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  أعمال المسیح المقام
  
  ١الفصل 

  ٣١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

  تقدیم سفر أعمال الرسل ووعود الروح القدس: الھدف

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

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

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

بین األناجیل األربعة ورسائل الرسول بولس، ویعطینا الكثیر من القصص كخلفیة لباقي كتابات العھد 
وریة في المأم. بالمأموریة العظمى: ھذا السفر یبدأ بنفس الطریقة التي انتھت بھا األناجیل األربعة. 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

األحداث في تاریخ  كانت ھذه واحدة من أھم. یصف اإلصحاح الثاني حلول الروح القدس یوم الخمسین
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
. شیاء غیر اعتیادیة لنھم مملوئین بالروح القدسإن سفر أعمال الرسل ھو تاریخ أناس عادیین جدا فعلوا أ

  . نفس ھذا اإللھ، ونفس ھذه القوة ھي متاحة لنا الیوم للقیام بمثل ھذه العمال

  
 
 
 
 
 



  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ كاتب سفر أعمال الرسل ھو لوقا، وھو طبیب، وكتب أیضا اإلنجیل الثالث  -١
 .ال الرسل یبدأ بنھایة األناجیل، بإرسالیة یسوع المسیح العظمىصحیحة أو خاطئة؟ سفر أعم -٢
صحیحة أو خاطئة؟ ألن سفر أعمال الرسل ھو كتاب في التاریخ، فإنھ لیس من المھم بالنسبة لنا  -٣

 .دراستھ الیوم
صحیحة أو خاطئة؟ كل أحداث سفر األعمال تمت بعنایة، مما یدل على أن عمل الكنیسة األولى وصل  -٤

  . النھایة إلى
 

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

 أعمال الروح القدس -ب
 أعمال الرب المقام من الموت -ج
  . كل ما سبق -د

 
 لرسل؟ماذا كان قصد هللا من إعطائنا كتب تاریخ مثل كتاب أعمال ا  -٦
 فقط لیعطینا أمثلة إلتباعھا -أ

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

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

 أن نتلمذ الذین آمنوا باإلنجیل -ب
 إلنجیلأن نعمد الذین آمنوا با - ج
 أن نعلمھم طاعة كل أوامر یسوع المسیح -د
  كل ما سبق - ه

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

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

 
 لماذا لم ینھي لوقا قصة سفر أعمال الرسل؟ - ٩ 
  .فذألن الورق ن -أ

 .الكنیسة ال تزال تكتب تاریخھا الیوم ألن -ب
 . مات قبل أن ینھي الكتابة ألنھ -ج
  .كتب النھایة، ولكن أجزاء قد فقدت من الكتاب على مر التاریخ -د
 
 
 



 كم واحد قرر اتباع یسوع كرب بسبب عظة بطرس األولى؟ - ١٠
 ٣،٠٠٠حوالي  -أ

 كل من كان ھناك -ب
 ھم كانوا خائفین ال أحد تقریبا ألن كل - ج
  لوقا ال یقول لنا كم العدد -د

 
 ما ھو المغزى من عید الخمسین؟ - ١١

 .كان احتفال الحصاد -أ
 .كان ذكرى لشھداء الیھودیة -ب
 . كان احتفال الخروج، خالص هللا للیھود من مصر -ج
  .كان مجرد یوم للیھود ألخذ إجازة من العمل -د

 
 رمزي لحلول الروح القدس؟لماذا كان ھذا الوقت مناسب و  - ١٢

 .فقط ألنھ یمثل حقیقة أننا ال یجب أن نقوم بأي عمل بعد اآلن؛ المأموریة العظمى تعتمد على قوة هللا -أ
 إلبقاء حلول الروح القدس سرا على زعماء الیھود ألن الكثیر منھم كانوا خارج المدینة لقضاء العطلة -ب
 . روح القدس لحصاد النفوس وتحقیق المأموریة العظمىألنھ یمثل لنا العمل من خالل قوة ال - ج
  . ألنھ یمثل آخر أعمال هللا العظیمة بین البشر -د

 
 ماذا تعني العالمات الخارقة لیوم الخمسین؟ - ١٣

 .كانت نمطا یجب علینا تكراره مرارا وتكرارا -أ
 . أنھ یدل على أن الرسل فقط یمكن أن یحصلوا على قوة خارقة للطبیعة -ب
 .تعلمنا أننا ال یمكن أن نواجھ هللا إال بتجربة عاطفیة جدا -ج
 . كانوا نبوءة ألولئك الذین سمعوا، فضال عن تحقیق نبوءات العھد القدیم -د
 

كیف یمكن أن یساعدك الروح القدس على معرفة هللا وعلى تتمیم أغراضھ؟ ھل سألت هللا عن 
 ل یمكنك أن تسألھ أن یمنحك ھذه القوة اآلن لتتمم غرضھ؟ھذه العطیة لتتقوى بروحھ؟ إذا لم یكن كذلك، ھ

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

اسألھ أن یستمر . أشكر هللا ألنھ جاء لشعبھ بقوة وھو ال یزال یعمل من خالل الكنیسة الیوم
 .یقویك بروحھ، واسألھ أن یعطیك الفرصة ویساعدك على تحقیق المأموریة العظمى ھذا األسبوع

 
  



 
بدأوا في تتمیم المأموریة العظمى؟ لماذا أوصى یسوع تالمیذه باالنتظار قبل أن ی -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

األربعة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 كیف عرف الرسل أن علیھم تعلیم أولئك الذین أعلنوا أنھم تالمیذ لیسوع؟ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
عندما تقرر شخصیا أن تطیع المأموریة العظمى، ما ھي األربعة أوامر التي حددھا یسوع یجب علیك  -٤

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

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

بینما كانوا یتبعوه كل یوم لمدة ثالث سنوات؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بصفة عامة، ھل الكنیسة الیوم تطیع ھذه الوصایا األربع لیسوع؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھ الكفایة في الطاعة؟ ھل فكر في نفسك، ھل اتخذت مأموریة یسوع العظمى على محمل الجد بما فی -٧

إن المأموریة العظمى ھي میثاق الكنیسة ومثل أي منظمة أخرى : "توافق على ھذا البیان من مبشر ورع
  ؟" یجب على الكنیسة أن تفي بشروط  ھذا المیثاق أو أنھا یجب أن تتوقف وتكف

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
  

 
 

  الذھاب إلى العمق



  البصمات المنظورة للكنیسة غیر المنظورة
  
  ٢الفصل 

  ٣٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  .الیوم
     

  
 



  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ جمیع المسیحیین لدیھم نفس المواھب الروحیة  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ كل من ولد من جدید ھو عضو في الكنیسة غیر المرئیة، الجامعة -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ الكنیسة ھي حقا كنیسة عندما تبشر وتكرز -٣
دس داخل الشخص، ال یحتاج ھذا الشخص إلى تعلیم بعد صحیحة أو خاطئة؟ عندما یعیش الروح الق -٤

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

  ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  

 لماذا عین الرسل بعض الناس لتلبیة االحتیاجات الھامة للكنیسة؟ -٦
 .المھم جدا القیام بعمل مشترك كان من -أ

 .كانوا ال یشعرون باھتمام تجاه  االحتیاجات المادیة للناس -ب
 .إنھم بحاجة لتكریس أنفسھم لكلمة هللا و الصالة -ج
 .كان علیھم أن یعزلوا أنفسھم عن غیرھم من الناس حتى یحافظوا على أنفسھم أنقیاء -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(نیسة غیر المرئیة في تعبیرھا المرئي؟ للك" بصمات األصابع"أي من التالي ھي  -٧
 المعجزات المثیرة -أ

 الشركة -ب
 الصالة -ج
 الثروة -د
 التعاطف، أو الحب -ه
 مبنى الكنیسة الكبیر - و
 العبادة -ز
 الخدمة المھنیة -ح
 الوحدة - ط
 التنوع - ي
 التبشیر  -ك
 الحج لفترات طویلة - ل
 إنكار الذات المتطرف - م
 التعددیة - ن

 المساواة - س
 التساھل في جمیع طرق  هللا - ع
 الفقر -ف

 التعلیم -ص
 
 لماذا التبشیر خدمة مھمة للكنیسة؟ -٨
 . جذب الناس للمسیح ھو جزء من المأموریة العظمى -أ

 .الكنیسة تحتاج إلى أن تنمو حتى تأثر على المجتمع -ب
 . لمزید من التبرعاتالكنیسة تحتاج إلى أن تنمو حتى تحصل على ا -ج
  .من المھم بالنسبة للمسیحیین أن یفوق عددھم أتباع الدیانات األخرى -د
 



 ماذا ینبغي أن تفعلھ الكنیسة ألولئك الذین قبلوا اإلنجیل وانضموا إلى الجماعة؟ -٩
 . ال شيء، لدیھم كل ما یحتاجونھ -أ

  تعلیمھم ومساعدتھم على النمو كتالمیذه -ب
 .التبرع بدخلھم بالكامل إلى الكنیسةتطلب منھم  . ج
  . اختبارھم لمدة سنة على األقل قبل قبولھم في الكنیسة لمعرفة ما إذا كان إیمانھم حقیقي . د

 
 أي من التالي صحیح عن المؤمنین األوائل في سفر األعمال؟  - ١٠

 .أنھم جمیعا یتحدثون نفس اللغة و یشبھون بعضھم البعض -أ
 . ورشلیمكانوا جمیعا من أ -ب
 . كانوا یؤمنون جمیعا بالضبط بنفس األشیاء -ج
  .كانوا متنوعین جدا ولكن متحدین في إیمانھم بیسوع -د

 
 من ھو المسئول عن الخدمة في الكنیسة؟ - ١١

 فقط راعي واحد -أ
 فقط أولئك الذین یتقاضون على عملھم -ب
 الجمیع، قساوسة متعددین والشیوخ وكذلك األعضاء  -ج
  ولئك الذین ثبت أنھم یعرفون الكتاب بشكل جید للغایةفقط أ -د

 
 ما عالقة أعضاء الكنیسة مع بعضھم البعض؟ - ١٢

 . جمیعا أعضاء في جسد واحد -أ
 . جمیعا مطالبون أن یعیشوا في نفس المجتمع - ب
 .جمیعا مأمورین لخدمة القس معا - ج
  .لدیھم ارتباطات أخرى جمیعا مرتبطین فقط عن طریق معتقدات متشابھة ولكن لیس - د
 

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

 لیة؟بالمواھب الروحیة التي لدینا؟ كیف یمكنك أن تخدم هللا في كنیستك المح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

أشكره ألنھ اختار أن یأتي إلى الناس . الكنیسة -على التعبیرات المرئیة لجسد المسیح أشكر هللا 
اسألھ خاصة  .اسألھ أن یعطیك فرص لتخدموه و وتخدم اآلخرین بقوة روحھ .الذین سوف یحبوه ویخدموه

 .أن یساعدك على تبادل أخبار یسوع السارة مع اآلخرین
 

  



 
كمجال یمكن فیھ تطبیق العدید من البصمات المذكورة في ھذا الشرح  أذكر أھمیة المجموعات الصغیرة -١

 .خصوصا الشركة –لسفر األعمال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
لماذا یجب علینا الحفاظ على تنوعنا مع تحقیق الوحدة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
لماذا ینبغي علینا أن نفرح بتنوع األفراد في الكنیسة بدال من حلھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

الكتاب المقدس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
: ١٣یوحنا (أعطى یسوع وصیة جدیدة عندما كان على وشك االنتھاء من الثالث سنوات مع الرسل   -٦

إن أفضل طریقة للكرازة الخارجیة ھي الكرازة : "بالبیان اآلتي كیف یمكنك ربط ھذه الوصیة .)٣٥، ٣٤
؟ "الداخلیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
وفقا لبطرس في خطبتھ في یوم عید الخمسین، من الذي كان مسئوال عن جمیع اآلیات والعجائب  -٧

واآلالف من التحویالت ردا على خطبتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق



  النماذج المنظورة للكنیسة غیر المنظورة
  
  ٣الفصل 

  ٣٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

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

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

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

ا وبینم. واجھت الكنیسة االضطھاد من الخارج، والخداع والتجارب من الداخل. وقوتھا، وأدائھا وكرازتھا
  .یعمل الروح القدس بینھم، یمكننا أن نرى نماذج نتبعھا وتحذیرات نتجنبھا في كنائسنا الیوم

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

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
  

 

  
 
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .كتاب المقدس یعلمنا أن المسیحیین یجب أن ال یملكوا شیئاصحیحة أو خاطئة؟ ال  -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ هللا یحث شعبھ على عصیان الحكومة في جمیع األوقات  -٢
صحیحة أو خاطئة؟ عصى بطرس و یوحنا السلطات المدنیة فقط عندما عارضت تلك السلطات مشیئة  -٣

 .هللا
 .اھب الروحیة الرعویة والعملیةصحیحة أو خاطئة؟ لیس ھناك فرق بین المو -٤
  

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 لماذا كان المؤمنون في سفر األعمال أسخیاء جدا؟ -٥
 . الروح شغلھم بالرغبة في العطاء و مساعدة بعضھم البعض -أ

 .هللا كانوا یریدون كسب صالح -ب
 .كانوا أثریاء للغایة -ج
  .رطا لعضویة الكنیسةالعطاء كان ش -د

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

 .حاولوا خداع الرسل والكنیسة ألنھم -ب
 . كانوا یتصفون بالجشع -ج
  كل ما سبق  -د

 
 ؟"مقدس"ماذا یعني أن تكون  -٧
 .لم تعد تخطئ -أ

 . لم تعد ترتبط بالناس العادیین -ب
 .مخصص  -ج
  .لدیك استنارة خارقة -د

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

 التدریس -ب
 اإلدارة -ج
  تقدیم الطعام -د

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

 تنظیم إدارة الكنیسة -ب
 تنظیف مكان اجتماع الكنیسة -ج
  ضاء الوقت في كلمة هللا والصالةق -د

 
 ما ھو تأثیر االضطھاد على الكنیسة؟ - ١٠

 .یھدد بقاء الكنیسة -أ
 .یھذب الكنیسة ویساعد على نموھا -ب
 .یتسبب في إلحاد الكنیسة -ج
 . لیس لھ أي تأثیر -د



 لماذا وبخ بطرس سمعان الساحر؟  - ١١
 .شعر بطرس بالتھدید ألن سمعن كان قوي -أ

 .معان أن یؤثر على بطرسحاول س -ب
 .اعتقد سمعان انھ یمكن شراء قوة الروح واستخدامھا لكسب المال - ج
  .سمعان یعارض هللا علنا كان -د

 
 قارن معجزات الشفاء في أعمال الرسل بخدمة یسوع في األناجیل؟  - ١٢

 .الرسل تماما كما فعل یسوع العدید من معجزات الشفاء، كذلك فعل تالمیذه في سفر أعمال -أ
 .شفى یسوع كثیرا، ولكن لم یكن لدى تالمیذه ھذه الھبة -ب
 .یسوع لم یفعل العدید من معجزات الشفاء، ولكن الروح القدس مكن تالمیذه للقیام بھا -ج
  . وال یسوع وال تالمیذه فعلوا العدید من معجزات الشفاء - د

 
 ا أنتجت ھذه المعجزة لھم؟عندما شفى بطرس ویوحنا الرجل المفلوج في المعبد، ماذ -١٣

 . جعلتھم مشھورین -أ
 .بدأ اضطھاد عظیم في الكنیسة -ب
 . أصبح لدیھم فرصة أكبر للتبشیر باإلنجیل - ج
  .لم یلحظ أحد حقا المعجزة . د

 
 أي من التالي ھو نموذج للكنیسة في سفر األعمال؟  - ١٤

 العطاء -أ
 إنشاء مجتمعات معزولة -ب
 الشفاء -ج
 الروحیةالمواھب  -د
 موقف محاید نحو الخطیئة -ه
 عصیان مدني -و
 استخدام الروح القدس بأنانیة -ز
 رفض االستفادة من قوة الروح القدس -ح
 االنضباط الكنسي -ط
 االستشھاد - ي
  العداء تجاه الغرباء -ك
 

ه أي نموذج من نماذج كنیسة العھد الجدید ترونھا في الكنائس الیوم؟ كیف ترى هللا یستخدم ھذ
 التماذج لمجده؟ كیف ھذه النماذج تتحداك أو تشجعك أن تعرف هللا بطریقة أفضل؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

اسألھ أن یستخدمك بقوة في  .أشكر هللا ألنھ یعمل بقوة من خالل شعبھ لتتمیم أغراضھ في األرض
  . خططھ، ولیعلمك طرقھ، ولیعطیك فرص الستخدام مواھبك الروحیة، ویساعدك على العیش تماما لھ

   



  
ن المؤمنین لم یرغبوا في امتالك أي شيء مباشرة بعد عید الخمسین لھ عالقة كیف تفسر حقیقة أ -١

بالقداسة؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ما ھو الفرق بین نموذج الموھبة الروحیة الرعویة ونموذج الموھبة الروحیة العملیة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  أ في كنائسنا الیوم؟   علینا أن ننفذ ونطبق ھذا المبد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كیف ساعد االضطھاد وتناثر الكنیسة على المأموریة العظمى التي یبدأ بھا سفر األعمال؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
متى وفقط متى یجب على أتباع المسیح أن یعصوا الحكومة المدنیة؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كیف وإلى أي درجة ینبغي على الكنیسة الیوم أن تمارس التأدیب الكنسي، كما حدث مع حنانیا وسفیرة؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  

   

  الذھاب إلى العمق



  نماذج یوم الخمسین
  
  ٤الفصل 

  ٣٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

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

بعد تعیین الشماس األول في اإلصحاح السادس، نقرأ عن اعتقال استفانوس، وعظتھ المذھلة للیھود في 
ما لخص ببراعة العھد القدیم واتھم القادة الدینیین برفض موسى واألنبیاء واآلن فعند. 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 أصبح الحقا أكبر مبشر ورسول ومعلم مسیحي؛ كذلك أدى االضطھاد 
  . یبشرون باإلنجیل في أماكن خارج أورشلیم

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

  .    حیین المتناثرین الذین یتبعون قیادتھالمسی
 
 

  
 
 
 
 



  أفضل إجابة اختر
 " عید خمسین دائم"صحیحة أو خاطئة؟ سفر أعمال الرسل ھو  -١
صحیحة أو خاطئة؟ كل شيء تقریبا في سفر أعمال الرسل ھو بطریقة أو بأخرى یتعلق بالمأموریة  -٢

 . العظمى
 . لي جدا ولم یكن لدیھ تقریبا أي موھبة رعویةصحیحة أو خاطئة؟ كان استفانوس رجل عم -٣
 . صحیحة أو خاطئة؟ كانت قوة الروح على استفانوس وھو یقول خطبتھ -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما ھي القوة الرئیسي التي ھي خلف الوعظ من الكتاب المقدس؟ -٥
 سنوات الدراسة للواعظ -أ

 مھنیة للواعظالمھارات ال -ب
 ھبة الروح القدس - ج
  عدد واھتمام الجمھور -د

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

 أھمیة الحفاظ على جمیع ناموس العھد القدیم -ب
 نھایة العالم، وعودة یسوع - ج
  الدینیین حقیقة أن یسوع ھو المسیح الذي رفضھ القادة - د

 
 كیف كان رد القادة الدینیین على رسالة استفانوس؟ -٧
 .كانوا غاضبین جدا ورجموه حتى الموت -أ

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

 
 ماذا كان شاول یفعل عندما ظھر ألول مرة في سفر أعمال الرسل ؟ -٨
 عن استفانوس  یدافع -أ

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

 
 ماذا فعل شاول بعد وقت قصیر من قتل استفانوس؟  -٩
 . تاب من ذنوبھ وتعمد -أ

 . ن المسیحيكان یتناول وجبة مع الرسل و یناقشھم اإلیما -ب
 . الم جمیع أصدقائھ بسبب معاملتھم إلستفانوس بقسوة -ج
 . اضطھد المسیحیین بحماس  - د
  

 فورا بعدما التقى بالمسیح المقام؟) أو بولس(شاول  ماذا فعل  - ١٠
 .ذھب على الفور إلى الرسل لیشرح ما حدث -أ

 . اختبأ خوفا من زعماء الیھود  -ب
 . وأمضى وقتا مع یسوع ذھب إلى الجزیرة العربیة -ج
 .ذھب في رحلة مھمة للتبشیر باألخبار الجیدة وبدأ الكنائس -د



 كم سنة أنفقھا بولس لیستعد لخدمتھ؟ - ١١
 ثالث سنوات -أ

 أربع سنوات -ب
 أربعة عشر عاما -ج
  .العلماء ال یتفقون، ولكن على األقل ثالث سنوات .كل ما سبق ممكن -د

 

في رأیك ما التضحیات التي  وأنت كم ستعطي لتتبع هللا؟. بالحقیقة أعطى استفانوس حیاتھ لیبشر
 یرید هللا منك أن تقدمھا بفرح وأنت تخدمھ؟  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

ماذا یخبرنا تحولھ عن قوة هللا للخالص؟ بماذا تخبرنا  .جدا إلى اإلیمان بیسوع" المستبعد"تحول بولس 
الذي یمكنك أن " عدالمستب"خدمتھ عن ھذا النوع من الناس الذي یختاره هللا لخدمتھ؟ من ھو الشخص 

 تصلي من أجلھ؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

أشكره على سلطانھ لخالص أكثر الناس . أشكر هللا من أجل أولئك الذین یخدمونھ بغیرة وحماس
اسألھ  .صلي خصیصا ألولئك الذین یعارضون یسوع واسألھ أن یظھر لھم الحقیقة ویخلصھم . المستبعدین

 . أن یجعلك تخدمھ بغیرة وحماس
 

  



 
َونَْحُن ) "٢٨:٨رومیة (اآلیة العظیمة التي كتبھا الرسول بولس في كیف استشھاد استفانوس یتصل ب -١

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

______________________________________________________________________________ 
 
األصحاح ( سامرة في ال الخمسین كیف یمكنك ربط یوم الخمسین في أعمال الرسل األصحاح الثاني مع -٢
، وبخدمة بطرس في منزل قائد المئة الروماني، ) ١٩االصحاح (، في بدایة خدمة بولس في أفسس )٨

؟ )١٠االصحاح ( كورنیلیوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
قد تكون فریدة من نوعھا في التفاصیل، كیف تتعلق من حیث  على الرغم من أن أیام الخمسین ھذه -٣

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

______________________________________________________________________________ 
 
 . عة وتنفیذ المأموریة العظمى دون قوة الخمسین؟ اشرحیمكننا طا ھل -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 ھل تعتقد أنھ من الممكن في واقع األمر، وضروري للغایة، أن یكون لدیك یوم خمسین شخصي؟ اشرح -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
؟ ١٣-٩: ١١كیف بین یسوع لنا كیفیة السعي لیوم خمسین شخصي في لوقا   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
ھل حقا، وممكنا في الواقع بالنسبة لنا أن نعیش حیاة الخدمة كأتباع لیسوع المسیح دون یوم خمسین   -٧
  خصي؟  ش

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  العمق الذھاب إلى



  اعة التلمیذكیفیة صن
  
  ٥الفصل 

  ٣٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

ٍة، الَِّذي یَتَّقِ ٣٥. بِاْلَحقِّ أَنَا أَِجُد أَنَّ هللاَ الَ یَْقبَُل اْلُوُجوهَ «:فَفَتََح بُْطُرُس فَاهُ َوقَالَ ٣٤   یِھ 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. فر إشعیاء ولم یكن یفھمھاالمسیح في س
في قصة أخرى، أطى هللا بطرس وكرنیلیوس رؤیة لیساعدھم على التغلب على األحكام المسبقة، بأن 

نیلیوس عندما ذھب بطرس وشرح الحق لكر. األمم یمكن أن یقبلوا بشارة اإلنجیل تماما كما فعل الیھود
  .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
ل عندما تقب. لنا كیف یعمل الروح القدس من خالل كلمة هللا وفي حیاة الشخص الضال وفي صانع التالمیذ

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

  
  

  
 
 
 



  أفضل إجابة اختر
س على التغلب على األحكام المسبقة عدة مرات في سفر صحیحة أو خاطئة؟ ساعد الروح القدس النا  -١

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

 .ذلك
 .كرنلیوس أن ینحني لھ ألن بطرس كان یمثل هللالصحیحة أو خاطئة؟ سمح بطرس  -٣
روح القدس على الوثنیین في منزل كرنلیوس حتى قبل أن ینھي بطرس صحیحة أو خاطئة؟ انسكب ال -٤

  حدیثھ
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ماذا تعني رؤیة بطرس عن المالءة التي بھا حیوانات نجسة؟  -٥
 . المقصود منھا أن اإلنجیل موجھ للحیوان كما للبشر  -أ

 . واحد هللا غیر مھتم بنظام غذائي -ب
 . ال ینبغي لنا أبدا أن ننظر إلى أي إنسان على أنھ نجسا -ج
  .كان بطرس مجھد جدا، وینبغي أن یحصل على المزید من النوم - د

 
 ما ھو الحاجز االجتماعي الذي تخطاه اإلنجیل عندما وعظ بطرس في أسرة كرنیلیوس؟ -٦
 حاجز بین الناس العسكریة والمدنیین -أ

 ود واألممحاجز بین الیھ -ب
 حاجز بین الفئات العمریة المختلفة -ج
  حاجز بین الناس الذین لھم ألوان البشرة مختلفة -د

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

 .قال الروح القدس أن یفعل ذلك - ب
 .ر أن یكون ھناككان یعرف خطة السفر للرجل اإلثیوبي وقر -ج
  . حدث ما حدث تماما عن طریق الصدفة . د

 
 ما ھو الجانب األكثر أھمیة في المعمودیة؟ -٨
 الطریقة ما إذا كانت التغطیس أو الرش -أ

 مكان حدوثھا -ب
 الكلمات المنطوقة قبل وأثناء و بعد - ج
  معنى الحدث وإیمان الشخص -د

 
 ؟أي من التالي ھو وصفا جیدا للمعمودیة -٩
 حفل زفاف روحي -أ

 موقف داخلي الخاص -ب
 محاولة ال لزوم لھا إلثبات روحانیة الشخص -ج
  طقوس جامدة، یجب القیام بھا تماما – د
 
 



 
 ماذا تحقق المعمودیة؟ -١٠ 
 . ال یمكن أن نخلص دون معمودیة تخلصنا من خطایانا، -أ

 . تدل على أننا صادقون -ب
 . بل ھي اعتراف علني بإیماننا -ج
  .یظھر لآلخرین مدى نضجنا الروحي -د

 
 أي من التالي ھي موارد حیویة لصنع التلمیذ؟ -١١

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

 
 في من یجب أن الروح القدس یعمل من أجل صنع التلمیذ؟ - ١٢

 في الشخص الذي یشارك بإیمانھ -أ
 افي الشخص الذي یسمع الكلمة ویقبلھ -ب
 . كالھما، الذي یشارك بالكلمة والذي یسمعھا -ج
  ال ھذا وال ذاك، ھو تماما قرارا الفكریا – د
 

ھل طلبت من هللا أن یستخدمك ویساعدك في صنع تالمیذ؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا ال؟ كیف ترغب 
 ل للقیام بذلك؟ من هللا أن یستخدمك ویساعدك في تتمیم المأموریة العظمى؟ إلى ماذا تحتاج لتكون مؤھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا من أجل المواھب  .أشكر هللا على الناس الذین شاركوا الخبر السار للخالص معك
اسألھ أن یساعدك على النمو كتلمیذ ویقودك إلى الناس الذین یمكنك . الروحیة التي أعطاھا لكل واحد منا

 .أن تشارك إیمانك معھم
 

  



  
یسة في آسیا كان لھ أثر في التاریخ العلماني؟ كیف قرار بولس باالنتقال إلى أوروبا بدال من الكن -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
اإلصحاحین األولین من غالطیة یخبرانا أن بولس قضى في مكان ما بین ثالثة وأربعة عشر عاما في  -٢

كیف تعتقد . المملكة العربیة مع المسیح المقام قبل أن یشارك الرسل ویبدأ حیاتھ التبشیریة وخدمتھ الحیویة
نھ رسول مثلھم؟ أن بولس كان قادرا على إقناع الرجال بأ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كیف نطبق ما نتعلمھ عن التوجیھ اإللھي في أن هللا أعطى لحنانیا لمحة عامة عن إرادتھ لحیاة بولس   -٣

 ولكنھ أعطى بولس موجھ واحد؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

ن فقط من النساء؟ الرؤیة، ولكن عندما وصل وجد في فیلبي اجتماع للصالة یتكو
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
كیف نطبق الواقع أن تبدأ بما أعطاه هللا، بولس فتح الكلمة، والروح القدس فتح قلب لیدیا وفتحت ھي  -٥

بیتھا، الذي أصبح المكان المفضل واألكثر أھمیة للكنیسة المرسلة بالنسبة لبولس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
  ماذا یعني بالقول آمن بالرب یسوع المسیح فتخلص أنت وأھل بیتك؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  
  تغیر؟ أنھ لماذا تعتقدكورنثوس؟ أثینا و في في الوعظ بولس حول استراتیجیة كان مختلفا ماذا  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق



  یوم الخمسین الخاص ببولس
  
  ٦الفصل 

  ٣٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

اِن إِلَى هللاِ، َحتَّى یَنَالُوا بِاِإلیَماِن بِي ُغْفَراَن اْلَخطَاَیا َونَِصیًبا َمَع ظُلَُماٍت إِلَى نُوٍر، َوِمْن ُسْلطَاِن الشَّْیطَ 
  )١٨- ١٦:٢٦أعمال .(اْلُمقَدَِّسینَ 

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

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

لماذا : "ولكن عندما ظھر یسوع لھ، سألھ الرب. كان بولس یكره المسیح، وكان یضطھد المسیحیین
في " من أنت یارب؟: "لذلك سأل. رف حتى من الذي كان یتحدث معھبولس لم یكن یع" تضطھدني؟

الرسغ "قبل بولس سیطرة الرب علیھ ". المروض"تجربة التحویل ھذه، وحشیة شاول تحولت إلى بولس 
  .وأصبح متواضعا وقابال للتعلیم" واللجام

ولكن عندما تقابل مع  .مؤخرا في رسائلھ، شرح بولس ماذا فعل هللا لنا لیعطینا الخالص عن طریق یسوع
  " 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 .  إلى الیھود ثم إلى األمم وملوھمالمستقبلیة لبولس، بأنھ سیكون أداتھ المختارة لیأخذ اإلنجیل أوال

  .علم حنانیا أن ھذا العدو للكنیسة تحول، اعتبره أخ ألنھ فھم قوة اإلنجیل، وھي أن نعمة هللا تغیر الحیاة
  

  
 
 



  أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ عندما ظھر شاول ألول مرة في سفر أعمال الرسل، كان یكره المسیح وعدو  -١

 .للكنیسة
 .صحیحة أو خاطئة؟ اعتمد تحویل شاول كلیا على فھمھ الفكري لإلنجیل، ولیس على االختبار -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ اتھم یسوع شاول باضطھاده، ولیس فقط الكنیسة -٣
یعمل فیھ  صحیحة أو خاطئة؟ كان غضب شاول ضد الكنیسة عالمة على أن الروح القدس لم یكن -٤

  .على اإلطالق
 

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

 .عاقب شاول بجعلھ یمرض -ب
 . حمى تالمیذه من شاول بحیث ال یعاني مؤمن بسببھ -ج
  .ظھر لشاول لیقنعھ بالحقیقة ویدعوه للخدمة -د

 
 ي سألھ یسوع لشاول؟ما السؤال الذ  -٦
 " لماذا تضطھدني ؟" -أ

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

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

 " من أنت یا رب؟" -ب
 " ن الضال؟ماذا یعني مثل االب" -ج
  " كیف ھي السماء؟" - د

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

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

 
 لماذا ینبغي لنا أن نفعل الخیر؟  -٩
 من أجل إقناع اآلخرین -أ

 حتى نخلص -ب
 ألننا خلصنا -ج
  .ال ینبغي لنا أن نعمل الخیر على اإلطالق ألن الخالص یأتي باإلیمان -د
 
 
 



 ماذا حدث لقیم بولس عندما التقى بیسوع؟ - ١٠
انقلبوا رأسا على عقب بحیث ما كان ذو قیمة أصبح غیر مھم وما اعتبره ال قیمة لھ أصبح في غایة  -أ

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

 
 ماذا أظھر هللا لحنانیا إلقناعھ أن یعمد بولس؟ - ١١

 كل الخطایا حنانیا الماضیة، لیذكره بالتزامھ  -أ
 المالئكة الذین سوف یقومون بحمایتھ من تھدیدات بولس -ب
 العقاب الذي سیلقاه حنانیا إذا لم یطیع -ج
  خطط هللا لبولس في المستقبل  -د
 

إذا كان األمر كذلك، " یا رب، ماذا ترید مني أن أفعل؟: "ھل أنت سألت ھذا السؤال مثل بولس
 كیف كان رد هللا على سؤالك؟ إذا لم یكن كذلك، ھل ھناك أي سبب یجعلك ال تطلب منھ اآلن؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

صلي  .اسألھ ماذا یرید منك أن تفعل من أجل تحقیق ھدفھ لحیاتك .أشكر هللا ألن لدیھ خطة لحیاتك
 . من اجل أن ینتج الكثیر من الثمار من خالل حیاتك وأنت تخدمھ

 
  



 
في رأیك كیف تطبق شخصیا، تجربة بولس على طریق دمشق؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
إذا كان أھم جزء في التجربة الروحیة ھي نتائج التجربة بدال من تفاصیلھا، ما ھي نتائج تجربة بولس  -٢
كیف لنا أن نطبقھا على أنفسنا؟ و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

بولس ھذه التجربة من حیث نتائجھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ما ھو التطبیق بالنسبة لنا من واقع أن شاول الطرسوسي یبدو أصعب شخص یمكن تحویلھ إلى المسیح،  -٤

ومع ذلك أصبح أعظم مبشر للكنیسة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ل حیاة وخدمة الرسول بولس بصرف النظر عن كلمة االختبار، ھل نظرا ألننا ال یمكن أن نفسر ك -٥

تؤمن باالختبار المسیحي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ماذا یعلمنا مثال الرسول بولس عن معرفة . یسوع علمنا أن نسأل، ونطلب ونقرع في طریقنا لمعرفة هللا -٧

هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  نماذج یوم الخمسین تؤسس الكنیسة
  

  ٧صل الف
  ٣٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نتعلم من مثال بطرس في تأسیس الكنائس: الھدف 

بِّ یَُسوَع اْلَمِسیحِ فَتَْخلَُص أَْنَت َوأَْھُل بَْیتَِك    )٣١:١٦أعمال (آِمْن بِالرَّ
ةُ هللاِ لِْلَخالَصِ  الً ثُمَّ لِْلیُونَانِيِّ : لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ  ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل 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 . بدأ بولس على الفور أن یشھد بأن یسوع ھو المسیح. هللا أن یشفي ویعمد بولس
  . األكثر تأثیرا في العھد الجدید

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

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

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

على الرغم من إعتزاز بولس بفیلبي إال إنھ واصل رحلتھ التبشیریة إلى تأسیس كنیسة أثینا وكورنثوس 
  . وذلك للوفاء بالمأموریة العظمى

  

 
 
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .صحیحة أو خاطئة؟ عندما تحدث هللا أوال مع حنانیا عن تحویل شاول، كان حنانیا خائفا -١
مع یسوع على طریق دمشق، أظھر یسوع لشاول ) بولس(أو خاطئة؟ عندما تقابل شاول صحیحة   -٢

 .خطة كاملة لحیاتھ
 .صحیحة أو خاطئة؟ شاول لم یتشاور أبدا مع سائر الرسل عن أي لحظة في حیاتھ -٣
 . صحیحة أو خاطئة؟ بولس بشر فقط باالنجیل للیھود، ولم یبشر لألمم أبدا -٤
ذا لم یذھب بولس إلى أوروبا بدال من آسیا، كان التاریخ سار بطریقة مختلفة صحیحة أو خاطئة؟ إ -٥

  تماما
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لماذا رسائل بولس مھمة؟ -٦
 .أنھا تساعدنا على فھم التاریخ -أ

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

 
 ماذا وجد بولس عندما وصل ألول مرة في فیلبي؟  -٧
 معبد یھودي كبیر حیث بشر الرجال الیھود -أ

 معبد روماني حیث بشر للوثنین -ب
 صغیر للنساء الیھودیات بالقرب من النھر تجمع -ج
  غاضب یرید أن یرجمھحشد  -د

 
 لماذا كانت لیدیا مھمة؟  -٨
 .ظھرت في سفر األعمال ھي أول واحدة من النساء -أ

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

 
 ماذا فعل بولس وسیال عندما كانوا في سجن في فیلبي؟ -٩
 . حام لمساعدتھم على الخروجأرسلوا طلبا عن م -أ

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

 
 ؟"یؤمن بالرب یسوع المسیح"ما معنى أن   - ١٠

 ببساطة أن تؤمن بأن یسوع رائع -أ
 اإلیمالن بأن یسوع ھو المسیح، وأنھ ھو الرب، واإلنتماء لھ -ب
 ریا في اإلنجیلفھم كل التفاصیل فك -ج
  أن نتفق مع المسیحیین اآلخرین -د
 
 



 ماذا كان تفكیر بولس عن كنیسة فیلبي؟  - ١١
 . كانت كنیستھ المفضلة -أ

 .حزن على مشاكل الكنیسة العدیدة -ب
 .  كان غاضبا من عناد أھل فیلبي -ج
  . كان یعتقد أنھا ینبغي أن تفعل المزید البقائھ خارج السجن -د

 
 ماذا كان موضوع رسالة بولس إلى األثینیین؟ - ١٢

 حقیقة الفلسفة الیونانیة -أ
 الحقیقة البسیطة من اإلنجیل -ب
 حبھ للكنیسة في أثینا -ج
  . ال شيء مما سبق، إنھ لم یكتب رسالة إلى األثینیین -د
 

یقة؟ لماذا أو كیف یریدنا هللا أن نستجیب عندما نسمع كلمتھ؟ ھل وجدت من السھل قبول كلمتھ كحق
 لماذا ال؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

؟ إذا كان األمر كذلك، كیف تغیرت حیاتك باتباعك لھ كرب؟ "أن تؤمن بالرب یسوع المسیح"ھل اخترت 
 إذا لم یكن كذلك، كیف تعتقد أن حیاتك سوف تتغیر إذا آمنت بھ وتبعتھ؟ ھل ترید أن تسلم لھ حیاتك اآلن؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

السجن،  أشكر هللا أننا یمكن عبادتھ حتى في أصعب الظروف، مثل بولس وسیال عندما كانوا في
اسألھ  .اسألھ أن یساعدك على عبادتھ الیوم، حتى لو كنت تمر بوقت عصیب. ألنھ ھو دائما معنا ویرعانا

 .  أن یریحك ویستخدم ظروفك كشھادة لھ وعلى نشر اإلنجیل
 

  



 
كیف تغلب الرب على تعصب بطرس حتى یمكن استخدامھ للوصول إلى الوثني األول في منزل  -١

المئة الروماني؟  كورنیلیوس، قائد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف ینبغي لنا أن نطبق اختبار بطرس مع الوثنیین والرؤیة التي رآھا مع الحیوانات النجسة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 .صف واشرح سلسلة االرتباط الثالثة القائمة بین هللا والشخص الضال -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
و معناھا، والغرض من لماذا معمودیة الماء تلعب دورا مھما في خدمة الرسل؟ ما ھي أھمیتھا   -٥

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

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

 الصحراء لیكرز لرجل واحد من أثیوبیا؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

منزل رجل أممي من أعداء الرومان وكرز باإلنجیل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  وعظ بولس
  
  ٨الفصل 

  ٣٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم وعظ بولس وكیف قاد خدمتھ: الھدف

َم بِفََرحٍ َسْعیِي َوالْ  ِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتُھَا َولِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب لَِشْيٍء، َوالَ نَْفِسي ثَِمینَةٌ ِعْنِدي، َحتَّى 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 
بارعا في استخدامھ لثقافتھم وتوصیل لكن یرى البعض اآلخر أنھ كان . وفقط عدد قلیل من الناس آمنوا
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
ل وداعا لقادة الكنیسة في أفسس، حیث كان قد خدم ألكثر من ثالث بعد ذلك، توقف بولس في میلیتس لیقو

لكنھ كان متیقنا أن هللا یریده . فقد علم انھ لن یرھم مرة أخرى، وھناك معاناة تنتظره في أورشلیم. سنوات
 . كلماتھ القلبیة لقادة أفسس تظھر عاطفتھ ونزاھتھ في الطریقة التي أدار بھا خدمتھ. أن یذھب

في أورشلیم، ذھب . یتوق أن یشارك اإلنجیل مع كل واحد یلتقي بھ ألنھ یحبھم، وخاصة الیھودكان بولس 
ولكن وھو ھناك، كان الحشد . إلى الھیكل لیثبت أنھ لیس ضد ناموس موسى، كما زعم بعض الناس

وحتى في ذلك الوقت كان بولس یستغل الفرصة لیعلن رسالتھ ویفعل كل شيء من أجل . یتحرك ضده
 . جیلاإلن

  
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .مة بولس مثمرة جدا في أثینات خدصحیحة أو خاطئة؟ كان -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ كان ھناك العدید من األصنام في مدینة أثینا -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ بعد تجربتھ في أثینا، كان نھج بولس العادي ببساطة أن یعلن اإلنجیل -٣
ساسیة لإلنجیل ھو أن یسوع المسیح مات من أجل خطایانا و قام من صحیحة أو خاطئة؟ الرسالة األ -٤

 .بین األموات
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف استجاب شعب أثینا على ادعاء بولس بأن یسوع قد قام من بین األموات؟  -٥
 .آمنوا بحماس بالرسالة -أ

 . ع أكثرآمن العدید والعدید لم یرد أن یسم -ب
 . أراد بعض السماع أكثر من ذلك، ولكن كثیرین آخرین سخروا منھ -ج
  . جروه خارج المدینة وحاولوا رجمھ -د

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

 نحو ستة أشھر -ب
 نفس الوقت الذي قضاه في كورنثوس -ج
  ثالث سنوات ونصف -د

 
 تس في طریقھ إلى أورشلیم؟مع من اجتمع بولس في میلی -٧
 لیدیا ، تیموثاوس، وسجان فیلبي -أ

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

 
 ماذا كان ینتظر بولس في القدس؟  -٨
 شدائد ومعاناة -أ

 احتفال وترحیب  -ب
 مجلس الرسل الذین أرادوا تصحیحھ -ج
  أخرى لتأسیس كنیسة فرصة -د

 
 كیف كان بولس مدعم عندما كان في أفسس؟  -٩
 . كنیسة أفسس وظفتھ كقس -أ

 .كان یعمل بجد، وغالبا ما صنع الخیام، حتى ال یكون عبئا علیھم -ب
 . استمرت كنیسة كورنثوس ترسل المال إلیھ -ج
 .هللا أطعمھ بأعجوبة من المن والسلوى من السماء -د
 
 
 
 



جاب بولس للقادة المسیحیین في أورشلیم عندما طلبوا منھ أن یظھر عدم رفضھ لناموس كیف است - ١٠
 موسى؟

 .وافق على ذلك، وذھب إلى المعبد مع بعض الرجال الذین كانوا یقدمون النذور والذبائح -أ
 . وافق على ذلك، وأكد أن المسیحیین ال یزالون ملزومین بتتمیم الناموس -ب
 . ن لیسوا ملزومین بتطبیق شریعة موسىرفض ألن المسیحیی - ج
  .رفض الیھودیة تماما وترك أورشلیم فورا - د

 
 ماذا فعل بولس عندما اجتمع حشد في المعبد ضده و حاول قتلھ؟ - ١١

 .ھرب و تعھد عدم زیارة أورشلیم مرة أخرى -أ
 .غضب و بدأ إھانة الحشد -ب
 . استغل الحشد وبدأ یعظ -ج
  . أن یحملوا السالح ویتقاتلوا حتى الموتحث جمیع المسیحیین  - د
 

كیف ستتغیر حیاتك إذا قررت أن تفعل الشيء نفسھ؟ ما ھي  .فعل بولس كل شيء من أجل اإلنجیل
القرارات التي سوف تحتاج أن تتخذھا؟ كیف ستغیر عالقاتك؟ ھل ھناك أي شيء تحتاج أن تتخلى عنھ من 

 ن األمر كذلك، ما ھي؟أجل تكریس نفسك تماما  ومقاصده؟ إذا كا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 .قدم لھ المزید والمزید من حیاتك كل یوم .أشكر هللا ألنھ ساعدك أن تنمو في إیمانك وعلمك الحق
 . اسألھ إذا كان ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییره لخدمتھ مع كل قلبك

 
  



  
 
ي أثینا أثناء قراءتك لعظات بولس العظیمة في سفر أعمال الرسل، كیف اختلف وعظھ بعد تجاربھ ف  -١

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

______________________________________________________________________________  
 
، و عند ١٧عندما تدرس بعنایة خطبتھ في أریوس باغوس كما ھي مسجلة في سفر أعمال الرسل  -٢

" كلمات تحریضیة من حكمة الناس"، ھل تعتقد أنھ استخدم بوضوح ٥-١:  ٢كورنثوس  ١تقارنھا ب 
ء والفالسفة الیونانیین؟ إذا كان األمر كذلك، كیف یمكن للحقیقة أنھ لم یبشر بھذه باالقتباس من الشعرا

الطریقة مرة أخرى تعزز حجة انھ تعلم الكثیر في أثینا حول كیفیة التبشیر باإلنجیل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل تعتقد أن رجاال مثل تیموثاوس یمكن أن یكونوا قد حضروا دروس بولس في مدرسة تیرانوس في  -٣

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، وماذا كان یحل ھناك؟ ١٥ما ھو الغرض من المجمع في أورشلیم، كما جاء في أعمال   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، ماذا یمكن أن نتعلمھ ونطبقھ حول )  ٣٨-١٧:  ٢٠أعمال (في وداع بولس المؤثر لشیوخ أفسس  - ٥ 

سول العظیم؟ التزام الوعظ والتدریس لھذا الر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ماذا یمكننا أن نتعلم ونطبق حول الطریقة التي بھا كانت الكنیسة في أفسس منظمة وُمدارة؟   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ؟) ٣٥:  ٢٠( كیف یمكننا أن نتعلم ونطبق األمرین اللذین أراد بولس أن یذكرھما لھؤالء الشیوخ  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  نماذج بولس
  
  ٩الفصل 

  ٣٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  یة بولسمواصلة استكشاف وفھم خدمة وشخص: الھدف

، ھَكَذا أَْعبُُد إِلھَ آبَائِي، ُمْؤِمنًا »ِشیَعةٌ «أَنَّنِي َحَسَب الطَِّریِق الَِّذي یَقُولُوَن لَھُ : َولِكنَّنِي أُقِرُّ لََك بِھَذا١٤
ِ فِي َما ھُْم أَْیًضا یَنْ ١٥. بُِكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِي النَّاُموِس َواألَْنبَِیاءِ  أَنَّھُ َسْوَف تَُكوُن : تَِظُرونَھُ َ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 . نقلھ الرومان لیال إلى قیصریة للمثول أما فیلكس الواليبعد اكتشاف مؤتمرة یھودیة لقتل بولس، 
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
ب محاكمتھ في أورشلیم ویرسلھ إلى عندما مات فیلكس وحل محلھ فستوس، فناشد بولس القیصر لیتجن

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

ا أیضا شارك بولس برسالة اإلنجیل في نھایة المطاف، تم إرسال بولس إلى روما على متن سفینة، وھن
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 . ھ یسوع المسیح لعالج العدید من مرضاھمإیمانھ مرة أخرى مع الجمیع، كما استخدم

أشھر أخرى، واصل رحلتھ إلى روما، حیث كان یشارك برسالة اإلنجیل مع حراسھ وغیرھم ممن 
  . یسمعوه

  
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .صحیحة أو خاطئة؟ بولس كان دائما یبحث عن فرصة لیشارك بإیمانھ -١
 .من الیھود كانوا یخططون لقتلھ ٤٠ولس من خالل ابن أخیھ أن صحیحة أو خاطئة؟ حذر هللا ب -٢
صحیحة أو خاطئة؟ على الرغم من أن الحشد في المعبد كان عدائي تجاه بولس، إال أن القادة الدینیین  -٣

  .تعاملوا معھ بشكل جید للغایة
 .تینوأبقاه في السجن لمدة سن" نداء لقیصر"صحیحة أو خاطئة؟ رفض فستوس طلب بولس  -٤
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ماذا قال بولس جعل الجندي الروماني ینھي ضربھ؟ -٥
 . ھدد الجندي بغضب هللا -أ

 . أبلغ الجندي انھ كان مواطن روماني -ب
 .توسل للجندي أن یتوقف - ج
  . أعطى رشوة للجندي -د

 
 ن بولس یدافع عن نفسھ؟عما كان قادة الیھود یجادلون عندما كا -٦
 ضرائب المعبد -أ

 االعتقاد في قیامة األموات -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

 . خاف و شعر بخطیتھ -ب
  .ع دروسیال، الذي كان یعتقد أن بولس ذكیا ولكن غیر مؤذاتفق م -ج
  .ال شيء مما سبق . د

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

 . تعھد بإثارة المشاكل لفوستس إذا مكث في قیصریة -ب
 .وعد أن یقول لقیصر أن فوستس كان قائدا عظیما -ج
 .ستس أنھ إذا أرسلھ بعیدا سوف یجعل الجمیع ینسونھأقنع فو -د

 
 لماذا رفع بولس قضیتھ الى قیصر؟ -٩
 . كان یعتقد أنھ لن یحصل على محاكمة عادلة من فوستس -أ

 . كان یعتقد أن الیھود ما زالوا یحاولون قتلھ في قیصریة -ب
 .كان یعتقد انھ سوف یبشر األخبار السارة في روما -ج
  كل ما سبق -د
 
 
 
 



 بعد االستماع إلى قصة تحویل بولس، ماذا فكر الملك أغریباس عن بولس؟ - ١٠
 .اعتقد أن بولس بريء -أ

 .كان تقریبا مؤمنا -ب
 .اتھم بولس بأنھ فقد عقلھ -ج
  كل ما سبق -د

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

 .قدر ما یستطیعتحدث عن إلھھ بال خجل و ب -أ
 .قال لھم إن هللا قد یغرق السفینة، ولكن ال یمكن ألحد أن یموت -ب
 . شجعھم وأكد لھم أن هللا كان معھم -ج
  كل ما سبق -د
 

ما ھي شھادتك عن یسوع؟ كیف تقابلت معھ؟ اذا أراد  .شارك بولس بشھادتھ في كثیر من األحیان
 ث في حیاتك، ما الذي سوف تقولھ؟ منك شخص أن تشرح لھ كیف التقیت بھ وماذا أحد

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

اسألھ أن  . أشكر هللا على الطریقة التي دعا بھا كل واحد منا، وأعدنا لنعرفھ، ونحبھ، ونخدمھ
أشكره ألنھ حتى لو شھادتك لیست مثیرة مثل بولس، سوف . یعطیك فرص لتقول شھادتك عن یسوع

 .یستخدمھا لتغییر حیاة الناس
 

  



  
  
 
یفكر فیھ خالل سنتین كاملتین عندما كان مسجونا في قیصریة في  تخیل وطبق في ما كان بولس -١

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

______________________________________________________________________________  
 
بالضبط كم رجل عسكري روماني رافق بولس في منتصف اللیل إلى السجن في قیصریة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

ادة ھذا الرسول العظیم؟ وكیف تطبقھا على حیاتك وخدمتك الخاصة؟  حیاة وشھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ماذا تتعلم وكیف یمكنك تطبیق قیادة الرسول بولس أثناء أسوأ جزء من العاصفة التي دمرت السفینة   -٤

التي كانت تنقلھ إلى روما لمحاكمتھ في المحكمة أمام قیصر؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

الالعنف الذي علمھ یسوع و مارستھ الكنیسة األولى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  هللا واإلنسان في واقعھما
  
  ١٠الفصل 

  ٤٠دید الدرس الصوتي رقم العھد الج

  تقدیم رسالة رومیة وموضوعاتھا الرئیسیة: الھدف

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

١٧- ١٦:١(  
  

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

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

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

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

، ثم نجد أنفسنا أمام النتائج المدمرة لھذه " إِلَى ِذْھٍن َمْرفُوضٍ أَْسلََمھُم هللاُ "نحن مذنبین أمام هللا، فقد 
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
  

  
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .أو خاطئة؟ الرسالة إلى أھل رومیة ھي أول رسالة یكتبھا بولس صحیحة -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ الرسالة إلى أھل رومیة تتعامل مع قضایا محددة جدا ذات صلة فقط بكنیسة روما -٢
التبریر أمام هللا، كما لو " التبریر"صحیحة أو خاطئة؟ واحدة من المواضیع الرئیسیة في رومیة ھي  -٣

 .أبدا كنا لم نخطئ
 .صحیحة أو خاطئة؟ رسالة رومیة تعطینا  البیان األكثر اكتماال عن الخالص في الكتاب المقدس -٤
 . صحیحة أو خاطئة؟ في رومیة، ینتقل بولس من موضوع إلى آخر دون إعطاء حجة واضحة -٥
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 : لة رومیة مع مجموعة الناس الموجھة إلیھمطابق األقسام التالیة من رسا -٦
 إسرائیل -١      ٤-١الفصول  -أ

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

 
  ماذا فعل هللا عندما رفض الیھود خالص هللا الذي صنعھ لھم؟ -٧
 .في العالم قدم خالصھ لغیر الیھود -أ

 .تعھد أال یتعامل أبدا مع إسرائیل مرة أخرى -ب
 .أجبرھم على اإلیمان - ج
  .قرر أال یفعل شیئا في الوقت الراھن سوى االنتظار حتى یؤمنوا - د

 
 لماذا الناس في كثیر من األحیان یقمعون الحقیقة؟ -٨
 . لفھمھاھم لیسوا أذكیاء بما فیھ الكفایة  -أ

 . ھم یریدون تبریر أسلوب حیاة األثمة -ب
 .ال یتفقون معھا -ج
  . ھم متعلمون جدا لدرجة أنھم ال یریدون اإلیمان با -د

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

 . اقبھمأنھ حولھم إلى الشیطان لیع -ب
 .ھاجمھم في غضب -ج
 .أنھ أتاح لھم اختیار ما یریدون، ویعانون من العواقب -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ما یحدث ألولئك الذین یختارون مرارا وتكرارا الخطیئة؟  - ١٠

 . یصبحون شھوانیین -أ
 .یبدلون صدق هللا بالكذب -ب
 . یكتشفون أن هللا ال یمانع الخطیئة -ج
 . یصبحون حمقى -د
 . یتعلمون التغلب على الخطیئة بقوتھم الخاصة -ه
 . یدركون أنھ ال یوجد فرق بین مسیحي وغیر مسیحي  -و
 . تتطور عقول منحرفة -ز
  .یصبحون مملوءین بكل أنواع الوثنیة واإلثم - ح



 من أو ما ھو المعیار المطلق للبر؟ - ١١
 بولس -أ

 قوانین الطبیعة -ب
 الیھود -ج
  هللا -د

 
 ا ھو غضب هللا؟م  - ١٢

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

ما ھو رد هللا على الخطیئة؟ لماذا یجب علینا أن نفھم أننا مذنبون إذا أردنا تجربة خالص هللا؟ ھل 
ك؟ إذا كان األمر كذلك، ما الذي تغیر في حیاتك؟ إذا لم یكن كذلك، اعترفت بذنوبك وطلبت من هللا أن یبرر

 ھل ترید القیام بذلك اآلن؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

نسألھ أن یستمر في تخلیصك . لصالحین ولكن من أجل الخطاة مثلنالأشكر هللا أن خالصھ لیس 
كما اسألھ، ونحن نبدأ بدراسة رسالة رومیة، أن یساعدك على فھم . من كل تأثیر للخطیة في حیاتك

 . ائق العمیقة للخبر السار وھو الخالص والتبریرالحق
 

  



 
كیف یمكنك ربط وتطبیق سقوط الجنس البشري، كما ھو مسجل في الفصول األولى من رسالة رومیة،  -١

إلى سقوط آدم كما ھو مسجل في الفصول األولى من سفر التكوین؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ة رومیة؟ ما ھو التعریف الجید لغضب هللا كما ھو موضح في الفصول األولى من رسال -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 ٣٦اآلیة  ١١، ویخلص في الفصل  ١٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 : تتبع ھذه الحجة من خالل األصحاحات األربعة األولى من حیث صلتھا بالبر و اإلثم وأنت -٤
 _____________________________________________________  من ھو هللا؟ -أ

 ________________________________________________  ماذا یرید هللا؟ -ب
 ________________________________________________   ماذا یطالب هللا؟ -ج
 ________________________________________________     ماذا یدین هللا؟ -د
 ________________________________________________   ماذا یعرف هللا؟ -ه
 ________________________________________________     ما فعل هللا؟ - و
  ___________________________________________   ماذا یرید هللا منا أن نفعل ؟ -ز
 
 : ولى من ھذه الرسالةوفقا لخطة هللا للتبریر كما وردت في األصحاحات األربعة األ -٥
 ___________________________________________   من واضع ھذه الخطة ؟ -أ

 ___________________________    ما ھي الدینامیكیة التي تجعل ھذه الخطة تعمل؟ -ب
 __________________________ما ھو المبدأ الذي یطبق ھذه الخطة علي وعلیكم شخصیا؟  -ج
 ________________________________ما ھو الدلیل على أن ھذه الخطة صالحة لي ولك؟  -ه

وفقا لألصحاح الثالث، ما ھو المفھوم عن الخطیة الذي یعلن أننا كلنا خطاة؟  -٦
______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
، من ھم الملوك األربعة الذین یدخلون، )١٧- ١٢اآلیات (وفقا لھذه الحجة، في األصحاح الخامس  -٧

  ویملكون عندما یحاول المؤمنون الذین أُعلن تبریرھم أن یعیشوا بصالح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  الرابحون األربعة والنوامیس األربعة
  
  ١١الفصل 

  ٤١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

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

بعد تأسیس عقیدة التبریر في األصحاحات األربعة األولى من رسالة رومیة، ُمركزة على بر إبراھیم 
، 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 . الخطیة، والموت، ویسوع، وأنت: بولس یقدم أربع ملوك

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

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

  . الروح بدال من على لجسد

  
  
  
  



  أفضل إجابة اختر
حیحة أو خاطئة؟ اإلصحاحات األربعة األولى من رسالة رومیة تبدأ باألخبار السیئة عن حالتنا ص -١

 .الروحیة
 .صحیحة أو خاطئة؟ هللا بار، ونحن یجب أن نكون أبرار حتى تكون لنا صلة بھ -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ بقوتنا، ال یمكن أبدا أن نبرر أنفسنا بما یكفي لخالصنا -٣
 . طئة؟ هللا یریدنا أن نؤمن أن بر یسوع نیابة عنا كافي لخالصناصحیحة أو خا -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف یمكن لخطة التبریر أن تنطبق علینا إذا كنا ال نؤمن بھا؟ -٥
 . إنھا تخلصنا على أي حال، سواء كنا نؤمن أو ال نؤمن -أ

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

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

 إبراھیم -ب
 دیفید -ج
  نفسھ -د

 
 اج من أجل العیش في سبیل هللا في ھذا العالم؟ماذا نحت -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
  الكرمة والفرصة -د

 
 ما ھما الملكان اللذان خلصانا؟ -٩
 اؤل والثقةالتف -أ

 األمل والحب -ب
 التسامح والتعاون -ج
  یسوع و أنفسنا -د
  
  
  
  



 ماذا یكشف ناموس هللا؟ - ١٠
 ناموس الخطیة والموت -أ

 الحیاة والحریة -ب
 صالح البشریة -ج
  ثمار الطاعة -د
  

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

 سیحناموس روح الحیاة في الم -ب
 التأمل -ج
  مبدأ الكارما -د

 
 كیف یمكننا تطبیق ناموس روح الحیاة في المسیح للتغلب على ناموس الخطیئة والموت؟  - ١٢

 باالتكال على الجسد -أ
 باالتكال على الروح – ب
 عن طریق إنكار وجود الخطیئة والموت  - ج
  من خالل مقاومة الخطیئة والموت - د
  

ألحیان متكال على الجسد أم على الروح؟ كیف اتكالك یؤثر على القدرة ھل تجد نفسك في كثیر من ا
على اختبار حریة الحیاة في المسیح؟ كیف ترغب في االستمتاع بالحیاة في المسیح بطریقة أعمق؟  كیف 

یمكنك أن تفعل ذلك وفقا لكلمة هللا ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

لھ أن یساعدك اسأ .أشكر هللا الذي غلب ناموس الخطیة والموت وأعطانا روح الحیاة في المسیح
وأنت تتكل على الروح، صلي أن یعطیك غلبة . على اختبار حیاة الروح تماما وبعمق أكثر في كل یوم

  . على كل ما یعیقك أثناء سیرك معھ
  
  

  



  
ما ھي القوانین الروحیة األربعة التي تم العثور علیھا من منتصف اإلصحاح السابع إلى منتصف  -١

 س إلى أھل رومیة ؟اإلصحاح الثامن في رسالة بول
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  كیف ھذه القوانین األربعة توازي الغزاة األربعة في اإلصحاح الخامس؟ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 ائیة؟الدینامیكیة الھو
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بما أن ھذا الناموس ساري منذ أن كتب بولس الرسالة إلى أھل رومیة، لماذا ھناك العدید من المؤمنین  -٥

  الیوم ال یزالون یسیطر علیھم ناموس الخطیئة والموت؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

.______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  .ربعة في رحلتك اإلیمانیة مع المسیح اآلنصف كیف تنفذ ھذه القوانین الروحیة األ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



  !إذا ماذا
  
  ١٢الفصل 

  ٤٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

  )٣٦-٣٣:١١رو (آِمیَن . لَھُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَدِ 
ھو یعرف إسرائیل . مع بعض الحقائق العمیقة جدا وأسرار مشیئة هللا ، یتعامل بولس١١-٩في رومیة 

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

  .نعرفھ ونفعلھ
غالبا إرادتنا تسیر في الطریق . 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
  .  وف یكشف هللا لنا عن إرادتھإرادتھ، ونسمح لھ أن یشكل حیاتنا، ونرفض أن نشاكل العالم، س

  

  
  
  
  
  



  أفضل إجابة اختر
 .صحیحة أو خاطئة؟ خطة هللا لنھایة التاریخ البشري تتمحور حول إسرائیل -١
عرف من الذي سیأتي لی ینتظر وھ .ویخدمونھ ونھحبسوف یصحیحة أو خاطئة؟ هللا ال یختار الذین   -٢

 .إلیھ
 .ھو لیس لمشورة منا، ةالنھائیالحكمة صحیحة أو خاطئة؟ هللا لدیھ المعرفة وال  -٣
 . عدل و حق نظن أنھفعل ما یأن مجبر صحیحة أو خاطئة؟ هللا  -٤
  . ، لكنھ یوضح لنا ما یرید منا أن نفعلھاصحیحة أو خاطئة؟ ھناك أشیاء سریة عن هللا لن نفھم -٥
  

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

 هللا ھایختارالتي فقط 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
  
 قدم إلى هللا كذبیحة حیة؟نن یجب أ ذاما -٨
 غنم وبقرمن أفضل من لدینا  -أ

 أجسامنا، حتى أنفسنا بالكامل -ب
 الوعي الروحي - ج
  أفضل نوایانا - د
  
  معنا؟ التيأي نوع العالقة   -٩
 الشخصیة -أ

 ةالشخصیال -ب
 ةعرضیال -ج
  البعیدة -د
  

 )ل ما ینطبقاختر ك(إرادة هللا لحیاتنا؟  نختبرن نعرف وأكیف لنا  - ١٠
 أنفسنا على هللا نركز -أ

 نسلم حیاتنا  -ب
 تجدید عقولناب نتغیر - ج
 العالم نشابھال  - د
  .مشیئتھ نعرفتخمین فقط، ونأمل أن الیمكننا . ال یمكننا أن نعرف . ه
  
  
  



 جدد؟تلماذا عقولنا یجب أن ت -١١
 جدا اءذكیأ ناألننا لس -أ

 نا، فقط قلوبناألن هللا ال یریدنا أن نستخدم عقول -ب
 أفكارناألن أفكار هللا ھي أعلى من  - ج
  ھكلي العلم مثل حتى نكون - د
  

ظھر لك مشیئتھ لحیاتك؟ إذا كان األمر كذلك، كیف لھ قادك؟ إن لم یكن، أي من یھل سألت هللا أن 
 ؟ لمعرفة مشیئتھیجب أن تتخذھا الخطوات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

 
  
  
  
  

 كل ما بفعلسوف تلتزم  كقل لھ أن. لك اھظھریسألھ أن ا .لحیاتك 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، ألُعْ ١١ بُّ ِطیَُكْم آِخَرةً ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَِني ١٣. فَتَْدُعونَنِي َوتَْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ ١٢. َوَرَجاءً 

 )١٣-١١:٢٩إرمیا ( بُِكلِّ قَْلبُِكمْ 



 
 .األشیاء الصغیرة واألشیاء الكبیرة في حیاتنا فيشرح كیف أن هللا لدیھ إرادة ا -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 .یحدث في ھذا العالم، أو كل األشیاء التي كان قد كتب لنا عنھا في ھذا الخطاب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ ١٢ اإلصحاحالنصائح في بتتعلق  ٣٦-٣٣، اآلیات ١١ اإلصحاحكبیر في نھایة ال النصكیف  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
قبل أن بھما في نیجب أن  وكیفشرح اثنین من المتطلبات األساسیة، وما تعنیھ حقا ، ا،  ٢٨:٨في  -٦

 . اآلیة الذي في كبیرال الوعد نطالب ونطبق
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
جمیع  خالصسیتم " ، من األمم یخلص العدد الكاملأنھ عندما ) ٢٥-٢٤:١١في ( شرح وفسر النبوة ا -٧

 إسرائیل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  
 
 
  
  
  
 
 

  الذھاب إلى العمق



  البر المصنوع في روما
  
  ١٣الفصل 

  ٤٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

ُموا أَْجَساَدُكْم ذَ ١ بِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
: ةُ هللاِ َوالَ تَُشاِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِرادَ ٢. اْلَعْقلِیَّةَ 

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

وھو یصف كیف یجب أن . العالقة مع هللا، والكنیسة، والمؤمنین اآلخرین، والحكومة، والعالم، وأنفسنا
ھو . یافة والخدمة، والغفران، وأكثر من ذلكتكون العالقات المسیحیة المفعمة بالمحبة والتواضع، والض

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

كما یجب أن . ادة الروح القدس وأن نكون حساسین الحتیاجات اآلخرینبولس أن نسمع لضمائرنا ولقی
  .تكون المحبة ھي التي السائدة على عالقاتنا مع اآلخرین

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

 

   
  
  
  



  أفضل إجابة اختر
القلیل  اكبیرة ولكن لدیھالالالھوتیة  ائقوضح الحقتصحیحة أو خاطئة؟ رسالة بولس إلى أھل رومیة  -١

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

 .بعضمع  نا بعضناعالقت
 .مواھب روحیة لآلخرین  یعطيصحیحة أو خاطئة؟ هللا یعطي كل المواھب الروحیة لبعض الناس وال -٣
ندع ھذه المواھب و، یجب علینا أن نركز على ممارسة مواھبناصحیحة أو خاطئة؟ عندما نكتشف  -٤

   اآلخرین یمارسون مواھبھم؟ 
  

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

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

 منافسةال -ب
 تواضعال -ج
 ةتوبال -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
 . ر المؤمنین اآلخرین الذین ھم أضعف في قناعاتھممراعاة مشاع - ج
 .آلخرین تحدد خیاراتنال لتكن محبتنا – د
  كل ما سبق - ه
  
 )اختر كل ما ینطبق(حول الحكومة؟  سعتقد بولیماذا  -٨
 عاالمھم أن تطمن هللا،  منأن الحكومة ھي جیدة،  -أ

 هللا أوال و قبل كل شيء وصایاأننا یجب أن نطیع  -ب
 منا ھتطلبتا یجب أن نطیع الحكومة بغض النظر عن ما أنن . ج
  أن الحكومة ھي شر، و أداة الشیطان . د



 بعد زیارة روما؟س یرید أن یذھب بولكان أین   -٩
 القدس -أ

 یونان -ب
 إسبانیا -ج
  أفریقیا -د
  

 ماذا تظھر خطط سفر بولس عن بولس؟ - ١٠
 .العالم والمأموریة العظمى كانت دائما على قلبھ -أ

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

هللا الستخدامھا؟ إذا لم یكن كذلك،  قادك؟ إذا كان األمر كذلك، كیف مواھبك الروحیةھل تعرف 
 . اآلخرین على النمو ساعدتواستخدامھا ل مواھبكسألھ لمساعدتك على اكتشاف تأن  علیك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

مواھب اآلخرین الروحیة تساعد على بناء شعب هللا؟  كیفتعتمد على مواھب اآلخرین الروحیة؟  كیف
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 نابعض نموتعزیز وتشجیع ول ناوانھ یستخدم ،كل مؤمنل الذي أعطى مواھب روحیة هللا أشكر
كنیستك  أن یمألسألھ اكما  .أعطاك المواھب التيتشاف واستخدام ساعدك على اكیسألھ أن ا .البعض

 .س بھمالحب والتواضع، والحماس الذي شجعنا بولبوعالقاتك 
 

  



 
، ماذا كان یعلمنا عن حدود ١٢ صحاحفي اإلبھا وحي الممجموعة من الوصایا  سعندما یعطي بول -١

ع؟ في سالم مع الجمی بالعیشمسؤولیتنا عندما یتعلق األمر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

كسر القانون؟ ی الذيستخدم السیف على ی، حتى عندما "
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 ؟القانون تنفیذضابط ممكن أن تكون القوات المسلحة العسكریة ھي ومن الخالف القانون،  على منالحاضر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 . ١٠- ٨كورنثوس  ١إلى  رسالة رومیةع عشر من برل األوالفصبین و علق، و طبق  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 باإلنجیلحبھ للتبشیر  سبول أثبت، كیف ١٥اإلصحاح في   -٦

روما؟  إلى ذھابقویة لل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 . باإلنجیل فیھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
  

 

  الذھاب إلى العمق


