
  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


