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كٍف اٌتشر األَهاى الهسٍحً وي وجرد وجهوعة ظغٍرة وي الهؤوًٍي الٍهود 

  ؟  لٍطبح دَاٌة العالن الرئٍسٍة

 ؟   أي ٌوع وي الًاس استخذم هللا لهزا الغرع 

 ؟   الهههة و كٍف استعذوا لهزه 

    ؟   و وارا كاٌت الرسالة التى بشروا بها 

وإلى أي وذى كاٌت ثقافتهن الٍهودَة ضرورَة للًاس الزَي ظاروا وسٍٍحٍي؟ 

 . تتوارد كل هزه األسئلة و أوثالها علًٍا و ٌحي ٌفكر ٌف توظٍل رسالة هللا لآلخرَي

ٌٍ للبشٍر لوقا َبٍي كٍف اٌتشرت  ، و هو  إى سفر أعهال الرسل هو السفر الثا

                          الكًٍسة بعذ تسجٍله ألحذاث حٍاة و ووت الرب َسوع ٌف إٌجٍله

            ( 2 - 1 : 1 ) اٌظر أع
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ُدعى بعرس الرسول لٍقذم حساباً أوام كًٍسة  أورشلٍن عها فعله وع األون ووعظه باإلٌجٍل 

                                                                                                                                                   .  لهن

 . ("  11أظحاح  " َهكًك أى تقرأ القطة بأكهلها ٌف ( ُتعبر عي شرحه لزلك ) 8 - 1األعذاد  )

 . ( 11ال ود )( َشٍر إلى الحٍواٌات الذٌسة التً ال َأكلها الٍه 6ع )

 ؟ ؟ و لهارا وا هً الًقاط التً ركس علٍها بعرس الرسول بطفة خاظة ٌف حذَثه

                                                              ؟ وا الزي كاى سٍهًع بعرس الرسول وي إخبار األون باألٌجٍل  

 ؟ ضاً وي الفرص التً تواتًٍا لًشارك إَهاًٌا وع اآلخرَيوا الزي َفقذٌا بع

 .                                              كاٌت كًٍسة أٌعاكٍة هً قاعذة اٌعالق بولس الرسول لرحالته التبشٍرَة الثالث  

 ؟ ( 01 - 11 أعذاد  الكًائس ٌف اعتقادك كاٌت هزه الكًٍسة )ُترى أي ٌوع وي 

 . ضع قائهة باألشٍاء التً َهكًك أى تجذها ٌف هزا الهقعع وتفٍذ ٌف هزا الطذد

 . لكًٍستك و لذورك أٌت فٍها ظل    0  باستخذام إجابتك على السؤال

 

طة كًٍسة أورشلٍن و وي هزا التسلسل ألٌه استهرار لق  12  استبعذٌا أظحاح )

 ( هو ووضوع الجسء األول وي سفر األعهال
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. سًلقً ٌظرة  على كٍفٍة استعذاد الرسولٍي بولس و برٌابا لهزه الهههةاقرأ هزا الجسء وركًسا 

 . القادم( ٌف دراسة األسبوع  41 - 11 أعذاد )تفطٍلٍة على العظة 

( و هً وططلح كاى َستخذم  هللاَتقوى  تعبٍر ) (  26،  16عذدي  ٌف ) 

 . لألوهٍٍي الهلتطقٍي بالٍهود لكًهن غٍر وختوٌٍي

بذأ التبشٍر باألَهاى الهسٍحً بواسطة الروح القذس الزي قاد الكًٍسة ٌف أٌطاكٍة لتفرز 

اثًٍي وي قادتها للخذوة. و لن تزكر القطة بطورة واضحة الطرَقة التً قاد بها الروح 

 . ذاَة أو ٌف قٍادة الرسولٍي بولس و برٌابا ٌف اتخار قرارههاالكًٍسة سواء ٌف الب

 ؟ الجسء قائهة بالعواول التً حذدت أي الهذى كاٌا سٍسورا و وتىاستخرج وي هزا 

و إرا كاى لذَك وقت ابحث عي هزه الهذى الهزكورة ٌف قاووس الكتاب الهقذس و أَضاً أغلس  )

 ( الكتاب الهقذس

. و َبذو أى هزا كاى جسئٍاُ بسبب  َبذو أٌهها قذ بذآ بالوعظ ٌف الهجاوع ٌف كل وكاى 

     .اقتًاعاتهها الالهوتٍة  

 ؟ هل َهكًك أى تفكر ٌف أَة أسباب أخرى وحتهلة  ( 11  :  1أع  و أًَضا  ،  11 : 1 )اٌظر رو    

 ؟ كٍف َهكًك تلخٍض استراتٍجٍة الرسول بولس و برٌابا  

هل هًاك أي شًء ٌف غرَقة عهل الرسولٍي بولس و برٌابا َهكي أى َساعذك ٌف الهواقف   

 ر الرسالة ؟ لًش إلخ. . .  التً تقابلها ٌف العهل أو الكلٍة أو حٍث تعٍش
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ة وي ذوت لهجهوعة وتباًَق  إٌها وثال إلحذى وحادثات الرسول بولس التبشٍرَة ، و 

 . َي حضروا االجتهاعات الهًتظهة بالهجهعون الزالهستهعٍي الٍهود و األ

 . ئٍسٍة لخذوة الرسول بولسلخض الًقاط الر 

                                                           ؟ وا هو الفكر الرئٍسً الزي أراد الرسول بولس أى َعرفه هؤالء الًاس  

 ؟ و وا هو رد الفعل الزي كاى َأول فٍه

على ، و َستخذم العهذ القذَن لٍذلل  َبذأ الرسول بولس عظته بهقذوة وي تارَخ إسرائٍل  

 ؟ . لهارا كاى َفعل رلك بعض وي ٌقاغه

                 ؟  كلن أحذاً عي الرب َسوعقائق َهكي أى َفٍذك اآلى حًٍها تُ هل هزا األسلوب وي ربظ الح  

 ؟ أي وذخل َهكًك أى تستخذوه لتجزب اٌتباهه إلى اإلٌجٍل
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كاٌت حسب الظاهر بال وجهع. كاٌت هًاك ٌف لستره تواجه الرسوالى بولس وبرٌابا وع بلذة 

أسعورة ٌف هزه الهًعقة رات ورة و قضٍا وقتاً وهتعاً وع زوجٍي وتقذوٍي ٌف العهر لن َكوٌا 

 . وذركٍي لشخطٍتهها و َبذو أى الهجهع كاى َحاول أال َكرر ٌفس الغلعة

                                                                             .  ( وختلف تهاواً عي عظته ٌف أٌعاكٍة 11 - 11أعذاد  إى حذَث بولس الرسول هًا )

 ؟ هل َهكًك تخٍل أي أسباب الختالف العظة

ٍي بولس و برٌابا فكرا أى زَارتهها للكًائس الطغٍرة أور َستحق وي الواضح أى الرسول  

                                             .  ( 11ع الهخاغرة بالعودة للهواضع التً أسًء وعاولتهها فٍها وي قبل )

 ً  ؟ لهارا كاى هزا وههاً جذا

                                                     ؟  ( تحزَراً َهكًك أى تقذوه الٍوم 11ع هل ترى تحزَرهها ٌف )  

  ة الهًاسبة لزلك؟وا هً الهساعذة و الًطٍح

كاى وي الواضح أى وي حق الكًٍسة التً أرسلت الرسولٍي بولس و برٌابا ٌف هزه الرحلة أى 

تحطل على تقرَر عي عهلهها و اى تتشارك وعهها ٌف التسبٍح و الشكر لله على كل وا قذ 

 . تحقق
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برزت وشكلة الهؤوًٍي األوهٍٍي و   ، بعذ حواٌل عشر سًوات وي إَهاى كرٌٍلٍوس و عائلته

                    ،  عالقتهن بالًاووس الٍهودي عًذوا حضر رجال إلى أٌطاكٍة قائلٍي إى الختاى

و حٍث إى هؤالء الرجال  .  ( ، أور ضروري للخالص "14 - 9  : 17"تك  )عالوة العهذ وع هللا

 . ، ٌف أورشلٍن وطذرها أتوا وي الٍهودَة كاى وي األههٍة تسوَة الهسألة وي

                                                                                 ؟  عرس عي كٍفٍة خالص الًاسوا الزي قاله ب

 ؟ و وا هً االستًتاجات التً ٌستخلطها وي هزا

لزا كاى رأَه حاسهاً ٌف هزه القضٍة. وا   ، كاى َعقوب الرسول وعتبراً قائذاً للهؤوًٍي الٍهود  

 ؟ ( 18 - 11 أعذاد الًقعة التً كاى َقطذها باقتباس ٌبؤة عاووس )

 ، طالباً وي ( ٌف األغلب حالً وتوسطاً  29اٌظر أَضاً ع ( )22كاى اقتراح َعقوب الرسول ٌف )ع

األوهٍٍي أى َحجهوا عي األوور التً تًفر الهؤوًٍي الٍهود بطفة خاظة للهحافظة على 

 . ( 31ع و َبذو أى كًٍسة أٌطاكٍة كاٌت سعٍذة بقبولها هزا الهبذأ )  ، عالقات طٍبة

جب أال ٌضع أَة حواجس غٍر ضرورَة ٌف غرَق هؤالء ( َقول َعقوب  الرسول إًٌا 11ٌَف )ع

 الزَي َرغبوى أى َطٍروا وسٍحٍٍي.

 ؟إتٍاى اآلخرَي إلى اإلَهاى ظعًبا  هل هًاك أي شًء ٌفعله أو ٌقوله قذ َجعل
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                  ،"  (9و إرا لن تكي تعرف، اقرأ قطة إَهاٌه ٌف )أع "لعلك تعرف الكثٍر عي الرسول بولس 

                                                     ؟  فلهارا ال تحاول أى تعرف القلٍل عي الرسول برٌابا

                                   ٌف هزه األظحاحات َهكًك أَضاً أى تلقً ٌظرة على باإلضافة إلى الشواهذ التً

                                                                       .   ( 13  : 2غل   ،   41 - 36  : 15   ،   27:  9   ،   37 - 36:  4)أعهال 

 . ى تلخض وشاركته ٌف ٌهو الكًٍسةحاول أ   ؟  وا هً وواهبه الخاظة

 


