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  ،مدرسة الكتاب المقدس قائدعزیزي 
 

كلمة  إلىقیادة اآلخرین للوصول في  إخالصكموأشكر إلھي بیسوع المسیح من جھة جمیعكم بسبب إیمانك 
على الرغم من أنني ال  .فعل أشیاء رائعة و خارقةیثم هللا سوف  من ألن  ،ھذا یمألني باالمتنان .هللا

اآلخرین في ھذه  تدرس وتقودوأنتم  كل أصليي لكن أریدك أن تعلم أنأعرفك شخصیا حتى اآلن، 
  .الدراسة

 
ھما  انباالكت انھذ .سفر األعمال ورسالة رومیةل أثناء دراستنا وذلك دراسة والدة الكنیسةبمعا سوف نبدأ 

، محبة هللا، ونعمتھ، ورحمتھ قائق الحیاة المتغیرة منجسد المسیح، و ح األساس لفھم نشأة الكنیسة،
نركز فقط على مسح تعبدي وعملي لھذین ، سوف األخرى نامثل دراسات .الخالص والتقدیسووالتبریر، 

، للتعمق أكثرشجعك وت، تجعلك تعرف ما في ھذه الكتبصالتي ھي أن ھذه الدراسة  ولتكن .الكتابین
أنا أشجعكم على قراءة وإعادة قراءة  .أفضلبطریقة ن من قیادة اآلخرین وتنمو أقوى في إیمانك حتى تتمك

 .ثم قراءة ھذه الكتب مرة أخرى
أعمال  " أن نضع لھ عنوا، كان من الممكن ھو سفر أعمال الرسلالعھد الجدید،  الوحید فيكتاب التاریخ 

 ."خالل الكنیسة في ومنم قاالمعمال المسیح أ"أو ربما حتى أفضل، " أعمال الروح القدس"أو " الرسل
فَھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتَِبْت ِإلْنَذاِرنَا " من كنیسة القرن األول ھھناك الكثیر یمكننا أن نتعلم

العدید من  ھناك، في سفر أعمال الرسلف.  )١١:١٠كورنثوس ١( "نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر الدُّھُورِ 
 .سوف نجد العدید من التحذیرات كذلككنائسنا لنا ولاألمثلة 

مساعدة من الروح القدس، ب .تحفة الھوتیة من الرسول بولسرسالة رومیة، وھي ثم معا سوف ننظر في 
شعب  - الیھود وعلى ، التبریر علیناطبق ن سنتعلم كیف .سفر وھو التبریرھذا اللسندرس الرسالة الرئیسیة 

ھذه الكتب سوف نطلب اإلجابة على تلك األسئلة  ندرسو مرة أخرى، ونحن . لى العالمعو  -المختار  هللا
 :الحرجة

  مالحظة() ماذا یعني ھذا القول ؟(  
 التفسیر( ماذا یعني ذلك ؟( 
 تطبیقال( ؟ماذا یعني ھذا بالنسبة لي( 

 ٢٩وكما كتب هللا . بركة لآلخرین أطلب من هللا أن یباككم ویجعلكمھذه الدراسة  فيونحن نتحرك 
  . إصحاحا من تاریخ أعمال المسیح المقام من الموت نؤمن أنھ الیزال یكتب تاریخ كنیستھ من خاللنا

  
 دیك وودوارد

  مصغرةكلیة الكتاب المقدس اللالكاتب القس و
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  :قیادة مجموعة درس كتاب
  

. كتاب المقدسعن الالكتب التأسیسیة  ضمنة العملیة ھذه الدراسمدرسة الكتاب المصغرة  أعدتلقد 
دورك كمعلم ھو توجیھ مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین، ومساعدتھم على فھم 

دراسة ما یقرب ستستغرق ھذه ال. حیاتھم تطبیقھا في، واألھم، السرمدیةالمفاھیم، واكتشاف المبادئ 
جزء من خطة استراتیجیة وھي . أكثر من مجرد دورة فھي مصممة على أن تكونأشھر  ثالثةمن 

  .تنمو روحیا وعددیا م على أنكنیستك ةساعدمشخصیا ولنموكم األدوات الالزمة تھدف إلى مدكم ب
  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك

 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  ٧٣- ٦١تیة الدروس الصو(إشعیاء إلى دانیال سلسلة من التسجیالت الصوتیة (  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
 

  قبل الدرس
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ  فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 كذلك سیكون من األفضل أن یحضر الزوج والزوجة معا . عد نفسك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرون
إذا كان ذلك ممكناً، صلي . ل أن یأتي واحد من ال أحدولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفض

َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي . هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصالة ھي أقوى أداة لذلك. من أجلھم باالسم
لحضور لدى رجال ونساء إذا كان ھناك رغبة في ا ).١:١٨لوقا (أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ 

 .  أزواجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال
  ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسیقى . مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب. المساعدةأطلب

 .والترحیب والتسجیل
 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 درس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس كل درس على حدا متذكرا ال: كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  

  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس . ولھمتحیة الجمیع فور وص
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 البدایة بوقت للعبادة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھ.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 سجلاالستماع إلى الدرس الم.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . استخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیق

، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى التطبیق
تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . قشةتقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المنا
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  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا
 اشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القادمة.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 وس كل أسبوعتشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدر.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 امأل ملف التقریر.  
 إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

ن المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن م
. حتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیر. المتعلمین

نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ فمن الجید أن نتذكر وحتى أن . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة

من نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل 
لكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء وقت االلذلك امنح .  شيء لنتذكره

ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي . لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ال، ثم اطرح األسئلة بصوت ع. سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

، یسوع "ابنھ"وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
 .المسیح
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  أعمال المسیح المقام
  
  ١الفصل 

  ٣١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  ووعود الروح القدس تقدیم سفر أعمال الرسل: الھدف

َم یَُسوُع َوَكلََّمھُمْ ١٨ َماِء َوَعلَى األَْرِض، «:قَائِالً  فَتَقَدَّ فَاْذھَبُوا ١٩ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وحِ اْلقُُدسِ  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َوَعلُِّموھُْم أَْن یَْحفَظُوا َجِمیَع َما ٢٠. َوتَْلِمُذوا َجِمیَع األَُمِم َوَعمِّ

  )٢٠-١٨:٢٨متى . (آِمینَ . »َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْھرِ  َوھَا أَنَا. أَْوَصْیتُُكْم بِھِ 
وُح اْلقُُدُس َعلَْیُكْم، َوتَُكونُوَن لِي ُشھُوًدا فِي أُوُرَشلِیَم َوفِي كُ ٨ ةً َمتَى َحلَّ الرُّ لِّ اْلیَھُوِدیَِّة لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ

  )٨:١أعمال . (»األَْرضِ  َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى
إنھ بمثابة حلقة وصل . إن سفر أعمال الرسل ھو السفر الذي یتكلم عن تاریخ الكنیسة في العھد الجدید

كخلفیة لباقي كتابات العھد بین األناجیل األربعة ورسائل الرسول بولس، ویعطینا الكثیر من القصص 
في المأموریة . بالمأموریة العظمى: ھا األناجیل األربعةھذا السفر یبدأ بنفس الطریقة التي انتھت ب. الجدید

وفي . ولكي نفعل ذلك، یجب أن یذھبوا للوعظ، والتعمید، والتعلیم" تلمذوا"العظمى قال یسوع لتالمیذه 
  . سفر أعمال الرسل ھذا ھو بالضبط ما نراه ینفذه التالمیذ، فھو قصة تتمیم المأموریة العظمى

كانت ھذه واحدة من أھم األحداث في تاریخ . ل الروح القدس یوم الخمسینیصف اإلصحاح الثاني حلو
وھذا صحیح أیضا بالنسبة لنا . شعب هللا ألن ال یمكن للكنیسة أن تتمم أغراضھا دون قوة الروح القدس

  . عندما نحاول صنع تالمیذ لیسوع المسیح، نحن نحاول أن نفعل المستحیل دون قوة الروح القدس. كأفراد
. سفر أعمال الرسل ھو تاریخ أناس عادیین جدا فعلوا أشیاء غیر اعتیادیة لنھم مملوئین بالروح القدسإن 

  . نفس ھذا اإللھ، ونفس ھذه القوة ھي متاحة لنا الیوم للقیام بمثل ھذه العمال
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  .أفضل إجابة اختر
 . أیضا اإلنجیل الثالثلوقا، وھو طبیب، وكتب  ھو أعمال الرسلسفر ب ات؟ كأو خاطئة صحیحة  -١
 .العظمى یسوع المسیحبإرسالیة ، جیلااألننھایة بأعمال الرسل یبدأ  سفر؟ أو خاطئة صحیحة -٢
ھ لیس من المھم بالنسبة لنا أعمال الرسل ھو كتاب في التاریخ، فإن سفرألن  خاطئة؟حیحة أو ص -٣

 .الیوم تھدراس
األولى وصل  الكنیسة على أن عمل عنایة، مما یدلأحداث سفر األعمال تمت بكل  ؟خاطئةصحیحة أو  -٤

  . إلى النھایة
 

  . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ھي أسماء أخرى اقترحھا الناس لسفر األعمال؟ما  -٥
 الرسل أعمال -أ

 الروح القدس أعمال -ب
 من الموت مقامالرب ال أعمال -ج
  . كل ما سبق -د

 
 ؟ن قصد هللا من إعطائنا كتب تاریخ مثل كتاب أعمال الرسلذا كاما  -٦
 تباعھاإلفقط لیعطینا أمثلة  -أ

 فقط لیعطینا تحذیرات  -ب
  أن یعطینا أمثلة وتحذیرات على حد سواء -ج
  مسلیة قصص فقط لیعطینا  -د

 
 سفر أعمال الرسل ما ھو الغرض من الكنیسة؟وفقا ل -٧
 الكرازة باإلنجیل -أ

 الذین آمنوا باإلنجیل أن نتلمذ -ب
 اإلنجیلب أن نعمد الذین آمنوا - ج
 أوامر یسوع المسیحأن نعلمھم طاعة كل  -د
  كل ما سبق - ه

 
 الذي كان ینتظره التالمیذ في القدس؟  ما الوعد -٨
 عودة یسوع -أ

 بقوةالروح القدس  حلول - ب
 المأموریة العظمى تتمیم -ج
 االنتھاء من تعلیمھم -د

 
 ؟قصة سفر أعمال الرسللوقا لم ینھي لماذا  - ٩ 
  .ألن الورق نفذ -أ

 .الكنیسة ال تزال تكتب تاریخھا الیوم ألن -ب
 . كتابةال ینھيمات قبل أن  ألنھ -ج
  .قد فقدت من الكتاب على مر التاریخأجزاء ، ولكن كتب النھایة -د
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 ؟بسبب عظة بطرس األولى واحد قرر اتباع یسوع كرب كم - ١٠

 ٣،٠٠٠حوالي  -أ
 كل من كان ھناك -ب
 كانوا خائفین  ال أحد تقریبا ألن كلھم - ج
  عدداللوقا ال یقول لنا كم  -د

 
 ؟ما ھو المغزى من عید الخمسین - ١١

 .كان احتفال الحصاد -أ
 .شھداء الیھودیةكان ذكرى ل -ب
 . لیھود من مصرلكان احتفال الخروج، خالص هللا  -ج
  .جازة من العملخذ إكان مجرد یوم للیھود أل -د

 
 ؟لماذا كان ھذا الوقت مناسب ورمزي لحلول الروح القدس  - ١٢

 .فقط قوة هللاتعتمد على ؛ المأموریة العظمى نبعد اآل ال یجب أن نقوم بأي عملمثل حقیقة أننا ألنھ ی -أ
 اء العطلةالكثیر منھم كانوا خارج المدینة لقضألن زعماء الیھود  القدس سرا علىالروح  إلبقاء حلول -ب
 . تحقیق المأموریة العظمىقوة الروح القدس لحصاد النفوس و مثل لنا العمل من خاللألنھ ی - ج
  . أعمال هللا العظیمة بین البشر آخرنھ یمثل أل -د

 
 ؟ماذا تعني العالمات الخارقة لیوم الخمسین - ١٣

 .مرارا وتكرارا هنمطا یجب علینا تكرار كانت -أ
 . على قوة خارقة للطبیعة والأن یحصرسل فقط یمكن أن العلى دل أنھ ی -ب
 .تجربة عاطفیة جداب إالهللا  نواجھ أنأننا ال یمكن  ناعلمت -ج
 . ، فضال عن تحقیق نبوءات العھد القدیمنبوءة ألولئك الذین سمعوا كانوا -د
  

 عن ؟ ھل سألت هللاأغراضھ على تتمیمعلى معرفة هللا والروح القدس  ساعدكأن ی یمكن كیف
 ھل یمكنك أن تسألھ أن یمنحك ھذه القوة اآلن لتتمم غرضھ؟؟ إذا لم یكن كذلك، بروحھ لتتقوى عطیةھذه ال

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

ستمر اسألھ أن ی. یزال یعمل من خالل الكنیسة الیوم ال ھوبقوة وشعبھ جاء لنھ أل أشكر هللا
 .األسبوععلى تحقیق المأموریة العظمى ھذا  ویساعدك ةعطیك الفرصبروحھ، واسألھ أن ی یقویك
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 تالمیذه باالنتظار قبل أن یبدأوا في تتمیم المأموریة العظمى؟یسوع  أوصى ماذال -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
األناجیل باقي  التي تنتھي بھا  العظمى بنفس المأموریةما ھي أھمیة حقیقة أن سفر أعمال الرسل یبدأ  -٢

 ؟األربعة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ؟میذ لیسوعتال أعلنوا أنھمتعلیم أولئك الذین أن علیھم  عرف الرسلكیف  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
یجب علیك  یسوع التي حددھاربعة أوامر األ ھي ا، مالمأموریة العظمىطیع تأن شخصیا عندما تقرر  -٤

 )٢٠-١٨:٢٨أنظر متى (أیضا أن تطیعھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
أنھ اتبع المسیح، نفس األشیاء التي علمھا المسیح لتالمیذه حدیثا  أعلنتلمیذ كم من الوقت یستغرق لتعلیم  -٥

؟ یتبعوه كل یوم لمدة ثالث سنواتبینما كانوا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ لیسوعھذه الوصایا األربع  الیوم تطیعكنیسة ال ة عامة، ھلبصف -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل  ؟طاعةالفي بما فیھ الكفایة العظمى على محمل الجد  مأموریة یسوعل اتخذت ، ھفكر في نفسك -٧

مثل أي منظمة أخرى المأموریة العظمى ھي میثاق الكنیسة وإن : "یان من مبشر ورعتوافق على ھذا الب
  ؟" ھذا المیثاق أو أنھا یجب أن تتوقف وتكف بشروط  أن تفيالكنیسة  على یجب

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
  

  
  

  الذھاب إلى العمق
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  رةالبصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظو
  
  ٢الفصل 

  ٣٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  أن نفھم كیف أن الكنیسة العالمیة غیر المنظورة متمثلة في الكنیسة المنظورة: الھدف

لََواتِ  ُسِل، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر اْلُخْبِز، َوالصَّ    )٤٢:٢أعمال . (َوَكانُوا یُواِظبُوَن َعلَى تَْعلِیِم الرُّ
  

من سفر العمال یبدأ بوصف یوم الخمسین، الذي یعتبر عید میالد الكنیسة، في ھذا الیوم،  اإلصحاح الثاني
  بدأ 

الناس في سفر في كل مرة كان یأتي الروح القدس على . معھ وبھالمسیح في بناء كنیستھ حتى تكرز للعالم 
ورشلیم، والیھودیة أعمال الرسل كان بغرض تتمیم المأموریة العظمى وھي أن یكونوا شھودا لیسوع في أ

  ).  ٨:١أعمال (والسامرة وإلى أقصى األرض 
ھذه تسمى الحظ النماذج التي ظھرت في الجیل األول في الكنیسة؟  أثناء دراسة سفر أعمال الرسل،

إن شركة المؤمنین التي أنت جزء منھا في مجتمعك، ھي ". البصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظورة"
ور عن الكنیسة الشاملة غیر المنظورة التي یبنیھا المسیح القائم من األموات في ھذا التعبیر المحلي المنظ

عن  تحدید مفھومھاتماما كما أن بصماتنا یمكن أن تحدد أین كنا وماذا لمسنا، كذلك الكنیسة یمكن . العالم
ھذه . عملكانت للكنیسة في سفر العمال بصمات، مما یدل على ان روح هللا كان ی". البصمات"طریق 
الكرازة، والتعلیم، والشركة، والعبادة، والصالة، والوحدة، والتنوع، والتعددیة في القادة، : تشمل

ھذه الخصائص ف. ھذه األمور أیضا تعتبر مقیاس لصحة الكنیسة الیوم. ، والمساواة)أو الحب(والتعاطف 
ة المسیح التي یبنیھا في ھذا العالم تمكننا من قیاس مقدار قولنا أن كنیستنا المنظورة ھي تعبیر عن كنیس

  .الیوم
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  .أفضل إجابة اختر
 . جمیع المسیحیین لدیھم نفس المواھب الروحیة ؟خاطئةصحیحة أو   -١
 . ، الجامعةغیر المرئیةالكنیسة  من ولد من جدید ھو عضو في ؟ كلأو خاطئة صحیحة -٢
 .ر وتكرزتبشكنیسة عندما الكنیسة ھي حقا ؟ أو خاطئة صحیحة -٣
بعد  تعلیم، ال یحتاج ھذا الشخص إلى عندما یعیش الروح القدس داخل الشخص ؟خاطئةحة أو صحی -٤

 .اآلن
 .من المستحیل أن یكون التنوع والوحدة في نفس المجموعة من الناس ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
 

  إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  

 ؟لتلبیة االحتیاجات الھامة للكنیسةلناس ابعض الرسل عین لماذا  -٦
 .مشتركالمھم جدا القیام بعمل  كان من -أ

 .ناسحتیاجات المادیة للاال اھتمام تجاه ب ونشعریكانوا ال  -ب
 .كلمة هللا و الصالةإنھم بحاجة لتكریس أنفسھم ل -ج
 .أنقیاء على أنفسھم حتى یحافظواكان علیھم أن یعزلوا أنفسھم عن غیرھم من الناس  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(تعبیرھا المرئي؟ مرئیة في الللكنیسة غیر " بصمات األصابع"أي من التالي ھي  -٧
 مثیرةالالمعجزات  -أ

 الشركة -ب
 صالةال -ج
 ثروةال -د
 التعاطف، أو الحب -ه
 مبنى الكنیسة الكبیر - و
 عبادةال -ز
 المھنیة الخدمة -ح
 وحدةال - ط
 تنوعال -ي
  التبشیر -ك
 ةطویللفترات الحج  - ل
 المتطرف إنكار الذات - م
 یةتعددال - ن

 مساواةال - س
 هللا طرق جمیع ساھل في الت - ع
 فقرال -ف

 علیمتال -ص
 
 لكنیسة؟خدمة مھمة للماذا التبشیر  -٨
 . الناس للمسیح ھو جزء من المأموریة العظمى جذب -أ

 .تمععلى المج حتى تأثرالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو  -ب
 . على المزید من التبرعات حتى تحصلالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو  -ج
  .أتباع الدیانات األخرى ھمعدد أن یفوقمن المھم بالنسبة للمسیحیین  -د
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 الجماعة؟ إلى قبلوا اإلنجیل وانضمواینبغي أن تفعلھ الكنیسة ألولئك الذین  ذاما -٩
 . ، لدیھم كل ما یحتاجونھال شيء -أ

  تالمیذهك یمھم ومساعدتھم على النموتعل -ب
 .دخلھم بالكامل إلى الكنیسةبلتبرع تطلب منھم ا . ج
  . حقیقيى األقل قبل قبولھم في الكنیسة لمعرفة ما إذا كان إیمانھم مدة سنة علاختبارھم ل . د

 
 ؟األوائل في سفر األعمالن المؤمنین أي من التالي صحیح ع  - ١٠

 .یشبھون بعضھم البعضس اللغة و أنھم جمیعا یتحدثون نف -أ
 . أورشلیمكانوا جمیعا من  -ب
 . نفس األشیاءبجمیعا بالضبط كانوا یؤمنون  -ج
  .جدا ولكن متحدین في إیمانھم بیسوع كانوا متنوعین -د

 
 في الكنیسة؟ خدمةعن ال المسئولمن ھو  - ١١

 فقط راعي واحد -أ
 فقط أولئك الذین یتقاضون على عملھم -ب
  عضاءاألشیوخ وكذلك الو متعددینقساوسة ع، الجمی -ج
  ب بشكل جید للغایةاثبت أنھم یعرفون الكتفقط أولئك الذین  -د

 
 ؟لكنیسة مع بعضھم البعضأعضاء ا ما عالقة - ١٢

 . جمیعا أعضاء في جسد واحد -أ
 . في نفس المجتمع واعیشیمطالبون أن  جمیعا - ب
 .ن لخدمة القس معایمأمور جمیعا - ج
  .أخرى ارتباطاتشابھة ولكن لیس لدیھم تفقط عن طریق معتقدات م ینرتبطم میعاج - د
  

األكثر التي تجدھا ھي  تراھا بوضوح في معظم المسیحیین الذین تعرفھم؟ ما" بصمات"أیة 
 على تحقیق المأموریة العظمى وخدمة اآلخرین؟ كیف الروح القدس یساعدنا وحصعوبة دون قوة الر

 ؟ك أن تخدم هللا في كنیستك المحلیةیمكن كیف؟ التي لدینا المواھب الروحیةب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

یأتي إلى الناس  ألنھ اختار أنأشكره . الكنیسة -جسد المسیح لالمرئیة  اتلتعبیرعلى ا هللا أشكر
سألھ خاصة ا .قوة روحھب وتخدم اآلخرینخدموه و تعطیك فرص لیسألھ أن ا .سوف یحبوه ویخدموهالذین 

 .مع اآلخرین السارة یسوع أخبارعلى تبادل ك أن یساعد
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كمجال یمكن فیھ تطبیق العدید من البصمات المذكورة في ھذا الشرح صغیرة المجموعات الأھمیة  أذكر -١

 .خصوصا الشركة –لسفر األعمال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ الوحدةلماذا یجب علینا الحفاظ على تنوعنا مع تحقیق  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ ھتنوع األفراد في الكنیسة بدال من حلب نفرحلماذا ینبغي علینا أن  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كم ، دائما في صیغة الجمع "راعي"الكلمة الیونانیة لندما نقرأ عن كنیسة العھد الجدید نجد أن ع -٤

یستغرق من الوقت حتى نحصل على عدد وافر من القساوسة الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
التعاطف في كیف یمكن أن نربط ذلك ببصمة خاتم العبادة في الید الیمنى لكنیسة عندما نفكر في بصمة  -٥

الكتاب المقدس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
: ١٣یوحنا (لرسل ثالث سنوات مع االعلى وشك االنتھاء من  عندما كانأعطى یسوع وصیة جدیدة   -٦

الكرازة ھي  كرازة الخارجیةللإن أفضل طریقة : "اآلتيالبیان بالوصیة  بط ھذهكیف یمكنك ر .)٣٥، ٣٤
؟ "الداخلیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
عن جمیع اآلیات والعجائب  مسئوالالذي كان من ، وفقا لبطرس في خطبتھ في یوم عید الخمسین -٧
؟ الف من التحویالت ردا على خطبتھاآلو

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق
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  النماذج المنظورة للكنیسة غیر المنظورة
  
  ٣الفصل 

  ٣٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  .أن نفھم نماذج الكنیسة الولى وھي تواجھ العدید من الفرص والتحدیات: الھدف

وحِ اْلقُُدِس، ٣١ ا َصلَّْوا تََزْعَزَع اْلَمَكاُن الَِّذي َكانُوا ُمْجتَِمِعیَن فِیِھ، َواْمتَألَ اْلَجِمیُع ِمَن الرُّ َولَمَّ
 .َن بَِكالَِم هللاِ بُِمَجاھََرةٍ َوَكانُوا یَتََكلَُّمو

َوالِِھ لَھُ، بَْل َكاَن َوَكاَن لُِجْمھُوِر الَِّذیَن آَمنُوا قَْلٌب َواِحٌد َونَْفٌس َواِحَدةٌ، َولَْم یَُكْن أََحٌد یَقُوُل إِنَّ َشْیئًا ِمْن أَمْ ٣٢
ٍة َعِظیَمٍة َكاَن الرُّ ٣٣. ِعْنَدھُْم ُكلُّ َشْيٍء ُمْشتََرًكا بِّ یَُسوَع، َونِْعَمةٌ َعِظیَمةٌ َوبِقُوَّ ُسُل یَُؤدُّوَن الشَّھَاَدةَ بِقِیَاَمِة الرَّ

  )٣٣- ٣١:٤أعمال . (َكانَْت َعلَى َجِمیِعِھمْ 
والوعود لھا، / في سفر أعمال الرسل نرى تاریخ الكنیسة في القرن األول الذي یظھر الغرض منھا

وبینما . طھاد من الخارج، والخداع والتجارب من الداخلواجھت الكنیسة االض. وقوتھا، وأدائھا وكرازتھا
  .نماذج نتبعھا وتحذیرات نتجنبھا في كنائسنا الیوم یعمل الروح القدس بینھم، یمكننا أن نرى

نكران الذات، والعطاء السخي، والعصیان المدني عندما تتعارض : بعض ھذه النماذج للكنیسة تشمل 
انضباط الكنیسة ضد النجاسة، واستخدام المواھب الروحیة والكرازة، سلطان اإلنسان مع تعالیم هللا، و

هللا یستخدم كل ھذه النماذج لتعزیز غرضھ في . ورفض استخدام الروح لتحقیق مكاسب شخصیة، والشفاء
هللا مستمر في فعل ذلك من خالل الناس والكنائس التي تسمح لروحھ أن یعمل . تتمیم المأموریة العظمى

     .فیھا بحریة
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  أفضل إجابة اختر
 .شیئا واملكیأن المسیحیین یجب أن ال یعلمنا ؟ الكتاب المقدس أو خاطئةصحیحة   -١
 .؟ هللا یحث شعبھ على عصیان الحكومة في جمیع األوقاتخاطئةصحیحة أو   -٢
ئة تلك السلطات مشی تعارضحنا السلطات المدنیة فقط عندما ؟ عصى بطرس و یوأو خاطئة صحیحة -٣

 .هللا
 .عملیةالالروحیة الرعویة و مواھب؟ لیس ھناك فرق بین الخاطئةصحیحة أو  -٤
  

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 جدا؟ أسخیاء عمالسفر األن في لماذا كان المؤمنو -٥
 . الرغبة في العطاء و مساعدة بعضھم البعضبھم الروح شغل -أ

 .هللا حالصیریدون كسب كانوا  -ب
 .كانوا أثریاء للغایة -ج
  .عطاء كان شرطا لعضویة الكنیسةال -د

 
 ؟أدب هللا حنانیا وسفیرةلماذا  -٦
 .كذبوا على هللا و الرسل ألنھم -أ

 .حاولوا خداع الرسل والكنیسة ألنھم -ب
 . الجشعیتصفون بكانوا  -ج
  كل ما سبق  -د

 
 ؟"مقدس"ماذا یعني أن تكون  -٧
 .تخطئعد لم ت -أ

 . الناس العادیینببط ترتعد تلم  -ب
 .مخصص  -ج
  .لدیك استنارة خارقة -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ أي من المواھب الروحیة التالیة رعویة -٨
 المشورة -أ

 تدریسال -ب
 دارةاإل -ج
  تقدیم الطعام -د

 
 ما ینبغي أن تشمل مسؤولیات القس؟ -٩
 إدارة الشؤون المالیة للكنیسة -أ

 م إدارة الكنیسةتنظی -ب
 تنظیف مكان اجتماع الكنیسة -ج
  قضاء الوقت في كلمة هللا والصالة -د

 
 ؟على الكنیسةما ھو تأثیر االضطھاد  - ١٠

 .یھدد بقاء الكنیسة -أ
 .ھانمویھذب الكنیسة ویساعد على  -ب
 .الكنیسة إلحاد یتسبب في -ج
 . لھ أي تأثیر لیس -د
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 ؟وبخ بطرس سمعان الساحر لماذا  - ١١
 .شعر بطرس بالتھدید ألن سمعن كان قوي -أ

 .على بطرس سمعان أن یؤثرحاول  -ب
 .كسب المالقوة الروح واستخدامھا لانھ یمكن شراء  سمعانعتقد ا - ج
  .علناهللا یعارض  سمعان كان -د

 
 ؟الرسل بخدمة یسوع في األناجیلعمال أمعجزات الشفاء في  قارن  - ١٢

 .أعمال الرسل سفرفي  تالمیذه، كذلك فعل معجزات الشفاءد من تماما كما فعل یسوع العدی -أ
 .ھذه الھبة تالمیذه ى، ولكن لم یكن لداشفى یسوع كثیر -ب
 .للقیام بھا تالمیذهن ، ولكن الروح القدس مكالشفاء معجزات یسوع لم یفعل العدید من -ج
  . الشفاء معجزات العدید من وافعل تالمیذهال یسوع وال و - د

 
 ؟لھمالمعجزة  أنتجت ھذه، ماذا ندما شفى بطرس ویوحنا الرجل المفلوج في المعبدع -١٣

 . ینمشھور تھمجعل -أ
 .بدأ اضطھاد عظیم في الكنیسة -ب
 . فرصة أكبر للتبشیر باإلنجیللدیھم أصبح  - ج
  .معجزةاللم یلحظ أحد حقا  . د

 
 ؟عمالسفر األلكنیسة في ل نموذج وھ أي من التالي  - ١٤

 طاءعال -أ
 إنشاء مجتمعات معزولة -ب
 شفاءال -ج
 المواھب الروحیة -د
 نحو الخطیئة محایدموقف  -ه
 عصیان مدني -و
 استخدام الروح القدس بأنانیة -ز
 الستفادة من قوة الروح القدسرفض ا -ح
 االنضباط الكنسي -ط
 ستشھاداال -ي
  العداء تجاه الغرباء -ك
  

ھذه  یستخدمفي الكنائس الیوم؟ كیف ترى هللا  ترونھاد العھد الجدی نموذج من نماذج كنیسةأي 
 أفضل؟بطریقة  هللاك أن تعرف تتحداك أو تشجع النماذجھذه  كیفلمجده؟ التماذج 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

بقوة في  یستخدمكسألھ أن ا .أغراضھ في األرض لتتمیمبقوة من خالل شعبھ  ألنھ یعمل أشكر هللا
  . اعدك على العیش تماما لھسك الروحیة، ویمواھبیعطیك فرص الستخدام لولیعلمك طرقھ، وخططھ، 
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خمسین لھ عالقة بعد عید الكیف تفسر حقیقة أن المؤمنین لم یرغبوا في امتالك أي شيء مباشرة  -١

  بالقداسة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ الروحیة العملیة الموھبة ونموذجالروحیة الرعویة  نموذج الموھبةما ھو الفرق بین  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
لیة للكنیسة؟ ھل یجب ما المسئولیة التي كلف بھا الرسل الشمامسة األوائل، والتي كانت سبب بركة وفعا -٣

  علینا أن ننفذ ونطبق ھذا المبدأ في كنائسنا الیوم؟   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
بھا سفر األعمال؟ بدأ یالتي  ر الكنیسة على المأموریة العظمىتناثواالضطھاد  كیف ساعد  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 اع المسیح أن یعصوا الحكومة المدنیة؟بعلى أتیجب  متى وفقط متى -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
یا وسفیرة؟ أن تمارس التأدیب الكنسي، كما حدث مع حنانالكنیسة الیوم على إلى أي درجة ینبغي كیف و -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
تحصل على موھبتك الروحیة؟ وكیف یمكنك أن تستخدمھا في الكنیسة؟ ف یمكنك أن كی -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  نماذج یوم الخمسین
  
  ٤الفصل 

  ٣٤الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  فھم رسالة استفانوس وتقدیم خدمة شاول، المعروف أیضا ببولس: الھدف

وحِ ٥٥ َماِء َوھَُو ُمْمتَلٌِئ ِمَن الرُّ ا ھَُو فََشَخَص إِلَى السَّ اْلقُُدِس، فََرأَى َمْجَد هللاِ، َویَُسوَع قَائًِما َعْن َوأَمَّ
َماَواِت َمْفتُوَحةً، َواْبَن اِإلْنَساِن قَائًِما َعْن یَِمیِن هللاِ «:فَقَالَ ٥٦. یَِمیِن هللاِ    )٥٦- ٥٥:٧أعمال .(»ھَا أََنا أَْنظُُر السَّ

، وعظتھ المذھلة للیھود في نوسفاصحاح السادس، نقرأ عن اعتقال استبعد تعیین الشماس األول في اإل
فعندما لخص ببراعة العھد القدیم واتھم القادة الدینیین برفض موسى واألنبیاء واآلن . القدس، ثم موتھ

  . یسوع، قاموا برجمھ حتى الموت
فقد استخدم هللا موت استفانوس للتأثیر على شاول الفریسي الذي : حدث شیئین مھمین بعد موت استفانوس

إلى تناثر المسیحیین الذین جالوا  االضطھادا أكبر مبشر ورسول ومعلم مسیحي؛ كذلك أدى أصبح الحق
  . یبشرون باإلنجیل في أماكن خارج أورشلیم

والذي نتج عنھ تتمیم المأموریة العظمى " عید خمسین دائم"حقیقة عبارة عن السفر أعمال الرسل ھو في 
ة في االنتشار بقوة الروح القدس التي تعمل في استمرت البشار. من خالل طاعة الكنیسة األولى

  .    المسیحیین المتناثرین الذین یتبعون قیادتھ
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  أفضل إجابة اختر
 " عید خمسین دائم"سفر أعمال الرسل ھو ؟ أو خاطئة صحیحة -١
ة المأموریبتعلق ی؟ كل شيء تقریبا في سفر أعمال الرسل ھو بطریقة أو بأخرى أو خاطئة صحیحة -٢

 . العظمى
 . رعویةأي موھبة تقریبا  لم یكن لدیھعملي جدا و استفانوس رجلكان  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 . خطبتھ استفانوس وھو یقول؟ كانت قوة الروح على أو خاطئة صحیحة -٤
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 اب المقدس؟الوعظ من الكت التي ھي خلفقوة الرئیسي الما ھي  -٥
 واعظللسنوات الدراسة  -أ

 المھارات المھنیة للواعظ -ب
 ھبة الروح القدس - ج
  الجمھور عدد واھتمام -د

 
 )اختر كل ما ینطبق( عما كان استفانوس یتحدث في خطبتھ؟ -٦
 قصة العھد القدیم بأكملھ -أ

 العھد القدیم ناموسأھمیة الحفاظ على جمیع  -ب
 یسوع وعودة، نھایة العالم - ج
  الدینیین قادةال ھحقیقة أن یسوع ھو المسیح الذي رفض - د

 
 ؟استفانوسالدینیین على رسالة  قادةال كان رد كیف -٧
 .رجموه حتى الموتكانوا غاضبین جدا و -أ

 . بعیدا واضحكوا في وجھھ ومش - ب
 .وضعوه في السجن - ج
  . اتفقوا معھ و تابوا من ذنوبھم -د

 
 في سفر أعمال الرسل ؟ ظھر ألول مرةعندما  كان شاول یفعل ذاما -٨
  یدافع عن استفانوس -أ

 ویحرس ردائھمالموافقة على أولئك الذین یرجمون استفانوس  -ب
 االستماع إلى تعلیم الرسل -ج
  یجلس في السجن الروماني ل یكرز ببشارة -د

 
 ؟استفانوسفعل شاول بعد وقت قصیر من قتل ماذا   -٩
 . مدتاب من ذنوبھ وتع -أ

 . اإلیمان المسیحي ھمناقشیوجبة مع الرسل و  كان یتناول -ب
 . بقسوة بسبب معاملتھم إلستفانوسجمیع أصدقائھ  الم -ج
  . اضطھد المسیحیین بحماس  - د

 ؟مقامالمسیح البالتقى  فورا بعدما) سأو بول(شاول  ماذا فعل  - ١٠
 .شرح ما حدثیذھب على الفور إلى الرسل ل -أ

 . من زعماء الیھود اوفخ اختبأ  -ب
 . أمضى وقتا مع یسوعذھب إلى الجزیرة العربیة و -ج
 .بدأ الكنائسباألخبار الجیدة وذھب في رحلة مھمة للتبشیر  -د
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 ؟خدمتھستعد للی سبول كم سنة أنفقھا - ١١
 ثالث سنوات -أ

 أربع سنوات -ب
 أربعة عشر عاما -ج
  .ثالث سنوات لى األقلع، ولكن تفقونالعلماء ال ی .كل ما سبق ممكن -د

 

التي التضحیات  في رأیك ما لتتبع هللا؟ وأنت كم ستعطي. الحقیقةبر لیبشاستفانوس حیاتھ أعطى 
  وأنت تخدمھ؟  تقدمھا بفرحهللا منك أن  یرید

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

تخبرنا ماذا بخالص؟ لتحولھ عن قوة هللا ل یخبرنا ماذا .اإلیمان بیسوع إلىجدا  "المستبعد" سبول تحول
الذي یمكنك أن " المستبعد"الشخص  ن ھو؟ مه هللا لخدمتھیختارالذي ناس عن ھذا النوع من ال خدمتھ

 ؟من أجلھصلي ت
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

أكثر الناس  خالصل سلطانھشكره على أ. بغیرة وحماسأولئك الذین یخدمونھ من أجل  أشكر هللا
سألھ ا .یخلصھملھم الحقیقة و یظھر أن ھسألیصا ألولئك الذین یعارضون یسوع واخص صلي . المستبعدین

 . غیرة وحماسأن یجعلك تخدمھ ب
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َونَْحُن ") ٢٨:٨رومیة ( في الرسول بولس اكتبھالتي اآلیة العظیمة بتصل استفانوس یكیف استشھاد  -١

وَن َحَسَب قَ   ؟"ْصِدهِ نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْیِر لِلَِّذیَن یُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذیَن ھُْم َمْدُعوُّ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
األصحاح ( في السامرة  الخمسین الثاني مع صحاحاأل الرسل أعمال ن فيیوم الخمسیكیف یمكنك ربط  -٢
في منزل قائد المئة الروماني،  بطرس بخدمة، و) ١٩ صحاحاال(بولس في أفسس  خدمة، في بدایة )٨

؟ )١٠االصحاح ( كورنیلیوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كیف تتعلق من حیث  لتفاصیل،في ا قد تكون فریدة من نوعھا من أن أیام الخمسین ھذهعلى الرغم  -٣

بیوم الخمسین الذي نحتاجھ لنشر اإلنجیل في العالم؟ المبدأ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 . شرحا؟ خمسینال قوةیمكننا طاعة وتنفیذ المأموریة العظمى دون  ھل -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ یوم خمسین شخصيدیك وضروري للغایة، أن یكون ل، تقد أنھ من الممكن في واقع األمرھل تع -٥
شرحا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ ١٣-٩: ١١في لوقا  یوم خمسین شخصيلنا كیفیة السعي ل كیف بین یسوع  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
حیاة الخدمة كأتباع لیسوع المسیح دون یوم خمسین في الواقع بالنسبة لنا أن نعیش  ا، وممكنل حقاھ  -٧

   شخصي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق
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  كیفیة صناعة التلمیذ
  
  ٥الفصل 

  ٣٥الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  یستخدم تالمیذه لیصنع بھم تالمیذ آخرین أن نفھم كیف هللا :الھدف

ٍة، الَِّذي یَتَّقِیِھ ٣٥. ُجوهَ بِاْلَحقِّ أَنَا أَِجُد أَنَّ هللاَ الَ یَْقبَُل اْلوُ «:فَفَتََح بُْطُرُس فَاهُ َوقَالَ ٣٤   بَْل فِي ُكلِّ أُمَّ
  )٣٥- ٣٤:١٠أعمال .(َویَْصنَُع اْلِبرَّ َمْقبُوٌل ِعْنَدهُ 

في القصة األولى، قاد الروح القدس فیلبس . ھناك قصتان في سفر األعمال تبین لنا كیف هللا یصنع تالمیذ
كان ھذا الرجل اإلثیوبي یقرأ نبوة عن . لیذھب إلى الصحراء ویشارك الخبر السار مع رجل إثیوبي

. فیلبس شرح لھ الحق، وعندما آمن اإلثیوبي بیسوع، عمده فیلبس. المسیح في سفر إشعیاء ولم یكن یفھمھا
لیساعدھم على التغلب على األحكام المسبقة، بأن  رؤیة وكرنیلیوس في قصة أخرى، أطى هللا بطرس

شرح الحق لكرنیلیوس عندما ذھب بطرس و. ما كما فعل الیھوداألمم یمكن أن یقبلوا بشارة اإلنجیل تما
  .وأھل بیتھ، جاء الروح القدس على األمم تماما كما فعل في یوم الخمسین

إن ھذه األمثلة الموحاة تظھر . في ھذه القصص عن فیلبس وبطرس نجد منھجیة ترینا كیف نصنع تالمیذ
عندما تقبل . ي حیاة الشخص الضال وفي صانع التالمیذلنا كیف یعمل الروح القدس من خالل كلمة هللا وف

نحن یمكننا أن نلعب دورا مھما في صناعة . بذرة كلمة هللا في قلب مفعم باإلیمان، یحصل الحمل الروحي
  .التالمیذ، عندما نشارك اآلخرین بكلمة هللا وعندما یعمل هللا في قلوبھم لیساعدھم على فھمھا وقبولھا
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  إجابةأفضل  اختر
عدة مرات في سفر التغلب على األحكام المسبقة  الناس على الروح القدسساعد ؟ أو خاطئة صحیحة  -١

 . أعمال الرسل
أن یفعل هللا لھ ، حتى بعد أن قال أن یذھب إلى منزل أحد الیھود بطرس رفض ؟خاطئةصحیحة أو  -٢

 .ذلك
 .مثل هللایكان  بطرسنحني لھ ألن أن یلیوس كرنلسمح بطرس  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
أن ینھي بطرس حتى قبل  انسكب الروح القدس على الوثنیین في منزل كرنلیوس؟ أو خاطئة صحیحة -٤

  حدیثھ
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
  عن المالءة التي بھا حیوانات نجسة؟ بطرسرؤیة  ذا تعنيما -٥
 . للبشر كمالحیوان المقصود منھا أن اإلنجیل موجھ ل  -أ

 . غذائي واحد غیر مھتم بنظامهللا  -ب
 . نجسا نھأعلى أي إنسان  إلى أن ننظرینبغي لنا أبدا ال  -ج
  .مزید من النومالعلى  أن یحصل، وینبغي بطرس مجھد جداكان  - د

 
 ؟ما وعظ بطرس في أسرة كرنیلیوساإلنجیل عند ھو الحاجز االجتماعي الذي تخطاه ما -٦
 بین الناس العسكریة والمدنیین زحاج -أ

 ممبین الیھود واأل حاجز -ب
 بین الفئات العمریة المختلفة حاجز -ج
  مختلفةألوان البشرة  لھمالذین بین الناس  حاجز -د

 
 ؟س إلى غزة لیتحدث مع اإلثیوبيفیلیب لماذا ذھب -٧
 .یفضل العمل في األماكن المعزولة كان  -أ

 .ذلكل قال الروح القدس أن یفع - ب
 .كون ھناكللرجل اإلثیوبي وقرر أن ی السفر كان یعرف خطة -ج
  . حدث ما حدث تماما عن طریق الصدفة . د

 
 المعمودیة؟ فيما ھو الجانب األكثر أھمیة  -٨
 التغطیس أو الرشما إذا كانت  الطریقة -أ

 امكان حدوثھ -ب
 الكلمات المنطوقة قبل وأثناء و بعد - ج
  الشخص نإیمامعنى الحدث و -د

 
 ؟ن التالي ھو وصفا جیدا للمعمودیةأي م -٩
 حفل زفاف روحي -أ

 داخلي الخاصموقف  -ب
 الشخص روحانیةاولة ال لزوم لھا إلثبات مح -ج
  تماما ایجب القیام بھ طقوس جامدة، – د
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 المعمودیة؟تحقق ماذا  - ١٠
 . یةدوعممدون  أن نخلصال یمكن  ،من خطایانا تخلصنا -أ

 . أننا صادقوندل على ت -ب
 . إیمانناب بل ھي اعتراف علني -ج
  .یظھر لآلخرین مدى نضجنا الروحي -د

 
 ؟أي من التالي ھي موارد حیویة لصنع التلمیذ -١١

 كلمة هللا  -أ
 روح هللا -ب
 هللا خادم -ج
  كل ما سبق  -د

 
 ؟ب أن الروح القدس یعمل من أجل صنع التلمیذمن یج في - ١٢

 بإیمانھك راشفي الشخص الذي ی -أ
 في الشخص الذي یسمع الكلمة ویقبلھا -ب
  .ھما، الذي یشارك بالكلمة والذي یسمعھاكال -ج
  ا الفكریاھو تماما قرار ھذا وال ذاك، ال – د
  

؟ كیف ترغب تالمیذ؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا ال صنعفي یستخدمك ویساعدك هللا أن  طلبت منھل 
 یم المأموریة العظمى؟ إلى ماذا تحتاج لتكون مؤھل للقیام بذلك؟ من هللا أن یستخدمك ویساعدك في تتم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

المواھب  من أجلأشكر هللا  .لخالص معكشاركوا الخبر السار لأشكر هللا على الناس الذین 
الناس الذین یمكنك  إلىقودك أن یساعدك على النمو كتلمیذ وی سألھا. كل واحد منال أعطاھا التيالروحیة 

 .أن تشارك إیمانك معھم
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؟ في التاریخ العلمانيأثر  كان لھ آسیا في النتقال إلى أوروبا بدال من الكنیسةس باف قرار بولكی -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
أربعة عشر عاما في بولس قضى في مكان ما بین ثالثة وأن  یخبرانااألولین من غالطیة  صحاحیناإل -٢

ف تعتقد كی. الحیویة وخدمتھبدأ حیاتھ التبشیریة مقام قبل أن یشارك الرسل ویالمملكة العربیة مع المسیح ال
رسول مثلھم؟  قادرا على إقناع الرجال بأنھ س كانأن بول

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 سحیاة بوللحنانیا لمحة عامة عن إرادتھ ل أعطىأن هللا  فيكیف نطبق ما نتعلمھ عن التوجیھ اإللھي   -٣

 أعطى بولس موجھ واحد؟  ولكنھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
/ أن بولس الرسول رأى رجال في مقدونیة الدعوة  فيق ما نتعلمھ عن التوجیھ اإللھي كیف لنا أن نطب  -٤

؟ وصل وجد في فیلبي اجتماع للصالة یتكون فقط من النساءلكن عندما الرؤیة، و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
ھي فتحت الكلمة، والروح القدس فتح قلب لیدیا وتح ف سبول، كیف نطبق الواقع أن تبدأ بما أعطاه هللا -٥

بولس؟ ل المرسلة بالنسبةلكنیسة الذي أصبح المكان المفضل واألكثر أھمیة ل، بیتھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
  ھل بیتك؟ بالقول آمن بالرب یسوع المسیح فتخلص أنت وأماذا یعني  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  
  تغیر؟ نھأ لماذا تعتقد؟ وسكورنثفي أثینا و الوعظفي  بولس حول استراتیجیة كان مختلفا ذاما  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق
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  یوم الخمسین الخاص ببولس
  
  ٦الفصل 

  ٣٦الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  أن نعرف المزید عن لقاء بولس مع یسوع، ونفھم المھمة التي دعاه هللا لیتممھا: الھدف

ألَنِّي لِھَذا ظَھَْرُت لََك، ألَْنتَِخبََك َخاِدًما َوَشاِھًدا بَِما َرأَْیَت َوبَِما َسأَْظَھُر  َولِكْن قُْم َوقِْف َعلَى ِرْجلَْیكَ  
ْعِب َوِمَن األَُمِم الَِّذیَن أَنَا اآلَن أُْرِسلَُك إِلَْیِھْم، ١٧لََك بِِھ،  لِتَْفتََح ُعیُونَھُْم َكْي یَْرِجُعوا ِمْن ١٨ُمْنقًِذا إِیَّاَك ِمَن الشَّ

ًبا َمَع َماٍت إِلَى نُوٍر، َوِمْن ُسْلطَاِن الشَّْیطَاِن إِلَى هللاِ، َحتَّى یَنَالُوا بِاِإلیَماِن بِي ُغْفَراَن اْلَخطَاَیا َونَِصیظُلُ 
  )١٨- ١٦:٢٦أعمال .(اْلُمقَدَِّسینَ 

ال یمكننا تفسیر . كان لشاول، المعروف أیضا باسم بولس لقاء غیر عادي مع یسوع على طریق دمشق
فقد كانت نقطة تحول في حیاتھ والتي شكلت مستقبلھ . خصیة ھذا الرسول بمعزل عن ھذا االختبارش

ھذا االختبار ذكر عدة مرات في سفر أعمال الرسل، مرتین منھم من بولس عندما كان . ومستقبل الكنیسة
  .في المحاكمة

لماذا : "ھ، سألھ الربولكن عندما ظھر یسوع ل. كان بولس یكره المسیح، وكان یضطھد المسیحیین
في " من أنت یارب؟: "لذلك سأل. بولس لم یكن یعرف حتى من الذي كان یتحدث معھ" تضطھدني؟

الرسغ "سیطرة الرب علیھ قبل بولس ". المروض"تجربة التحویل ھذه، وحشیة شاول تحولت إلى بولس 
  .وأصبح متواضعا وقابال للتعلیم" واللجام
ولكن عندما تقابل مع . اذا فعل هللا لنا لیعطینا الخالص عن طریق یسوعمبولس شرح  ھ،في رسائل مؤخرا

  " یا رب ماذا ترید مني أن أفعل؟: "لكنھ سأل" ماذا ستفعل لي؟: "یسوع ألول مرة، لم یكن یسأل
أظھر هللا لحنانیا خططھ . بعد اختباره على طریق دمشق، قید بولس لرجل یدعى حنانیا الذي عمده

عندما . ، بأنھ سیكون أداتھ المختارة لیأخذ اإلنجیل أوال إلى الیھود ثم إلى األمم وملوھمالمستقبلیة لبولس
  .، وھي أن نعمة هللا تغیر الحیاةعلم حنانیا أن ھذا العدو للكنیسة تحول، اعتبره أخ ألنھ فھم قوة اإلنجیل
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  أفضل إجابة اختر
المسیح وعدو  كان یكره، أعمال الرسلمرة في سفر  ظھر شاول ألولأو خاطئة؟ عندما  صحیحة -١

 .للكنیسة
 .ختبار، ولیس على االكلیا على فھمھ الفكري لإلنجیلتحویل شاول  اعتمد؟ خاطئةصحیحة أو  -٢
 .، ولیس فقط الكنیسةأو خاطئة؟ اتھم یسوع شاول باضطھاده صحیحة -٣
عمل فیھ ی س لم یكنغضب شاول ضد الكنیسة عالمة على أن الروح القد؟ كان خاطئةصحیحة أو  -٤

  .على اإلطالق
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ؟یسوع على كراھیة شاول لھ كان رد كیف -٥
 . في مملكتھ یدخل شاول أن یترك أبدا تعھد -أ

 .یمرضعاقب شاول بجعلھ  -ب
 . مؤمن بسببھیعاني شاول بحیث ال  تالمیذه من حمى -ج
  .عھ بالحقیقة ویدعوه للخدمةلیقنظھر لشاول  -د

 
 ؟سألھ یسوع لشاولالذي ما السؤال   -٦
 " لماذا تضطھدني ؟" -أ

 " لماذا أنت متحمس لذلك؟" -ب
 " ؟تسافر على ھذا الطریق وأنتمنذ متى " - ج
  " ؟في التطوع للمھمة ھل تفكر" - د 

 
 ؟الذي سألھ شاول لیسوعما السؤال  -٧
 " القیامة في الواقع؟حدثت كیف " -أ

 " من أنت یا رب؟" -ب
 " ؟یعني مثل االبن الضالماذا " -ج
  " ؟كیف ھي السماء" - د

 
 ؟ولقائھ مع هللا" عید خمسین شخص ما"ما ھو األكثر أھمیة حول  -٨
 حدث ھذاكیف  -أ

 تفاصیل التجربة -ب
 نتائج التجربة -ج
 إذا كان یوافق اآلخرین على تجربتھ ما -د

 
 ؟ل الخیرلماذا ینبغي لنا أن نفع  -٩
 من أجل إقناع اآلخرین -أ

 حتى نخلص -ب
 خلصناألننا  -ج
  .على اإلطالق ألن الخالص یأتي باإلیمان نعمل الخیرال ینبغي لنا أن  -د
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 ؟بیسوعقیم بولس عندما التقى ماذا حدث ل - ١٠

ح في غایة أصب لھ ال قیمة اعتبرهما ذو قیمة أصبح غیر مھم وانقلبوا رأسا على عقب بحیث ما كان  -أ
 .األھمیة

 . ، ولكن كل شيء آخر بقي على حالھأصبح یسوع أعلى قیمة لھ -ب
 .أنھا لم تتغیر على اإلطالق -ج
  .قبلمؤھالتھ أكثر من بدأ یقیم تراثھ و -د

 
 عمد بولس؟أن ی إلقناعھحنانیا لظھر هللا أ ماذا - ١١

 بالتزامھ ره كل الخطایا حنانیا الماضیة، لیذك -أ
 بولس بحمایتھ من تھدیدات سوف یقومونكة الذین المالئ -ب
 حنانیا إذا لم یطیعالذي سیلقاه العقاب  -ج
  في المستقبل لبولس  خطط هللا -د
  

إذا كان األمر كذلك، " ؟رب، ماذا ترید مني أن أفعل یا: "سمثل بولسألت ھذا السؤال أنت ھل 
 طلب منھ اآلن؟یجعلك ال تي سبب سؤالك؟ إذا لم یكن كذلك، ھل ھناك أ على رد هللا كان كیف

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

صلي  .یرید منك أن تفعل من أجل تحقیق ھدفھ لحیاتك ذاسألھ ماا .حیاتكألن لدیھ خطة ل هللا أشكر
 . تخدمھ وأنتمن خالل حیاتك  ثمارالكثیر من ال ینتج أنمن اجل 
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؟ تجربة بولس على طریق دمشق، تطبق شخصیاكیف في رأیك  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
نتائج تجربة بولس  ، ما ھيربة بدال من تفاصیلھانتائج التج روحیة ھيالتجربة ال فيأھم جزء  إذا كان -٢

؟ وكیف لنا أن نطبقھا على أنفسنا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، حیث یصف ١٧-٧:٣في فیلبي ما جاءطبق وأنت تجیب على ھذا السؤال الثاني، كیف أنت شخصیا ت -٣

ھا؟ بولس ھذه التجربة من حیث نتائج
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
أصعب شخص یمكن تحویلھ إلى المسیح،  ما ھو التطبیق بالنسبة لنا من واقع أن شاول الطرسوسي یبدو -٤
 مع ذلك أصبح أعظم مبشر للكنیسة؟و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل ، االختبار كلمةسول بولس بصرف النظر عن الر وخدمةحیاة  أن نفسر كل نظرا ألننا ال یمكن -٥

تؤمن باالختبار المسیحي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ لالختبارات، كیف یمكنك أن تبحث عنھم، ھل تسعى كان لدیك أي اختبار في رحلة إیمانكھل  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
عن معرفة لرسول بولس مثال ایعلمنا ماذا . ونطلب ونقرع في طریقنا لمعرفة هللایسوع علمنا أن نسأل،  -٧

؟ هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  نماذج یوم الخمسین تؤسس الكنیسة
  
  ٧الفصل 

  ٣٧الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  أن نتعلم من مثال بطرس في تأسیس الكنائس: الھدف 

بِّ یَُسوَع اْلَمِسیحِ فَتَْخلَُص أَْنَت َوأَْھُل بَْیتَِك    )٣١:١٦أعمال (آِمْن بِالرَّ
ةُ هللاِ لِْلَخالَِص لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل  الً ثُمَّ لِْلیُونَانِيِّ : اْلَمِسیحِ، ألَنَّھُ قُوَّ رومیة (لِْلیَھُوِديِّ أَوَّ

١:١٦(  
أناس كثیرون وجدوا صعوبة في تصدیق أمر خالص شاول مضطھد الكنیسة وخاصة حنانیا، الذي أمره 

لخدمة وكانت ھذه بدایة . ر أن یشھد بأن یسوع ھو المسیحبدأ بولس على الفو. هللا أن یشفي ویعمد بولس
  . كثر تأثیرا في العھد الجدیداأل

وتعلم ما كتبھ بعد ذلك في . وفقا لغالطیة اإلصحاح األول، قضى بولس عدة سنوات مع یسوع في العربیة
س مسیرتھ التبشیریة بدأ بول. ثم التقى بسائر الرسل والكنیسة وبدأ خدمة تأسیس الكنائس عند األمم. رسائلھ

خطتھ للذھاب إلى أسیا تعدلت من قبل الروح . مع برنابا، ونشر اإلنجیل في منطقة البحر األبیض المتوسط
ونتیجة لذلك، التقى بلیدیا واستخدم منزلھا كقاعدة للوصول برسالة . القدس، فذھب إلى أوربا بدال من أسیا

لى عقب، وتم القبض على بولس وجلده وسجنھ، ثم خرج انقلبت مدینة فیلبي رأسا ع. اإلنجیل إلى فیلبي
  . بطریقة معجزیة

تأسیس كنیسة أثینا وكورنثوس  على الرغم من إعتزاز بولس بفیلبي إال إنھ واصل رحلتھ التبشیریة إلى
  . وذلك للوفاء بالمأموریة العظمى
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  أفضل إجابة اختر
 .ئفاخا، كان حنانیا تحویل شاول عنیا حنانمع هللا أوال  تحدث؟ عندما أو خاطئة صحیحة -١
لشاول أظھر یسوع مع یسوع على طریق دمشق، ) بولس(؟ عندما تقابل شاول خاطئةصحیحة أو   -٢

 .حیاتھخطة كاملة ل
 .أي لحظة في حیاتھ أبدا مع سائر الرسل عن شاورلم یتشاول  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 . أبدا ولم یبشر لألمم، ودباالنجیل للیھبشر فقط  س؟ بولأو خاطئةصحیحة  -٤
كان التاریخ سار بطریقة مختلفة ، إلى أوروبا بدال من آسیابولس  لم یذھب؟ إذا أو خاطئةصحیحة  -٥

  تماما
 
  . ر إجابة واحدة لكل سؤاللم یذكر خالف ذلك، اخت ما
 
 ؟ةلماذا رسائل بولس مھم -٦
 .أنھا تساعدنا على فھم التاریخ -أ

 .التعامل مع المشاكل التي تواجھ الكنیسة وانتشار اإلنجیلأنھا تبین لنا كیفیة  -ب
 . أنھا تظھر كمال الكنیسة . ج
  . عن آخر األیامأنھا تعطینا نبوءات مفصلة  . د

 
 ؟في فیلبيعندما وصل ألول مرة  سبول ذا وجدما  -٧
 معبد یھودي كبیر حیث بشر الرجال الیھود -أ

 نمعبد روماني حیث بشر للوثنی -ب
 النھر بالقرب منلنساء الیھودیات صغیر ل تجمع -ج
  یرجمھحشد غاضب یرید أن  -د

 
 ؟مھمةلیدیا  تلماذا كان  -٨
 .ظھرت في سفر األعمال واحدة من النساءأول ھي  -أ

 . أصبح بیتھا قاعدة بولس في فیلبي -ب
 .في أوروبا ىأصبح منزلھا الكنیسة األول -ج
  كل ما سبق -د

 
 ؟دما كانوا في سجن في فیلبيماذا فعل بولس وسیال عن -٩
 . محام لمساعدتھم على الخروج طلبا عنأرسلوا  -أ

 .خططوا للھرب  -ب
 .رنموا سجدوا  -ج
 . األمل ألن هللا لم یحمیھم فقدوا  -د

 
 ؟"یؤمن بالرب یسوع المسیح"أن  معنىما   - ١٠

 رائعبأن یسوع  أن تؤمنببساطة  -أ
 نھ ھو الرب، واإلنتماء لھاإلیمالن بأن یسوع ھو المسیح، وأ -ب
 اإلنجیل فيفھم كل التفاصیل فكریا  -ج
  نتفق مع المسیحیین اآلخرینأن  -د
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 ؟عن كنیسة فیلبي سبول تفكیركان  ماذا  - ١١
 . كنیستھ المفضلة تكان -أ

 .مشاكل الكنیسة العدیدةحزن على  -ب
 .  عناد أھل فیلبيكان غاضبا من  -ج
  . تفعل المزید البقائھ خارج السجنأن  كان یعتقد أنھا ینبغي -د

 
 ؟موضوع رسالة بولس إلى األثینیین كان ذاما - ١٢

 الفلسفة الیونانیة حقیقة -أ
 الحقیقة البسیطة من اإلنجیل -ب
 حبھ للكنیسة في أثینا -ج
  . نھ لم یكتب رسالة إلى األثینیینشيء مما سبق، إال  -د
  

وجدت من السھل قبول كلمتھ كحقیقة؟ لماذا أو ؟ ھل ھأن نستجیب عندما نسمع كلمتهللا  ناریدكیف ی
 لماذا ال؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

؟ ك لھ كربحیاتك باتباع ت، كیف تغیر؟ إذا كان األمر كذلك"بالرب یسوع المسیح أن تؤمن" اخترتھل 
 اآلن؟ ھل ترید أن تسلم لھ حیاتك؟ یر إذا آمنت بھ وتبعتھتغحیاتك سوف تأن تعتقد إذا لم یكن كذلك، كیف 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

، مثل بولس وسیال عندما كانوا في السجن، روفیمكن عبادتھ حتى في أصعب الظ  أنناهللا أشكر
سألھ ا .، حتى لو كنت تمر بوقت عصیبأن یساعدك على عبادتھ الیومسألھ ا. ویرعاناألنھ ھو دائما معنا 

  . أن یریحك ویستخدم ظروفك كشھادة لھ وعلى نشر اإلنجیل
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في منزل  وثني األولال إلىللوصول  ھیمكن استخدام بطرس حتى عصبتعلى الرب  تغلبكیف  -١

؟ كورنیلیوس، قائد المئة الروماني
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ؟مع الحیوانات النجسة التي رآھاالرؤیة مع الوثنیین و نطبق اختبار بطرسكیف ینبغي لنا أن  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
الذین یقنعوك بأنك ال ینبغي علیك أن تشارك معھم اإلنجیل؟ الناس  تعصب جھةھل لدیك  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 .ضالالشخص الة بین هللا والقائمثالثة الشرح سلسلة االرتباط اصف و -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ، والغرض منخدمة الرسل؟ ما ھي أھمیتھا و معناھامھما في لعب دورا لماذا معمودیة الماء ت  -٥

  ).٢٠- ١٨:٢٨أنظر متى (معمودیة أولئك الذین أعلنوا انھم أصبحوا تالمیذ یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
لفیلبس بأنھ ترك خدمة مثمرة في السامرة وخرج إلى الروح القدس  قیادة على حیاتنا نطبقكیف  -٦

  الصحراء لیكرز لرجل واحد من أثیوبیا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، بأنھ دخل ١٢و ١١أمام قادة الكنیسة الیھود في اإلصحاحین  نطبق ما فھمناه عن دفاع بطرس كیف -٧

منزل رجل أممي من أعداء الرومان وكرز باإلنجیل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  إلى العمق الذھاب
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  وعظ بولس
  
  ٨الفصل 

  ٣٨الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  أن نفھم وعظ بولس وكیف قاد خدمتھ: الھدف

َم بِفََرحٍ َسْعیِي َواْلِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتُھَا َولِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب لَِشْيٍء، َوالَ نَْفِسي ثَِمینَةٌ ِعْنِدي، َحتَّ  ى أُتَمِّ
بِّ یَُسوَع، ألَْشھََد بِبَِشاَرِة نِْعَمِة هللاِ   )٢٤:٢٠أعمال (ِمَن الرَّ

بعض الدارسین یعتقدون أن بولس لم یكن موفقا في خدمتھ في أثینا ألنھ حاول أن یستخدم ذكاءه في عظتھ 
لكن یرى البعض اآلخر أنھ كان بارعا في استخدامھ لثقافتھم وتوصیل . منواوفقط عدد قلیل من الناس آ

وفي كلتا الحالتین، یبدو أنھ قد تعلم الكثیر، ألن في محطتھ التالیة، في . رسالة اإلنجیل لھم دون ھجوم
  . كورنثوس، قرر ببساطة أن یعلن الخبر السار أن یسوع قد مات من أجل خطایانا وقام من بین األموات

بعد ذلك، توقف بولس في میلیتس لیقول وداعا لقادة الكنیسة في أفسس، حیث كان قد خدم ألكثر من ثالث 
لكنھ كان متیقنا أن هللا یریده . فقد علم انھ لن یرھم مرة أخرى، وھناك معاناة تنتظره في أورشلیم. سنوات

 . قة التي أدار بھا خدمتھكلماتھ القلبیة لقادة أفسس تظھر عاطفتھ ونزاھتھ في الطری. أن یذھب
في أورشلیم، ذھب . وخاصة الیھود مع كل واحد یلتقي بھ ألنھ یحبھم، كان بولس یتوق أن یشارك اإلنجیل

ولكن وھو ھناك، كان الحشد . یكل لیثبت أنھ لیس ضد ناموس موسى، كما زعم بعض الناسإلى الھ
لن رسالتھ ویفعل كل شيء من أجل وحتى في ذلك الوقت كان بولس یستغل الفرصة لیع. یتحرك ضده

  .اإلنجیل
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  أفضل إجابة اختر
 .مثمرة جدا في أثینا سبول دمةت خ؟ كانخاطئةصحیحة أو  -١
 .؟ كان ھناك العدید من األصنام في مدینة أثیناأو خاطئة صحیحة -٢
 .یلكان نھج بولس العادي ببساطة أن یعلن اإلنجبعد تجربتھ في أثینا، ؟ أو خاطئة صحیحة -٣
؟ الرسالة األساسیة لإلنجیل ھو أن یسوع المسیح مات من أجل خطایانا و قام من ئةأو خاط صحیحة -٤

 .بین األموات
 

  . ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت
 
 ؟أن یسوع قد قام من بین األمواتبس شعب أثینا على ادعاء بولاستجاب  كیف  -٥
 .الرسالةببحماس  آمنوا -أ

 . د أن یسمع أكثرلم یرالعدید والعدید  آمن -ب
 . لسماع أكثر من ذلك، ولكن كثیرین آخرین سخروا منھاأراد بعض  -ج
  . رجمھحاولوا ة وجروه خارج المدین -د

 
 ؟كم من الوقت قضاه بولس في أفسس -٦
 بضعة أیام فقط -أ

 نحو ستة أشھر -ب
 وسنثالوقت الذي قضاه في كور نفس -ج
  نصفو ثالث سنوات -د

 
 ؟أورشلیمفي میلیتس في طریقھ إلى  مع من اجتمع بولس -٧
 سجان فیلبيلیدیا ، تیموثاوس، و -أ

 بعض الفالسفة من أثینا -ب
 اإلمبراطور الروماني  -ج
  كنیسة أفسسبعض القساوسة والقادة من  -د

 
 ؟ماذا كان ینتظر بولس في القدس  -٨
 معاناةشدائد و -أ

 ترحیباحتفال و  -ب
 ھالرسل الذین أرادوا تصحیح مجلس -ج
  كنیسةتأسیس فرصة أخرى ل -د

 
 ؟كان في أفسس مدعم عندماكان بولس كیف   -٩
 . كقسھ تكنیسة أفسس وظف -أ

 .یكون عبئا علیھم حتى ال، ل بجد، وغالبا ما صنع الخیامكان یعم -ب
 . المال إلیھ ترسلكنیسة كورنثوس  استمرت -ج
 .والسلوى من السماءالمن  منبأعجوبة  هللا أطعمھ -د
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لناموس  ھرفضعدم ن یظھر وا منھ أطلب أورشلیم عندماالمسیحیین في  كیف استجاب بولس للقادة - ١٠

 ؟موسى
 .ور والذبائحالنذ یقدمون ذھب إلى المعبد مع بعض الرجال الذین كانواعلى ذلك، ووافق  -أ

  .تمیم الناموسبت ومینملز یزالونأكد أن المسیحیین ال وافق على ذلك، و -ب
 . شریعة موسى بتطبیق ومینملز ألن المسیحیین لیسوا رفض - ج
  .فورا أورشلیم رفض الیھودیة تماما وترك - د

 
 ؟اجتمع حشد في المعبد ضده و حاول قتلھعندما  بولس فعلماذا  - ١١

 .مرة أخرى أورشلیمزیارة عدم ھرب و تعھد  -أ
 .غضب و بدأ إھانة الحشد -ب
  .د وبدأ یعظالحشاستغل  -ج
  . حتى الموت یحملوا السالح ویتقاتلوا أنحث جمیع المسیحیین  - د
  

غیر حیاتك إذا قررت أن تفعل الشيء نفسھ؟ ما ھي كیف ستت .فعل بولس كل شيء من أجل اإلنجیل
من  تحتاج أن تتخلى عنھ؟ ھل ھناك أي شيء تغیر عالقاتك؟ كیف سأن تتخذھاالقرارات التي سوف تحتاج 

 ، ما ھي؟كریس نفسك تماما  ومقاصده؟ إذا كان األمر كذلكأجل ت
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

 .قدم لھ المزید والمزید من حیاتك كل یوم .ألنھ ساعدك أن تنمو في إیمانك وعلمك الحق هللا أشكر
 . لخدمتھ مع كل قلبك هسألھ إذا كان ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییرا
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كیف اختلف وعظھ بعد تجاربھ في أثینا ، ل الرسلالعظیمة في سفر أعمابولس  لعظات تكأثناء قراء  -١

 )٤-١: ١٥؛ ٥-١: ٢كورنثوس ١ ؛ ١٠، ٩: ١٨، ١٧النظر في أعمال ( وكورنثوس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، و عند ١٧في سفر أعمال الرسل  ةمسجل يكما ھ في أریوس باغوسبعنایة خطبتھ  تدرس ماعند -٢

" ناسمة الكلمات تحریضیة من حك" دم بوضوحخاست، ھل تعتقد أنھ ٥-١:  ٢كورنثوس  ١ تقارنھا ب
یبشر بھذه حقیقة أنھ لم الیونانیین؟ إذا كان األمر كذلك، كیف یمكن للوالفالسفة  الشعراءمن  باالقتباس

؟ باإلنجیلتبشیر الز حجة انھ تعلم الكثیر في أثینا حول كیفیة الطریقة مرة أخرى تعز
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ي دروس بولس في مدرسة تیرانوس ف واحضر یكونوا قد یمكن أن  مثل تیموثاوسرجاالھل تعتقد أن  -٣

لماذا أو لماذا ) ٢:٢تیموثاوس  2 (القساوسة ؟  حیث درب بولسأفسس، والتي قد تكون مثل معھد الھوتي 
ال؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھناك؟  ذا كان یحل، وما١٥ أعمالفي  كما جاء، أورشلیمفي  ما ھو الغرض من المجمع  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
حول  ھقذا یمكن أن نتعلمھ ونطب، ما)  ٣٨-١٧:  ٢٠أعمال (أفسس  لشیوخمؤثر الفي وداع بولس  - ٥ 

ھذا الرسول العظیم؟ لتدریس الالتزام الوعظ و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ل الطریقة التي بھا كانت الكنیسة في أفسس منظمة وُمدارة؟ق حوماذا یمكننا أن نتعلم ونطب  -٦

_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 
 ؟) ٣٥:  ٢٠( لھؤالء الشیوخ  یذكرھماأراد بولس أن اللذین مرین األق أن نتعلم ونطبكیف یمكننا  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  بولس ذجانم
  
  ٩الفصل 

  ٣٩الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  مواصلة استكشاف وفھم خدمة وشخصیة بولس: الھدف

، ھَكَذا أَْعبُُد إِلھَ آبَائِي، ُمْؤِمنًا »ِشیَعةٌ «أَنَّنِي َحَسَب الطَِّریِق الَِّذي یَقُولُوَن لَھُ : ِكنَّنِي أُقِرُّ لََك بِھَذاَول١٤
ِ فِي َما ھُْم أَْیًضا یَْنتَِظُرونَھُ ١٥. بُِكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِي النَّاُموِس َواألَْنبَِیاءِ  نَّھُ َسْوَف تَُكوُن أَ : َولِي َرَجاٌء بِا

ُب نَْفِسي لِیَُكوَن لِي َدائًِما َضِمیٌر بِالَ َعْثَرٍة ِمْن نَْحِو ِهللا ١٦. قِیَاَمةٌ لِألَْمَواِت، األَْبَراِر َواألَثََمةِ  لِذلَِك أَنَا أَْیًضا أَُدرِّ
  )١٦-١٤:٢٤أعمال .(َوالنَّاسِ 

استغل . یال إلى قیصریة للمثول أما فیلكس الواليبعد اكتشاف مؤتمرة یھودیة لقتل بولس، نقلھ الرومان ل
وعلى الرغم أنھ قدم حجة . بولس مرة أخرى الفرصة لیشارك بشھادتھ مع فیلكس والیھود الذین یتھمونھ

  .أقنعت فیلكس إال أنھ ظل في السجن لمدة عامین آخرین
ورشلیم ویرسلھ إلى فناشد بولس القیصر لیتجنب محاكمتھ في أعندما مات فیلكس وحل محلھ فستوس، 

وھو ینتظر أن یغادر إلى روما، استغل بولس الفرصة مرة أخرى لیكرز باإلنجیل افوستوس . روما
  .أدرك أغریباس أن بولس بريء وكان على وشك أن یؤمن ھو نفسھ باإلنجیل. والملك أغریباس

لس برسالة اإلنجیل في نھایة المطاف، تم إرسال بولس إلى روما على متن سفینة، وھنا أیضا شارك بو
عندما جاءت عاصفة لتدمر السفینة طمأن بولس الجمیع . للطاقم والركاب كما تنبأ بدقة عن تحطیم السفینة

وعندما وصلت السفینة بأمان إلى مالطا، شارك بولس . بأن ال أحد سیتعرض لألذى حتى لو فقدت السفینة
أخیرا، وبعد ثالثة . لعالج العدید من مرضاھمإیمانھ مرة أخرى مع الجمیع، كما استخدمھ یسوع المسیح 

أشھر أخرى، واصل رحلتھ إلى روما، حیث كان یشارك برسالة اإلنجیل مع حراسھ وغیرھم ممن 
  . یسمعوه
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  أفضل إجابة اختر
 .إیمانھب یشارككان دائما یبحث عن فرصة ل س؟ بولأو خاطئة صحیحة -١
 .من الیھود كانوا یخططون لقتلھ ٤٠ابن أخیھ أن ؟ حذر هللا بولس من خالل أو خاطئة صحیحة -٢
إال أن القادة الدینیین  تجاه بولس، عدائي كانالحشد في المعبد  أن ؟ على الرغم منخاطئةصحیحة أو  -٣

  .تعاملوا معھ بشكل جید للغایة
 .سنتین في السجن لمدة أبقاهو" نداء لقیصر"بولس طلب ؟ رفض فستوس خاطئةصحیحة أو  -٤
 

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، یذكر خالف ذلكما لم 
 
 ؟ضربھ ینھيالجندي الروماني  جعل ماذا قال بولس -٥
 . غضب هللابھدد الجندي  -أ

 . رومانيأبلغ الجندي انھ كان مواطن  -ب
 .توقفتوسل للجندي أن ی - ج
  . لجنديأعطى رشوة ل -د

 
 ؟عن نفسھ عندما كان بولس یدافعجادلون عما كان قادة الیھود ی -٦
 ضرائب المعبد -أ

 عتقاد في قیامة األمواتاال -ب
 االحتالل الروماني -ج
  ما إذا كانت عقوبة اإلعدام مشروعة -د

 
 ؟بعد االستماع لشھادة بولس، في ماذا فكر فیلیكس عن بولس  -٧
 .انھ یعتقد ان بول مجرد المشاكس الدینیة -أ

 . شعر بخطیتھو  خاف -ب
  .لذي كان یعتقد أن بولس ذكیا ولكن غیر مؤذاتفق مع دروسیال، ا -ج
  .ال شيء مما سبق . د

 
 س تسبب في أن فوستس یرسلھ إلى روما؟ بول ماذا قال  -٨
 . قضیتھ لقیصر یرفع -أ

 . ریةوستس إذا مكث في قیصفبإثارة المشاكل لتعھد  -ب
 .أن فوستس كان قائدا عظیماقیصر لقول یوعد أن  -ج
 .سوف یجعل الجمیع ینسونھرسلھ بعیدا أھ إذا س أنوستأقنع ف -د

 
 ؟لماذا رفع بولس قضیتھ الى قیصر -٩
 . سوستنھ لن یحصل على محاكمة عادلة من فأیعتقد  كان -أ

 . ریةود ما زالوا یحاولون قتلھ في قیصن الیھأیعتقد  كان -ب
 .في روما سوف یبشر األخبار السارةیعتقد انھ  كان -ج
  كل ما سبق -د
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 ؟ذا فكر الملك أغریباس عن بولس، مااالستماع إلى قصة تحویل بولسد بع - ١٠
 .اعتقد أن بولس بريء -أ

 .كان تقریبا مؤمنا -ب
 .عقلھ س بأنھ فقداتھم بول -ج
  كل ما سبق -د

 
 اإلنجیل؟الذین كانوا على متن السفینة برسالة الرجال  س علىبول كیف أثر  - ١١

 .تطیعبال خجل و بقدر ما یس عن إلھھتحدث  -أ
 .یموت أن ألحدال یمكن ، ولكن م إن هللا قد یغرق السفینةقال لھ -ب
 . شجعھم وأكد لھم أن هللا كان معھم -ج
  كل ما سبق -د
  

أراد  ؟ اذاعن یسوع؟ كیف تقابلت معھشھادتك  ما ھي .شھادتھ في كثیر من األحیانب شارك بولس
  تك، ما الذي سوف تقولھ؟منك شخص أن تشرح لھ كیف التقیت بھ وماذا أحدث في حیا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

اسألھ أن  . ونحبھ، ونخدمھ، لنعرفھ وأعدنا،  على الطریقة التي دعا بھا كل واحد مناأشكر هللا
سوف ، سنھ حتى لو شھادتك لیست مثیرة مثل بولألشكره أ. یسوع عن قول شھادتكیعطیك فرص لت

 .لتغییر حیاة الناس یستخدمھا
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نتین كاملتین عندما كان مسجونا في قیصریة في كان بولس یفكر فیھ خالل سما في ق تخیل وطب -١

 .فلسطین، حیث مات حاكم وجاء مكانھ حاكم آخر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ منتصف اللیل إلى السجن في قیصریةفي  سبول كم رجل عسكري روماني رافقبالضبط  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بولس العظیمة أمام الملك أغریباس، كیف یمكنك تطبیق ھذه الخطبة على خطبة  تدرس بعنایةعند   -٣

بقھا على حیاتك وخدمتك الخاصة؟  حیاة وشھادة ھذا الرسول العظیم؟ وكیف تط
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
تي دمرت السفینة أسوأ جزء من العاصفة ال أثناءتعلم وكیف یمكنك تطبیق قیادة الرسول بولس تماذا   -٤

؟ أمام قیصرفي المحكمة  لمحاكمتھروما  إلىھ التي كانت تنقل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
إلى ) ٣- ١: ٢٣أعمال الرسل ( الفم  ضربھ على ىلع سبولفعل كیف یمكنك ربط وتطبیق رد   -٥

؟ األولىھ الكنیسة تمارسالذي علمھ یسوع و الالعنف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ للتبشیر باإلنجیل في كل مرة كان لدیھ الفرصة للقیام بذلك عاطفة الرسول بولسكیف یمكنك تطبیق  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف یمكنك تفسیر وتطبیق الواقع أن سفر أعمال الرسل ال یأتي إلى نھایة قاطعة ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  هللا واإلنسان في واقعھما
  
  ١٠الفصل 

  ٤٠الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  یسیةتقدیم رسالة رومیة وموضوعاتھا الرئ: الھدف

ةُ هللاِ لِْلَخالَِص لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ ١٦ الً ثُمَّ : ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل اْلَمِسیحِ، ألَنَّھُ قُوَّ لِْلیَھُوِديِّ أَوَّ
ا اْلبَارُّ «:ألَْن فِیِھ ُمْعلٌَن بِرُّ هللاِ بِإِیَماٍن، ِإلیَماٍن، َكَما ھَُو َمْكتُوبٌ ١٧. لِْلیُونَاِنيِّ  رومیة . (»فَبِاِإلیَماِن یَْحیَا أَمَّ

١٧- ١٦:١(  
  

على الرغم . رسالة رومیة ھي عبارة عن تحفة بولس الالھوتیة التي كتبھا بعد سنوات من الخدمة المثمرة
التي یعلن  –أن وجھھا إلى الرومان إال أنھا في الواقع للكنیسة بأكملھا، وھي تشرح عقیدة التبریر الحاسمة 

  . یر البار بسبب عمل یسوع المسیحهللا فیھا تبریر غ
تتحدث أن جمیع البشر خطاة؛ اإلصحاحات  ٤-١اإلصحاحات : یمكن تقسیم ھذه الرسالة إلى أربعة أقسام

ینبغي أن یعیشوا، والصراعات التي یمرون بھا؛ " یدعون صالحین"تشرح كیف أن أولئك الذین  ٨-٥
تناقش كیف نطبق ھذه  ١٦- ١٢واإلصحاحات تخاطب إسرائیل ومستقبلھا والعالم؛  ١١-٩اإلصحاحات 

  . الحقائق العقائدیة عملیا
فھو یظھر كیف . كلنا ملوثین بالخطیةأن في اإلصحاحات األربعة األولى، بولس یوضح التبریر وكیف 

لھذه ، ثم نجد أنفسنا أمام النتائج المدمرة "هللاُ إِلَى ِذْھٍن َمْرفُوضٍ  أَْسلََمھُم"م هللا، فقد نحن مذنبین أما
بالرغم من ھذه األخبار السیئة أن خطایانا تفصلنا عن هللا البار، واستمرارنا في الخطیة یضع . الخیارات

  .غضبھ علینا إال أن ھناك رجاء، فصلیب یسوع المسیح یمكن أن یبررنا
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  أفضل إجابة اختر
 .ي أول رسالة یكتبھا بولس؟ الرسالة إلى أھل رومیة ھخاطئةصحیحة أو  -١
 .روما بكنیسةصلة فقط الرسالة إلى أھل رومیة تتعامل مع قضایا محددة جدا ذات  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
، كما لو التبریر أمام هللا" التبریر"ي رومیة ھي ؟ واحدة من المواضیع الرئیسیة فأو خاطئة صحیحة -٣

 .أبدا لم نخطئكنا 
 .الخالص في الكتاب المقدسعن تماال البیان األكثر اك رسالة رومیة تعطینا ؟ أو خاطئة صحیحة -٤
 . إعطاء حجة واضحةمن موضوع إلى آخر دون  سبول ینتقل، في رومیة ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
 
  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ا لم یذكر خالف ذلكم

 
 : الموجھة إلیھممع مجموعة الناس  رسالة رومیةطابق األقسام التالیة من  -٦
 إسرائیل -١     )٢(   ٤-١الفصول  -أ

 الخطاة -٢     ) ٤(  ٨- ٥الفصول  -ب
 الجمیع الذین ینطبق اإلنجیل على حیاتھم -٣   ) ١(  ١١-٩الفصول  -ج
  أولئك الذین ما یبررھا - ٤   ) ٣(  ١٦- ١٢الفصول  -د

 
 هللا الذي صنعھ لھم؟ عندما رفض الیھود خالص  هللا فعلماذا  -٧
 .لعالمفي ا لغیر الیھود خالصھ قدم -أ

 .مع إسرائیل مرة أخرىأبدا تعامل ی أال تعھد -ب
 .یمانم على اإلأجبرھ - ج
  .منوایؤ الراھن سوى االنتظار حتى یفعل شیئا في الوقت القرر أ - د

 
 الحقیقة؟ ونقمعیلماذا الناس في كثیر من األحیان  -٨
  .ھابما فیھ الكفایة لفھم أذكیاء ھم لیسوا -أ

 . ثمةألاھم یریدون تبریر أسلوب حیاة  -ب
 .ھامع ونتفقال ی -ج
  . جدا لدرجة أنھم ال یریدون اإلیمان با متعلمونھم  -د

 
 ؟"أَْسلََمھُُم هللاُ إِلَى ِذْھٍن َمْرفُوضٍ "نقول ماذا یعني عندما  -٩
 . یخلصواتخلى عن األمل في أن انھ  -أ

 . ھمیعاقبل الشیطان إلىحولھم أنھ  -ب
 .ھاجمھم في غضب -ج
 .من العواقب یعانونم اختیار ما یریدون، ولھ ھ أتاحنأ -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ ئك الذین یختارون مرارا وتكرارا الخطیئةولما یحدث أل - ١٠

 . یصبحون شھوانیین -أ
 .كذببالدلون صدق هللا یب -ب
 . الخطیئة یكتشفون أن هللا ال یمانع -ج
 . حمقىیصبحون  -د
 . الخاصة تھمقوبلتغلب على الخطیئة یتعلمون ا -ه
 . غیر مسیحيكون أنھ ال یوجد فرق بین مسیحي ویدر  -و
 . ةل منحرفوتتطور عق - ز
  .ثممملوءین بكل أنواع الوثنیة واإل ونصبحی - ح
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 ؟من أو ما ھو المعیار المطلق للبر - ١١
 سبول -أ

 قوانین الطبیعة -ب
 الیھود -ج
  هللا -د

 
 ؟ما ھو غضب هللا  - ١٢

 غضبھ غیر المقید -أ
 نب المظلم من شخصیة هللالجا -ب
 اعتراضھ على كل ما یضر أحبائھ -ج
  دینونتھ على كل من ال یحبھم -د
  

هللا؟ ھل  أن نفھم أننا مذنبون إذا أردنا تجربة خالص ؟ لماذا یجب علیناما ھو رد هللا على الخطیئة
؟ إذا لم یكن كذلك، یاتكإذا كان األمر كذلك، ما الذي تغیر في حك؟ فت بذنوبك وطلبت من هللا أن یبرراعتر

 لقیام بذلك اآلن؟ھل ترید ا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

في تخلیصك ستمر نسألھ أن ی. لصالحین ولكن من أجل الخطاة مثلنال أن خالصھ لیس هللا أشكر
ك على فھم أن یساعد، رسالة رومیةدراسة ، ونحن نبدأ بسألھاكما . ة في حیاتكمن كل تأثیر للخطی

 . الخالص والتبریر وھو لخبر السارة لالحقائق العمیق
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، رسالة رومیةكیف یمكنك ربط وتطبیق سقوط الجنس البشري، كما ھو مسجل في الفصول األولى من  -١

؟ في الفصول األولى من سفر التكوینكما ھو مسجل  آدمإلى سقوط 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ رسالة رومیةغضب هللا كما ھو موضح في الفصول األولى من ل الجیدتعریف الما ھو  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، اآلیة ١مان الذي یبدأ في الفصل الدولة بشكل واضح و تطبیق أطروحة ، أو وسیطة ، من كتاب الرو -٣

 ٣٦ اآلیة ١١، ویخلص في الفصل  ١٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 : البر و اإلثمب ااألربعة األولى من حیث صلتھ صحاحاتتتبع ھذه الحجة من خالل األ وأنت -٤
 ________________________________________________     ھو هللا؟ نم -أ

 ________________________________________________   رید هللا؟یماذا  -ب
 ________________________________________________   طالب هللا؟یماذا  -ج
 ________________________________________________     دین هللا؟ماذا ی -د
 ________________________________________________   عرف هللا؟یماذا  -ه
 ________________________________________________     ما فعل هللا؟ - و
  ___________________________________________   منا أن نفعل ؟ هللا ریدیماذا  -ز
 
 : األربعة األولى من ھذه الرسالة صحاحاتخطة هللا للتبریر كما وردت في األوفقا ل -٥
 ___________________________________________   ھذه الخطة ؟ واضعمن  -أ

  ________________________________  ؟عملتة التي تجعل ھذه الخطة كیما ھي الدینامی -ب
 __________________________  كم شخصیا؟یلعلي وعھذه الخطة یطبق ي ذما ھو المبدأ ال -ج
 _____________________________________________ضمن هللا ھذه الخطة؟ كیف ی -د
  ________________________________على أن ھذه الخطة صالحة لي ولك؟  ما ھو الدلیل -ه

 
 نا خطاة؟كلأننا یعلن  الذية ، ما ھو المفھوم عن الخطیالثالث لألصحاحوفقا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
ربعة الذین یدخلون، الملوك األھم  من، )١٧- ١٢اآلیات (الخامس  األصحاحھذه الحجة، في وفقا ل -٧

  بصالح؟ یرھم أن یعیشوا ن الذین أُعلن تبرویملكون عندما یحاول المؤمنو
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  الرابحون األربعة والنوامیس األربعة
  
  ١١الفصل 

  ٤١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

أن نفھم كیف ناموس روح الحیاة في المسیح یمكن أن یجعلنا ننتصر على الخطیة : الھدف
  والموت

ْرنَا بِاِإلیَماِن لَنَا َسالٌَم َمَع هللاِ بَِربَِّنا یَُسوعَ ١ ُخوُل ٢اْلَمِسیحِ،  فَإِْذ قَْد تَبَرَّ الَِّذي بِِھ أَْیًضا قَْد َصاَر لَنَا الدُّ
  )٢- ١:٥رومیة .(بِاِإلیَماِن، إِلَى ھِذِه النِّْعَمِة الَّتِي نَْحُن فِیھَا ُمقِیُموَن، َونَْفتَِخُر َعلَى َرَجاِء َمْجِد هللاِ 

وحِ فَإِنَّ الَِّذیَن ھُْم َحَسَب اْلَجَسِد فَبَِما لِْلَجَسِد یَْھتَمُّ ٥ وحِ فَبَِما لِلرُّ ألَنَّ اْھتَِماَم اْلَجَسِد ٦. وَن، َولِكنَّ الَِّذیَن َحَسَب الرُّ
وحِ ھَُو َحیَاةٌ َوَسالٌَم    )٦-٥:٨رومیة (ھَُو َمْوٌت، َولِكنَّ اْھتَِماَم الرُّ

یم بر إبراھعلى  ُمركزةبعد تأسیس عقیدة التبریر في األصحاحات األربعة األولى من رسالة رومیة، 
، مضى بولس في شرح ماذا یعنیھ بالحیاة المنتصرة المستقیمة وذلك في اإلصحاحات  . ٨-٥بإیمانھ با

  .مفتاح الحیاة المستقیمة مع المسیح في عالم ساقط ھو أن نعیش في نعمة هللا
الخطیة تدخل حیاتنا وتملك، مما یؤدي إلى . یسوع، وأنتوالموت، والخطیة، : بولس یقدم أربع ملوك

لكن یسوع الملك انتصر على الخطیة والموت، وعندما نؤمن بھ یمكننا أن ننتصر على الخطیة . لموتا
قانون هللا، وقانون الخطیة والموت، وقانون روح : كما یقدم بولس القوانین الروحیة األربعة. والموت

ح الحیاة في المسیح قانون هللا یكشف قانون الخطیة والموت، لكن قانون رو. الحیاة، وقانون العقالنیة
ینتصر على قانون الخطیة والموت، نحن یمكننا أن نختبر ھذا إذا مارسنا العقالنیة ووضعنا اتكالنا على 

  . الروح بدال من على لجسد
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  أفضل إجابة خترا
 حالتنان عاألخبار السیئة بتبدأ  رسالة رومیةاألربعة األولى من  اإلصحاحاتأو خاطئة؟  صحیحة -١

 .الروحیة
 .حتى تكون لنا صلة بھ أو خاطئة؟ هللا بار، ونحن یجب أن نكون أبرار صحیحة -٢
 . لخالصنابما یكفي  أنفسنانبرر ، ال یمكن أبدا أن بقوتناأو خاطئة؟  صحیحة -٣
 . خالصنال كافيأن بر یسوع نیابة عنا  نؤمنأو خاطئة؟ هللا یریدنا أن  صحیحة -٤
 

  . واحدة لكل سؤالإجابة  اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 ؟ابھ ؤمنأن تنطبق علینا إذا كنا ال نخطة التبریر كیف یمكن ل -٥
 . نؤمن أو ال نؤمنعلى أي حال، سواء كنا  تخلصنا اإنھ -أ

 .أنھا تفیدنا في السماء ولیس على األرض -ب
 . وھي أن نصبح أبرار بقوتنا، إنھا تجبرنا على اختیار خطة هللا للخالص البدیلة -ج
  . ان بھنؤمنھا ال تفیدنا إذا كنا ال أ -د

 
 ؟بولس یصف من كمثال للبر باإلیمان، رسالة رومیةفي الفصول األربعة األولى من  -٦
 موسى -أ

 إبراھیم -ب
 دیفید -ج
  نفسھ -د

 
 العالم؟ ھذا في سبیل هللا في العیشماذا نحتاج من أجل  -٧
 نعمة -أ

 عزم -ب
 اإلرادة الذاتیة -  ج
  الحظ الجید -د

 
 ؟ما ھما الملكان اللذان جاءا إلى العالم وغزانا  -٨
 داود وسلیمان -أ

 السیاسة والدین -ب
 الخطیئة والموت -ج
  فرصةالكرمة وال -د

 
 ؟اللذان خلصاناھما الملكان ما  -٩
 التفاؤل والثقة -أ

 الحباألمل و -ب
 التسامح والتعاون -ج
  و أنفسنایسوع  -د
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 ؟ناموس هللاكشف ماذا ی - ١٠
 ة والموتاموس الخطین -أ

 الحیاة والحریة -ب
 لبشریةصالح ا -ج
  ثمار الطاعة -د
  

 یمكن أن یحررنا من ناموس الخطیئة والموت؟الذي ما  - ١١
 أعمال الخیر -أ

 روح الحیاة في المسیح ناموس -ب
 تأملال -ج
  كارماالمبدأ  -د

 
 الخطیئة والموت؟ وسنامروح الحیاة في المسیح للتغلب على  ناموسكیف یمكننا تطبیق   - ١٢

 الجسد باالتكال على -أ
 على الروح باالتكال – ب
 الخطیئة والموت  وجود إنكارعن طریق  - ج
  الخطیئة والموت مقاومةمن خالل  - د
  

ؤثر على القدرة اتكالك ی؟ كیف متكال على الجسد أم على الروحفي كثیر من األحیان  نفسكھل تجد 
كیف بطریقة أعمق؟  ترغب في االستمتاع بالحیاة في المسیح  كیفیح؟ حریة الحیاة في المس اختبارعلى 

؟  وفقا لكلمة هللا یمكنك أن تفعل ذلك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

أن یساعدك سألھ ا .أعطانا روح الحیاة في المسیحلموت وة واالذي غلب ناموس الخطی أشكر هللا
یك غلبة الروح، صلي أن یعطعلى  وأنت تتكل. حیاة الروح تماما وبعمق أكثر في كل یوم اختبار على

   .على كل ما یعیقك أثناء سیرك معھ
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السابع إلى منتصف  صحاحما ھي القوانین الروحیة األربعة التي تم العثور علیھا من منتصف اإل -١
 الثامن في رسالة بولس إلى أھل رومیة ؟ صحاحاإل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 )٢٥-٢٢:  ١النظر یعقوب (الخطیئة والموت ؟  ناموسكمرآة تكشف  یعمل) كلمة هللا(هللا  كیف ناموس -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  الخامس؟ صحاحربعة في اإلاأل غزاةال توازيربعة األكیف ھذه القوانین  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف یمكنك مقارنة ناموس الخطیئة والموت إلى الجاذبیة، وناموس روح الحیاة في المسیح إلى  -٤

 الدینامیكیة الھوائیة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بما أن ھذا الناموس ساري منذ أن كتب بولس الرسالة إلى أھل رومیة، لماذا ھناك العدید من المؤمنین  -٥
  یسیطر علیھم ناموس الخطیئة والموت؟ یزالونیوم ال ال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 شرح كیف القانون العقلي یمكن أن یفرق بین ناموس الخطیئة والموت وناموس روح الحیاة في المسیحا -٦

.______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  .صف كیف تنفذ ھذه القوانین الروحیة األربعة في رحلتك اإلیمانیة مع المسیح اآلن -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  !إذا ماذا
  
  ١٢الفصل 

  ٤٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  جد مشیئة هللا لحیاتنااف أسرار مشیئة هللا ومعرفة كیف ناستكش: الھدف

َألْن «! َما أَْبَعَد أَْحَكاَمھُ َعِن الْفَْحِص َوطُُرقَھُ َعِن االْستِْقَصاءِ ! یَا لَُعْمِق ِغنَى هللاِ َوِحْكَمتِِھ َوِعْلِمھِ 
؟ أَْو َمْن َصاَر لَھُ ُمِشیًرا؟ أَْو مَ  بِّ . ألَنَّ ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشَیاءِ .»ْن َسَبَق فَأَْعطَاهُ فَیَُكافَأَ؟َمْن َعَرَف فِْكَر الرَّ

  )٣٦-٣٣:١١رو (آِمیَن . لَھُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَدِ 
ھو یعرف إسرائیل . ، یتعامل بولس مع بعض الحقائق العمیقة جدا وأسرار مشیئة هللا١١-٩في رومیة 

على الرغم من أننا ال نفھم . ن هللا لھ الحق أن یبارك من یشاءعلى وجھ التحدید كمثال یوضح كیف أ
ھناك أشیاء كثیرة عن هللا ال نفھمھا، ولكنھ یوضح لنا ما یریدنا أن . أسبابھ إال أننا نثق أنھ أكثر حكمة منا

  .نعرفھ ونفعلھ
تسیر في الطریق غالبا إرادتنا . معرفة مشیئة هللا ھو موضوع اھتمام المؤمنین الذین یرضون إرضاء هللا

عندما نركز في حیاتنا على هللا كمصدر لكل شيء، ونسلم لھ حیاتنا، ونفعل . حسب ما نسمع من هللا
  .  إرادتھ، ونسمح لھ أن یشكل حیاتنا، ونرفض أن نشاكل العالم، سوف یكشف هللا لنا عن إرادتھ
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  أفضل إجابة اختر
 .شري تتمحور حول إسرائیلأو خاطئة؟ خطة هللا لنھایة التاریخ الب صحیحة -١
من الذي سیأتي  عرفلی ینتظر وھ .یخدمونھو ونھحبیسوف الذین ؟ هللا ال یختار خاطئةصحیحة أو   -٢

 .إلیھ
 .ھو لیس لمشورة منا، ةالنھائیالأو خاطئة؟ هللا لدیھ المعرفة والحكمة  صحیحة  -٣
 . حقعدل و  نظن أنھفعل ما یأن مجبر هللا ؟ خاطئةصحیحة أو  -٤
  . ، لكنھ یوضح لنا ما یرید منا أن نفعلھاأو خاطئة؟ ھناك أشیاء سریة عن هللا لن نفھم صحیحة -٥
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 ؟الذین ھم مدعوون حسب قصدهخیر للذین یحبون هللا تعمل معا لل التي األشیاءھي ما  -٦
 األشیاء الجیدة -أ

 هللا ھایختار التيفقط األشیاء  -ب
 األشیاء من ملكوت هللا -ج
  ءاشیاألكل  -د
  
 من أو ما ھو مصدر كل شيء، و الھدف من وراء كل شيء؟ -٧
 الكون -أ

 الجنس البشري -ب
 أنفسنا -ج
  هللا -د
  
 ذبیحة حیة؟قدم إلى هللا كنیجب أن  ذاما -٨
 غنم وبقرمن أفضل من لدینا  -أ

 أجسامنا، حتى أنفسنا بالكامل -ب
 عي الروحيالو - ج
  أفضل نوایانا - د
  
  معنا؟ التيالعالقة  أي نوع  -٩
 الشخصیة -أ

 ةشخصیالال -ب
 ةعرضیال -ج
  البعیدة -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(إرادة هللا لحیاتنا؟  نختبرن نعرف وأكیف لنا  - ١٠
 أنفسنا على هللا نركز -أ

 نسلم حیاتنا  -ب
 تجدید عقولناب نتغیر - ج
 المالع نشابھال  - د
  .مشیئتھ نعرفتخمین فقط، ونأمل أن الیمكننا . ال یمكننا أن نعرف . ه
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 جدد؟تلماذا عقولنا یجب أن ت -١١
 جدا اءذكیأ ناسألننا ل -أ

 ، فقط قلوبناألن هللا ال یریدنا أن نستخدم عقولنا -ب
 أفكارناأفكار هللا ھي أعلى من ألن  - ج
  ھمثل كلي العلم حتى نكون - د
  

ك؟ إن لم یكن، أي من إذا كان األمر كذلك، كیف لھ قاد؟ ظھر لك مشیئتھ لحیاتكیأن ھل سألت هللا 
 ؟ معرفة مشیئتھلیجب أن تتخذھا الخطوات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

 
  
  
  
  

 كل ما بفعلسوف تلتزم  كقل لھ أن. لك ھاظھریسألھ أن ا .حیاتكل خطة رائعةن لدیھ أل هللا أشكر 
  .مشیئتھلقودك یسألھ أن ا .معرفة أفكارهلعقلك أن یدرب ترید أنك و ،یقودك إلى القیام بھ

 
 

  

، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُْعِطیَ ١١ بُّ ُكْم آِخَرةً ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَِني بُِكلِّ ١٣. ْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ فَتَْدُعونَنِي َوتَ ١٢. َوَرَجاءً 

 )١٣- ١١:٢٩إرمیا ( قَْلبُِكمْ 
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 .األشیاء الكبیرة في حیاتنااألشیاء الصغیرة و فيشرح كیف أن هللا لدیھ إرادة ا -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
انھ یعني كل ما  " ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشیَاءِ " ، ٣٦:١١عندما یقول بولس في أنھ شرح لماذا تعتقد، ا -٢

 .تب لنا عنھا في ھذا الخطابیحدث في ھذا العالم، أو كل األشیاء التي كان قد ك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ ١٢ صحاحاإلالنصائح في بتتعلق  ٣٦-٣٣، اآلیات ١١ صحاحاإلكبیر في نھایة ال النصكیف  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
إلرادة الحرة؟ ل، وكذلك مثال لالختیارإسرائیل مثاال  كیف، ١١-٩ صحاحاتاإلفي  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
في كلمة هللا؟  المریحتعلیم الھو  العنایة اإللھیة أنعلم  س، كیف بول ٨ صحاحاإلفي  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
قبل أن بھما في نیجب أن  وكیفاألساسیة، وما تعنیھ حقا ،  من المتطلباتشرح اثنین ا،  ٢٨:٨في  -٦

 . اآلیة الذي في كبیرال الوعد نطالب ونطبق
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
جمیع  خالصسیتم " ، یخلص العدد الكامل من األممأنھ عندما ) ٢٥-٢٤:١١في ( ر النبوة شرح وفسا -٧

 إسرائیل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  
 
 
 
 

  
  

  الذھاب إلى العمق
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  البر المصنوع في روما
  
  ١٣الفصل 

  ٤٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  استكشاف أسرار مشیئة هللا ومعرفة كیف نجد مشیئة هللا لحیاتنا :الھدف

ُموا أَْجَساَدُكْم َذبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرضِ ١ یَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
: اِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِراَدةُ هللاِ َوالَ تُشَ ٢. اْلَعْقلِیَّةَ 

الَِحةُ اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ    )٢-١:١٢رومیة .(الصَّ
 عنالتي ذكرھا  یؤكد بولس على الحقائق، ١٦-١٢في ھذا القسم األخیر من رسالة رومیة، اإلصحاحات 

جب أن وھو یصف كیف ی. العالقة مع هللا، والكنیسة، والمؤمنین اآلخرین، والحكومة، والعالم، وأنفسنا
ھو . تكون العالقات المسیحیة المفعمة بالمحبة والتواضع، والضیافة والخدمة، والغفران، وأكثر من ذلك

ونحن نتعامل مع . هللا لھا األولویة األولى یشجعنا على الخضوع للحكومة كمؤسسة وھبھا هللا، ولكن خدمة
أناس لھم مفاھیم مختلفة عن الحق والباطل، خاصة في األجزاء الغیر واضحة في الكتاب المقدس، یعلمنا 

كما یجب أن . بولس أن نسمع لضمائرنا ولقیادة الروح القدس وأن نكون حساسین الحتیاجات اآلخرین
  .القاتنا مع اآلخرینتكون المحبة ھي التي السائدة على ع

یوضح بولس أیضا في نھایة رسالة رومیة أن قلبھ كان دائما یبحث عن طرق لتحقیق المأموریة العظمى 
على الرغم أن بولس لم یذھب أبدا إلى روما إال أنھ رحب . ورغبتھ في نشر اإلنجیل في جمیع أنحاء العالم
  .بأصدقاء كان یعلم أنھم ھناك وشجعھم بكلماتھ

 

   
  
  
  



54 
 

  أفضل إجابة راخت
القلیل  اكبیرة ولكن لدیھالالالھوتیة  ائقوضح الحقترسالة بولس إلى أھل رومیة ؟ خاطئةصحیحة أو  -١

 .جدا من التطبیق العملي في ذلك
 علىرومیة ینطبق على عالقتنا مع هللا ولكن لیس رسالة العملي في  التطبیق؟ خاطئةصحیحة أو  -٢

 .بعضمع  نا بعضناتعالق
روحیة مواھب   یعطي؟ هللا یعطي كل المواھب الروحیة لبعض الناس والخاطئةو صحیحة أ -٣

 .لآلخرین
ھذه المواھب وندع ، یجب علینا أن نركز على ممارسة مواھبناعندما نكتشف ؟ أو خاطئةصحیحة  -٤

   اآلخرین یمارسون مواھبھم؟ 
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 خر؟اآل بمواھبشخص تتعلق ل الروحیة كیف المواھب  -٥
 . كل واحد یستخدم مواھبھ مستقال عن اآلخر -أ

 . البعض ناعتمد على بعضنالبعض، ویجب أن  نابعض لمواھبنحن بحاجة  -ب
 . البعض معضھبب عالقة، لذلك ھم في الحقیقة ال الھدایا عشوائیا ناهللا یعطي ل -ج
  .اآلخرین یفضلھ هللا علىى نتمكن من تحدید أي شخص مع اآلخرین حتمواھبنا یجب أن نقارن  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ یشجع بولس المسیحیین أن یمتلكونھاالسمات التي ما ھي  -٦
 الحب -أ

 منافسةال -ب
 تواضعال -ج
 توبةال -د
 العداء تجاه العالم -ه
 وحدةال - و
 عطاءال - ز
 كبریاءال -ح
 نشاطال - ط
 یماناإل - ي
  مغفرةال – ك
  
 صحیحة أو خاطئة؟إذا كانت واضحة  ھي غیرالتي " المناطق الرمادیة"كیف ینبغي أن نتعامل مع  -٧
 . ضمائرنا إتباع -أ

 . قناعاتنا نطورنحن وطاعة الروح القدس  - ب
 . مراعاة مشاعر المؤمنین اآلخرین الذین ھم أضعف في قناعاتھم - ج
 .د خیاراتناآلخرین تحدل لتكن محبتنا – د
  سبق كل ما - ه
  
 )اختر كل ما ینطبق(حول الحكومة؟  سبولعتقد یماذا  -٨
 عاالمھم أن تطمن هللا،  منأن الحكومة ھي جیدة،  -أ

 هللا أوال و قبل كل شيء وصایاأننا یجب أن نطیع  -ب
 منا ھتطلبتة بغض النظر عن ما أننا یجب أن نطیع الحكوم . ج
 شر، و أداة الشیطانأن الحكومة ھي  . د
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 بعد زیارة روما؟س یرید أن یذھب بولان كأین   -٩
 القدس -أ

 یونان -ب
 إسبانیا -ج
  أفریقیا -د
  

 سفر بولس عن بولس؟ماذا تظھر خطط  - ١٠
 .المأموریة العظمى كانت دائما على قلبھالعالم و -أ

 ..كان یجب أن یتحرك كثیرا ألنھ كان یتسبب في كثیر من المتاعب أینما ذھب - ب
 .دأكان لدیھ روح ال یھ -ج
  .م فیھأن یخد هللا هدیریمكان أي انھ ال یستطیع اتخاذ قراره حول  -د
  

ستخدامھا؟ إذا لم یكن كذلك، هللا ال قادك، كیف ؟ إذا كان األمر كذلكمواھبك الروحیةھل تعرف 
 . اآلخرین على النمو ساعدتواستخدامھا ل مواھبكسألھ لمساعدتك على اكتشاف تعلیك أن 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

مواھب اآلخرین الروحیة تساعد على بناء شعب هللا؟  كیفلروحیة؟ ااآلخرین مواھب تعتمد على  كیف
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 نابعض نموتعزیز وتشجیع ول ناوانھ یستخدم ،كل مؤمنل الذي أعطى مواھب روحیة هللا أشكر
كنیستك  یمألأن سألھ اكما  .أعطاك المواھب التياستخدام ساعدك على اكتشاف ویسألھ أن ا .البعض

 .س بھمي شجعنا بول، والحماس الذالحب والتواضعب عالقاتكو
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، ماذا كان یعلمنا عن حدود ١٢ صحاحفي اإلبھا وحي الممجموعة من الوصایا  سبولیعطي عندما  -١
في سالم مع الجمیع؟  بالعیشعندما یتعلق األمر  سؤولیتنام

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 خادم "القانون بأنھ  إلى ضابط تنفیذر ثالث مرات اشأعندما  سیعني بولكان ، ماذا ١٣ صحاحفي اإل  -٢

كسر القانون؟ ی الذيستخدم السیف على یتى عندما ، ح"
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 فيالقانون یعبر عن غضب هللا  تنفیذنفسھ عندما یكتب أن ضابط  صحاحفي ھذا اإل سماذا یعني بول -٣

 ؟القانون تنفیذضابط ومن الممكن أن تكون القوات المسلحة العسكریة ھي خالف القانون،  على منالحاضر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 . ١٠- ٨كورنثوس  ١إلى  رسالة رومیةعشر من ع برل األوالفصبین ق و علق، و طب وفرققارن  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
قترب ی عندمافي كل من ھذه المقاطع من الكتاب المقدس، ما ھي الحقیقة األساسیة التي تحكم المؤمن  -٥

 ة؟قضایا الرمادیالمن ما یسمى 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
عاطفة أن لھ لكنیسة في روما ل عندما قال اإلنجیلبحبھ للتبشیر  سبول أثبت، كیف ١٥اإلصحاح في   -٦

ا؟ روم إلى ذھابقویة لل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
لكنیستك ینبغي أن تبشر  رسم دائرةا كتطبیق، اإلنجیلب فیھا ي بشرتدائرة الالخبرنا بولس عن أ كما -٧

 . باإلنجیل فیھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  

  الذھاب إلى العمق


