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  0001101110111وي  أي وا َقرب  -حواٌل ثلث سكاى العالن   -الٍوم ٌرى أى  

َذًَوى بالوالء للرب َسوع و َعتبر هزا زَادة  -شخص ) ولٍار و ٌصف تقرًَبا ( 

شخًصا هن جهٍع الزَي كاٌوا  021كبٍرة بالًسبة للبذاَة التً لن تزد عي 

  ووجودَي َوم الخهسٍي .

و هكزا كاٌت  -إى تارَخ الكًٍسة هو السجل الزي َوضح لًا كٍف حذث هزا  

 لكل . بذاَة ا
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برٌا كٍف بذأت الكًٍسة ، و لكي كثٍراً وا ٌفكر ٌف سفر األعهال على أٌه السفر الزي َخ

فإى األصحاح األول وي سفر أعهال الرسل َبذأ وي  -البشٍر لوقا  -بالًسبة لكاتب السفر 

وًتصف القصة . فإى إٌجٍل لوقا ) و هو الجزء األول ( َحكً لًا عها فعله الرب َسوع خالل 

حلة أعهق حٍث ٌرى إرسالٍته ٌف األرض . و ٌف سفر أعهال الرسل تأخز قصة الرب َسوع ور 

 وارا فعل الروح القذس ٌف وسط الكًٍسة . 

( َخبر الرب َسوع أتباؼه أى ًَتظروا الروح القذس . فهارا سوف َحذث  11 - 1:  1اقرأ ) 

 ؼًذوا َاٌت الروح ؟ 

              أى تحذد األواكي الهوجودة ٌف  حاول أى تجذ خرَعة لرحالت بولس الرسول ، و حاول  

 ( و باستهرارك ٌف هزه الذراسة تتبغ ؼلى الخرَعة إلى أي وذى وظل التالوٍز .  5:  1) 

 ذس هو ورجغ وفٍذ ٌف رلك . إى أغلس الكتاب الهق 

تلهٍزاً هو إظهار الستهرار الكًٍسة ٌف االخًى ؼشر سبعاً  11إى أحذ أسباب وجود  

 ( .  03:  11إلسرائٍل             ) اٌظر لو  

ا ًَقل هزه األخبار إلى ظحٍفة َووٍة 21 - 1:  1اقرأ )    ًٍ          ( حاول أى تتخٍل ٌفسك ظحف

                           . ) إرا كاى لذَك الوقت الكاٌف حاول كتابة هزا الهقال كاوالً وغ االختطار (

                                                       كٍف ستطف الشخطٍات األساسٍة الهشتركة ٌف هزا الػهل ؟ 

 و وا التفسٍر الزي ستػعٍه ؼي هزه األحذاث ؟

إى تفسٍر الرسول بعرس َوجذ ٌف ؼظته . فهل تستعٍغ أى تجذ الًقاط األساسٍة التً   

 تحذث ؼًها ؟
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عًذوا َعهل هللا وسط الكًٍسة قذ َبذو أٌه ال وفر وي أى قذ َبذو أٌه ال وفر وي أى َسبب 

شخص وا الهتاعب للكًٍسة إى عاجالً أو آجالً . و ٌف أورشلٍن حذث رلك األور عاجالً و لٍس 

 .  آجالً 

 

ؼذاد ركس أوالً ؼلى ووضوع الشفاء خن ؼلى ؼظة بعرس . هل َهكًك أى ؼًذ قراءتك لهزه األ 

 تفكر ٌف ظفتٍي لكً تطف رد فػل كل األشخاص التالٍٍي لهزه االحذاث :

 .  السلعات الٍهودَة          الجهوع ٌف أورشلٍن .                         الرجل األؼرج        

 

 

 كٍف َطف بعرس الرسول الرب َسوع ؟   

 أي األحذاث ٌف حٍاة الرب َسوع َػتبرها بعرس الرسول رات أههٍة خاظة ؟   

                                     رس و َوحًا . لقذ حاولت السلعا الٍهودَة إَقاف الرسولٍي بع  

كحر وي سبب ( .   فلهارا وجذوا هزا األور ظػًبا ؟  ) ربها َهكًك أى تجذ أ

 

إى رد فعل الكًٍسة للهصاعب هو أى تصٌل و أى تتزكر أى َسوع الهسٍح قذ واجهته ٌفس 

ارفع صالة خاصة بك طالباً  هزه الهصاعب و أى هزا ال َستطٍع أى َعٍق هللا عي تًفٍز خطته .

وي هللا وساعذتك لكً تخبر باسهه ، على أى تكوى وتضهًة الصعوبات التً تواجهك حٍي 

 تخبر اآلخرَي عي الرب َسوع .
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ؼذاد ، و بًٍها تفػل رلك ضغ قائهة بكل األٌشعة التً كاٌت الكًٍسة وشتركة اقرأ هزه األ 

                    ( . 24 - 21:  1فٍها . هل هًاك وشَذ تحب إضافه وي تأوالت األوس ) باألخض أع 

 إٌه وي السهل جذاً أى تتجاوب وغ هزه الطورة لكًٍسة أورشلٍن بأى تًتقذ كًٍستك أٌت . 

 

ٍسة هً بالتأكٍذ تحّذ حقٍقً لًا . و لكي ؼلًٍا أى ٌتزكر أى وا ًَعبق ؼلى كًٍسة إى هزه الكً

القرى األول ال ًَعبق بالضرورة ؼلى كًٍسة القرى الػشرَي . اقِض وقًتا اآلى للطالة وي أجل 

 كًٍستك و قادتها و ؼلى وجه الخطوص ألجل ٌشاغك الخاص ٌف الكًٍسة . 

 

و بوضغ هاتٍي   ! أٌه حتى هزه الكًٍسة لن تكي كاولة  إى قطة حًاٌٍا و سفٍرة إٌها تزكرٌا   

                    القطتٍي وػاً فإى لوقا البشٍر َرَذٌا أى ٌقارى بٍي اتجاههها و بٍي اتجاه و ووقف برٌابا

 (2  :03 - 04  . ) 

 

كحر بسبب شهادتهن للرب َسوع . وا  21 - 14:  5ٌجذ ٌف )    ( أى التالوٍز َواجهوى اضعهاداً أ

 الذروس التً َهكي أى ٌتػلهها وي هزا الهقعغ إرا واجهًا اضعهاداً بسبب إَهاًٌا ؟

 

باألوس فكرت ٌف بػض الطػوبات التً تقابلك حًٍها تخبر اآلخرَي ؼي الرب َسوع . فهل   

 هزا الذرس ًَعبق ؼلٍك ؟ 
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                       . ورشلٍن و لكي الهشهذ على وشك أى َتغٍر إلى اآلى كاٌت األحذاث كلها تقع ٌف أ

 ( .  35 - 2:  7تخطى حذَث اسطفاٌوس )  .   اقرأ القطعة كاولة لكً تصل إلى وغزى القصة

 

ئهة بكل الػواول الهختلفة التً َستخذوها هللا لكً َجػل اإلٌجٍل فٍها أٌت تقرأ ضغ قا 

كتبه ؼلى قعػة وي الورق وضػها ٌف وكاى  15:  5) اٌظر رو  .   َكرز به ٌف أواكي جذَذة ( خن ا

 بحٍج َهكًك حفظها الٍوم . 

 أي حادخة ٌف هزه القعػة َهكي أى تغٍر هزه اآلَة ؟               

 ( ؟   23  -  13:  5كن وي الػالوات ٌف هزا الهقعغ تؤكذ أى هللا َػهل )   

إى قوة اإلٌجٍل تهتذح بوضوح خارج أورشلٍن ، و لكي لهارا لن َقبل الساورَوى الروح القذس 

 ؟  (  07 - 00:  8عًذوا آوًوا وثلها فعل الٍهود ) 

، و لكً َعترف الٍهود  لكً َذرك الساورَوى بأٌهن جزء وي كًٍسة الهسٍح الجذَذة الواحذة 

       أى الجهٍع سواسٍة فلقذ حل الروح القذس على الساورٍَي تهاًوا كها حل على الٍهود ٌف

 ( .  2) أع 

                   و إرا كاٌت توبة شخص ساوري شٍئاً صعب التخٍل فإى التبشٍر لشخص أثٍوٌب 

و لكي هللا أعذ   !  فلقذ كاى أوهٍاً  ،   ) الخصً الحبشً ( كاى شٍئٍاً غٍر وارد على اإلطالق

 الطرَق لفٍلبس سواء ٌف قٍادته األولى له أو ٌف كل تفاصٍل هزه الواقعة . 

 

هل َوجذ أٌاس تتػاول وػهن و ال تتوقغ أى َتوبوا و َطبحوا وؤوًٍي أو  أٌهن بػٍذوى جذاً   

ً  كً تحذث آخرَي ؼًه ، وظل  اغلب وي هللا أى َتٍح لك الفرظة ل  ؼي رلك ؟   لهارا ؟  أى  أَضا

 وهها كاى احتهال حذوخها ضئٍالً .تتػرف ؼلى هزه الفرص و تستغلها 
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          ٍي وي األون ، لقذ كاى ٌف خطة هللا أى َكوى األثٍوٌب ) الخصً الحبشً ( هو باكورة الؤوً

  و لكي قبل أى تبذأ اإلرسالٍة إلى األون كاى هًاك أور  صغٍر َجب أى َعالج أوالً .

 

كتب قائهة بكل األشٍاء التً تغٍرت ٌف حٍاة شاول بػذ أى أظبح  01 - 1:  6اقرأ ) أع    ( و ا

 وسٍحٍاً. 

 

وا األوور التً قذ تختلف ٌف حٍاتك اآلى لو لن تكي وسٍحٍاً ؟ هل َوجذ شًء كاى البذ أى   

 َكوى وختلفاً و لكًه لٍس كزلك ؟

 

ً أى الٍهود كاٌوا ال إى أحذ الحواجز التً كاٌت تهًع األون وي أى َصٍروا وسٍحٍٍي ه

( ، و اال اعتبر هزا األكل  5:  00( ، و أٌهن ال َأكلوى وعهن )  28:  01َتعاولوى وع األون     ) 

طعاواً ٌجًسا وثل الحٍواٌات ٌف رؤَا بطرس الرسول . لكي هل البذ أى تصبح َهودَاً أوالً لكً 

  تصبح وسٍحٍاً ؟ 

 

              اقر أ األظحاح الػاشر و حاول أى تستًبظ الًقاط التً تؤكذ قٍادة هللا لبعرس الرسول   

ظ التً استًبعها السلٍن ( . هل هً ٌفس الًق) قٍادة كافٍة لكً َتأكذ أٌه لٍس ٌف العرَق 

( ؟ ٌف هزه الحالة كاى ؼلى الهؤوًٍي وي أظل َهودي أى  15 - 1:  11)  بعرس الرسول ٌف 

َغٍروا وي ؼاداتهن حتى َتهكي األون وي األٌضهام الٍهن . هل هًاك أي تغٍر َجب أى تػهله 

خرَي ًَضهوى الٍهن ؟ و هل هًاك الكًٍسة أو الهجهوؼات لكً َشَحوا هزا الحاجس لٍذؼوا آ

 شًء وا َرَذك هللا أى تفػله بهزا الخطوص ؟ 
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كثر ويقذ َكوى  كعًواى لهزا عًواى وًاسب أ

 .  السفر ألٌه بذوى الروح القذس لها حذث كل هزا 

باستخذام فهرس الكتاب الهقذس راجغ األظحاحات و الشواهذ التً تجذها ؼي ؼهل الروح   

 القذس . وا هً األؼهال الهختلفة التً َػهلها هًا ؟ 

الكحٍر وي الهسٍحٍٍي َجذوى أٌفسهن وشوشٍي بالسهاع ؼي الروح القذس . إى أحذ   

 تب الهساؼذة . العرق التً تساؼذك ؼلى وػرفة الهشَذ ؼًه قذ َكوى ؼي غرَق قراءة أحذ الك

ال تقرأ فقظ وا َقوله اآلخرَي ؼي الروح القذس بل وا َقوله الكتاب الهقذس . لقذ أوحى   

 ( و هو سوف َساؼذك ؼلى فههه إرا غلبت وًه . 11:  1بظ  1الروح القذس بالكتاب الهقذس ) 

 َهكًك أى تقرأ الفطول اآلتٍة

                     ( . 13 - 13:  5،  غال   12 - 11كو 1،   5،  رو  15 - 5:  13،    01 - 15:  12) َو  

وي  هًاك أَضاً بػض الكتب التً تتحذث ؼي الروح القذس و تأكذ وي أٌك تقرأ فقرات بأكهلها

الكتاب الهقذس و لٍس وجرد أؼذاد وتفرقة فقظ . وي الههكي أى َكوى هزا وشروؼاً َشغلك 

 أسبوؼاً بأكهله ؟ 

 


