
  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


