  درس دوم  

پنطیکاست

 ۱۶تا  ۲۲تیر ماه

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیات  ۱تـا ۴؛ یوحنا بـاب  ۱۴آیـه ۱۶؛ اعامل
رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۵تـا ۱۳؛ یوئیـل بـاب  ۲آیـات  ۲۸تـا ۳۲؛ اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیات ۲۲
تـا ۳۹؛ مزامیـر بـاب  ۱۱۰آیـات  ۱تا .۳
آیـه حفظـی« :پـس همان عیسـی را خـدا برخیزانیـد و همه ما شـاهد بر آن هسـتیم .پس
چـون بـه دسـت راسـت خـدا باال برده شـد ،روحالقـدس را از پـدر یافتـه ،این را که شـما حال
میبینیـد و میشـنوید ریختـه اسـت» (اعمـال رسـوالن باب  ۲آیـات  ۳۲و .)۳۳
«پنطیکاسـت» واژه یونانـی  pentēkostēاسـت کـه بـرای جشـن هفتـه هـای یهـودی مـی
باشـد (خـروج بـاب  ۳۴آیـه )۲۲؛ همچنیـن بـا عنوان عیـد نوبر محصـوالت (اعداد بـاب  ۲۸آیه
 )۲۶شـناخته شـده اسـت .ایـن واژه بـه معنـی «پنجاهمین» بـوده و کاربرد خـود را مدیون این
واقعیـت اسـت کـه ایـن جشـن در روز پنجاهم پـس از تقدیم بافته جـو در روز اول پس از عید
ِپ َسـح برگـزار مـی شـد .ایـن یک روز شـادی و شـکرگزاری بـود ،زمانی که مـردم ارسائیـل« ،نوبر
محصـوالت خـود» را نـزد خداونـد می آوردند (خـروج بـاب  ۳۴آیه .)۲۲
این جشن سپس به منادی مناسب برای اولین برداشت روحانی کلیسای مسیحی تبدیل شد،
زمانی که روح القدس بیش از قبل بخشیده شد و سه هزار نفر در یک روز غسل تعمید گرفتند
(اعامل رسوالن باب  ۲آیه  .)۴۱پس از عروج عیسی و رفعت یافنت وی در آسامن ،بارش روح
القدس یک رویداد ناگهانی و ماوراء طبیعی بود که رسوالن را از غیریهودیانی ساده و گمنام،
به مردانی با اعتقاد و شجاع تبدیل منود که جهان را تغییر می دادند.
پنطیکاسـت اغلـب تولـد کلیسـا نامیـده شـده اسـت ،زمانی کـه پیـروان مسـیح ؛ یهودیان و
(بعدهـا) غیریهودیـان ،بـه عنـوان جامعـه جدیـد خـدا بر روی زمیـن مرشوعیـت یافتند.
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۳تیرماه  July 14-آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱٧تیر

آمدن روحالقدس
ایامنـداران در اطاعـت از فرمـان عیسـی ،در اورشـلیم منتظـر وعـده روح القـدس ماندند و
ایـن کار را در میـان دعـای مشـتاقانه ،توبـه صادقانـه و شـکرگزاری انجـام دادنـد .هنگامـی که
آن روز فرارسـید ،همگی«بـه یـک دل در یکجـا بودنـد» (اعمال رسـوالن باب  ۲آیـه  ،)۱احتامالً
همان اتـاق بـزرگ بـاال خانه در اعامل رسـوالن باب  .۱با ایـن وجود ،آنها خیلـی زود به منطقه
ای عمومـی تـر نقـل مـکان مـی کردند (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۶تا .)۱۳
اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۱تـا  ۳را بخوانید .چه عنـارص ماوراء طبیعی ،نـزول روح القدس
را همراهی منودند؟

صحنـه شـدیدا ً پـر شـوری بود .نخسـت صدایـی ناگهانـی مانند غرش یـک گردبـاد عظیم از
آسمان آمـد کـه متـام فضـا را فراگرفت و سـپس چیزی شـبیه به شـعله هـای آتش ظاهر شـدند
و بـر آنچـه آنجا بود نشسـت.
در کتاب مقدس ،باد و آتش غالباً با «ظهور خدا به انسان» یا مظهر الهی در ارتباط هستند
(برای مثال ،خروج باب  ۳آیه  ،۲باب  ۱۹آیه ۱۸؛ تثنیه باب  ۴آیه  .)۱۵عالوه بر این ،باد و آتش
همچنین ممکن است برای نشان دادن روح خدا بکار برده شوند (یوحنا باب  ۳آیه ۸؛ متی
باب  ۳آیه  .)۱۱در مورد پنطیکاست ،معنای دقیق چنین پدیده ای هر چه که باشد ،آنها نشانه
های معرفی یک لحظه منحرص به فرد در تاریخ نجات ،یعنی وعده نزول روح القدس بودند.
روح القـدس همـواره در کار بـوده اسـت .تاثیـر روح القدس بر قوم خـدا در زمان های عهد
قدیـم ،اغلـب بـه روشـی قابـل توجـه منایـان می شـد ،امـا هرگـز بطور کامـل نبـود« .در عرصی
کـه مشـایخ و بـزرگان طوایـف قـوم را رهربی مـی کردند ،نفـوذ روح القدس اغلب به شـیوه ای
مشـخص شـده منایـان میشـد ،اما هرگـز در پُـری آن نبود .اکنـون ،حواریون در اطاعـت از کالم
نجـات دهنـده ،ترضعـات خویـش را بـرای ایـن عطیـه تقدیـم منـوده و مسـیح در آسمان بـرای
ایشـان شـفاعت منـود .او عطیـه روح را مطالبـه منـود تـا آن را بـر قوم خـود نازل کنـد — ».الن
جـی .وایـتEllen G. White, The Acts of the Apostles, p. 37 ،
یحیـی تعمیـد دهنـده ،تعمیـد بـا روح را با آمدن مسـیح موعود پیشـگویی منـود (لوقا باب
 ۳آیـه ۱۶؛ مقایسـه شـود بـا اعمال رسـوالن باب  ۱۱آیـه  )۱۶و عیسـی خود نیز چندیـن بار به
آن اشـاره منـود (لوقـا بـاب  ۲۴آیـه  ،۴۹اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  .)۸ایـن نـزول ،اولیـن عمل
شـفاعت او در مقابـل خـدا خواهـد بـود (یوحنـا باب  ۱۴آیـات  ۱۶و  ۲۶؛ بـاب  ۱۵آیه  .)۲۶در
روز پنطیکاسـت ،آن وعـده تحقـق یافت.
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اگـر چـه تعمیـد بـا روح در پنطیکاسـت ،رویـدادی منحصر بـه فـرد مربـوط بـه پیـروزی
عیسـی بـر صلیـب و تعالـی یافتن او در آسمان بـود ،پُر شـدن بـا روح القدس تجربـه ای تکرار
شـدنی در زندگـی ایامنـداران مـی باشـد (اعامل رسـوالن باب  ۴آیـات  ۸و  ۳۱؛ بـاب  ۱۱آیه ۲۴
؛ بـاب  ۱۳آیـات  ۹و  ۵۲؛ افسسـیان بـاب  ۵آیـه .)۱۸

چه شواهدی از کار کردن روح القدس در زندگیتان دارید؟

     دوشنبه     

 ۱٨تیر

عطای زبانها
در اعامل رسوالن باب  ۲آیه  ،۴عطای روح از طریق سخن گفنت به زبان ها نشان داده شده
بود .با این حال ،این عطیه تنها یکی از بسیاری نشانه های متفاوت روح القدس بود (اعامل
رسوالن باب  ۱۰آیات  ۴۵و  ۴۶؛ باب  ۱۹آیه  .)۶سایر عطایا شامل پیشگویی در باره آینده
(اعامل رسوالن باب  ۱۱آیه  ،)۲۸رویاها (اعامل رسوالن باب  ۷آیه  ،)۵۵خطبه الهام بخش
(اعامل رسوالن باب  ۲آیه  ،۸باب  ۲۸آیه  ،)۲۵شفا دادن (اعامل رسوالن باب  ۳آیات  ۶و ۱۲؛
باب  ۵آیات  ۱۲و  )۱۶و صالحیت برای خدمت (اعامل رسوالن باب  ۶آیات  ۳و  )۵می باشند.
عطـای زبـان هـا در روز پنطیکاسـت بخاطر ویژگی آن ،یا بعنوان مهمرتیـن گواه از موهبت
روح واقـع نشـد .آشـکار سـازی روح القـدس بـرای ایـن بـود تـا مأموریـت جهانی کلیسـا رشوع
شـود .یعنـی ،فراخوانـده شـدن در اعمال رسـوالن بـاب  ۱آیـه  ۸مسـتلزم عطـای زبان هـا بود.
اگـر قـرار بـود رسـوالن از موانـع فرهنگـی عبـور کننـد و یـا انجیـل بـه دور افتـاده تریـن مکان
هـای عـامل برسـد ،آنهـا بایـد قـادر مـی شـدند تا به زبان کسـانی کـه قرار بود سـخنان ایشـان را
بشـنوند ،سـخن بگویند.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۵تـا  ۱۲را بخوانیـد .چـه گواهـی وجـود دارد مبنـی بـر ایـن کـه
رسـوالن در روز پنطیکاسـت بـه زبـان هـای خارجـی موجـود صحبـت کردنـد؟

تخمیـن زده شـده اسـت کـه در قـرن اول ،هشـت تـا ده میلیـون یهـودی در جهـان وجـود
داشـت و اینکـه قریـب بـه  ۶۰درصـد از آنهـا خـارج از رسزمیـن یهودیـه زندگـی مـی کردند .با
ایـن وجـود ،بسـیاری کـه بـرای عیـد در اورشـلیم بودند ،اهـل رسزمینهـای بیگانه بودنـد و به
زبـان آرامـی کـه زبـان یهودیـان اهـل یهودیـه در آن زمـان بـود صحبـت منـی کردند.

شـکی نیسـت کـه بسـیاری از کسـانی کـه در روز پنطیکاسـت تغییـر کیـش دادنـد ،یهودیـان اهل
رسزمیـن هـای مختلـف بودنـد کـه اکنـون میتوانسـتند انجیل را بـه زبان های مـادری خود بشـنوند.
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اینکـه رسـوالن بـه جـای زبـان هـای سـاختگی نا مشـخص ،به زبـان های خارجـی موجـود صحبت می
کردنـد ،بـا واژه ( dialektosاعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۶و  )۸مشـهود اسـت ،کـه بـه معنـی زبان
یـک ملـت یـا منطقـه مـی باشـد (مقایسـه شـود بـا اعمال رسـوالن بـاب  ۲۱آیـه  ،۴۰بـاب  ۲۲آیـه ،۲
بـاب  ۲۶آیـه  .)۱۴پـس واضـح اسـت کـه آنهـا به زبـان های مختلـف صحبت مـی کردند .معجـزه این
بـود کـه اینـک مـردم عـادی اهـل جلیـل مـی توانسـتند بـه زبانی صحبـت کنند کـه چند سـاعت قبل،
آن را بلـد نبودنـد .بـرای آن یهودیـان محلـی کـه شـاهد ایـن صحنـه بودند اما بـا این زبان ها آشـنایی
نداشـتند ،توضیـح ممکـن ایـن بود که رسـوالن مسـت بودنـد و اصوات عجیـب از خود ادا مـی کردند
کـه بـرای ایشـان مفهومـی نداشـتند« .امـا بعضی اسـتهزاء کنـان گفتند که ،از رشاب تازه مسـت شـده
انـد» (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۱۳

تجلــی قدرتمنــدی از خــدا در مقابــل چشــمان ایشــان در حــال اتفــاق افتــادن اســت
و بــا ایــن حــال ایــن مــردم فکــر مــی کننــد کــه ایــن مســتی اســت؟ چگونــه مــی
توانیــم مراقــب باشــیم کــه از نظــر روحانــی اینچنیــن نابینــا نباشــیم؟

     سه شنبه     

 ۱۹تیر

موعظه پطرس
پطرس اتهام مستی را مغتنم شمرد و از آن به عنوان فرصتی استفاده کرد تا آنچه را که
شف وقوع بود ترشیح مناید .این رسول در خطابه خویش ،نخست به کتاب مقدس اشاره
در ُ ُ
منود (اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۱۶تا  )۲۱و نزول روح به عنوان تحقق نبوت را توصیف منود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ۱۷را بـا یوئیـل بـاب  ۲آیه  ۲۸مقایسـه کنید .پطـرس چگونه زمان
تحقـق نبـوت یوئیـل را درک می کند؟

نبـوت یوئیـل دربـاره زمـان نجـات آینـده بـود (یوئیـل بـاب  ۲آیـه  )۳۲کـه بـا نشـانه هـای
متعـددی در جهـان طبیعـی و نـزول بـا شـکوه روح (یوئیـل بـاب  ۲آیـات  ۲۸تـا  )۳۱مشـخص
مـی شـد .پطـرس با تفسـیر منـودن رویـداد پنطیکاسـت در پرتـو چنیـن نبوتی ،قصد داشـت بر
ارتبـاط تاریخـی آن لحظـه تأکیـد کنـد .امـا تفـاوت مهمی در نحوه نقـل قول کـردن او از یوئیل
وجـود دارد .پطـرس در عـوض مقدمـه سـخن یوئیـل کـه بـا «بعـد از آن» در (یوئیل بـاب  ۲آیه
 )۲۸رشوع شـده بـود و بـه طـور کلـی به آینده اشـاره داشـت « ،در ایام آخـر» را بعنوان پیش
در آمـد سـخن خویـش بـکار بـرد (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ،)۱۷کـه حاکـی از ایـن بـود کـه
ختـم برنامـه نجـات ،تازه رشوع شـده بـود .البته این توصیـف کامل رویدادهـای ایام آخر
فعـل ِ
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نیسـت ،بلکـه گـواه رضورتی اسـت که کلیسـای اولیه را مشـخص منـود .آنها منی دانسـتند پایان
چـه زمانـی خواهـد آمـد ،امـا قانـع شـده بودند که مـدت ها طـول نخواهد کشـید.


اعامل رسوالن باب  ۲آیات  ۲۲تا  ۳۲را بخوانید .نکته اصلی ارائه انجیل توسط پطرس چه بود؟
پطـرس پـس از برجسـته منـودن اهمیـت نبـوی پنطیکاسـت ،بـه رویدادهـای اخیـر زندگـی،
مـرگ و رسـتاخیز عیسـی پرداخـت .بـا این وجود ،این رسـتاخیز اسـت کـه تاکید بیشتری بر آن
شـده اسـت ،بطـوری که نشـان دهنده عامـل تعیین کننـده در روایت انجیل بود .بـرای پطرس،
رسـتاخیز ،حامیـت نهایـی از عیسـی (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۲۲و  )۲۷بـود ،و او بـرای
کمـک بـه رسـاندن منظـورش دربـاره معنـای رسـتاخیز ،از کتـاب مقـدس نقل قـول منود.
از آنجایـی کـه عیسـی مسـیح موعـود بـود ،منـی توانسـت بـا مـرگ محکـوم شـود .بنابراین
بـرای پطـرس و همـه نویسـندگان عهـد جدیـد ،رسـتاخیز عیسـی به مدرکـی قدرمتند نـه تنها از
عیسـی بـه عنـوان مسـیح موعـود ،بلکـه بـرای کل پیـام نجـات مسـیحی تبدیل شـده بود.

بــا وجــود مــرگ در اطـراف مــا کــه همــواره مــا و عزیزانمــان را تهدیــد مــی کنــد ،چـرا
رســتاخیز عیســی چنیــن حقیقــت مهمــی می باشــد؟

     چهارشنبه     

 ۲۰تیر

تعالی یافنت عیسی
« او اکنـون در آسمان بـر عالیرتیـن جایـگاه افتخار در کنار خدا نشسـته اسـت و روح القدس موعود
را از پـدر دریافـت کـرده و او را بـه پیـروان خـود عطـا فرمـوده اسـت  ،کـه امروز شما نتیجـه اش را
مـی بینیـد و مـی شـنوید » (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۳۳

پطـرس در سـومین بخـش از خطابـه خـود ،بـه مسـئله زبـان ها بازگشـت کـه در وهله اول
توجـه مـردم را در ابتـدا بـه خـود جلـب کرده بـود .به جای مسـت بودن که در سـاعت  ۹صبح
بایـد عجیـب بـوده باشـد (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه  ،)۱۵ایمان داران به زبان هـا صحبت می
کردنـد ،زیـرا روح القـدس کمـی قبل ،از آسمان نازل شـده بود.



اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۳۳تـا  ۳۶را بخوانیـد .ارتبـاط میـان تعالـی یافتن عیسـی بـا
ایسـتادن در سـمت راسـت خـدا و بـارش روح القـدس چیسـت؟
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دسـت راسـت خـدا ،جایـگاه اقتدار اسـت (مزامیـر باب  ۱۱۰آیـات  ۱تا  .)۳اسـتدالل پطرس
کـه بـر شـالوده کتـاب مقـدس اسـتوار اسـت ،ایـن اسـت کـه بـه دلیـل اینکه عیسـی بـه چنین
جایگاهـی در آسمان بـاال بـرده شـده بـود ،روح القـدس را بـر پیـروان خـود نـازل منـود .متعال
شـدن ،مقامـی بـرای عیسـی بـه همـراه نداشـت مبنی بـر این کـه قبلاً دارای چنیـن جایگاهی
نبـوده اسـت (یوحنـا بـاب  ۱آیـات  ۱تـا  ، ۳بـاب  ۱۷آیـه  .)۵در عوض ،نشـان دهنده شـناخت
عالـی پـدر از حـق او بـه عنـوان خداونـد و نجات دهنـده بود (اعامل رسـوالن بـاب  ۲آیه .)۳۶
این رویداد در واقع ما را به یکی از مهمرتین موضوعات کتاب مقدس می رساند :نربد
کیهانی میان خوب و بد .نکته این است که اگر عیسی رفعت منی یافت (یوحنا باب  ۷آیه ،)۳۹
و بعبارت دیگر اگر عیسی بر روی صلیب پیروز منی شد (یوحنا باب  ۱۷آیات  ۴و  ،)۵روح
القدس به طور کامل منی آمد .به عبارت دیگر ،تعالی یافنت عیسی ،رشط آمدن روح القدس
بود ،زیرا بر تأیید خدا از دستاوردهای عیسی بر روی صلیب از جمله شکست کسی که بزور
حکومت بر این جهان را ربوده است (یوحنا باب  ۱۲آیه  ، )۳۱داللت داشت.
ورود گنـاه بـه ایـن جهـان ،سـایه ای بـر خـدا افکنـد .مـرگ عیسـی الزامـی بـود تـا نـه تنهـا
انسـان هـا را نجـات دهـد ،بلکـه همچنیـن از خـدا حامیـت کند و شـیطان را به عنـوان متقلب
افشـاء منایـد .در مأموریـت عیسـی ،دوره نجـات پیـش از آن در کار بـود (لوقا بـاب  ۴آیات ۱۸
تـا  .)۲۱زمانـی کـه او شـیاطین را بیـرون رانـد و یا گناهان را بخشـید ،ارسای شـیطان را آزاد می
منـود .بـا ایـن حـال ،ایـن صلیـب بـود کـه اقتـدار کامـل بـرای انجـام آن کار را بـه او داد .از این
رو ،هنگامـی کـه از خـود گذشـتگی عیسـی در آسمان تصدیق شـد ،شـیطان یک رضبـه مهلک
دریافـت منـود و روح القـدس بـه منظـور آمـاده کـردن مـردم بـرای آمدن مسـیح نازل می شـد.

     پنجشنبه     

 ۲۱تیر

نوبر محصوالت
مخاطبان پطرس با سخنان او ،متوجه موضوع مهمی شدند .برخی از آنها ممکن است در
میان کسانی بودند که چند هفته قبل خواستار به صلیب کشیده شدن عیسی بودند (لوقا باب ۲۳
آیات  ۱۳تا  .)۲۵اما اکنون ،آنها که متقاعد شده بودند که عیسی نارصی حقیقتاً مسیح منصوب
خدا بود ،در اندوه فریاد برآوردند« :ای برادران چه کنیم؟» (اعامل رسوالن باب  ۲آیه .)۳۷


اعامل رسوالن باب  ۲آیه  ۳۸را بخوانید .دو رشط اساسی برای آمرزش کدامند؟
توبـه بـه معنـای یـک تغییر جهت ریشـه ای در زندگـی و روی برگرداندن از گناه می باشـد
(اعمال رسـوالن بـاب  ۳آیـه  ،۱۹بـاب  ۲۶آیـه  ،)۲۰و تنهـا احسـاس ناراحتـی یـا ندامـت منـی
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باشـد .توبـه واقعـی بـه همـراه ایمان ،محبتـی از خداسـت ،امـا ماننـد همـه موهبت هـا ،می
توانـد رد بشـود (اعمال رسـوالن بـاب  ۵آیـات  ۳۱تـا  ،۳۳باب  ۲۶آیـات  ۱۹تـا  ،۲۱رومیان باب
 ۲آیـه  .)۴از زمـان یحیـی تعمیـد دهنـده ،توبه با تعمیـد در ارتباط بود (مرقس بـاب  ۱آیه .)۴
یعنی ،غسـل تعمید ابرازی از توبه شـد ،مراسـمی منادین از شستن گناهان و بازسـازی اخالقی
بوجـود آمـده توسـط روح القـدس (اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـه  ،۳۸بـاب  ۲۲آیـه ۱۶؛ مقایسـه
شـود بـا تیطـس بـاب  ۳آیـات  ۵تا .)۷



اعمال رسـوالن بـاب  ۲آیـات  ۳۸و  ۳۹را بخوانیـد .بـه کسـانی کـه توبـه مـی کننـد و غسـل
تعمیـد مـی گیرنـد ،چـه وعـده ویـژه ای داده شـده اسـت؟
در پنطیکاسـت بـه مـردم نـه تنهـا بخشـش از گناهـان ارائـه شـد بلکـه روح القـدس بطـور
کامـل بـرای رشـد شـخصی ،خدمت درکلیسـا و بویژه مأموریت بشـارتی را دریافـت منودند .این
شـاید بـزرگ تریـن برکـت هـا بـود ،زیـرا دلیـل اصلـی وجود کلیسـا ،بـه اشتراک گذاشتن مژده
نیـک انجیـل مـی باشـد (اول پطـرس باب  ۲آیـه  .)۹بنابرایـن ،از این نقطه به بعـد ،آنها تضمین
نجـات و قـدرت روح القـدس را خواهنـد داشـت کـه ایشـان را بـه مأموریتـی کـه کلیسـا به آن
فراخوانـده شـده بـود ،قادر میسـاخت.

چـرا ایــن درک کــه مــا «بخشــش از گناهــان» را داریــم ،بـرای همــه کســانی کــه مــی
خواهنــد انجیــل را انتشــار دهنــد ،بســیار مهــم مــی باشــد؟ گذشــته از هــر چیــز شــما
چــه امیــدی مــی توانیــد بــه کســانی کــه در عیســی هســتند ارائــه دهیــد اگــر خــود
آن را نداشــته باشــید؟

     جمعه     

 ۲۲تیر

مطالعـه بیشتر :فراریـزش روح القـدس در روز پنطیکاسـت ،حقیقتـی بسـیار مهـم را
دربـاره آنچـه در آسمان اتفـاق افتـاد منایان سـاخت و اینکه چگونـه خدای پدر ،قربانی مسـیح
بـرای گناهـان جهـان را پذیرفـت .نـزول روح القـدس همچنیـن نشـان داد کـه کار مسـیح در
آسمان بجـای مـا بـر اسـاس قربانی اش بـر روی زمین ،اکنون رشوع شـده بود .ایـن رویدادهای
شـگفت آور ،آشکارسـازی های بیشتری از این حقیقت شـگرف هسـتند که آسمان و زمین به
طریـق هایـی بـا هـم در ارتبـاط هسـتند که مـا اکنون قـادر بـه درک آن منی باشـیم.
«عـروج مسـیح بـه آسمان ،نشـانه ای بود کـه پیروانش باید وعـده برکـت را دریافت می
کردنـد  ...هنگامـی کـه مسـیح از دروازه هـای آسمانی گذشـت ،در میـان متجیـد و تسـبیح
فرشـتگان بـه تخـت نشسـت .بـه محـض اینکـه مراسـم به پایـان رسـید ،روح القدس بـه وفور
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بـر حواریـون نـازل شـد و مسـیح حتـی بـا وجـود جاللی کـه از ابدیت بـا پدر داشـت ،رفعت
یافـت .نـزول روح القـدس در روز پنطیکاسـت ،برقـراری ارتبـاط و مکاملـه آسمان بـود کـه
مراسـم تحلیـف و تعالـی یافتن نجـات دهنـده کامل شـده بود .بر اسـاس وعـده اش ،او روح
القـدس را از آسمان بـه عنـوان نشـانه ای از اینکـه او در مقـام کاهـن و پادشـاه متـام اقتدار
زمیـن و آسمان را دریافـت منـود و مسـح شـده یگانـه قـوم خویـش گردیـد» — الـن جـی.
وای�تEllen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 38, 39 ،

سواالتی برای بحث
 .۱کلیســا مــی توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه چــه چیــزی از پنطیکاســت را امــروزه
در زندگــی اش تجربــه کنــد؟ چــه چیــزی تکــرار شــدنی و چــه چیــزی غیــر قابــل
تک ـرار مــی باشــد؟
 .۲در مــورد ایــن واقعیــت کــه پطــرس رســتاخیز عیســی را بخــش مهمــی از پیــام
پنطیکاســت خــود کــرد ،بیشــتر بیاندیشــید .آنچــه رســتاخیز را حتــی شــگفتآورتر
نمــود ایــن اســت کــه انتظــارات از مســیح موعــود بـرای یهودیــان در آن زمــان هــر
چــه کــه بــود ،هیــچ کــس انتظــار نداشــت کــه مســیح موعــود از مــرگ زنــده شــود.
ایــن در رادار روحانــی کســی قـرار نداشــت؛ ایــن چیــزی نبــود کــه منتظـران آمــدن
مســیح موعــود پیــش بینــی کــرده بودنــد .مــا چــه درس هایــی مــی توانیــم از ایــن
دربــاره اینکــه بایــد آمــوزه هــای کتــاب مقــدس را در مقابــل آنچــه تعالیــم محبــوب
اخیــر ارائــه مــی دهنــد ،بشناســیم ،بیاموزیــم؟
 .۳اعمــال رســوالن بــاب  ۲آیــه  ۳۸دربــاره نیــاز بــه غســل تعمیــد صحبــت مــی
کنــد .آیــا ایــن بدیــن معناســت کــه هــر کــس کــه عیســی را بــاور داشــت امــا قبــل
از غســل تعمیــد گرفتــن درگذشــت ،بایــد ضرورت ـاً نجــات نیابــد؟ پاســخ خــود را
توضیــح دهیــد.
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