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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


