
  نماذج یوم الخمسین تؤسس الكنیسة
  

  ٧صل الف
  ٣٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نتعلم من مثال بطرس في تأسیس الكنائس: الھدف 

بِّ یَُسوَع اْلَمِسیحِ فَتَْخلَُص أَْنَت َوأَْھُل بَْیتَِك    )٣١:١٦أعمال (آِمْن بِالرَّ
ةُ هللاِ لِْلَخالَصِ  الً ثُمَّ لِْلیُونَانِيِّ : لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ  ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل اْلَمِسیحِ، ألَنَّھُ قُوَّ رومیة (لِْلیَھُوِديِّ أَوَّ

١:١٦(  
أناس كثیرون وجدوا صعوبة في تصدیق أمر خالص شاول مضطھد الكنیسة وخاصة حنانیا، الذي أمره 

لخدمة وكانت ھذه بدایة . بدأ بولس على الفور أن یشھد بأن یسوع ھو المسیح. هللا أن یشفي ویعمد بولس
  . األكثر تأثیرا في العھد الجدید

وتعلم ما كتبھ بعد ذلك في . وفقا لغالطیة اإلصحاح األول، قضى بولس عدة سنوات مع یسوع في العربیة
بدأ بولس مسیرتھ التبشیریة . ثم التقى بسائر الرسل والكنیسة وبدأ خدمة تأسیس الكنائس عند األمم. رسائلھ

خطتھ للذھاب إلى أسیا تعدلت من قبل الروح . منطقة البحر األبیض المتوسطمع برنابا، ونشر اإلنجیل في 
ونتیجة لذلك، التقى بلیدیا واستخدم منزلھا كقاعدة للوصول برسالة . القدس، فذھب إلى أوربا بدال من أسیا

 انقلبت مدینة فیلبي رأسا على عقب، وتم القبض على بولس وجلده وسجنھ، ثم خرج. اإلنجیل إلى فیلبي
  . بطریقة معجزیة

على الرغم من إعتزاز بولس بفیلبي إال إنھ واصل رحلتھ التبشیریة إلى تأسیس كنیسة أثینا وكورنثوس 
  . وذلك للوفاء بالمأموریة العظمى

  

 
 
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .صحیحة أو خاطئة؟ عندما تحدث هللا أوال مع حنانیا عن تحویل شاول، كان حنانیا خائفا -١
مع یسوع على طریق دمشق، أظھر یسوع لشاول ) بولس(أو خاطئة؟ عندما تقابل شاول صحیحة   -٢

 .خطة كاملة لحیاتھ
 .صحیحة أو خاطئة؟ شاول لم یتشاور أبدا مع سائر الرسل عن أي لحظة في حیاتھ -٣
 . صحیحة أو خاطئة؟ بولس بشر فقط باالنجیل للیھود، ولم یبشر لألمم أبدا -٤
ذا لم یذھب بولس إلى أوروبا بدال من آسیا، كان التاریخ سار بطریقة مختلفة صحیحة أو خاطئة؟ إ -٥

  تماما
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لماذا رسائل بولس مھمة؟ -٦
 .أنھا تساعدنا على فھم التاریخ -أ

 .اإلنجیلأنھا تبین لنا كیفیة التعامل مع المشاكل التي تواجھ الكنیسة وانتشار  -ب
 . أنھا تظھر كمال الكنیسة . ج
  . أنھا تعطینا نبوءات مفصلة عن آخر األیام . د

 
 ماذا وجد بولس عندما وصل ألول مرة في فیلبي؟  -٧
 معبد یھودي كبیر حیث بشر الرجال الیھود -أ

 معبد روماني حیث بشر للوثنین -ب
 صغیر للنساء الیھودیات بالقرب من النھر تجمع -ج
  غاضب یرید أن یرجمھحشد  -د

 
 لماذا كانت لیدیا مھمة؟  -٨
 .ظھرت في سفر األعمال ھي أول واحدة من النساء -أ

 . أصبح بیتھا قاعدة بولس في فیلبي -ب
 .أصبح منزلھا الكنیسة األولى في أوروبا -ج
  كل ما سبق -د

 
 ماذا فعل بولس وسیال عندما كانوا في سجن في فیلبي؟ -٩
 . حام لمساعدتھم على الخروجأرسلوا طلبا عن م -أ

 .خططوا للھرب  -ب
 .سجدوا رنموا  -ج
 . فقدوا األمل ألن هللا لم یحمیھم  -د

 
 ؟"یؤمن بالرب یسوع المسیح"ما معنى أن   - ١٠

 ببساطة أن تؤمن بأن یسوع رائع -أ
 اإلیمالن بأن یسوع ھو المسیح، وأنھ ھو الرب، واإلنتماء لھ -ب
 ریا في اإلنجیلفھم كل التفاصیل فك -ج
  أن نتفق مع المسیحیین اآلخرین -د
 
 



 ماذا كان تفكیر بولس عن كنیسة فیلبي؟  - ١١
 . كانت كنیستھ المفضلة -أ

 .حزن على مشاكل الكنیسة العدیدة -ب
 .  كان غاضبا من عناد أھل فیلبي -ج
  . كان یعتقد أنھا ینبغي أن تفعل المزید البقائھ خارج السجن -د

 
 ماذا كان موضوع رسالة بولس إلى األثینیین؟ - ١٢

 حقیقة الفلسفة الیونانیة -أ
 الحقیقة البسیطة من اإلنجیل -ب
 حبھ للكنیسة في أثینا -ج
  . ال شيء مما سبق، إنھ لم یكتب رسالة إلى األثینیین -د
 

یقة؟ لماذا أو كیف یریدنا هللا أن نستجیب عندما نسمع كلمتھ؟ ھل وجدت من السھل قبول كلمتھ كحق
 لماذا ال؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

؟ إذا كان األمر كذلك، كیف تغیرت حیاتك باتباعك لھ كرب؟ "أن تؤمن بالرب یسوع المسیح"ھل اخترت 
 إذا لم یكن كذلك، كیف تعتقد أن حیاتك سوف تتغیر إذا آمنت بھ وتبعتھ؟ ھل ترید أن تسلم لھ حیاتك اآلن؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

السجن،  أشكر هللا أننا یمكن عبادتھ حتى في أصعب الظروف، مثل بولس وسیال عندما كانوا في
اسألھ  .اسألھ أن یساعدك على عبادتھ الیوم، حتى لو كنت تمر بوقت عصیب. ألنھ ھو دائما معنا ویرعانا

 .  أن یریحك ویستخدم ظروفك كشھادة لھ وعلى نشر اإلنجیل
 

  



 
كیف تغلب الرب على تعصب بطرس حتى یمكن استخدامھ للوصول إلى الوثني األول في منزل  -١

المئة الروماني؟  كورنیلیوس، قائد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف ینبغي لنا أن نطبق اختبار بطرس مع الوثنیین والرؤیة التي رآھا مع الحیوانات النجسة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل لدیك تعصب جھة الناس الذین یقنعوك بأنك ال ینبغي علیك أن تشارك معھم اإلنجیل؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 .صف واشرح سلسلة االرتباط الثالثة القائمة بین هللا والشخص الضال -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
و معناھا، والغرض من لماذا معمودیة الماء تلعب دورا مھما في خدمة الرسل؟ ما ھي أھمیتھا   -٥

 ). ٢٠- ١٨:٢٨أنظر متى (معمودیة أولئك الذین أعلنوا انھم أصبحوا تالمیذ یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف نطبق على حیاتنا قیادة الروح القدس لفیلبس بأنھ ترك خدمة مثمرة في السامرة وخرج إلى  -٦

 الصحراء لیكرز لرجل واحد من أثیوبیا؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، بأنھ دخل ١٢و ١١احین كیف نطبق ما فھمناه عن دفاع بطرس أمام قادة الكنیسة الیھود في اإلصح -٧

منزل رجل أممي من أعداء الرومان وكرز باإلنجیل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


