعمــال  .39 ،38 :2مــا هــو الوعــد الخــاص الــذي يعطــى ألولئــك الذيــن يتوبــون
ويعتمــدون؟



ـاس فــي يــوم الخمســين مغفــرة للخطايــا فحســب ،بــل ُمنحــوا أيض ـاً مــلء
لــم يُمنــح النـ ُ
الــروح القــدس مــن أجــل النمــو الشــخصي للقيــام بالخدمــة فــي الكنيســة ،وخاصــة القيــام
بالعمــل المرســلي .ولعــل هــذه هــي أعظــم كل البــركات ،ألن الســبب الرئيســي لوجــود
الكنيســة هــو مشــاركة أخبــار اإلنجيــل الســارة (1بطــرس  .)9 :2لــذا ،فإنــه مــن تلــك النقطــة
فصاعــدا ً ،كان لــدى أتبــاع المســيح يقيــن بالخــاص وقــوة الــروح القــدس التــي تمكنهــم مــن
العمــل المرســلي الــذي ُدعيــت الكنيســة للقيــام بــه.

لمــاذا يعــد إدراك الحصــول «علــى غفـران الخطايــا» أمـراً هامـاً جــداً بالنســبة لمــن
يريــد أن يعلــن بشــارة اإلنجيــل؟ فعلــى كل حــال ،أي رجــاء يمكنــك أن تقدمــه
لآلخريــن فــي المســيح مــا لــم يكــن لديــك أنــت نفســك هــذا الرجــاء؟

الجمعة
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لمزيد من الدرس :إن انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين قد كشف عن حقيقة
هامة بشأن ما حدث في السماء وبشأن كيف قبل هللا اآلب ذبيحة المسيح ألجل خطايا العالم.
كما أعلن انسكاب الروح القدس أيضاً أن عمل المسيح في السماء نيابة ع َّناْ ،إس ِت َنادا ً إلى تضحيته
على األرض ،كان قد ابتدأ .إن هذه األحداث المدهشة هي إيضاحات أكثر للحقيقة الرائعة أال
وهي أن السماء واألرض مرتبطتان بطرق ال يمكننا فهمها بشكل تام اآلن.
«إن صعود المسيح إلى السماء كان عالمة على أن تابعيه سيقبلون البركة الموعود بها... .
وعندما دخل المسيح من أبواب السماء جلس على عرشه وسط تمجيد المالئكة .وحالما تم كل
هذا نزل الروح القدس على التالميذ في سيول غامرةَ ،وتَ َم َّج َد المسيح حقا بالمجد الذي كان له
عند اآلب منذ أيام األزل .إن انسكاب الروح في يوم الخمسين كان عالمة السماء على أن عملية
تتويج الفادي وتسلمه للسلطة قد تمت .فبنا ًء على وعده أرسل الروح القدس من السماء إلى
تابعيه كعالمة على أنه قد أخذ كل سلطان في السماء وعلى األرض ككاهن وملك ،وصار هو
المسيح (الممسوح) على شعبه» (روح النبوة ،أعمال الرسل ،صفحة .)25
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أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي أحــداث يــوم الخمســين التــي يمكــن للكنيســة أن تتوقــع اختبارهــا فــي

حياتهــا اليــوم؟ مــا هــي األمــور التــي حدثــت فــي يــوم الخمســين ويمكــن أن تتكــرر،
ومــا هــي األمــور التــي ال يمكــن تكرارهــا؟

 .2أمعــن التفكيــر فــي حقيقــة أن بطــرس قــد جعــل مــن قيامــة المســيح جــزءاً هامـاً
مــن رســالته فــي يــوم الخمســين .إن مــا جعــل القيامــة أكثــر إثــارة للدهشــة هــو أن
أيـاً مــن التوقعــات اليهوديــة التــي كانــت موجــودة فــي ذلــك الوقــت بشــأن المســيا
لــم تتوقــع أن يقــوم مســيا مــن األمــوات .إن هــذا األمــر لــم يكــن فــي الحســابات
الروحيــة ألي شــخص؛ إنــه لــم يكــن الشــيء الــذي كان يتوقعــه أولئــك الذيــن
ينتظــرون مجــيء المســيا .مــا هــي الــدروس التــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن هــذا حــول
كيــف أننــا بحاجــة إلــى معرفــة مــا يعلِّمــه الكتــاب المقــدس ،علــى نقيــض التعاليــم
الشــائعة ،أَ ًّيــا كانَــت ،التــي ظهــرت فــي وقــت الحــق؟
 .3تحدثــت اآليــة فــي أعمــال  38 :2عــن الحاجــة إلــى المعموديــة .هــل معنــى
هــذا أن أي شــخص آمــن بالمســيح لكنــه مــات قبــل أن يعتمــد يجــب ،بالضــرورة ،أن
يهلــك؟ قــم بتبريــر إجابتــك.
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