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  النماذج المنظورة للكنیسة غیر المنظورة
  
  ٣الفصل 

  ٣٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تدریسال -ب
 دارةاإل -ج
  تقدیم الطعام -د

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

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

 
 ؟على الكنیسةما ھو تأثیر االضطھاد  - ١٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 

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

  بالقداسة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  

   

  الذھاب إلى العمق


