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  كیفیة صناعة التلمیذ
  
  ٥الفصل 

  ٣٥الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

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

ٍة، الَِّذي یَتَّقِیِھ ٣٥. ُجوهَ بِاْلَحقِّ أَنَا أَِجُد أَنَّ هللاَ الَ یَْقبَُل اْلوُ «:فَفَتََح بُْطُرُس فَاهُ َوقَالَ ٣٤   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. المسیح في سفر إشعیاء ولم یكن یفھمھا
لیساعدھم على التغلب على األحكام المسبقة، بأن  رؤیة وكرنیلیوس في قصة أخرى، أطى هللا بطرس

شرح الحق لكرنیلیوس عندما ذھب بطرس و. ما كما فعل الیھوداألمم یمكن أن یقبلوا بشارة اإلنجیل تما
  .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
عندما تقبل . ي حیاة الشخص الضال وفي صانع التالمیذلنا كیف یعمل الروح القدس من خالل كلمة هللا وف

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
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  إجابةأفضل  اختر
عدة مرات في سفر التغلب على األحكام المسبقة  الناس على الروح القدسساعد ؟ أو خاطئة صحیحة  -١

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

 .ذلك
 .مثل هللایكان  بطرسنحني لھ ألن أن یلیوس كرنلسمح بطرس  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
أن ینھي بطرس حتى قبل  انسكب الروح القدس على الوثنیین في منزل كرنلیوس؟ أو خاطئة صحیحة -٤

  حدیثھ
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
  عن المالءة التي بھا حیوانات نجسة؟ بطرسرؤیة  ذا تعنيما -٥
 . للبشر كمالحیوان المقصود منھا أن اإلنجیل موجھ ل  -أ

 . غذائي واحد غیر مھتم بنظامهللا  -ب
 . نجسا نھأعلى أي إنسان  إلى أن ننظرینبغي لنا أبدا ال  -ج
  .مزید من النومالعلى  أن یحصل، وینبغي بطرس مجھد جداكان  - د

 
 ؟ما وعظ بطرس في أسرة كرنیلیوساإلنجیل عند ھو الحاجز االجتماعي الذي تخطاه ما -٦
 بین الناس العسكریة والمدنیین زحاج -أ

 ممبین الیھود واأل حاجز -ب
 بین الفئات العمریة المختلفة حاجز -ج
  مختلفةألوان البشرة  لھمالذین بین الناس  حاجز -د

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

 .ذلكل قال الروح القدس أن یفع - ب
 .كون ھناكللرجل اإلثیوبي وقرر أن ی السفر كان یعرف خطة -ج
  . حدث ما حدث تماما عن طریق الصدفة . د

 
 المعمودیة؟ فيما ھو الجانب األكثر أھمیة  -٨
 التغطیس أو الرشما إذا كانت  الطریقة -أ

 امكان حدوثھ -ب
 الكلمات المنطوقة قبل وأثناء و بعد - ج
  الشخص نإیمامعنى الحدث و -د

 
 ؟ن التالي ھو وصفا جیدا للمعمودیةأي م -٩
 حفل زفاف روحي -أ

 داخلي الخاصموقف  -ب
 الشخص روحانیةاولة ال لزوم لھا إلثبات مح -ج
  تماما ایجب القیام بھ طقوس جامدة، – د
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 المعمودیة؟تحقق ماذا  - ١٠
 . یةدوعممدون  أن نخلصال یمكن  ،من خطایانا تخلصنا -أ

 . أننا صادقوندل على ت -ب
 . إیمانناب بل ھي اعتراف علني -ج
  .یظھر لآلخرین مدى نضجنا الروحي -د

 
 ؟أي من التالي ھي موارد حیویة لصنع التلمیذ -١١

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

 
 ؟ب أن الروح القدس یعمل من أجل صنع التلمیذمن یج في - ١٢

 بإیمانھك راشفي الشخص الذي ی -أ
 في الشخص الذي یسمع الكلمة ویقبلھا -ب
  .ھما، الذي یشارك بالكلمة والذي یسمعھاكال -ج
  ا الفكریاھو تماما قرار ھذا وال ذاك، ال – د
  

؟ كیف ترغب تالمیذ؟ إذا لم یكن كذلك، لماذا ال صنعفي یستخدمك ویساعدك هللا أن  طلبت منھل 
 یم المأموریة العظمى؟ إلى ماذا تحتاج لتكون مؤھل للقیام بذلك؟ من هللا أن یستخدمك ویساعدك في تتم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

المواھب  من أجلأشكر هللا  .لخالص معكشاركوا الخبر السار لأشكر هللا على الناس الذین 
الناس الذین یمكنك  إلىقودك أن یساعدك على النمو كتلمیذ وی سألھا. كل واحد منال أعطاھا التيالروحیة 

 .أن تشارك إیمانك معھم
 

  



24 
 

  
؟ في التاریخ العلمانيأثر  كان لھ آسیا في النتقال إلى أوروبا بدال من الكنیسةس باف قرار بولكی -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
أربعة عشر عاما في بولس قضى في مكان ما بین ثالثة وأن  یخبرانااألولین من غالطیة  صحاحیناإل -٢

ف تعتقد كی. الحیویة وخدمتھبدأ حیاتھ التبشیریة مقام قبل أن یشارك الرسل ویالمملكة العربیة مع المسیح ال
رسول مثلھم؟  قادرا على إقناع الرجال بأنھ س كانأن بول

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 سحیاة بوللحنانیا لمحة عامة عن إرادتھ ل أعطىأن هللا  فيكیف نطبق ما نتعلمھ عن التوجیھ اإللھي   -٣

 أعطى بولس موجھ واحد؟  ولكنھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

؟ وصل وجد في فیلبي اجتماع للصالة یتكون فقط من النساءلكن عندما الرؤیة، و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
ھي فتحت الكلمة، والروح القدس فتح قلب لیدیا وتح ف سبول، كیف نطبق الواقع أن تبدأ بما أعطاه هللا -٥

بولس؟ ل المرسلة بالنسبةلكنیسة الذي أصبح المكان المفضل واألكثر أھمیة ل، بیتھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
  ھل بیتك؟ بالقول آمن بالرب یسوع المسیح فتخلص أنت وأماذا یعني  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
  
  تغیر؟ نھأ لماذا تعتقد؟ وسكورنثفي أثینا و الوعظفي  بولس حول استراتیجیة كان مختلفا ذاما  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
   

  الذھاب إلى العمق


