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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

ذن من الخدمة العربية أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإ

للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 خليقة الله الكاملة

 (9 -6:  33و 33 -1:  101)مز  3-1: 2و1تك ص 

 احفظ االية

 (1: 1 )تك "في البدء خلق الله السموات واألرض"

النور، واليوم والليل والفصول وحدد البحار،  -في الستة األيام المذكورة رتب الله العالم 

 وأظهر األرض اليابسة، وأنبت النبات، وأخيراً خلق الحيوان واإلنسان.

 األسئلة

 ماذا خلق الله في البدء؟ .1

 كيف كانت حالة األرض؟ .2

 ع والخامس والسادس والسابع؟ ماذا حصل في اليوم االول والثاني والثالث والراب .3

 على صورة من خلق الله اإلنسان؟ .1

 صف حالة اإلنسان االول.  .3
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 دخول الخطيئة إلى العالم

 3وص  23-13:2تك 

 احفظ االية

" وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه"

 (13:3تك )

ان دخل وكذب الرب وجعل اإلنسان أن يخالف كالم كانت خليقة الله كاملة، ولكن الشيط

 الرب. ونهاية هذه الخيانة كانت دخول الخطيئة والموت إلى العالم. 

 األسئلة

 لماذا دخل الشيطان في الحية؟ .1

 احِك قصة مخالفة حواء.  .2

 ماذا كانت نتيجة المخالفة؟ .3

 هل كان آلدم وحواء حرية االختيار؟ وهل لنا؟ .1

 ؟ما هو وعد الله بالخالص .3
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 قايين وهابيل -ذبيحة الخطيئة 

 26و23و  16 -1: 11تك

 احفظ االية

 (22:9. )عب "بدون سفك دم التحصل مغفرة"

خرج والدانا االوالن من الجنة. وكانت لعنة الله عليهما وعاشا بعرق جبينهما. بعد ذلك 

 ولدت حواء قايين وهابيل. وأظهر الرب لهما ترتيب التقدمة وقايين رفضه. 

 لةاألسئ

 اذكر قصة قايين وهابيل.  .1

 لماذاقدم هابيل حمالً ومانوع الحمل؟ .2

 لماذا لم تقبل اثمار قايين؟ .3

 كيف قدم الله الرحمة لقايين وكيف فشل؟ .1

 من هو شيث؟ .3



 

4 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

4 

 نوح - دينونة الخطيئة

 (8و7و 6و 7) 22 -13:  8و 21-17و 8و 7: 7و11-3: 6تك 

 احفظ االية

 (1 :18)حز  "النفس التي تخطىء هي تموت"

صاربعض الناس صالحين والبعض  -بعد موت هابيل ولد شيث وكان صالحاً مثل هابيل "

 . "خطاة ولكن ااألشرار غلبوا األبرار وصار العالم أجمع شريراً ولذلك قصد الله أن يُهلكهم

 األسئلة

 اذكر أسماء أبناء نوح الثالثة.  -1

 قص حكاية الطوفان. -2

 لماذاقصد الله إهالك الناس؟ -3

 كيف قدم الرحمة؟ -1

 لماذا بنى نوح مذبحاً عند خروجه من الفلك؟-3

 ما هو العهد الذي قطعه الله مع نوح؟  -6
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 بابل -دينونة الخطيئة 

 6-1: 11تك

 احفظ االية

 (1:  11)تك  "فبددهم الرب من هناك على وجه كل األرض"

كثروا ومالوا األرض لكنهم بعد ما أهلك الله الخليقة بقي نوح وعائلته. وحسب أمر الله "

ف بنوا برج  -قصد بنو البشر أن يمجدوا انفسهم دون أن يمجدوا الله  -صاروا أشراراً 

بابل. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل األرض. وصاروا يتكلمون بلغات مختلفة 

 ."وكانت هذه بداية كل األمم

 األسئلة

 احِك حكاية الدينونة في بابل؟ .1

 اس في بناء برج بابل؟ماذا كان قصد الن .2

 هل كانت لهم الرغبة في تمجيد الله؟ .3

 هل يمكن أن يغلب اإلنسان الله؟  .1
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 إبراهيم -اختيار الله شعباً 

 (13 -11)تك  16 -13و 7 -1: 13و -1: 12تك 

 احفظ االية

 (3: 12)تك  "وتتبارك فيك جميع قبائل األرض"

ة خصوصية لهذا النسل اختار الله قد أتى إبراهيم من نسل سام بن نوح وقد وعد ببرك"

شعباً ودعاه بني إسرائيل ألربعة أغراض: ليكون شاهداً بوحدانية الرب بين عبدة االوثان 

( لياتي منه 1( ليقبل ويحفظ إعالنات الله المقدسة )3( ليظهر بركة عبادة االله الحقيقي )2)

 المخلص الموعود به. 

 األسئلة

 لماذا اختار الله شعباً؟ -1

 ن مؤسس الشعب؟من كا -2

 اذكر السبع بركات التي وعد بها إبراهيم؟ -3

 . 3و 1: 13بماذا وعد الرب من جهة الوارث؟ تك  -1

 (. 16 -13: 13ماذا قال الله ب أنه سيحصل لذرية إبراهيم؟ )تك  -3

 متى تم هذا القول؟ -6
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 إسحق -اتمام وعد الله إلبراهيم 

 (22- 16)تك  2و1:  22و 3 -1: 21و 19-13و 10 -1: 17و 13و 1-1: 16تك

 احفظ االية

 (18:  11بإسحق يدعى نسالً )عب "

وعد الله إبراهيم أن نسله سيكون كالنجوم في العدد. ولما تأخر الرب في اتمام هذا الوعد، "

 . "فشل إبراهيم فأخذ هاجر وولد منها اسمعيل ولكن الله أكد له أنه بإسحق يدعى لك نسل

 األسئلة

 راهيم.قص حكاية ميالد ابني إب-1

 ؟19: 17ماهووعد الله المتعلق بإسحق تك  -2

 ؟10-1: 17اي عهد قطع الله مع إبراهيم تك -3

 ما الذي أظهر عدم إيمان إبراهيم؟ -1

 قص قصة تقديم إسحق ذبيحة.  -3
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 يعقوب -تجديد وعد الله 

 (33 -22) 1-1: 33و18و21: 32و 13: 31و 22 -10: 28تك 

 احفظ االية

 ( 13: 28حينما تذهب وأردك إلى هذه األرض" )تك أنا معك أحفظك "

أخذ  -جدد الله عهده لنسل إبراهيم في كل جيل وتمم مقاصده. مع أنه م كانوا عصاة "

 ."يعقوب البكورية بمكر من أخيه عيسووقاصصه الرب من أجل ذلك

 األسئلة

 قص قصة تعدي يعقوب على عيسو.  -1

 ذر يعقوب. بماذا وعد الله يعقوب في بيت ايل، ما هو ن -2

 كم سنة مكث في فدان آرام؟  -3

 من أمره بالرجوع؟ -1

 ما اسمه الجديد في فنوئيل؟ -3

 قص حكاية مقابلة يعقوب لعيسو.  -6
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 يوسف -ذهاب بني إسرائيل إلى مصر 

 (13 -37)تك  7 -1: 16و13 -1: 13تك 

 احفظ االية

 (20:  30اً كثيراً )تك انتم قصدتم بي شراً أما الله به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعب"

تظهر حياة يوسف عناية الله بعبيده. وفشل محاولة مقاومة اإلنسان لله. أخوة يوسف "

 حسدوه وجربوا أن يهلكوه. ولكن الله حافظ عليه وتمم مقاصده به". 

 األسئلة

 كيف تمت أحالم يوسف في مصر؟ -1

 لماذا ذهب يعقوب و بنوه األحد عشر إلى مصر؟ -2

 هم؟اي نبوة تمت بذهاب -3

 كم سنة مكث بنو إسرائيل في مصر؟ -1

 اي وعد قطعه الله مع يعقوب عند تركه كنعان؟ -3
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 موسى -عبودية بني إسرائيل 

 (30 - 16)تك  22 -1: 1وحز  26-21: 30ت

 احفظ االية

فقال البرام اعلم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم "

 (13: 13تك فيبذلونهم أربعمائة سنة" )

سنة في مصر وبعد ذلك قصد الله أن ينقذهم  100حسب كالم الله إلبراهيم كمل إسرائيل "

 . "سنة 80من العبودية فأرسل لهم موسى بعد أن اعّده مدة 

 األسئلة

 اذكر أسماء بني إسرائيل. -1

 اية وصية ونبوة أعطاها يوسف قبل موته؟ -2

 يوسف. ولماذا؟ كيف عامل ملوك بني إسرائيل بعد ايام -3

 كيف حاول ملك مصر إهالكهم؟ -1

 ؟1و3: 16لماذا زاد بنو إسرائيل رغم تلك المعاملة تك -3
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 صراخ بني إسرائيل للخالص

 (1 -1)حر 31 - 29: 1و3خر

 احفظ االية

واالن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى ورأيت ايضاً الضيقة التي يضايقهم بها "

 ( 9:  3المصريون" )خر 

لكن الله خلصهم بعجائب وأظهر مجده أمام  -كان بنو إسرائيل مستعدين وال قوة لهم "

 "مثل ترتيبه لخالص البشر بواسطة دم الفصح -فرعون 

 األسئلة

 من أرسل الله لخالص بني إسرائيل؟  -1

 اذكر قصة العليقة المشتعلة.  -2

 ماذا أمر الرب موسى أن يفعل؟ -3

 أية عالمات أعطاه ليكون مقبوالً؟ -1
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 الفصح -تدبير الله للخالص 

 (12 -3)خر 33 -21: 12و 8 -1: 6خر

 احفظ االية

 ( 13: 12)خر "ويكون لكم الدم عالمة على البيوت التي انتم فيها فأرى الدم واعبر عنكم"

لما هرب بنو إسرائيل من مصر وجدوا جيش فرعون وراءهم  -امتحان إيمان إسرائيل

ونسوا خالصهم من مصر ولكن الله رحمهم ايضاً  فتذمروا على موسى -والبحر أمامهم 

 وجعل طريقاً في وسط البحر وأهلك المصريين. 

 األسئلة

 ما هي الضربات التسع التي ضرب بها الله المصريين؟ -1

 صف الضربة العاشرة.  -2

 ما هو الفصح؟ -3

 اي تأثير كان للضربة العاشرة على فرعون؟ -1

 كيف قدر دم خروف الفصح أن يخلصهم؟ -3

 وع الخروف؟ماذا كان ن -6
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 خالص بني إسرائيل من العبودية البحر األحمر

 (11و3)خر  31 -9: 11و19: 13خر

 احفظ االية

 ( 30: 11فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين" )خر "

هذه الشريعة عجيبة  -وصلوا إلى جبل سيناء الذي عليه أعطاهم الرب الشريعة بيد موسى 

 اساً لقوانين كل الحكومات العادلة. وهي لآلن ال زالت أس

 األسئلة

 لماذا سمح الملك فرعون بخروج بني إسرائيل؟ -1

 اية وصية أطاع موسى بخصوص يوسف؟ -2

 احِك قصة عبور البحر األحمر؟ -3

 كيف أرشد الله بني إسرائيل ليالً ونهاراً في الطريق؟ -1

 ماذا حدث للمصريين؟ -3
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 إعطاء الشريعة

 (20: 13ر)خ 22: 10-23: 18 -1: 20خر

 احفظ االية

 ( 3:  20ال يكن لك آلهة أخرى أمامي" )خر"

قصد الله أن يرجع بنو إسرائيل إلى بلدهم كنعان. وعمل معهم عجائب كثيرة كما راينا ومع 

 كل ذلك فشل إيمانه م وخافوا أن يدخلوا األرض. 

 األسئلة

 على أي جبل أعطى الرب الوصايا العشر؟ -1

 اذكر الوصايا العشر.  -2

 ابوت العهد. ماذا كان فيه. صف ت -3
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 فشل بني إسرائيل في الدخول إلى أرض كنعان

 الجواسيس -لعدم إيمانه م 

 (3)عب  38 -26و 3و 1: 11و 13 -17و2و1: 13و10:11عد

 احفظ االية

 (19:  3فنرى أنه م لم يقدروا أن يدخلوا لعدم اإليمان" )عب "

سنة دخل اوالدهم كنعان  10ولكن بعد  قاصص الله ذلك الجيل العاصي. وماتوا في القفر

 بقيادة يشوع. 

 األسئلة

 كم من الزمن مكث بنو إسرائيل في جبل سيناء؟ -1

 لماذا أرسلوا الجواسيس؟ -2

 من هما الرجالن اللذان اتيا بأخبار سارة وكيف كوفيء؟ -3

 هل كان الرب قادراً على خالصهم من الجبابرة؟ -1

 هم؟لماذا رفضوا الدخول إلى كنعان وما هو عقاب -3
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 يشوع -رجوع الجيل الجديد إلى كنعان 

 (6-1)يش  21-20و 3-1: 6و1:  3و 17 -11:  3و 9 -2: 1يش

 احفظ االية

 (9: 1تشدد وتشجع ال ترهب وال ترتعب ألن الرب إلهك معك" )ش "

سنة اوالدهم تحت قيادة  10قاصص الله ذلك الجيل القاسي وماتوا في الفقر ولكن بعد 

 ن. يشوع خلعوا كنعا

 األسئلة

 من كان قائدهم الجديد؟ -1

 قص حكاية عبور األردن؟ -2

 حكاية سقوط أريحا.  -3

 لماذا أمر الرب بهالك سكان كنعان؟ -1
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 جدعون -سنة  411بنوإسرائيل تحت حكم القضاء 

 (8 -1)قض 32-16و7-1: 7و6 -1: 6و17 -7: 2قضاة 

 احفظ االية

 (19: 6)افسس  "تَقووا في الرب وفي شدة قوته"

سنة بعد ما رجع إسرائيل إلى كنعان جعل الرب رحمته وصبره معهم مع أنه م  100 لمدة

 قاصصهم الرب بواسطة اعدائهم ولكنه خلصهم بواسطة قضاة.  -كانوا عصاة جداً 

 األسئلة

 هل بقي بنو إسرائيل أُمناء بعد وفاة يشوع؟ -1

 كيف عاقبهم الرب؟ -2

 كم سنة كانوا تحت حكم القضاة؟ -3

 دعون على المديانيين. قص حكاية انتصار ج -1

 اي درس أعطاهم الرب؟ -3



 

18 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

18 

 النبي صموئيل

 (9 -1صم  1) 18و 11 - 10و1: 1و3صم  1

 احفظ االية

 (10:  3) صم  "تكلم يا رب فان عبدك سامع"

قاض وكان آخرهم النبي صموئيل. كان ميالده  11سنة حكم على إسرائيل  100في مدة 

 أعلن الله بلس أنه سقوط بيت عالي.  -عجيباً، وقدمته أمه للرب حسب نذرها 

 األسئلة

 قص حكاية ميالد صموئيل.  -1

 قص حكاية صموئيل لما ناداه الله؟ -2

 اية رسالة أرسلها الله بلسان صموئيل؟ -3

 ماذا حدث للتابوت؟ -1
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 شاول -إسرائيل يطلبون ملكاً  بنو

 (13 -10صم 1) 23-16و11 -9و1: 13و22 -10و3و1: 8صم  1

 احفظ االية

 (13 -10صم 1) "الستماع أفضل من الذبيحة واإلصغاء أفضل من شحم الكباشهوذا ا"

كانت يد الرب مع إسرائيل في وقت القضاة ولكن بسبب قساوة قلوبهم طلبوا ملكاً ورفضوا 

 ملك الرب عليهم. 

 األسئلة

 لماذا طلب بنو إسرائيل ملكاً؟ -1

 ما هو االنذار الذي أعطاه صموئيل لهم؟ -2

3-  ً  . قص اختيار شاول ملكا

 لماذا رفض الله من الملك؟ -1
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 داود ملك إسرائيل الثاني

 19 - 12: 17و13 -1: 16صم 1

 احفظ االية

 (7: 16اإلنسان ينظر إلى العينين وأما الرب ف أنه ينظر إلى القلب" )صم "

هو ذا وجدت  -رفض الرب شاول ألجل معاصيه وملك بدله داود وقال الرب عن داود 

 (22: 13اع داود رجالً حسب قلبي )

 األسئلة

 من كان داود؟ -1

 قص حكاية مسحه ملكاً.  -2

 قص حكاية انتصاره على جليات الجبار.  -3

 ماذا نتعلم من ذلك؟ -1
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 عهدالرب مع داود

 (26 -1صم  2و31صم 1) 19و18 - 1: 7صموئيل  2

 احفظ االية

 (16: 7صم 2" )كرسيك يكون ثابتاً إلى األبد"

لرب وأراحه من اعدائه وعاهده بان يثبت كرسيه إلى حفظ داود كالم الرب ولذلك انجحه ا

 االبد. 

 األسئلة

 من كان ناثان؟ -1

 لماذا رغب داود أن يبني بيتاً للرب؟ -2

 ومن قال عن الرب أنه ينبغي أن يبني البيت؟ -3

 في أي مكان كان إسرائيل يبعد الله منذ ايام موسى؟ -1

 اي عهد قطع الرب مع داود؟ -3
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 توبة داود

 (31ز )م 23 -1: 12صم 2

 احفظ االية

 (17: 31القلب المنكسر والمنسحق يا الله التحتقره" )مز "

مع أن داود كان نبياً وإنسانا صالحاً أخطأ. وصار غضب الله عليه فقاصصه وأّدبه. ولكن 

 تاب داود وسامحه الرب. 

 األسئلة

 ماذا كانت خطية داود؟-1

 قص المثل الذي أعطاه ناثان لداود؟ -2

 ثير ذلك على داود؟ماذا كان تأ -3

 هل سامحه الرب ولماذا؟ -1

 قص قصة موت الولد.  -كيف عوقب داود؟ -3
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 سليمان ملك إسرائيل الثالث

 (3-2مل 1) 9-1: 10و13-3: 3و12 -10و1-1: 2ملو 1

 احفظ االية

 (7: 1)أم  "مخافة الله رأس المعرفة"

الملك الثالث وباركه الرب  وعد الله داود أن ابنه سيكون رجل سالم. وولد سليمان وصار

 كثيراً ألجل داود أبيه. 

 األسئلة

 من كان سليمان؟-1

 قص أحالم سليمان. -2

 اي اختيار حكيم طلب من الرب؟-3

 ماذا زاده الرب فوق تلك العطية؟-1

 قص حكاية زيادة ملكة سبا. -3
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 سليمان يبني هيكالً للرب

 9-6ملو1-2-1: 8و22-21و1: 6ملو 1

 احفظ االية

 (1: 122)مز  "فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب"

وعده الرب أن ابنه سيبنيه. وتم كالمه مع سليمان. وهو  -لما طلب داود أن يبني بيتاً للرب 

 بنى هيكالً عظيماً للرب. 

 األسئلة

 بعد كم سنة من خروج إسرائيل من مصر بنى سليمان الهيكل؟-1

 صف الهيكل. -2

 فيه؟ماذا كان موضوعاً -3

 ( 13-11: 6ملو1ماذا كان وعد الرب لسليمان )-1
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 رحبعام ويربعام... انقسام مملكة إسرائيل

 17-1: 12و 31-26و13-9: 11ملو1

 احفظ االية

 (18: 16)أم  "قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح"

وذلك  سقط سليمان في الخطيئة ولذلك رفضه الرب ومزق مملكته ولكن ليس في ايامه

فبعد موته انقسمت مملكته إلى قسمين سبط يهوذا ملك عليه رحبعام  -ألجل خاطر داود أبيه 

 والعشرة اسباط ملك عليها يربعام. 

 األسئلة

 من هو يربعام؟ ومن هو رحبعام؟-1

 هل استمر سليمان في الطريق التي سار فيها داود أبيه؟ -2

 قص القصة.  -3

 اية قبائل تبعت رحبعام؟ -1
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 ايليا -إرسال الله انبيائه لدعوة إسرائيل إلى التوبة

 (18 -13ملو1) 11 -17 2و1: 18و 1: 17و 33 -30: 16ملو1

 احفظ االية

 (21 -18ملو1) "ان كان الرب هو الله فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه"

من  وعد الله ببركة إلسرائيل على شرط الطاعة. ولكنهم رفضوا الله ونسوا وصاياه، ولكن

 رحمته أرسل إليهم انبياء ليتوبوهم ويرجعوهم عن شرهم. 

 األسئلة

 من كان أخاب، ايزابل، والبعل، وايليا؟ .1

 لماذا أرسل الله انبياء إلسرائيل؟ .2

 كيف عاقب الله إسرائيل بواسطة ايليا؟ .3

 قص قصة ايليا وانبياء البعل .1
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 أشعياء -إرسال الله انبياء إلعالن مجيء المسيح 

 11 -1: 11و 33وص  7و 6و2: 9و 11: 7اش 

 احفظ االية

ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً "

 (. 6: 9اش " )قديراً أباً أبدياً رئيس السالم

وعد الله العالم الشرير برحمة. وهي بو احد، الذي سيسحق رأس الحية، هكذا تنبأ عنه 

 هر عالمته ب أنه سيولد من عذراء ))فتى((. أشعياء وأظ

 األسئلة

 اذكر سببين إلرسال الله انبياء إلسرائيل؟ .1

 متى تنبأ أشعياء؟ .2

  11: 7من التي تنبأ أشعياء أن المسيح سيولد منها؟ اش  .3

  2: 9ماذا يرى الذين يسلكون في الظالم؟ اش  .1

 اي األسماء ذكرها أشعياء للمسيح؟ .3

  1:1المسيح سيأتي؟ اش  من أي سبط تنبأ أشعياء أن .6

 ؟33كيف تنبأ أنه سيتألم اش  .7

 متى سيملك المسيح؟ .8



 

28 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

28 

 أرميا -األسر في بابل 

 21 -13: 36اخبار  2و 11 -10: 29و 13-23:1و1

 (36 -23)اخبار 

 احفظ االية

 (13: 29)ار  "وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم"

نبوخذ نصر ليهدم مدينة أورشليم ويسبي بقية تنبأ أرميا عن سقوط إسرائيل وهموم الملك 

 الشعب. 

 األسئلة

 بماذا تنبأ أرميا عن إسرائيل؟ .1

 من كان نبوخذ نصر؟ .2

 لماذا سمح الله له بأخذهم لبابل وأخرب مدينتهم؟ .3

 كم هي مدة أسرهم ولماذا؟ .1
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 دانيال ورفاقه الثالثة -عناية الله بعبيده في األسر 

 (6-1)دا 22-16: 6و28-21: 3و21-18: 1دا 

 احفظ االية

 (7: 31مالك الرب حال حول خائفيه وينجيهم" )مز "

تم سبي إسرائيل حسب نبوة أرميا. ولكن الله لم ينس شعبه في سبيه بل أظهر عنايته لهم 

 مثالً. كحفظه دانيال ورفاقه. 

 األسئلة

 اين كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت؟ -1

 من كان دانيال ورفاقه الثالثة؟ -2

 األتون. قص قصة  -3

 قص قصة جب األسود.  -1

 لماذا نّجى الله دانيال وشدرخ وميشخ وعبد نغو؟ -3
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 النبوة عن األربع ممالك ومملكة المسيح

 18-1: 7دا 

 احفظ االية

 (11: 7فأعطى سلطانا ومجداً وملكاً )دا "

صار دانيال عظيماً في مملكة داريوس. وقد عظمه الرب ايضاً. فتنبأ عن مستقبل إسرائيل 

 إلى آخر عصرنا الحاضر. و

 األسئلة

 من كان ملك بابل في ذلك الوقت؟ -1

 ماذا رأى دانيال في الرؤيا؟ -2

 ما هي الممالك األربعة التي رآها في الحلم؟ -3

 من هو قديم األيام؟ -1

 من الذي كان شبيهاً بابن اإلنسان؟ -3

 كيف أتى؟ ماذا أعطاه القديم األيام؟ -6
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 حزقيال - النبوة عن تجديد إسرائيل في المستقبل

 11-1: 37و 28-21: 36حز

 احفظ االية

:  36)حز  "وآخذكم من بين األمم وأجمعكم من جميع االراضي وآتي بكم إلى أرضكم"

21) 

من ضمن األنبياء كان حزقيال. وقد تنبأ عن رجوع إسرائيل إلى وطنه. وايضاً عن يقظتهم 

 في وقت مملكة المسيح. 

 األسئلة

 من كان حزقيال؟ -1

  3و2: 1اءت النبوة؟ حزلمن ومتى ج -2

 28و 27:  36لماذا أخذ بنو إسرائيل للسبي؟ حز -3

 28-21:  36بماذا وعدهم الرب ... ؟ حز  -1

 صف رؤية العظام اليابسة وما هو معناها.  -3
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 رجوع بني إسرائيل من السبي في بابل عزرا

 نحميا، زربابل

 1: 1ا ونحمي 16و 13: 6و2و 1: 3و 21و3و1: 1و3-1: 3و2و1: 2و7-1: 1عز 

 3: 6و1

 احفظ االية

 (3:  226)مز  "عظم الرب معنا وصرنا فرحين"

سنة في بابل ولما تمت هذه المدة أقام الرب لهم قواداً ليرجعهم وايضاً  70قضى إسرائيل 

 وضع في قلب كورش وداريوس ليساعدهم. ورجعوا و بنوا أورشليم الهيكل. 

 األسئلة

 ماذا حدث ألورشليم وهيكل سليمان؟ -1

 من الزمن مكثوا في أسر بابل ولماذا ؟كم  -2

 هل كلُّ بني إسرائيل رجعوا إلى أرض كنعان ولماذا؟ -3

 من هم المرشدون الثالثة الذين أقامهم لهم الرب؟ -1

 من كان كورش داريوس. أرتحشستا؟ -3

 لماذا ساعدوا بني إسرائيل؟ -6
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 ...تجسد ابن الله

 11-9و-1: 1يو

 احفظ االية

 ( 1: 1)يو "في البدء كان الكلمة"

كان بنو إسرائيل في سبي بابل مدة سبعين سنة. بعد ذلك رجع سبط يهوذا وبنيامين تحت 

قيادة زربابل وعزرا ونحميا و بنوأورشليم والهيكل. أما األربع ممالك التي تنبأ عنها دانيال 

ق. م. وبعدها أخلى الحكم لمادي  606في الرؤيا. فاالولى بابل تحت حكم نبوخذ نصر سنة 

ق. م هزمها االغريق الذين كان ملكهم  336فارس. والثانية مملكة داريوس وكورش سنة و

 -وأخيراً سقطت تلك المملكة  -ق م وهي المملكة الثالثة  330االسكندر الكبير سنة 

وفي ذلك الوقت تمت النبوات بخصوص ظهور المسيح في  -والرابعة روما تحت القياصرة 

 الجسد. 

 األسئلة

 الموت إلى العالم وما هو وعدالله بالخالص؟لماذا أتى  -1

 ، وفي القرآن؟1: 1اي اسم أعطي للمسيح في يوحنا  -2

  2و1: 1البرهان على الهوت يسوع المسيح في يوحنا  
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 ميالد يوحنا المعمدان

 (3ومالخي  10)ا ش  66-37و22 - 3: 1لوقا 

 يةاحفظ اآل

شهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء لل"

 ( 3ومالخي  10اقرأ اشعيا  - 7و 6: 1)يو "بواسطته

عند إتمام الوقت لمجيء المخلص. أرسل الله يوحنا المعمدان كمرسل ليعد قلوب الشعب 

 ليقبلوا الخالص. وجاء يوحنا برسالة التوبة. 

 األسئلة

 قص قصة يوحنا المعمدان.  -1

 ه أشعياء ومالخي؟قبل مجيئه بكم سنة تنبأ عن -2

 ماذا كانت رسالة يوحنا المعمدان؟ -3

 تكلم عن حياة يوحنا؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح أنه دعى نور.  
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 ...بشارة المالك جبرائيل لمريم العذراء

 23-18: 1ومتى  38-21: 1لوقا 

 احفظ االية

لك فلذلك ايضاً القدوس فأجاب المالك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظل"

 (33: 1)لو "المولود منك يدعى ابن الله

بعدما أرسل الله انبيائه ومرسله يوحنا. أرسل ايضاً المالك جبرائيل إلى العذراء مريم 

 ببشارة مجيء المخلص مع أن الله سبق وأعلن ذلك باألنبياء ايضاً. 

 األسئلة

 قص قصة بشارة مريم.  -1

 هية للمسيح. اذكر األسماء البشرية واإلل -2

 ؟6: 9أي األسماء أعطيت له في أشعياء  -3

: 1( وكالم الملوك )لوقا 23: 1البرهان على الهوت يسوع المسيح هو معنى اسمه )متى  

33 .) 
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 بشارة الرعاة

 20-1: 2لوقا 

 احفظ االية

 ( 11: 2)لو "أنه يولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب "

وكان  -عاة يحرسون رعيتهم وظهر لهم مالك برسالة مجيء المخلص ذلك الوقت كان ر

 مع المالك جمهور من الجند السماوي. 

 األسئلة

 ما اسم بلد يوسف ومريم؟ -1

 لماذا ذهبا إلى بيت لحم؟  -2

 ماذا حصل هناك؟ -3

 قص قصة بشارة الرعاة . -1

 أية عالمات أعطيت للرعاة التي بها أمكنهم إيجاد المسيح؟ -3

 وت يسوع المسيح موجود في اآلية )المسيح الرب(. البرهان على اله 
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 بشارة المجوس

 23-1: 2متى 

 احفظ االية

 (3و1: 2)متى  "وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية"

لقد أرسل الله مالكه إلى أهل اليهودية ليخبرهم عن ميالد المخلص المسيح، أما سكان 

 الشرق فأرسل لهم نجماً. 

 األسئلة

 من هم المجوس؟ وكيف أُرشدوا إلى المسيح؟ -1

 لماذا أخافت أسئلتهم هيرودس؟ -2

 اي األخبار حصل عليها هيرودس من رؤساء الكهنة؟ -3

 صف محاولة هيرودس إلهالك المسيح؟ -1

 ( "من مصر دعوت ابني".13: 2البرهان على الهوت يسوع المسيح في )متى  
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 بشارة سمعان وحنه

 39-21: 2لو

 اليةاحفظ ا

 ( 31و 30: 2لو" )ألن عيني قد أبصرتا خالصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب"

بمثل هذه الطرق كان الله يؤكد للشعب عن مجيء المخلص وايضاً أرسل النبي سمعان 

 وحنه النبية ليعلناه أكثر. 

 األسئلة

 لماذا أختتن المسيح؟ -1

 قص قصة سمعان.  -2

 قص قصة حنه. -3

 كيف عرفا المسيح؟ -1

 برهان على الهوت يسوع المسيح هو إعالن سمعان النبي أنه هو الخالص المعد. ال 
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 طفولة المسيح

 32-10: 2لو

 احفظ االية

 (19: 2لو" )ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما ألبي"

ولد المخلص في بيت لحم حسب كالم النبي وسكن مع مريم ويوسف في مدينة الناصرة، 

 ة وأظهر شخصه اإللهي بالكلمات التي قالها لمريم في الهيكل. وتقدم في النعمة والقام

 األسئلة

 ؟32و 31و10كيف يظهر كمال ناسوت المسيح الكامل في االعداد  -1

 قص قصة زيارته ألورشليم في عيد الفصح.  -2

 للماذا تعجب شيوخ الشعب من المسيح؟ -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح في اآلية.  
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 معمودية المسيح

 3تى م

 احفظ االية

 (17: 3)متى  "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت"

لما أكمل الثالثين من عمره، أعتمد يسوع من يوحنا المعمدان لكي يكمل كل بر. وفي ذلك 

 الوقت أظهر الله أنه ابنه. 

 األسئلة

 لماذا كان يوحنا المعمدان يعمد؟ -1

 وقيين؟لماذا انتهر يوحنا المعمدان الفريسيين والصد -2

 قص قصة عماد المسيح.  -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح في اآلية.  
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 تجربة المسيح

 11-1: 1متى 

 احفظ االية

 ( 18: 2)عب  "ألنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرمين"

 وصار معيناً للمؤمن به.  -أظهر ايضاً أنه إنسان كامل وذلك بواسطة تجربة الشيطان

 سئلةاأل

 أي وعد أعطاه الله آلدم وحواء عن انتصار المسيح على الشيطان؟ -1

 بأية حالة طبيعية كان المسيح عندما جربه الشيطان؟ -2

 اذكر الثالث تجارب.  -3

 من أين جاوب المسيح عندما جربه الشيطان؟ -1

 كيف ننتصر على الشيطان؟ -3

 يطان. البرهان على الهوت يسوع المسيح أنه كان دائماً منتصراً على الش 
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 اتباع المسيح االولون

 31-29: 1يو

 احفظ االية

 (29: 1)يو "هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم"

بعد أن أظهر يسوع نفسه للناس أختار اتباعه الذين علمهم بإعالناته وبعجائبه، ليعلموا هم 

 الناس بعد موته . 

 األسئلة

 ماذا كانت شهادة يوحنا عن المسيح؟ -1

 مسة االولون الذين آمنوا وتبعوا المسيح؟من كان الخ -2

 قص دعوة نثنائيل.  -3

 لماذا دعا يوحنا يسوع حمل الله؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو قدرته على قراءة قلب اإلنسان.  
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 تعاليم المسيح

 3متى 

 احفظ االية

 (22: 1وبهتوا من تعليمه ألنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة" )مر "

استعمل يسوع طرقاً مختلفة في اعداد تالميذه. وكانت تعاليمه عجيبة ألنه ا خارجة من 

 طبيعته االلهية وبسلط أنه عملها ألنه هو الطريق والحق والحياة. 

 األسئلة

 ماذا علم المسيح عن القتل؟ -1

 ماذا علم المسيح عن الطالق؟ -2

 ماذا علم المسيح عن الحلف؟ -3

 عداء؟ماذا علم المسيح بخصوص األ -1

البرهان على الهوت يسوع المسيح هو أن تعاليمه كانت تختلف عن تعاليم اآلخرين إذا  

 كان له سلطان. 
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 الصدقة والصوم والصالة-تعاليم المسيح 

 11-9: 18ولو11-7: 7و18-1: 6مت 

 احفظ االية

 (16: 6)مت  "ومتى صمتم فال تكونوا عابسين كالمرائين"

وم والصالة. ولكنهم لم يحفظوها عملياً. لكن تعاليم المسيح علم الكتبة عن الصدق والص

 عنها، تظهر كيفية عملها بالروح ال بالفعل فقط. 

 األسئلة

 ماذا علم المسيح عن الصدقة؟ -1

 ماذا علم المسيح عن الصوم؟ -2

 ماذا علم المسيح عن الصالة؟ -3

 (.11-9: 18ما هي أول صالة مقبولة؟ ))اللهم ارحمني أنا الخاطيء(( )يو  -1

 ما هو شرط غفران الخطيئة؟ -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو اختالف تعليمه عن تعليم الناس.  
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 تعاليم المسيح

 29-13: 7و31 -19: 6متى 

 احفظ االية

 (12: 7)مت  "فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضاً بهم"

ة. مثالً المال وخدمة السيدين والهموم علمهم يسوع ايضاً عن عيشتهم المادية اليومي

 واألنبياء الكذبة. 

 األسئلة

 ما هو تعليم المسيح عن الكنوز؟ -1

 ما هو تعليم المسيح عن السيدين؟ -2

 ما هو تعليم المسيح عن الهموم؟ -3

 ما هو تعليم المسيح عن األنبياء الكذبة؟ -1

 قص المثل الذي ورد في الدرس  -3

 اختالف تعليمه عن تعليم الكتبة. البرهان على الهوت يسوع المسيح هو  
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 الزواج واالوالد -تعاليم المسيح 

 16-1: 10ومر  21-21: 2تك 

 احفظ االية

 ( 11:  10)مر  "دعوا االوالد ياتون إلّي والتمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت الله"

لمؤمن لقد أظهر المسيح في تعاليمه عن الزواج واألطفال كيف أن العائلة مهمة في حياة ا

 وهي أساس الكل. 

 األسئلة

 ماذا نتعلم عن الزواج كما في تكوين؟ -1

 ماذا قال المسيح عن الطالق؟ -2

 لماذا أحضرت األمهات أطفالهن إلى يسوع؟ -3

 ماذا قال عن األطفال؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو في تعاليمه.  
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 المسيح يخرج الشيطان )الروح النجس( -العجائب 

 راضويشفي األم

 13-21: 1مر

 احفظ االية

 (.27: 1)مر  "بسلطان يأمر حتى األرواح النجسة فتطيعه"

( 3( ليخفف اآلالم. )2( ليعلم تالميذه. )1كان للعجائب التي عملها يسوع ثالثة أغراض: )

 ليبرهن على الهوته. 

 األسئلة

 اذكر ثالثة أسباب لعمل المسيح المعجزات؟-1

 قص قصة الروح النجس.  -2

 ص قصة حماة بطرس؟ق-3

 قص قصة االبرص؟ -1

البرهان على الهوت يسوع المسيح هو إخراجه الروح النجس وشفاؤه األمراض التي ال  

 البرص.  -تشفى 
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 اشباع الخمسة آالف نفس -العجائب 

 71-63و11-33و11-1: 6يو

 احفظ االية

 (.33: 6)يو "وقال يسوع أنا هو خبز الحياة"

نفس. حتى أرادوا ان يملكوه. ولكنه رفض وأوضح لهم  3000اع أظهر يسوع قوة في اشب

 أن الخبز المادي الينفع وأن الحاجة إلى الخبز الحي الروحي. 

 األسئلة

 قص قصة اشباع الخمسة آالف نفس -1

 من أين يمكن أن نبتاع خبز؟ -لماذا سأل يسوع فيلبس  -2

 هل عرف يسوع أن احد االثني عشر تلميذاً سيكون  -3

 مه؟مسل

 لماذا اغتاظ اليهود من المسيح؟

البرهان على الهوت يسوع المسيح هو إشباعه الخمسة آالف نفس بخمسة أرغفة  

 وسمكتين. 
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 يسوع يمشي على المياه ويسكت الرياح -العجائب 

 26 -22: 11متى

 احفظ االية

 (27: 11تشجعوا أنا هو ال تخافواً )متى "

عرف  -ة أرغفة وسمكتين جرب الشعب أن يملكه نفس من خمس 3000بعدما أشبع يسوع 

ولما كانت السفينة معذبة بالعاصفة مشى على  -يسوع أفكارهم وصعد إلى الجبل ليصلي 

 المياه وهدأ الريح. 

 األسئلة

 قص ملخص المعجزة -1

 هل شاهدت في حياتك شخصاً يمشي على المياه؟ -2

 لماذا غرق بطرس؟ -3

 دخول يسوع اليهم؟ ماذا عمل ركاب السفينة عند -1

 من قالوا أنه هو ولماذا؟ -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو مشيه على المياه وتهدئة الرياح.  
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 يسوع يشفي ويخلص األعمى -العجائب 

 38-1: 9يو

 احفظ االية

 (12: 8)يو "انا هو نور العالم"

المولود اعمى فأظهر أنه  وبعجيبة فتح عيني الرجل -أعلن يوحنا أن يسوع هو نور العالم 

 نور العالم. ليس ألنه فتح عيني األعمى فقط بل ألنه خلص نفس الخاطئ. 

 األسئلة

 قص قصة األعمى. -1

 ما هو النزاع الذي نشأ بين الفريسين؟ -2

 لماذا خاف والدا األعمى؟ -3

 لماذا سجد األعمى للمسيح؟-1

 هل يجوز السجود إلنسان؟ -3

 وع المسيح هو شفاؤه الرجل األعمى وسماحه له بعبادته. البرهان على الهوت يس 
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 اقامة لعازر من األموات -العجائب 

 33و16-1: 11يو

 احفظ االية

 ( 23: 11انا هو الحق والحياة من آمن بي ولو مات فسيحياً )يو"

ولكن لآلخرين كانت  -فللمخلصين كانت سبباً لزيادة إيمانهم  -لعجائب المسيح تأثيرين 

 كهم. إقامة لعازر كانت السبب لغضب الفريسيين. ولذلك جربوا أن يقتلوه، لهال

 األسئلة

 قص قصة لعازر -1

 لماذا لم يات المسيح حالما أرسل اليه؟-2

 ما هو الدليل على إيمان مريم ومرثا بالمسيح؟ -3

 ( ولماذا؟33: 11ماذا كان تأثير هذه العجيبة على الفريسيين؟ )يو -1

 هوت يسوع المسيح هو في إقامة لعازر البرهان على ال 
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 المسيح ونيقوديموس

 -3: 21وعدد36و 33و 21-1: 3يو

 احفظ االية

ألنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له "

 -الكاملة  ( لما سمع الناس تعاليم يسوع وراوا عجائبه ونظروا حياته1: 3الحياة األبدية )يو

 فهموا أنه من الله. وأتى كثيرون إليه طالبين طريق الحياة ومن ضمنهم كان نيقوديموس.

 األسئلة

 من هو نيقوديموس؟ ولماذا أتى ليالً؟ -1

 احِك قصته.  -2

 احِك قصة الحية النحاسية؟ -3

 مثل الوالدة الثانية بالوالدة الطبيعية.  -1

 ؟11ما هو قول المسيح في عدد -3

 لماذا أرسل الله ابنه إلى العالم؟ -6

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو في تعاليمه. 
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 المسيح يعلم احترام الحكومة

 22-13: 22متى 

 احفظ االية

 (21: 22)مت  "أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله"

ا أن يظهروه أراد الفريسيون أن يقتلوا المسيح ولكن لم يجدوا فيه علة من أجل ذلك جربو

 خائناً للحكومة وبذلك يوقعونه. 

 األسئلة

 من كان الفريسيون؟-1

 من كان قيصر؟ لماذا كان أعطاء الجزية لقيصر قانونياً؟-2

 احِك القصة. -3

 ماذا كان يريد الفريسين أن يفعلوا؟-1

البرهان على الهوت يسوع المسيح هو قراءته ما في قلب الفريسيين األشرار األمر الذي  

 ال يقدر عليه سوى الله. 
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 المسيح والمرأة السامرية

1 :3-39130-21 

 احفظ االية

 (11: 1)يو "من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى االبد"

أظهر المسيح نفسه مخلصاً لكل جنس من البشر. لما بشر المرأة السامرية ظهرت قوة 

ة وكانت سبباً لخالص كثيرين من سكان البشارة في تغيير حياتها حتى صارت هي مبشر

 بلدها. 

 األسئلة

 .احِك القصة-1

 لمن قال المسيح أنه هو ))مسيا((؟ -2

 ما الذي أقنع المرأة؟ -3

 ماذا كانت شهادتها ألهلها؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح أنه عرف قلب المرأة.  
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 المسيح الراعي الصالح

 33-1: 10يو

 احفظ االية

 (11: 10)يو "ا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرافان"

أظهر نفسه كالراعي الصالح الذي يبذل  -أعلن المسيح لتالميذه تدريجياً قصده في العالم 

 نفسه. يقصد بذلك أنه يموت ألجل خطية البشر. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 ماذا يعني خرافي وخراف آخر؟ -2

 رجمه؟  لماذا أراد اليهود -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو اتحاده مع الله لما قال ))أنا واآلب واحد((. 
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 االعتراف العظيم

 27-3: 16مت 

 احفظ االية

 (16: 16أنت هو المسيح ابن الله الحي" )مت "

كان اليهود ينتظرون المسيح. ولما جاء يسوع  -أظهر تقدماً في تعليمه باعتراف بطرس 

 وقال أنه هو المسيح رفضه أغلب اليهود. الناصري 

 األسئلة

 احِك القصة. -1 

 من أين كانت لبطرس هذه المعرفة؟-2

 ما هو اإلعالن الذي أعلنه لهم المسيح في ذلك الحين؟-3

 ماذا يتطلب من الذين يؤمنون بالمسيح؟-1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو اعتراف بطرس. 
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 التجلي -إعالن مجد المسيح 

 36-23: 9لو

 احفظ االية

 (3: 17هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعواً )مت "

من ضمن الطرق التي استعملها يسوع ليظهر نفسه. كان التجلي. وبذلك الظهور المجيد. 

 برهن لتالميذه أنه ابن الله.

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 ؟9:31ماذا كانت المحادثة بين موسى وايليا لو -2

 ن قال الله كلمات اآلية قبل التجلي؟اي -3

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو الشهادة من السماء.  
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 باالنتصار الدخول

 11-28: 10لو

 احفظ االية

 (9: 9زكريا ) "هوذا ملكك يأتي إليك"

من بين الخطوات األخيرة التي بها أظهر يسوع نفسه أنه المسيح هي دخوله إلى أورشليم 

 ذلك تمم كالم النبي وقد أقنع الكثيرين أنه سيكون ملكاً. كملك. وب

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 ماذا تنبأ زكريا النبي عن تلك الحادثة؟ -2

 ما معنى الدخول باالنتصار؟-3

 هل سيكون ملكاً؟ هل أتى ليكون ملكاً؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو اتمام النبوة عنه.  
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 الفصح األخير

 29-26: 26ومت 38-36و21-1: 13يو

 احفظ االية

 (28:  20مت " )الن ابن اإلنسان لم يأِت ليخُدم بل ليخِدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين"

لنتذكر الفصح األول، لما قدم الحمل بال عيب لخالص األبكار عند خروج بني إسرائيل من 

 ح وبموته تم الفصح. مصر. من ذلك الوقت كان عيد الفصح هذا رمزاً لموت المسي

 األسئلة

 احِك القصة  -1

 ألي شيء يرمز عيد الفصح؟ -2

 لماذا سمي هذا بالفصح األخير؟ -3

 عن من قال المسيح أنه سينكره ومن أسلمه؟ -1

 البرهان عن الهوت يسوع المسيح أنه عرف ما في قلبي بطرس ويهوذا.  
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 الروح القدس المعزي -وعد المسيح بالروح القدس 

 21-1:  11يو

 احفظ االية

 ( 6: 11)يو "انا هو الطريق والحق والحياة"

عرف يسوع أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم ففهم تالميذه عن ذلك ووعدهم 

 بمجيء الروح القدس الذي سيمكث معهم ويعزيهم ويقودهم إلى كل الحق. 

 األسئلة

 في أي موضع نطق المسيح بهذه الكلمات؟-1

 ميذ؟لماذا انزعج التال -2

 من الذي وعد به المسيح لكي يأتي ليعزيهم؟ -3

 أي وعد قطعه لهم بخصوص رجوعه؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح موضح في االية.  
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 المسيح ينكر ويسلم

 10-3: 27و73: 26متى  27-1: 18يو

 احفظ االية

 (38: 13)يو "الحق الحق أقول لك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثالث مرات"

تلميذاً ومن بينهم بطرس الذي انكره ويهوذا الذي صار مسلماً له. بطرس  12أختار يسوع 

 ويهوذا ندم فقط ولم يتب وهلك.  -ندم وتاب وصار عظيماً بين االثني عشر 

 األسئلة

 قص الحكاية.  -1

 أي تلميذ سلّمه؟ وأي تلميذ أنكره؟ -2

 ما الفرق بين بطرس ويهوذا؟ -3

 من كان قيافا وحنانيا؟ -1

 هان على الهوت يسوع المسيح يرى في التأثير على الجند الذين أتوا للقبض عليه. البر 
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 محاكمة وعقاب المسيح أمام بيالطس والسنهدريم

 23-1: 23و71و 63: 22لو

 احفظ االية

 (3: 33وهو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامناً )ا ش "

بياء آخرين ب أنه سيجرح ألجل معاصينا لقد أعلن يسوع أنه سيقيد ويقتل. تنبأ أشعياء وان

 ويسحق ألجل آثامنا. 

 األسئلة

 احِك القصة. -1 

 71و 70: 22لماذا أدانه اليهود؟  -2 

 3-2: 23بما اتهموه أمام بيالطس؟  -3 

 من كان قيصر؟ وبيالطس وهيرودس وباراباس؟ -1 

 ماذا كان حكم بيالطس؟-3

 بماذا تنبأ أشعياء في االية؟ -6

 69: 22على الهوت يسوع المسيح هو شهادته عن نفسه لو البرهان 
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 صلب المسيح وموته

 13-39: 23لو36-26: 27مت 

 احفظ االية

 (17: 10لهذا يحبني اآلب ألني أضع نفسي ألخذها ايضاً )يو"

لقد تم قصد الله في خالص العالم بموت المسيح على الصليب قال عنه أعداؤه. أنه خلص 

 لم يقدر أن يخلصها وهذا كان الحق. آخرين وأما نفسه ف

 األسئلة

 قص القصة.  -1

 اذكر النبوات التي تمت في صلبه؟ -2

 قص قصة اللصان.  -3

 اذكر خمس حوادث عجيبة حصلت عند صلبه.  -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح يوجد في الحوادث العجيبة التي حدثت عند موته.  
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 دفن المسيح وقيامته

 13-1: 28و66-37: 27مت 

 احفظ االية

 (6: 28)مت  "ليس هو ههنا ألنه قام كما قال"

برهن يسوع أنه المخلص بقيامته من األموات في اليوم الثالث حسب قوله. لم يقدر الموت 

 أن يغلبه. أظهرت القيامة أنه يقدر أن يقيم األموات. وذلك ألنه أقام نفسه. 

 األسئلة

 قص القصة -1

 لماذا أراد اليهود ختم القبر؟  -2

 اذا فرح النساء من رسالة المالك لهن؟لم -3

 ما أهمية القيامة.  -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو قيامته من األموات.  
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 ظهور المسيح بعد القيامة

 31-11:  20يو

 احفظ االية

وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة "

 (. 31:  20)يو "باسمه

( القبر 2( شهادة الجند. )1لقد وجدت براهين كثيرة على قيامة المسيح من األموات منها )

( حالة األكفان. ولكن البرهان القاطع هو ظهوراته المتعددة 1( شهادة المالئكة. )3الفارغ. )

م ( لمري1للمؤمنين به بعد موته وقيامته. والمكتوب منها في الكتاب المقدس عشر مرات. )

( 1) 21: 21( لبطرس لو3) 10-8: 28( للنساء مت 2) 18-11:  20المجدلية يو

( 6) 13-36: 21( لكل التالميذ إال توما لو3) 33-13: 21لتلميذي عمواس في الطريق لو

( لألحد 9) 7و6: 13كو1( ليعقوب 8) 6:  13كو1( للخمسمائة أخ 7) 20-1: 21للسبع يو

 . 8-6:  13كو1لبولس ( 10) 33-30: 21عشر ومعهم توما لو

 األسئلة

 احِك قصة الظهور.  -1

 اذكر أربعة براهين على قيامة المسيح من األموات.  -2

 في كم يوم حصل ظهور المسيح للتالميذ بعد القيامة؟ -3

 كيف أظهر أنه قام من بين األموات؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح في ظهوره مرات عديدة بعد قيامته.  
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 رسلية المسيح لتالميذه وصعودهم

 11-1: 1واع 33-16: 21ولو20-13: 16ومر 20-16: 28مت 

 احفظ االية

 (19: 28مت " )فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس"

يوم أعطاهم وصية جديدة أن يكرزوا  10بعد قيامة المسيح وظهوره لتالميذه في مدة 

 ل العالم. وبعد هذا أُصعد إلى السماء. باإلنجيل في ك

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 ما هو األمر الذي أصدره المسيح لتالميذه قبل صعوده؟  -2

 ؟16: 16ما هو قوله عن نتيجة اإليمان به مر -3

 اين المسيح اآلن؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو صعوده المنظور. 
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 الوعد برجوع المسيح إلى األرض

 18 -13:  1تس  1 32-1:  23مت 

 احفظ االية

:  23"فاسهروا إذاً ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة التي يأتي فيها ابن اإلنسان" )مت 

13) 

ووضحت المالئكة مجيئه ثانية بالجسد بذلك القول.  -قبل صعوده أعلن لهم أنه سيأتي ثانية 

 ما رايتموه منطلقاً إلى السماء. أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا ك

 األسئلة

 اذكر المثلين.  -1

 بأي منظر قالت المالئكة عن المسيح أنه سيأتي ثانياً ؟ -2

 بم شبه نفسه في المثلين؟ -3

 من هم الذين سيقابلون المسيح في الهواء؟ -1

 البرهان على الهوت يسوع المسيح هو في انذاره برجوعه ثانياً ليدين العالم. 
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 يوم الخمسين -القدس  مجيء الروح

 11 -1: 2و 26و 11 -12:  1اع 

 احفظ االية

 (8:  1)اع "ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم"

وبعد قيامة يسوع  -وأعلن الله االبن في يسوع  -أعلن الله اآلب في أعماله مع إسرائيل 

 ين(. أعلن الله الروح القدس الذي يمكث في قلوب المؤمنين )يوم الخمس

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 من اختاره التالميذ عوضاً عن يهوذا؟ -2

 بعد كم يوماً من القيامة أتى الروح القدس؟  -3

 لماذا تعجب الناس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس التكلم بألسنة مختلفة.      
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 إيمان ثالثة آالف نفس -قوة الروح القدس 

 17-11: 2اع

 احفظ االية

ا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فقال لهم بطرس توبو"

 (38: 1فتقبلوا عطية الروح القدس" )اع 

وعدهم المسيح بأنهم سينالون قوة متى حل الروح القدس عليهم. وقد ظهرت هذه القوة لما 

 نفس وتابوا واعتمدوا والسبب هو موعظة بطرس المؤثرة.  3000آمن 

 األسئلة

 ما حصل في يوم الخمسين؟كيف فسر بطرس  -1

 ؟21-22: 2بم احتج عليهم أع  -2

 ؟33و32: 2أي وعد تم في أع  -3

  17-12تكلم عن إبتداء الكنيسة في أع  -1

 برهان قوة الروح القدس هو إيمان ثالثة آالف نفس.      



 

70 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

71 

 األعرج قوة الروح القدس بشفاع الرجل

 16-1: 3اع 

 احفظ االية

س اسم آخر تحت السماء وقد أعطى بين الناس به ينبغي وليس بأحد غيره الخالص ألن لي"

 (.12: 1أن نخلص" )أع 

ظهرت قوة الروح القدس في التكلم بالسنة مختلفة وايضاً في شفاء الرجل  األعرج. وآمن 

 كثيرون بسبب هذا الشفاء.

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 كيف فسر بطرس ويوحنا الحادثة؟ -2

 بَم احتج على اليهود؟  -3

 طرس طريق الخالص من خطاياهم؟كيف أفهم ب -1

 برهان قوة الروح القدس هو شفاء  األعرج.     
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 اإلضطهاد -قوة الروح القدس 

 31: 1اع 

 احفظ االية

 (29: 3)أع  "ينبغي أن يطاع الله اكثر من الناس"

نفس القوة التي كانت في يسوع. هي ذاتها كانت قوة الروح القدس التي بها عمل الرسل 

الروح الذي عمل به يسوع العجائب، هو نفسه الروح الذي أرسل للتالميذ وبه العجائب. 

 عملوا العجائب. 

 األسئلة

 قص الحكاية. -1

 أمام من فحص بطرس ويوحنا؟ -2

 76-69: 26ومت  10قارن بين إجابة بطرس أع -3

 ما الذي أوجد الفرق؟ -1

 برهان قوة الروح القدس شجاعة التالميذ أمام المضطهدين.  
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 حنانيا وسفيره -قوة الروح القدس 

 20-1: 3و37-32: 1أع 

 احفظ االية

 (1: 3)اع  "أنت لم تكذب على الناس بل على الله"

كانت عجائب كثيرة وآيات تجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا بنفس واحدة. 

ن. أدب الرب وكان كل شيء مشتركاً. وهذه الشركة كانت سبباً لتجربة ضعفاء اإليما

 الكنيسة لكي يطهرها من الطمع. 

 األسئلة

 قص القصة.  -1

 ؟1: 1كم كان عدد المؤمنين في ذلك الوقت أع -2

 ماذا عمل المسيحيون بأموالهم؟ -3

 لماذا أهلك الرب حنانيا وسفيره؟ -1

 برهان قوة الروح القدس في الطريقة التي بها أظهر لله الكنيسة.  
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 نسخطاب استفا -قوة الروح القدس 

 6اع 

 احفظ االية

" وأما استفانس فإذا كان مملوءاً إيماناً وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب"

 (8: 6اع )

الحظ قوة الروح القدس في استفانس. كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. إن 

 ساعة موته غفر ألعدائه.  -جمهوراً كثيراً من الكهنة كانوا يطيعون اإليمان 

 ألسئلةا

 احِك قصة الشمامسة.  -1

 لماذا اختيروا؟ -2

 ماذا قيل عن أخالق استفانس؟ -3

 ما هي الشكوى التي قدموها ضده؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو المعجزات التي عملها المملوءة بالروح القدس.    
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 خطاب استفانس -قوة الروح القدس 

 7اع 

 احفظ االية

 (60: 7 )اع "يا رب ال تقم لهم هذه الخطيئة"

فهم استفانس اليهود كيف اختار الله شعباً ليأتي منه المسيح وكيف أن هذا الشعب نفسه 

 صلب المسيح. 

 األسئلة

 احِك قصة رجم استفانس؟ -1

 لماذا راجع استفانس تاريخ إسرائيل؟ -2

 ؟33و 32بم احتج في عدد  -3

 ما هي الرؤيا التي شاهدها استفانس عند موته؟ -1

 رؤية استفانس للمسيح وقوته على مسامحة مضطهديه. برهان قوة الروح القدس هو 
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 انتشار اإلنجيل بواسطة االضهاد -قوة الروح القدس 

 23-1: 8اع 

 احفظ االية

 ( 8: 1)اع  "وتكونون لي شهوداً في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى األرض"

تتوا بعد رجم استفانس، نالحظ أن التالميذ لالن لم يبشروا إال في أورشليم فقط، ولكن لما تش

 وها هو فيلبس يبشر في السامرة.  -كرزوا في كل البالد 

 األسئلة

 احِك قصة فيلبس والساحر؟ -1

 من كان المتقدم في اضطهاد المسيحيين؟ -2

 ما هو تأثير االضطهاد على تبشير التالميذ؟ -3

 أين كانوا يبشرون إلى ذلك اليوم؟ -1

 نتشار اإلنجيل بواسطة االضطهاد. برهان قوة الروح القدس هو ا   
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 اهتداء الخصي -قوة الروح القدس 

 10-26: 8اع 

 احفظ االية

 (38: 8)اع  "انا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله"

أرسل الله له مالكاً وألزمه أن يذهب إلى غزة في البرية، ألنه  -لما بشر فيلبس في السامرة 

 هداية الخصي الحبشي الذي حمل البشارة إلى أفريقيا.  أراد منه عمالً مخصوصاً. كان ذلك

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 ما هو السفر الذي كان يقرأه الخصي الحبشي؟ -2

 كيف انتشر اإلنجيل بهذا اإلهتداء؟  -3

 برهان قوة الروح القدس هو انتشار اإلنجيل في افريقيا.     
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 قوة الروح القدس تنتصرشاول

 31-1: 9اع 

 احفظ االية

 (17: 3كو2" )إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة"

نذكر الظهور االول لشاول بعد موت استفانس، الحظ نمو الكنيسة، وعظ بطرس وإيمان 

نفس، ازدياد الكنيسة يومياً، تعيين الشمامسة، موت استفانس، االضطهاد وانتشار  3000

 اإلنجيل. 

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 ول أوالً؟أين سمعنا عن شا -2

 ماذا ابتدأ أن يعمل بعد عماده مباشرة؟ -3

 أي تأثير كان لتغيره على الكنيسة؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو أن شاول صار خليقة جديدة.  
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 بطرس يشفي اينياس ويقيم غزاله -قوة الروح القدس 

 13-31: 9ع ا

 احفظ االية

: 9اع " )فقام للوقت -قم وافرش لنفسك فقال بطرس يا اينياس يشفيك الرب يسوع المسيح "

31) 

سكن بطرس ورسل آخرون في أورشليم إال أنهم زاروا كل ناحية أخرى واهتدى كثيرون 

 بتعليمهم كما كان في السامرة. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 ما تأثير شفاء اينياس على سكان لده؟  -2

 عند من أقام في يافا؟ -3

 لماذا صلى بطرس قبل إقامة غزاله؟ -1

 برهان قوة الروح القدس واضح في المعجزتين اللتين أجراهما بطرس.     
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 رؤيا بطرس في يافا -قوة الروح القدس 

 23 -1: 10اع 

 احفظ االية

 ( 13: 10اع " )ما طهره الله ال تدنسه أنت"

بعد تشتيت الكنيسة بسبب االضطهاد بشر الرسل في كل محل. كانوا مقبولين عند كل 

 ن المؤمنين من اليهود لم يفهموا أن الله قصد الخالص للجميع. الشعوب. إال أ

 األسئلة

 قص الحكاية.  -1

 ماذا يعلمنا الله من هذه الرؤيا؟ -2

 من هو كرنيليوس؟ -3

 لماذا كان بطرس راضياً أن يذهب إلى كرنيليوس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو اإلنجيل بين األمم الوثنية مثل كرنيليوس.       
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 كرنيليوس -ح القدس قوة الرو

 18-21: 10اع 

 احفظ االية

 (12:  10رو" )ألنه ال فرق بين اليهودي واليوناني ألن رباً واحداً للجميع"

لقد أعلن الرب لبطرس برؤيا أن الخالص للجميع. ونرى أن كرنيليوس وهو رجل روماني 

 . تأكد بطرس بحلول الروح القدس الذي ظهر عند عماد كرنيليوس -آمن واعتمد

 األسئلة

 احِك قصة اهتداء كرنيليوس.  -1

 ؟ 13- 38أية شهادة أداها بطرس للمسيح في األعداد اآلتية  -2

 لماذا لم يسمح بطرس لكرنيليوس أن يسجد له؟ -3

  18-11كيف نعرف أن الله قبل األمم؟  -1

 برهان قوة الروح القدس هو التكلم بألسنة مختلفة.      
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 نطاكية اوالً الكنيسة في أ -قوة الروح القدس 

 26-1: 11اع 

 احفظ االية

 (26: 11وُدعَي التالميذُ مسيحييَن في أنطاكية أوالً" )اع "

بسبب رجم استفانس تشتت التالميذ في كل البالد حتى أنطاكية في سوريا وقد بشروا حتى 

آمن كثيرون يونانيون ويهود. أرسل الرسل برنابا الذي وجد شاول، فبشرا سنة كاملة. 

 نيسة. وسموهم هناك مسيحيين. وأسسا ك

 األسئلة

 احِك قصة ابتداء الكنيسة في أنطاكية.  -1

 أين كانت أنطاكية؟ -2

 من بشر باإلنجيل هناك أوالً؟ -3

 لمن بشر باإلنجيل؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو إيمان الكثيرين.     
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 نجاة بطرس من السجن -قوة الروح القدس 

 12اع 

 احفظ االية

 ( 19: 31)مز  "الصديق ومن جميعها ينجيه الرب كثيرة هي باليا"

 -زاد غضب اليهود والملك هيرودس على الرسل والمؤمنين فقتل هيرودس يعقوب بالسيف 

ولكن الله أرسل مالكه  -قبض أيضاً على بطرس  -ولما رأى أن ذلك يرضي اليهود 

 وأنقذه. 

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 ؟وبطرس -ويعقوب  -من كان هيرودس -2

 من كان يصلي لنجاة بطرس؟-3

 تكلم عن موت هيرودس؟-1

 برهان قوة الروح القدس هو نجاة بطرس من السجن.    
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 إرسال بولس وبرنابا إلى الغرب -قوة الروح القدس 

 12-: 13اع 

 احفظ االية

 (2: 13اع " )قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه"

جة االضطهاد تشتيت المؤمنين إلى أقصى األرض ولما صارت الكنيسة قوية في كانت نتي

 أنطاكية، اختار الروح القدس بولس وبرنابا لكي يبشروا في الغرب. 

 األسئلة

 احِك ِ قصة بار يشوع.  -1

 من أرسل برنابا وشاول للغرب؟ -2

 إلى أين امتد تبشير اإلنجيل في ذلك الوقت؟ -3

 و دعوة برنابا وشاول. برهان قوة الروح القدس ه    
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 موعظة بولس في أنطاكية ))بيسيدية(( -قوة الروح القدس 

 11-13: 13اع 

 احفظ االية

 (33: 13اع " )أنت ابني أنا اليوم ولدتك"

امتد التبشير من أنطاكية في سوريا إلى أنطاكية ))بيسيدية((. وفي كل محل وجد الرسل 

في أنطاكية ))بيسيدية(( وعظ بولس لليهود أوالً ثم مجمعاً لليهود دخلوا فيه أوالً. هكذا 

 لألمم. 

 األسئلة

 أين ألقى بولس هذه الموعظة؟ -1

 لمن بشر؟ -2

 ؟33 -23ما هي الشهادة التي شهدها للمسيح في األعداد  -3

 ؟11و10ما هي النصائح التي أعطاهم في األعداد  -1

 يدية((. برهان الروح القدس هو التبشير في أنطاكية ))بيس    
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 اتجاه بولس إلى األمم -قوة الروح القدس 

 7-1: 11و32 -11: 13اع 

 احفظ االية

فجاهر بولس وبرنابا وقاال كان يجب أن تكلموا أنتم أوالً بكلمة الله ولكن دفعتموها عنكم "

 (16: 13اع " )وحكمتم انكم غير مستحقين للحياة األبدية هو ذا نتوجه إلى األمم

ود بشارة الرسل، أنذروهم بأنهم سيتوجهون إلى األمم بكلمة الله. من بداية لما رفض اليه

األمر عامل الله البشر هكذا، قدم لهم الخالص مجاناً وحينما كانوا يرفضون، يمنع رحمته 

 عنهم. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 لماذا توجه الرسوالن بولس وبرنابا من اليهود إلى األمم؟ -2

 (؟3: 11متهما في )اع كيف أعلن الله قبوله خد -3

 لماذا لم يخافا من اعدائهما؟  -1

 برهان قوة الروح القدس هو عدم خوف بولس وبرنابا والعجائب التي أجرياها.     
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 بولس يشفي في لسترة -قوة الروح القدس 

 28-8:  11اع 

 احفظ االية

 (10: 3مت " )طوبى للمطردين من أجل البر ألن لهم ملكوت السموات"

له حسب وعده للتالميذ. فتابعوا كرازتهم بالعجائب. ولما شفى بولس الرجل في عمل ال

 لسترة، حسبه األمم إلهاً وأرادوا أن يسجدوا له. ولكن بولس أظهر لهم شر فعلهم. 

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 من هم األمم؟ -2

 اذكر االماكن التي زارها الرسل في ذلك الوقت.  -3

 رجوع إلى لسترة؟لماذا لم يخف بولس وبرنابا من ال -1

 برهان قوة الروح القدس هو الشفاء.      
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 المجمع في أورشليم -قوة الروح القدس 

 30-1: 13اع 

 احفظ االية

 (11: 13اع " )لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص"

قام كالم بين المؤمنين من اليهود، مفاده أنه يجب على كل  -لما نجح التبشير بين األمم 

من من األمم أن يحفظ شريعة موسى. ولهذا السبب عقدوا مجمع أورشليم للبحث عن هذا مؤ

 األمر. 

 األسئلة

 احِك القصة.-1

 في أي عهد كان الختان العالمة؟ -2

 كيف حكم على النزاع؟ -2

 لماذا تقديم الذبائح ليس ضرورياً اآلن؟  -1

 ى السؤال المهم. برهان قوة الروح القدس هو إجابة الرسل بالصواب عل     
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 دعوة بولس وسيال إلى اوربا -قوة الروح القدس 

 13-1: 16و11-31: 13اع 

 احفظ االية

 (.9: 16اع )اعبر إلى مكدونية وأعنا" "

لما كان بولس في مكدونية ظهرت له رؤيا. إنسان قائم ويقول "اعبر إلى مكدونية وأعنا". 

ر إلى اوربا. وألنه أطاع الرؤيا وصلّى وبذلك فهم بولس أن الرب قصد أن يصل التبشي

 امتد الخالص حتى إلى أمريكا. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 من ذهب مع بولس في هذه السفرة الثاية؟ -2

 هل دخل اإلنجيل إلى اوربا قبل هذا الوقت؟  -3

 أي مكان أمر الرب بتبشيره؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هورؤيا بولس.     
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 داء حارس السجن في فيلبياهت -قوة الروح القدس 

 10-16: 16اع 

 احفظ االية

 (31: 16اع " )آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص"

وذلك  -أعلنت قوة الروح القدس بأعمال وعجائب عظيمة  -لما وصل الرسل إلى اوربا 

 لكي يظهر أن الله كان معهم. 

 األسئلة

 من كان أول مهتد  في اوربا؟-1

 احِك القصة.  -2

 أقنع السجان؟ ما الذي -3

 أين كانت فيلبي؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو الزلزلة واخراج الروح النجس واهتداء السجان.     
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 بولس يؤسس كنيسة في تسالونيكي -قوة الروح القدس 

 11-1: 17اع 

 احفظ االية

 (21: 3ا تسا " )امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن"

رون من اليهود. وأيضاً من األمم بل وفي كل محل كرز كان تبشير بولس مؤثراً. وآمن كثي

 فيه تأسست كنيسة. وكل ذلك كان نتيجة حلول الروح القدس في التالميذ.

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 لماذا ذهبوا إلى تسالونيكي؟ -2

 أين كانت تسالونيكي؟ -3

 لماذا ذهبوا إلى بيرية؟ -1

 غم االضطهاد. برهان قوة الروح القدس هو قبول الكثيرين لإلنجيل ر    
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 بولس وسيال يبشران في ثينا - قوة الروح القدس

 31-3: 17اع 

 احفظ االية

 (. 28: 17اع " )ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد " 

ظهرت قوة الروح القدس في بولس وبها قدر أن يقدم رسالة اإلنجيل لكل جنس من البشر. 

 كثيرون منهم. والرب أعطاه قبوالً حتى عند فالسفة أهل أثينا. وآمن

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 أين أثينا؟ -2

 لماذا أصغى سكان اثينا لبولس؟ -3

 ؟31: 17اع-بأي عالمة قال أن المسيح يعرف بها  -1

 برهان قوة الروح القدس هو أنه حتى بين أولئك اإلغريق المهذبين آمن بعض منهم.     
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 بولس يؤسس كنيسة في كورنثوس -قوة الروح القدس 

 18-: ا18اع 

 احفظ االية

 (.9: 18اع )فقال الرب لبولس برؤيا الليل ال تخف بل تكلم وال تسكت" "

كان لتبشير بولس أهمية في بالد االغريق ألن لغتهم كانت مستعملة عند كل الفالسفة. وكان 

 العهد الجديد مكتوباً بتلك اللغة. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 أين كانت كورنثوس؟ -2

 األمم؟لماذا اتجه بولس إلى  -3

 ما هي المدة التي بشر فيها في كورنثوس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو الرؤيا.     
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 بولس يؤسس كنيسة في افسس -قوة الروح القدس 

 11-10و1: 19اع 

 احفظ االية

 (.10: 6تي  1" )ألن محبة المال أصل لكل الشرور"

لشديد وأن محبة المال أصل كانت رغبة سكان أفسس في إحراق كتبهم عالمةً على إيمانهم ا

 كل الشرور. 

 األسئلة

 اذكر الحكايات التي في الدرس.  -1

 كم من الزمن مكث بولس في أفسس؟ -2

 ؟10عدد -من سمع الكلمة  -3

 لماذا أحرقوا كتبهم؟ -1

 برهان قوة الروح القدس في قصة سكارا وحرق الكتب.     
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 رجوع بولس إلى أورشليم -قوة الروح القدس 

 38-17و1:  20اع 

 احفظ االية

 (.33: 2اع " )متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هوالعطاء أكثر من األخذ"

أسس بولس كنائس كثيرة واحتمل صعوبات عظيمة، ومع ذلك فلم يفشل إيمانه. بل رجع 

 إلى أورشليم مع أنه عرف أن اليهود يرغبون في قتله. 

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 أنه سيعامل في أورشليم؟ باية معاملة تأكد بولس -2

 ؟31-28أي النصائح والتعاليم أعطاها في أعداد  -3

 لماذا حزن أصدقاؤه؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو رغبة بولس في التألم من أجل أعدائه.     
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 القاء القبض على بولس في أورشليم -قوة الروح القدس 

 10-30و 13-10: 21اع 

 احفظ االية

: 21اع " )اربط فقط بل أن اموت في أورشليم ألجل اسم الرب يسوعالني مستعد ليس أن "

13.) 

حسبا تنبأ النبي اغابوس هكذا حدث، أن اليهود قبضوا على بولس، لما رجع إلى أورشليم. 

 ولكنه لم يخف ألنه كان مملوءاً قوة وجسارة من الروح القدس. 

 األسئلة

 احِك القصة. -1

 بولس بالعدول عن الرجوع إلى أورشليم؟ لماذا جرب التالميذ أن يقنعوا -2

 هل كانت التهمة التي وجهت له صواباً؟ -3

 من الذي نّجى بولس من أيدي الناس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو رغبة بولس في التألم من أجل أعدائه حتى الموت.    
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 دفاع بولس أمام اليهود -قوة الروح القدس 

 21-1: 22: و21اع 

 ةاحفظ االي

 (.8: 22فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده" )أع "

دفاع بولس أمام اليهود أعطاه فرصة عظيمة لكي يبشر أخوته. لقد كان خطابه عظيماً 

 وأيضاً تفاسير خطوات اهتدائه. عند ذكره األمم رفض اليهود أن يسمعوه ثانية. 

 األسئلة

  احِك قصة اهتداء بولس. -1

 أمام من كان يتكلم؟ -2

 (21: 22أين أخبره الرب أنه سيرسله؟ ) أع  -3

 لماذا اغتاظوا عند ذكره األمم؟  -1

 برهان قوة الروح القدس هو عدم خوف بولس من مواجهة اعدائه.     
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 دفاع بولس أمام اغريباس -قوة الروح القدس 

 27اع 

 احفظ االية

ا بولس النك كما شهدت بما لي في أورشليم وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال ثق ي"

 ( 11: 23)اع  "هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضا ً

في دفاع بولس أمام اغريباس قدمت له فرصة اخرى، ألن اغريباس كان من نسل 

هيرودس. حتى أن بولس قال أتؤمن ايها الملك اغريباس باألنبياء؟ فقال له اغريباس بقليل 

 ( 28و 7: 26حياً. )اع تقنعني أن أصير مسي

 األسئلة

 ومن كان قيصر؟ -من كان الملك اغريباس  -1

 لماذا لم يقدر اليهود أن يقتلوا بولس؟ -2

 اي تأثير كان لوعظ بولس على اغريباس؟ -3

 لماذا لم يطلقه الملك اغريباس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو عدم خوف بولس من مواجهة الملوك والحكام.     
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 ذهاب بولس إلى رومية -دس قوة الروح الق

 11و31و26-20و11-9و1:  27اع 

 احفظ االية

ال تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين "

 (.21: 27اع " )معك

حكم على بولس أن يذهب إلى رومية، لكي يرفع دعواه إلى قيصر. وبذلك أيضاً قدمت له 

 مية ألنه اشتاق ذلك. فرصة أخرى ليبشر في رو

 األسئلة

 احِك القصة.  -1

 لماذا نصحهم أال يسافروا؟ -2

 كيف نجا من الغرق؟ -3

 كيف شجع الله بولس؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو عجيبة نجاتهم من العاصفة.    
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 عجائب بولس -قوة الروح القدس 

 28اع 

 احفظ االية

 (8:28اع " )مم وهم سيسمعونفليكن معلوماً عندكم أن خالص الله قد أرسل إلى األ"

: 27نفس. ومالك الرب )أع  276في مدة السفر قدمت له فرصة ليبشر. كان في السفينة 

( قال له: ال تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع 21

 المسافرين معك. 

 األسئلة

 احِك قصة العجائب في طريقهم إلى رومية. -1

 د شهادته؟كيف قبل اليهو -2

 كم من الزمن مكث بولس في رومية؟ -3

 ماذا علم؟ -1

 برهان قوة الروح القدس هو العجائب.     
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 بولس يكتب رسائل إلى المهتدين بواسطته -قوة الروح القدس 

 13كو1

 احفظ االية

: 13اكو" )أما اآلن فيثبت اإليمان والرجاء والمحبة هذه الثالثة ولكن أعظمهن المحبة"

13.) 

ا كان بولس يؤسس إحدى الكنائس، لم ينَس أهلها، بل كان يرسل لها رسالة ليفهمها حينم

عن أي سؤال ويساعدها في أي احتياج. وبهذا الطريقة وصلت الينا إعالنات الله التي بها 

 مثالً : هذه الرسالة توضح لنا حق القيامة.  -تكون حياة وسلوك المؤمن 

 األسئلة

 بولس؟ ماهي البشارة التي بشر بها -1

 لماذا القيامة هي األهم للمؤمن؟ -2

 هل نحن سنقوم وبأي جسم؟ -3

 هل يذوقون الموت؟ -1

 قارن بين آدم االول وآدم الثاني.  -3

 البرهان االعظم لآلهوت المسيح هو القيامة.      
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 طريق الخالص

 الجزء االول

 لماذا احتاج اإلنسان المخلص؟

إذا الجميع  -الذين يؤمنون ألنه ال فرق  "بر الله باإليمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل

 (.23و22: 3اخطاوا وأعوزهم مجد الله" )رو

"من أجل ذلك كما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز 

 (.12: 3الموت إلى جميع الناس إذا اخطأ الجميع" )رو

 ألن الكل ضلوا

: 33أشعياء  -طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا"  "كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى

6 . 

 الجزء الثاني

 ألن االفكار شريرة

"ألن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل. زنى. فسق. سرقة. شهادة زور. تجديف. هذه هي 

 . 20و 19: 13التي تنجس اإلنسان" مت 

 ألن الطبيعة فاسدة

ح هو حيوة وسالم ألن اهتمام الجسد هو "ألن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الرو

 . 7و6: 8رو -عداوة لله إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله ألنه أيضاً ال يستطيع" 

 ألن القلب خداع

 . 9: 17ار  -"القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه" 

 الجزء الثالث

 ألن القداسة ضرورية

 . 11: 12عب  -لن يَر أحد الرب"  "اتبعوا السالم مع الجميع والقداسة التي بدونها
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 8: 3مت  -"طوبى لالنقياء ألنه م يعاينون الله" 

 ً  ألن الجميع أموات روحيا

"وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبالً حسب دهر هذا العالم رئيس 

يا أحيانا مع سلطان الهواء الروح الذي يعمل اآلن في أبناء المعصية ونحن أموات بالخطا

 . 3و2و2: 2افسس  -بالنعمة أنتم مخلصون"  -المسيح 

 الجزء الرابع

 ألن غرور النفس ممكن

 (7: 1"إن قلنا أن ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" )ايو

 ألن الكل تحت حكم الموت

: 2 "وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منها ألنك يوم تأكل منها موتاً تموت" )تك

. "النفس 6: 3تك  -(. " فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل" 17

. "من يفعل الخطية فهو من ابليس، ألن إبليس من 1: 18حز  -التي تخطىء هي تموت" 

 . (8: 3البدء يخطئ ألجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس" )ايو

 الجزء الخامس

 فيذ الحكمألن الجميع ينتظرون تن

"وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعالن الرب يسوع من السماء مع مالئكة قوته 

في نار لهيب معطياً نقمة للذين ال يعرفون الله والذين ال يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح 

 (.9-7: 1تسا  2الذين سيعاقبون بهالك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته" )

 . 10: 2يع  -ل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل" "ألن من حفظ ك

"وأما السموات واألرض الكائنة اآلن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى 

 .8: 3بط  2-يوم الدين وهالك الناس الفجار" 

 الجزء السادس

 من هو المخلص؟

 هويسوع الناصري ألنه يرفع خطية العالم.
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  29: 1يو -ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم"  "هو

 هو يسوع الناصري ألنه أعطى نفسه لنا.

 الذي بذل نفسه ألجل خطايانا لينقذنا من العالم.

 1: 1غال  -الحاضر الشرير حسب ارادة الله وأبينا 

 هو يسوع الناصي ألنه مات ألجلنا.

 . 8: 3رو -المسيح ألجلنا" "ولكن الله بين محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة مات 

 الجزء السابع

 ماذا أعمل لكي أخلص؟

 يجب أن أطلب الخالص:

"اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. ألن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن 

 .8و7: 7مت  -يقرع يفتح له" 

 (. 13:  29"وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم" )ار 

 عن خطاياي يجب أن أتوب

"اطلبوا الرب ما دام يوجد. ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل اإلثم أفكاره، 

 .7و6: 33اش  -وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى الهنا ألنه يكثر الغفران 

 . 17: 2مر  -"لم آِت ألدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة" 

 الجزء الثامن

 يجب أن أؤمن بالرب يسوع المسيح

نه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له "أل

الحياة األبدية. الذي يؤمن به ال يدان والذي ال يؤمن قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن الله 

 .36و 18و16: 3يو -الذي ال يؤمن لن ير حيوة بل يمكث عليه غضب الله"  -الوحيد
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يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وليس بأحد غيره الخالص، ألن "فقال آمن بالرب 

: 1و31: 16ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص" ) أعمال 

12.) 

 الجزء التاسع

 ً  يجب أن أقبل المسيح مخلصا

: 1يو - "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أوالد الله أي المؤمنين باسمه"

12 . 

 يجب أن اعترف بالمسيح

"ألنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن الله أقامه من األموات خلصت، ألن 

  10و9: 10رو -القلب يؤمن به للبر والفم ويعترف به للخالص" 

"فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي في السموات. ولكن من 

 33و32:  10مت  -ني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات" ينكر

 الجزء العاشر

 يجب أن اطيع شريعة المسيح

 .22: 1يع  -"ولكن كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط خادعين نفوسكم" 

 13: 11يو -"إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي" 

 يجب أن أعتمد على اسم المسيح

لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا "فقال 

 (.38: 2فتقبلوا عطية الروح القدس" )أع 
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية بتوزيع الكتاب المقدس مجاعبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم 

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

ة والسعادة والسالم.حياتكم بالصحيحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


