
 قدرت پنطیکاست! 

 (!V4پر از روح القدس خدا ) 

 CH2: 1-13اعمال 
 

 تصویر 

 پاریس، فرانسه و مترو! 

 

 V1محل! 

روز از جشن عید   50مکان، اورشلیم، تاریخ، 

(، یک جشن مهم  Ch12فصح یهودیان )براساس خروج 

یهودی، معروف به "عید هفته ها" است که در  

آن هزاران یهودی برای شرکت در اورشلیم  

؛ Ch23:16زیارت کرده اند. جشن فرمان )خروج 

؛ اعداد  Ch23:15-22؛ الویان Ch34:22-23خروج 

Ch28:26-31 ؛ تثنیهCh16:9-12!) 

 

روز   1هفته و  7روز از مصلوب شدن عیسی ) 50

، این  2022عید فصح(! برای ما، امسال پس از 

ژوئن   5آوریل، جمعه خوب، تا یکشنبه  15جمعه 

خواهد بود، که در تقویم مسیحی به عنوان  

"پنطیکاست" شناخته می شود. عالوه بر موارد  

فوق، همچنین اعتقاد بر این است که روز  

پنطیکاست، روزی بود که خداوند در حدود سال  

وه سینا به موسی شریعت  قبل از میالد در ک 1400

 داد! 

 

  5: 1وعده قدرتی که عیسی، اعمال رسوالن فصل 

داده بود، در حال تحقق است.   8: 1+ فصل 



دادن روح القدس نشانه اصلی آغاز ملکوت  

 خداست! 

 

بدون روح القدس، شاگردی مسیحی غیرممکن و  

حتی غیرممکن خواهد بود. هیچ زندگی بدون  

ح حقیقت، هیچ  حیات بخش، هیچ فهمی بدون رو

مشارکتی بدون وحدت روح، هیچ شباهتی از  

شخصیت مسیح جدا از میوه او و هیچ شاهد  

تأثیرگذار بدون قدرت او وجود ندارد.  

همانطور که بدن بدون نفس یک جسد است،  

کلیسای بدون روح نیز مرده است )جان استات،  

 (.60پیام اعمال رسوالن، صفحه  
 
 

 V2-11پنطیکاست!  

قدس خود را با مظاهر شنیدنی،  گاه روح ال

مرئی و قابل فهم می شناسد. در عهد عتیق  

ستون ابر و ستون آتش وجود داشت )خروج فصل  

(. در غسل تعمید عیسی، کبوتر بود  21-22: 13

  4(. در اعمال فصل 22-21: 3)لوقا فصل 

ساختمان می لرزد. در اعمال رسوالن فصل ششم،  

د. در  صورت استفان مانند صورت فرشته بو

یک زلزله وجود دارد! گاه روح   16اعمال فصل 

خم می شود تا تظاهراتی شنیدنی، قابل مشاهده  

و قابل درک از حضور و قدرت خود به ما ارائه  

 دهد. 

 

در این روز خاص، برکت برای تک تک افراد  

 جامعه مؤمن بود! 



 

هیچ باد وجود ندارد، فقط مانند   - V2صدای 

؛ ایوب  22:16باد به نظر می رسد! )دوم سام 

 (13:13؛ حزق فصل 37:10

 

V3 Sight -   آنها چیزی را دیدند که به نظر می

رسید زبانه های آتش باشد! یحیی تعمید دهنده  

، می گوید که عیسی قرار  16: 3در لوقا در فصل 

 ( 19:18ق است به این ترتیب تعمید دهد! )ساب

 

نه کلمات نامفهوم بلکه زبان های   - V4گفتار  

شناخته شده! زبان های قابل تشخیص! پر شده  

توسط روح القدس، توانمند شده توسط روح  

 القدس برای ماموریت! 

 

با این نشانه های ظاهری، روح القدس به  

عنوان یک واقعیت نامرئی باطنی آمد که حضور  

 و قدرت خدا را نشان می داد! 

 

به آن اشاره   8: 1»قدرتی« که عیسی در فصل  

تواند قدرت »باززایی« )مسیحی  کند، نمیمی

شدن( یا قدرت تقدیس آهسته تبدیل شدن به  

شبیه مسیح باشد! زیرا هیچ یک از اینها در  

اعمال رسوالن آشکار نیست.   2+1کل فصل 

 بنابراین، عیسی به چه »قدرت« اشاره می کند؟ 
 
 

ده می دهد، پر شدن با  »قدرتی« که عیسی وع

»روح القدس« است. این یک قدرت بخشی ویژه  



برای خدمت است که به عنوان »...... تعمید  

یافته با روح القدس« توصیف می شود. و این  

ایده »تعمید« تقریبًا همیشه با این قدرت  

خارق العاده برای خدمت در کتاب اعمال رسوالن  

ی تعمید  همراه است. توجه داشته باشید که وقت

اتفاق می   4: 2با روح در اعمال رسوالن فصل 

افتد، لوقا می گوید: "همه آنها از روح  

القدس پر شدند..." اثر این پر شدن، شهادتی  

بر حقیقت مسیح   قدرتمند و حتی معجزه آسا 

نفر شد   3000بود. که منجر به تغییر دین 

 (.41: 2)اعمال رسوالن فصل 

 

ماهیت تعمید با روح القدس چیست؟ آیا صدای  

باد، زبان های آتش، زبان های دیگر، سخنان  

ستایش، پیشگویی ها و رویاها و رؤیاها است؟  

توانیم به ماهیت معنای تعمید با  آیا می

ریم یا باید همه این موارد  القدس پی ببروح

 را شامل شود؟ 

 

من فکر می کنم ماهیت غسل تعمید با روح  

القدس زمانی است که شخصی که قبالً یک  

ایماندار است، قدرت معنوی خارق العاده ای  

را برای خدمت تعالی بخش مسیح دریافت کند!  

دالیل خوبی برای این باور وجود دارد که این  

متولد شده و تبدیل شده  شاگردان قبالً دوباره 

اند و روح القدس در آنها ساکن شده است  

؛ رومیان فصل  3: 15؛ فصل 10: 13)یوحنا فصل 

(. اما حتی مهمتر از آن این واقعیت است  9: 8

که مسئله تولد جدید و تبدیل شاگردان به  



مورد توجه   Ch1 + Ch2سادگی در اعمال رسوالن 

اورشلیم  گوید: »در قرار نمی گیرد. عیسی نمی

صبر کنید تا دوباره متولد شوید یا تبدیل  

شوید یا در بدن مسیح قرار بگیرید.« او  

گوید: »اما شما قدرت را دریافت خواهید  می

القدس بر شما  گوید: »وقتی روحکرد...« او نمی

بیاید، عضویت در بدن مسیح را خواهید یافت.«  

القدس بر شما  گوید: »اما وقتی روحاو می

 قدرت خواهید یافت.«بیاید،  
 

V9 – V11  از پیدایش   –جدول متحد جدید ملل

Ch10  تا اعمال رسوالنCh2  نوادگان سام، حام ،

اند، بلکه متحد  و یافث، دیگر گیج نشده

 اند! شده

 

لوک اکنون فهرستی از ملیت های نمایندگی  

ارائه می دهد. با سه کشور در شرق امپراتوری  

ان یا ایران  روم در منطقه ای به نام ایر

آغاز می شود و سپس )با تغییر ساختمان( به  

سمت غرب به سمت بین النهرین، عراق امروزی و  

یهودیه حرکت می کند. بعد از آن استان ها و  

نواحی مختلف در آسیای صغیر )ترکیه امروزی(  

و سپس مصر و منطقه بالفاصله به سمت غرب و پس  

تا  از آن روم قرار می گیرند. در نهایت، و 

حدودی تعجب آور، این لیست شامل افرادی از  

کرت و عربستان است. این یک لیست عجیب و  

 غریب است! 

 



جان پیپر آن را اینگونه بیان می کند: »دلیل  

اینکه می گویم آنها مملو از عبادت و ستایش  

است: »ما می شنویم که   11هستند به دلیل آیه 

آنها به زبان خود کارهای عظیم خدا را می  

  4گویند. لوقا این را پری روح القدس در آیه 

می نامد: "و همگی از روح القدس پر شدند و  

به زبانهای دیگر سخن گفتند، چنانکه روح به  

آنها گفت." پر شدن از روح القدس در اینجا  

غرق در عظمت خداوند است. ترجمه تحت اللفظی  

این است که آنها از "عظمت های خدا"   11آیه 

ند. از آنجایی که روح به آنها  صحبت می کرد

بیان می کرد، و از آنجایی که بیان از عظمت  

خدا بود، من کامل بودن روح را به این معنا  

می دانم که تجربه روح از عظمت خدا، تجربه  

 ما از عظمت خدا می شود. 

 

شعله های آتش بر سرشان معرفت خدا را به آتش  

بود.  کشیده بود و آن را به شور تبدیل کرده 

و خشونت و بلندی باد تمام صداهای ضعیف شک و  

تردید و عدم اطمینان را خاموش کرده بود. و  

این گونه هر بقایای ترس و تردید و ضعف در  

تجربه عظمت خداوند فرو می رود. و جسارت و  

شجاعت و غیرت فوق العاده ای از خود بروز  

 داد که آنها به عظمت خداوند شهادت دادند.« 
 

 V12-13مردم!  

دو نوع پاسخ! مردم یا متحیر می شوند و به  

سوی خدا کشیده می شوند که او قدرتش را آزاد  

نمایش   12می کند، یا مسخره می کنند! در آیه 



قدرت خداوند در معجزه زبانها باعث شگفتی و  

حیرت همگان می شود. "متحیر و متحیر." اما  

این سردرگمی جای خود را به دو پاسخ بسیار  

وت داد. برخی با جدیت پرسیدند: این  متفا

( مسخره  13یعنی چه؟ برخی دیگر )در آیه 

کردند و به یک توضیح طبیعی جهش کردند:  

 "آنها شراب زیادی خورده اند." 

 

هر زمان که    -هر زمان که احیاء فرا می رسد 

روح القدس با قدرت خارق العاده ای سرازیر  

هد!  در جامعه مسیحی تفرقه رخ می د -می شود  

برخی صادقانه می پرسند که این چیست، و همه  

چیز را آزمایش می کنند، و به خوبی چنگ می  

زنند. دیگران بیرون می ایستند و به تمسخر  

می افتند و این اشتیاق را صرفًا انسانی می  

 نویسند: "آنها شراب زیادی خورده اند." 

 

 کاربرد 

کتاب مقدس در مورد تعمید ما در روح القدس  

می کند. این یک بار در هنگام تبدیل  صحبت 

شدن به مسیحیت اتفاق می افتد. افسسیان فصل  

در مورد مهر و موم شدن با روح القدس صحبت   1

می کند. بسیار خوب، این یک رویداد یک بار  

است که شما مسیحی شوید. سپس می خواهید آن  

را مانند من در اعمال فصل دوم بخوانید و در  

و جاهای دیگر، مانند   بقیه اعمال رسوالن 

، که کتاب مقدس در مورد  5افسسیان فصل 

ایمانداران پر از روح القدس صحبت می کند،  

مکررًا آن را بخوانید. پر از روح القدس. یک  



غسل تعمید وجود دارد و پرهای متعددی وجود  

 دارد، و این نیروبخش روح القدس است. 
 
 

نابراین، فرض کنید شما یک مسیحی جدید  ب

ید و می خواهید بفهمید که چه هدایایی  هست

برای خدمت به عیسی دارید. شما از روح القدس  

می خواهید که شما را پر کند و خدمت شما را  

به شما نشان دهد. فرض کنید قرار است ازدواج  

کنید، از روح القدس می خواهید که شما را پر  

کند تا اکنون یاد بگیرید که همسری با محبت  

ید. شما باردار هستید و اکنون  و وفادار باش 

می خواهید پدر و مادر باشید، و این یک فصل  

عالی است، از روح القدس می خواهید که شما  

را پر کند تا بتوانید آن غریزه خدادادی را  

برای محبت داشته باشید و فرزندان خود را به  

جالل خدا هدایت کنید. تو مبارزه می کنی، رنج  

رد می کشی، از روح  می کشی، مریض هستی، د

القدس می خواهی که تو را پر کند، تا بتوانی  

استقامت کنی و در رنج هایت، بیشتر درباره  

عیسی بیاموزی و بیشتر شبیه عیسی بشوی. . پر  

شدن های متعدد وجود دارد، و یک موقعیت وجود  

 دارد که در آن مؤمن تعمید می گیرد. 

 

روح  بنابراین، مأموریت عیسی، از طریق ریزش 

القدس او آغاز شده است تا تکمیل بشارت  

جهانی را حفظ کند. بیایید دعا کنیم و از  

عیسی بخواهیم که روح القدس خود را در زندگی  



ما، در منطقه ما بریزد و ببینیم مردم مسیحی  

 می شوند! 

 

این همان روح القدس پر قدرت برای بشارت  

جهانی برای هر مؤمنی در جامعه انجیل، همیشه  

 دسترس است!  در

 

عید فصح و پنطیکاست تنها دو جشن/عید از  

یهودیت هستند که جامعه مسیحی آن را جشن می  

 گیرند! 
 


