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أخر ميعاد لتسليم المسابقة 2112/12/27

اإلصحاح األول
ع 11الجليليون  :كل الرسل باستثناء يهوذا االسخريوطى  ،كانوا من الجليل .
ع 11جبل الزيتون  :شرق أورشليم على بعد 1كم من الهيكل .
سفر سبت  :هى المسافة التى كان مسموحا ً بها لليهودى أن يقطعها فى يوم السبت ( أقل من 1كم ).
ع 11نحو  : 111بحسب القانون اليهودى  ،كان يجب أن يكون عدد األفراد  111على األقل لتأسيس جماعة لها مجلسها الخاص.

ع 11فى لغتهم  :اللغة اآلرامية ( قريبة من العبرية والعربية ) .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1الكالم األول  ....ع 1ما هو ؟ .........................................................................................
 )1متى ارتفع يسوع ع 1؟ ................................................................................................
 )3لم يصعد يسوع مباشرة بعد قيامته بل ظل  01يوما ً على األرض  ..لماذا ؟
......................................................................................................................... -1
......................................................................................................................... -1
 )0ما هو موعد اآلب ؟ ( لو ................................................................................. ) 01:10
 )1أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه األيام بكثير ..متى تعمد الرسل بالروح القدس؟ .................
 )6وتكونون لى شهودا ً  ..أين يشهد الرسل ليسوع ؟ ..................................................................
 )7ما هى آخر كلمة قالها يسوع قبل صعوده ؟ ........................................................................
 )8كيف كان الرسل يواظبون على ال صالة والطلبة ؟ ................................................................
 )1من كان يواظب على الصالة مع الرسل ؟ ..........................................................................
 )11كيف مات يهوذا ؟ ......................................................................................................
فى مت 1:17تُرى كيف مات يهوذا ؟ ..............................................................................
 )11تنبأ داود عن مصير يهوذا  ...فى أى سفر ؟ .......................................................................
 )11وليأخذ وظيفته آخر  ..ع 11من هذا اآلخر ؟ .......................................................................
 ) 13ما الشرط الذى وضعه الرسل الختيار واحد مكان يهوذا ؟ .....................................................
...............................................................................................................................
 ) 10الختيار رسول مكان يهوذا  ،ماذا فعل الرسل ؟ ..................................................................
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س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1ربط الرسل بين معموديتهم بالروح القدس  ،ورد ال ُملك إلى اسرائيل .

(

)

 )1تقريبا ً كان كل رسل المسيح الــ  11من الجليل .

(

)

 )3تكلم المالكان عن المجئ الثانى للمسيح .

(

)

 " )0وفى تلك األيام " ع 11تعنى التى تلت مباشرة حلول الروح القدس .

(

)

 )1الوحى هو أن يتكلم الروح القدس بفم األنبياء .

(

)

 )6المقصود بـ " أجرة الظلم " الثالثين من الفضة التى اخذها يهوذا من رؤساء الكهنة ثمنا ً لخيانة يسوع (

)

 )7خنق يهوذا نفسه فسقط على وجهه وانشق من الوسط وانسكبت احشاؤه .

(

)

 )8نظام القرعة لم يكن موجودا ً فى الكنيسة األولى .

(

)

 ملحوظة  - :أختير مع متياس يوسف الذى يُدعى برسابا ( ابن سابا ) الملقب يوستس . 13:1
 وفى اع 11:11نقرأ عن يهوذا برسابا الذى رافق بولس وبرنابا من اورشليم إلى انطاكية . اما يوسف الذى دُعى من الرسل برنابا " ابن الوعظ " فهو الذى باع حقله وأتى بالدراهم ووضعهاعند أرجل الرسل اع  36:0وهو رفيق ق .بولس .

س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1اختتم ق .لوقا انجيله باليوم الذى  .......................فيه يسوع بعدما أوصى بالروح القدس رسله .
وكان يسوع قد  ...................بعدما حدد لرسله مجال كرازتهم  .أما المالكان اللذان ظهرا فقد طمأنا
الرسل بأن يسوع هذا الذى  .................عنكم سيأتى هكذا كما رأيتموه منطلقا ً إلى السماء .

اإلصحاح الثانى
ع 1عيد الخمسين  :هو أحد االعياد الثالثة الكبرى عند اليهود ( الفصح – الخمسين – المظال ) .
ع 11المستوطنون :المقيمون فى أورشليم .
ع 11دخالء  :جمع "دخيل" وهو غير اليهودى الذى يدخل إلى الديانة اليهودية عن طريق الختان .

ع 13سالفة  :خمرا ً جديدة .

ع 11ال يشرب اليهود الخمر إطالقا ً قبل صالة الساعة الثالثة ( التاسعة بتوقيتنا )

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1هبت ريح عاصفة فى يوم الخمسين .

(

)

 )1ويكون فى األيام األخيرة ع 17تعنى ما قبل الدينونة مباشرة .

(

)

 )3األيام األخيرة تعنى الفترة من مجئ المسيح األول إلى مجيئه الثانى .

(

)
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 )0يوم الرب العظيم الشهير هو يوم الدينونة .

(

)

 )1يسوع المسيح رجل ع ... 11إذا ً فهو ليس إله .

(

)

 )6أمسك الموت يسوع .

(

)

س : 2أكمل ما يأيتى :
 .................... )1من نار استقرت على كل واحد من المجتمعين  ،وابتدأوا يتكلمون  ..............أخرى .
س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 3 )1ظواهر فى يوم الخمسين  ...ما هى ؟ ....................................................................... -1
........................................................... -1

................................................. -1

 )1كان يهود رجال اتقياء ع ، 1وكان آخرون ع ... 13ما رد فعل كل منهما لظاهرة التكلم باأللسنة ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
سكر عن المتكلمين باآللسنة  ...كيف ؟ ..................................................
 )3نفى ق .بطرس تهمة ال ُ
 )0ما هى الفئات التى ينسكب عليها الروح القدس ؟ ..................................................................
 )1اذكر صفة كل من :
 -1الريح ...........................

 -1األلسنة  -3 ...................يوم الرب ...........................

 -0مشورة هللا .....................

 -1هذا الجيل ..................

 )6ما الذى يسكن على الرجاء ؟  ................................وال تترك فى الهاوية ؟ ............................
وال يرى فسادا ً ؟ ...............................................
 )7عما تتكلم نبوة داود فى ع 17 ، 16؟ ..................................................................................
 )8قال الرب لربى ع ... 30من هو الرب ؟  .........................ومن هو " ربى " ؟ ..........................
 )1كيف يقبل الناس عطية الروح القدس ؟ .............................................................................
 )11ما تأثير كالم ق .بطرس فى اليهود الذين سمعوا ؟ ...............................................................
 ملحوظة  :ع 01الشركة  :هى شركة األغابى أو وليمة المحبة .
كسر الخبز  :هو اإلسم األول لسر التناول .
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اإلصحاح الثالث
ع 1الساعة التاسعة  ( :الثالثة بعد الظهر بتوقيتنا ) – وهو وقت تقديم ذبيحة المساء .
ع 11الرواق  :هو قاعة مسقوفة محاطة بأعمدة .

ع 11أزمنة رد كل شئ  :أزمنة انتشار البشارة بالمسيح فى العالم كله .

ع 10من صموئيل النبى  :يعتبر صموئيل  ،حسب التقليد اليهودى  ،هو أول االنبياء بعد موسى .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان الهيكل مبنيا ً على مكان مرتفع .

(

)

 )1قال بطرس ويوحنا لألعرج قم وامشى .

(

)

 )3كل من نظر األعرج بعدما ُ
شفى آمن فى الحال .

(

)

 )0ظن الشعب أن معجزة الشفاء تمت بسبب قوة وتقوى بطرس ويوحنا .

(

)

 )1اآلب أقام اإلبن من االموات .

(

)

 )6بجهالة سار اليهود وراء رؤساءهم .

(

)

 )7حكم بيالطس باطالق يسوع .

(

)

س : 2أكمل ما يأيتى :
 )1تمت معجزة الشفاء عند  .................الهيكل  .بعدها دخل األعرج إلى  ..................وتراكض اليه
جميع الشعب إلى ....................................
 )1حينما أبصر جم يع الشعب األعرج وهو يمشى ويسبح هللا امتألوا ....................................
وتراكضوا اليه إلى رواق سليمان وهم ..................................
 )3تبدأ صالة الصلح فى القداس الكيرلسى بعبارة  .........................وملك الدهور مخاطبة ...............
وق .بطرس يخاطب الشعب بقوله  ...............................قتلتموه مشيرا ً إلى ............................
 )0إله ابراهيم واسحق ويعقوب مجد  ......................وإلى اليهود أوالً إذ أقام هللا .........................
أرسله يباركهم  .وفى صالتهم (ص )0كرر الرسل عبارة  ..................القدوس .........................
س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1اتهم بطرس الشعب بثالثة أفعال فعلوها بيسوع  .ما هى ؟ .....................................................
 )1ما الذى أعطى الصحة لألعرج ؟ ....................................................................................
 )3كيف تُمحى الخطايا ؟ ..................................................................................................
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 )0جميع األنبياء تنبأوا عن ........................................ -1 :

........................................ -1

........................................... -3
 )1نبيا ً مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم  ...اين وردت هذه النبوة ؟ .......................................
 )6أرسل هللا فتاه يسوع يبارك اليهود  .كيف يباركهم ؟ ..............................................................
عمر الرجل األعرج ؟ (.................................................................................. )11:0
 )7كم ُ

اإلصحاح الرابع
س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ثالثيات :
 -1أقبل للقبض على بطرس ويوحنا .............................................................................. :
 -1فى الغد اجتمع إلى اورشليم .................................................................................... :
 3 -3أسماء مع حنان ................................................................................................ :
 -0نتائج صالة الرسل بنفس واحدة ............................................................................... :
 -1ثالثية برنابا ....................................................................................................... :
 )1ما هى المناسبة :
 فى  11:1قام بطرس فى وسط التالميذ ........................................................................... فى  10:1وقف بطرس مع األحد عشر  ..وقال .............................................................. .. فى  11:3فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب .................................................................. فى  8:0حينئذ امتأل بطرس من الروح القدس وقال ......................................................... .. )3بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا ً  ..من هو ذاك ؟  .........................ومن هو هذا ؟ ......................
 )0تعجب رؤساء الكهنة من مجاهرة بطرس ويوحنا  .لماذا ؟ ......................................................
حر َج رؤساء الكهنة من حبس بطرس ويوحنا فأطلقوهما  .لماذا ؟ ............................................
 )1ت َ َّ
 )6م اذا طلب الرسل تجاه تهديدات الرؤساء لهم ؟ ....................................................................
 )7فى حياة الكنيسة األولى نجد جذور االشتراكية االختيارية  ...أين تجد هذا المعنى ؟ ........................
................................................................................... ..........................................
 )8كيف كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ؟ ............................................................
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 )1فى هذا االصحاح تكرر كثيرا ً " اسم يسوع " صراحة أو ما يحمل معناه  ...اذكر اآليات ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 " )11نفس واحدة " كم مرة ذكرت ؟ اذكر الشاهد ؟ .................................................................
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1من بعد يوم الخمسين إلى شفاء األعرج آمن حوالى  1111رجل .

(

)

 )1أثمان المبيعات كانت توضع فى أيدى الرسل .

(

)

اإلصحاح الخامس
ع 11هذه الحياة  :الحياة األبدية .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1الكذب على رجال هللا هو كذب على الروح القدس .

(

)

 )1حاول حنانيا وسفيرة أن يقلدا برنابا ( يوسف ) لكنهما لم يكن لهما قلب نقى كقلبه .

(

)

 )3كلمة " نعم " أماتت سفيرة .

(

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1كيف ي جسر االنسان أن يكذب على الروح القدس ؟ ...............................................................
 )1الروح القدس هو هللا  .ما دليلك من االصحاح ؟ ...................................................................
.................................................................................................... .........................
 )3لماذا قيل أن حنانيا اختلس من ثمن الحقل  .أليس كل ثمن الحقل ملكه ؟ .......................................
............................................................................. ................................................
 ملحوظة  :ربما حجم العقاب ( الموت السريع ) نتصوره اكثر كثيرا ً مما تستحقه خطية الكذب  .لكن هذا هو تدبير
هللا فى الكنيسة األولى ليعطيها مهابتها وخوفها " وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك " .

 )0اختلس حنانيا من ثمن الحقل  .ما ذنب إمرأته سفيرة ؟ ...........................................................
 " )1ظل بطرس "  ..ماذا فعل ؟ ........................................................................................
 )6ينبغى أن يطاع هللا أكثر من الناس ع .. 11اين تجد هذا المعنى فى ص 0؟ ..................................
 )7حذَّر غماالئيل االسرائيليين عما كانوا مزمعين أن يفعلوا  ..ماذا أزمعوا ؟ ...................................
 )8ما مصير كل من  :ثوداس ومن معه .................................................... :
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يهوذا الجليلى ومن معه ............................................ :
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1اختلس من الثمن وامرأته  ................ذلك  .وبعد  3ساعات دخلت إمرأته  ....................ما جرى .
 )1اتفقت سفيرة مع حنانيا على  .......................................وفى النهاية دُفنت .............................
 )3فى ص 0نقرأ أن بطرس امتأل من  ............................وفى ص 1نقرأ أن رئيس الكهنة قام وجميع
الذين معه وامتألوا ....................
 )0عندما ألقوا القبض على بطرس ويوحنا  ،لم يحبسوهما بل اوصوهما أال ينطقا البتة باسم يسوع ،
وبعدما  .........أطلقوهما  .لكن الرسل لم يخافوا من التهديد وطلبوا من هللا أن يمنحهم أن يتكلموا
بكالمه  .................فألقى رئيس الكهنة ومن معه أيديهم على الرسل ووضعوهم فى .....................
لكن مالك الرب أخرجهم ودخلوا الهيكل وجعلوا  ................فجاءوا بهم مرة ثانية إلى المجمع  ،لكن
لما سمع اعضاء المجمع إصرارهم فى أن يطاع هللا أكثر من الناس  ................وجعلوا يتشاورون أن
 ..............لكن بعد تحذير غماالئيل اكتفوا بأن  ................وأوصوهم أن ال يتكلموا باسم يسوع ثم
 ..........لكنهم كانوا ال يزالون كل يوم فى  ..........وفى  ..........معلمين ومبشرين بيسوع المسيح .
 )1فى صلبه قالوا  ......................................وعلى أوالدنا ( مت ) 17واآلن يتهمون الرسل بأنهم
يريدون أن يجلبوا عليهم .............................
 )6غماالئيل هو  ...........................وقد تعلم  ..............................على يديه ( ص . ) 11

اإلصحاح السادس
 ملحوظة  :ع 1فيلبس الشماس غير فيلبس أحد االثنى عشر رسوالً .
ع 1الليبرتينيين  :اليهود الذين كانوا عبيدا ً للرومان ونالوا حريتهم .
ع 11موسى  :أى ناموس موسى .

ع 11المجمع  :مجمع السنهدريم ( السبعين ) .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة :
 )1فى ع 1كلمة " التالميذ " تعنى ( الــ  – 11الــ  – 71كل المؤمنين بيسوع ) .
 )1أُغفل عن األرامل العبرانيات فى الخدمة اليومية .

(

)

 )3الخدمة اليومية = خدمة الموائد .

(

)

 )0قال يسوع أنه سينقض هذا الموضع ( الهيكل ) .

(

)

تُرى ماذا قال يسوع حقيقة  ،وماذا كان يقصد بالهيكل ؟ .......................................
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(

 )1بعض الجالسين فى المجمع رأوا وجه اسطفانوس كأنه وجه مالك .

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1كيف ح ّل الرسل إشكالية الخدمة اليومية ؟ ..........................................................................
 )1ما الشروط الواجب توافرها فى الشمامسة ؟ .......................................................................
 )3كيف صار السبعة رجال شمامسة ؟ .................................................................................
 )0محاورو اسطفانوس دسوا لرجال يتهمونه ( كذبا ً ) بالتجديف  .لماذا ؟ ........................................
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1عند اختيار رجل بديالً عن يهوذا  ،كان عدد التالميذ آنذاك  ، .............وبعد عظة بطرس يوم
الخمسين صار عدد األنفس  ، ............وبعد عظة بطرس فى شفاء األعرج صار عدد األنفس .........
 ،وبعد قصة حنانيا وسفيرة جرت على أيدى الرسل آيات وعجائب كثيرة  ،وكان مؤمنون ................
 ،وفى مطلع هذا االصحاح نقرأ عن  ......................التالميذ ولما تفرغ الرسل لخدمة الكلمة كانت
كلمة هللا تنمو وعدد التالميذ  .........................وجمهور كثير من  ....................يطيعون اإليمان .
 )1كان استفانوس مملوءا ً من .............................. -3 ....................... -1 .................... -1 :
 )3فى محاكمة يسوع طلب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله .............................................
على يسوع لكى يقتلوه ( مت  . ) 16وفى محاكمة اسطفانوس أقاموا .........................................

اإلصحاح السابع
ع 0الكلدانيين  :البابليين .
ع 31جبل سيناء  :جبل حوريب .

ع 11حتى جعلوا اطفالهم منبوذين  :حتى أُجبروا على نبذ ( ترك ) أطفالهم .
ع 31عليقة  :شجيرة شوكية

ع 01جند السماء  :النجوم والكواكب .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1امتلك ابونا ابراهيم أرض كنعان عندما سكن فيها .

(

)

 )1فى رجمة سد الراجمون آذانهم لكى ال يسمعوا صياحهم الذى بصوت عظيم .

(

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1عاش موسى  111سنة تنقسم إلى  3أربعينات  .أين عاش كالً منهم ؟ ........................................
.............................................................................................................................
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 )1فى

ع11

يذكر أن الجوع أتى ليس على كل أرض كنعان فقط بل وعلى كل أرض مصر أيضا ً  .فلماذا

إذا ً نزل يعقوب وعشيرته من كنعان إلى مصر ؟ .................................................................
 )3من ص 7فقط اذكر ماذا تم فى هذه البلدان :
 -1حاران

..................................................................................................... :

 -1شكيم

..................................................................................................... :

 -3أرض مديان ...................................................................................................... :
 )0فى خطابه أورد استفانوس عدة اسماء من شخصيات العهد القديم  .اذكرها مع الشاهد ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )1شخص استفانوس إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس  .ماذا رأى ؟ ....................................
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1كان الطفل اليهودى يُختن فى اليوم  ....................وكان عدد أفراد يعقوب وعشيرته عندما جاءوا
إلى مصر  .....................وتربى موسى فى بيت أبيه مدة  ...................وخطر على باله أن يفتقد
اخوته عندما أكمل من عمره  ......................وقضى فى مديان  ......................بعدها ظهر له
مالك الرب فى عليقة  .وقاد شعب بنى اسرائيل  .........................فى برية سيناء .
 )1على صليبه صلّى يسوع من أجل صالبيه قائالً  ( .......................................................لو ) 13
وفى رجمه طلب استفانوس ألجل راجميه قائالً  .........................................وفى تسليمه الروح
قال يسوع  ( ......................................لو ) 13وقال استفانوس .........................................
 )3قال تلميذا عمواس عن يسوع انه كان انسانا ً نبيا ً مقتدرا ً فى  ............... ، ..............أمام هللا وجميع
الشعب (لو )10وقال استفانوس عن موسى أنه كان مقتدرا ً فى ........................ ، ......................

اإلصحاح الثامن
ع 17الخصى  :هو من نُزعت خصياتاه  .وكان يعمل فى خدمة الملك ونسائه أو خدمة الملكة .
كنداكة  :لقب لملكات الحبشة  ،كما أن "فرعون" لقب لملوك مصر .
ع 33إنتُزع قضاؤه  :إنتزع حقه (لم يُحكم عليه بالعدل ) .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
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 )1كان فرح عظيم فى السامرة بسبب وجود فيلبس  .لماذا ؟ ........................................................
.............................................................................................................................
 )1كيف كان يُعطى الروح القدس فى الكنيسة األولى ؟ وكيف يُعطى اآلن ؟ .....................................
 )3طريقة عماد الخصى تشير إلى أن المعمودية يجب أن تكون بالتغطيس  ..كيف ؟ ...........................
............................................................................................... ..............................
 )0طريقة عماد الخصى تشير إلى أن المعمودية يجب أن تكون بالتغطيس  ..كيف ؟ ...........................
.............................................................................................................................
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1فيلبس الذى انحدر إلى السامرة كان أحد ( الشمامسة السبعة – الرسل الــ . ) 11
 )1ظن سيمون الساحر أنه يقتنى موهبة هللا بدراهم  .وهذا ما عرف بالسيمونية .

(

)

 )3الخصى الحبشى كان يدين بالديانة اليهودية .

(

)

 )0تقابل فيلبس مع الخصى الحبشى وهو ذاهب إلى اورشليم ليسجد .

(

)

 )1كان الخصى يفهم ما يقرأ .

(

)

 )6الفصل الذى كان الخصى يقرأه يتكلم عن صلب المسيح وقيامته .

(

)

س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1فى ص 1أمر يسوع رسله أن يكونوا له شهودا ً فى ، .................... ، .................... ، ..............
 .........................وفى ص 8نجد أن هذه الشهادة بدأت تتحقق فبعدما قُتل استفانوس تشتت الجمع فى
 ....................... ، ......... ..................والذين تشتوا جالوا ...............................................
 )1حسب تقليد اليهود لم يكن يُسمح بعمل مناحة للشخص الذى أُعدم رجما ً  ،ومع ذلك حمل رجال
 ...................استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة .
 )3السامريون كان يتبعون سيمون لكونهم قد  .....................زمانا ً طويالً بسحره وسيمون نفسه  .اذ
رأى آيات وقوات عظيمة .............................
 )0رحلة فيلبس  :من أورشليم

..............

..............

اإلصحاح التاسع
ع 1من الطريق  :الديانة المسيحية  ،مؤخوذة من قول المسيح "أنا هو الطريق" .
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................

...............

ع 1مناخس  :جمع منخس وهو قضيب طويل فى رأسه مسمار يُنخس به الحيوان ليسرع فى السير .
ع 11الزقاق  :الطريق الضيق بين البيوت .
ع 03دباغ  :الشخص الذى يجهز جلود الحيوانات وتعتبر مهنة نجسة لدى اليهود إذ يتعامل فيها الشخص مع الحيوانات الميتة .
 ملحوظة  :لقاء يسوع مع شاول ذكر فى . 16 ، 11 ، 1

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1ظهور يسوع لشاول تم ( فى أورشليم – فى دمشق – بالقرب من دمشق ) .
(

 )1خاف شاول أن يكرز فى أورشليم .

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1المسافرون مع شاول وقفوا صامتين وال ينظرون أحدا ً وشاول وهو مفتوح العينين ال يبصر أحدا ً  .ماذا
يعنى ما تحته خط ؟ ....................................................................................................
 )1ماذا كان يفعل شاول فى بيت يهوذا ؟ ...............................................................................
 )3فى ص 8وضع بطرس ويوحنا االيادى على الذين تعمدوا  .وفى ص 1وضع حنانيا يدية على شاول .
ما الهدف فى كل من الموقفين؟ .......................................................................................
 )0كيف أبصر شاول ؟ ....................................................................................................
 )1تشاور اليهود ليقتلوا شاول  .ماذا فعلوا ؟ وكيف نجا منهم ؟ .....................................................
 )6من قدم شاول إلى الرسل ؟ ............................................................................................
 )7أين ب دأ شاول كرازته بالمسيح ؟ ......................................................................................
 )8افتقاد الراعى للرعية كان موجودا ً فى الكنيسة األولى  .أين تجد هذا المعنى ؟ ...............................
.............................................................................................................................
 )1فى مدينتين صنع بطرس معجزتين  ..ما هما المدينتان والمعجزتان ؟ ........................................
.............................................................................................................................
 )11من بكى غزالة ؟ ............................................................................................... ........
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1حينما دعا الرب صموئيل وهو صبى فى الهيكل قال صموئيل 1( ...................................صم. )3
وحينما كلم الرب حنانيا فى الرؤيا قال ..............................................................................
 )1ظل شاول  3أيام ال يبصر  .....................وحينما أبصر قام واعتمد  .............................فتقوى .
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 )3تعرض شاول للقتل من اليهود فى  .........................ومن  ..................................فى أورشليم .
 )0خط سير شاول  :من أورشليم

..............

..............

................

................

 )1كان استفانوس رجالً مملوءا ً من (................................... ، .................................ص.)6
وكانت غزالة ممتلئة ......................................................... ،........................................
 )6حينما أقام يسوع ابن أرملة نايين (لو ) 7قال له ....................................................................
وحينما أقام بطرس طابيثا قال لها  ،بعدما صلى ................................................................ ،

اإلصحاح العاشر
ع 1الكتيبة  611 :جندى ( الفرقة = . ) 6111

ع 11غيبة  :غيبوبة .

ع 30ال يقبل الوجوه  :ال يحابى .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1حل الروح القدس على التالميذ فى الساعة  ...............وتقابل يسوع مع السامرية (يو )0فى الساعة
 ...............وشفى بطرس ويوحنا المقعد من بطن أمه (ص )3وقت صالة الساعة  ................ورأى
كرنيليوس رؤياه نحو الساعة  ............أما بطرس فقد رأى رؤياه وهو يصلى نحو الساعة ..............
 )1كان كرنيليوس رجالً  ...........وخائف هللا  .لذلك اختار عسكريا ً  ...........ليرافق خادميه إلى بطرس .
 )3كان بطرس  .....................فى نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا  ..لكن لما حضر رجال كرنيليوس
أمره الروح أن ينزل ويذهب معهم  ............................فى شئ .
 )0دعا بطرس الرجال الثالثة إلى داخل و  ................رغم أنه هو نفسه كان ضيفا ً عند ....................
 )1قال بطرس هلل كال يارب ألنى لم آكل قط شيئا ً  ............................وقال لكرنيليوس ومن معه  ،أن
هللا أرانى أن ال أقول عن انسان ما إنه ......................................
 )6وصل بطرس إلى كرنيليوس بعد  ...............أيام من رؤيا كرنيليوس  .وحوار هللا مع بطرس فى
رؤيا (المالءة) كان على  ................مرات .
 )7قال المالك لزكريا  :ال تخف يا زكريا ألن ( ..........................................................لو. )1
وقيل لكرنيليوس  ..................................... ، .................................صعدت تذكارا ً أمام هللا .
س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ما هى الحالة الروحية لكرنيليوس ؟ .................................................................................
 )1وكان هذا على ثالث مرات ثم ارتفع االناء أيضا ً إلى السماء  .ما المقصود بــ هذا ؟ .
.............................................................................................................................
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 )3من هو المقبول عند هللا ؟ ..............................................................................................
 )0التقوى والبر شرطان للقبول عند هللا  .تُرى هل توفرا فى كرنيليوس ؟ اذكر الشاهد ...................... .
.............................................................................................................................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1المالءة التى رآها بطرس كانت تحتوى حيوانات ( حية – ميتة ) .
 )1ارتاب بطرس فى معنى رؤيا ( المالءة ) .

(

)

 )3محرم على اليهودى أن يلتصق بأجنبى ألنه يُعتبر دنس .

(

)

 )0فى حضور بطرس أحس كرنيليوس حضور هللا ذاته .

(

)

 )1صارت قيامة يسوع ظاهرة لجميع الشعب .

(

)

 )6بالجسد الممجد أكل يسوع وشرب بعد قيامته من األموات .

(

)

 )7انسكاب الروح القدس على بيت كرنيليوس (االممى) هو بداية انسكابه على األمم .

(

)

 )8عادة تسبق المعمودية حلول الروح القدس  ،أما فى بيت كرنيليوس فقد حدث العكس .

(

)

 )1منع بطرس كرنيليوس من السجود له قائالً أنا انسان مثلك تعنى أن كرنيليوس ربما ظنه إلها ً ( .

)

اإلصحاح الحادى عشر
س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1لما سمع الرسل الذين فى اورشليم أن  ................................ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا (ص. )8
وبعد حادثة كرنيليوس سمع الرسل واالخوة الذين كانوا فى اليهودية أن ......................................
سمع الخبر فى آذان الكنيسة التى فى اورشليم فأرسلوا اليهم ...............
ولما قبل االنطاكيون اإليمان ُ ،
 )1تتبع خط سير بطرس منذ خروجه من أورشليم لإلفتقاد وحتى رجوعه اليها
اورشليم

....................

....................

...................

أورشليم .

 )3الذين تشتتوا كانوا يكلمون  ..................فقط بالكلمة  ،أما الرجال القبرسيون والقيروانيون فكانوا
يخاطبون  ...........................فى ..........................
 )0حاول اليونانيون قتل شاول فى اورشليم فأحدره االخوة إلى  ............وأرسلوه إلى ( .............ص)1
التى ذهب اليها ( .....................بعدما خدم فى انطاكية) يطلب شاول .
س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1لماذا خاصم أهل الختان بطرس ؟ ...................................................................................
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 )1فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا ً فى البداءة ع 11ما المقصود بــ " فى البداءة "
.................................................................................................. ...........................
 )3لماذا أعطى هللا األمم التوبة ؟ .........................................................................................
 )0م ا وجه الشبه بين استفانوس وبرنابا ؟ ..............................................................................
 )1تُرى ما عالقة  .برنابا بشاول ! اذكر موقفين ؟ ....................................................................
.................................................................................................. ...........................
 )6من جاء إلى انطاكية ؟ .................................................................................................
 )7ترى ما هو مسقط رأس برنابا ؟  .........................شاول (ص ، 0ص................................ )1
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1أول مدينة د ُعى فيها المؤمنون (التالميذ) مسيحيين هى انطاكية .

(

)

 )1تنبأ أغابوس أن جوعا ً عظيما ً سيصير على كل المسكونة .

(

)

اإلصحاح الثانى عشر
ع 1هيرودس = هو هيرودس اغريباس األول ( حفيد هيرودس الكبير ) .
[ هيرودس الكبير – هيرودس انتيباس – هيرودس اغريباس األول  .. ،الثانى ]
ع 0أربعة أرابع  :مكونة من أربعة جنود  ،واحد منهم مربوط باليد اليمنى لبطرس  ،وآخر باليد اليسرى واثنان لحراسة باب
السجن  .ويتم تغييرهم كل  3ساعات على مدار النهار (أى أربع مرات) وكذلك فى الليل أيضا ً .
ع 11مريم أم يوحنا  :هى أخت برنابا .

ع 11قيصرية  :هى العاصمة الرومانية لمنطقة اليهودية .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1قتل هيرودس يعقوب ( ابن زبدى – ابن حلفى – اخو الرب ) .
 )1كانت أيام الفطير تسبق عيد الفصح .

(

)

 )3فتح المالك الباب الحديد المؤدى إلى المدينة .

(

)

 )0تركت رودا بطرس واقفا ً أمام الباب ولم تفتح له .

(

)

 )1وقال اخبروا يعقوب ع ( 17ابن زبدى – ابن حلفى – اخو الرب ) .
 )6بطرس قُبض عليه ليقتل وحرسه الحراس  .هو نجا وهم قتلوا .

(

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1قبض هيرودس على بطرس أيضاً .لماذا ؟ .........................................................................
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 )1الشعب صرخ ..فلماذا يضرب مالك الرب هيرودس ؟ ..........................................................
 )3ترى كيف انتهت حياة كل من :
 -1استفانوس  -1 .....................يعقوب الكبير -3 .....................هيرودس ........................
 )0رجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمال الخدمة  ..أى خدمة ؟ وإلى أين رجع ؟ .......................
.............................................................................................................................
 )1ما قرابة برنابا ليوحنا الملقب مرقس ؟ ..............................................................................
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1الذين صلبوا يسوع كانوا  ................عساكر (جعلوا ثيابه أربعة أقسام  .لكل عسكرى قسم ) يو11
وسلم هيرودس بطرس إلى  ...........................من العسكر .
 )1حينما أ قبل المالك  ،كان بطرس  ...................ولما خرج يتبع المالك كان يظن أنه .....................
لكن لما جاء إلى بيت مريم كان .............................
سجن بطرس كانت تصير من الكنيسة  ............................................................من أجله
 )3حينما ُ
وحينما جاء إلى بيت مريم كان كثيرون مجتمعين .................................................................

اإلصحاح الثالث عشر
ع 6باريشوع = ابن يشوع .
ً
ع 1بولس = هو االسم الرومانى لشاول  ،وقد اشتهر بولس بإسمه الرومانى ربما ألنه كان رسوال لألمم .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1برنابا  ،سمعان  ،لوكيوس  ،مناين  ،شاول  ..ما صفتهم ؟ ......................................................
 )1ماذا فعل هؤالء قبل اطالق برنابا وشاول للخدمة خارج انطاكية ؟ ............................................
 )3أخذ برنابا وشاول معهما يوحنا الملقب مرقس  .ما عمله ؟ ......................................................
 )0من أين فارقهم يوحنا ؟ ................................................................................................
 )1كيف قسم يشوع أرض كنعان ألسباط بنى اسرائيل ؟ .............................................................
 )6ماذا تعنى هذه األرقام فى هذا االصحاح ؟
7-

.................................................................................................................. :

 .................................................................................................................. : 01 ................................................................................................................. : 011 )7ماذا يُقرأ فى المجمع اليهودى فى يوم السبت ؟ ....................................................................
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 )8من هو  -1 :أول ملك لبنى اسرائيل ......................................
 -1آخر قاضى لبنى اسرائيل  -3 ......................الرجل الذى حسب قلب هللا ...............
 )1كيف تمم الساكنون فى أورشليم أقوال االنبياء ؟ ...................................................................
 )11اقتبس بولس فى خطابه من سفر المزامير  .اذكر اقتباسين مع رقم المزمور ؟
.......................................................... -1

..................................................... -1

 )11امتأل اليهود غيرة  .متى ؟ ............................................................................................
" )11الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم أيضا ً  " ...رو . 8أين تجد هذا المعنى ؟ ...................................
 )13رد فعل اليهود تجاه بشارة وكرازة بولس :
 -1غيرة ........................................ :

 -1مقاومة .............................................. :

 -3إثارة ........................................ :

 -0طرد ................................................. :

س : 2أكمل ما يأيتى :
 )1فى سالميس ناديا  ....................وفى بافوس التمس الوالى سرجيوس بولس أن يسمع ..................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1ألنه ساحر ونبى كذاب التمس باريشوع أن يفسد الوالى عن االيمان .

(

)

 ملحوظة  - :فى ص 13تبدأ رحلة بولس الرسول األولى من انطاكية .
 قبل ايمان سرجيوس بولس  .كان برنابا يتقدم اسمه على شاول (بولس) أما بعد اإليمان فبدأ يتقدم إسم بولس . أنطاكية بيسيديةغير انطاكية ( عاصمة سورية فى ذلك الوقت ) . )1رجوع يوحنا إلى أورشليم وعدم استكماله الرحلة معهم تسبب فى مشاجرة بين بولس وبرنابا فيما بعد (ص) (. )11

 )3تعود بولس أن يبدأ خدمته فى مجامع اليهود .

(

)

 )0من الممكن أن يحضر األمم فى مجامع اليهود ليسمعوا الوعظ .

(

)

اإلصحاح الرابع عشر
ع 1االخوة  :اليهود أو اليونانيون الذى آمنوا .
ع 11زفس = هو "زيوس" كبير اآللهة عند اليونانين.

ع 1ليبغوا عليهما  :يهينوهما أو يشتموهما .
هرمس = هو مبعوث اآللهة .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1فى أورشليم عند باب الهيكل الذى يُقال له  .................شفى بطرس ويوحنا الرجل ......................
( عاجز رجل واحدة) الذى كان من بطن أمه  ..................ففى الحال تشددت رجاله وكعباه و .........
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و  ..........و  ..................ودخل معهما إلى الهيكل  .وفى لسترة شفى بولس الرجل (عاجز الرجلين)
 ......................من بطن أمه  ..................ولما ُ
شفى .............................. ، .....................
 )1استقبل كرنيليوس  ....................وسجد له  ،فأقامه قائالً له .............................................
وفى  ....................عندما ظنت الجموع أن اآللهة (زفس  ،هرمس) تشبهوا بالناس (برنابا وبولس)
ونزلوا اليهم  ،مزق الرسوالن ثيابهما وقالوا .......................................................................
وعند حديثه عن ايليا قال ق .يعقوب أنه كان ( ..............................................................يع)1
 )3فى األجيال الماضية  .............هللا جميع األمم يسلكون فى طرقهم مع أنه  ..............نفسه بال شاهد .
س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1كان الرب يشهد لكلمة نعمته  .ماذا فعل ؟ ..........................................................................
 )1فى ايقونية تكلم بولس وبرنابا فى (مجمع اليهود)  .فلماذا أفسد (ح ّرض) اليهود (الغير مؤمنين) نفوس
األمم على االخوة ؟ .....................................................................................................
 )3من هجم على بولس وبرنابا ؟ ........................................................................................
 ملحوظة  :امكانية ظهور اآللهة فى صور بشرية كانت شائعة فى العبادات الوثنية ع 11لذلك فكرة تجسد هللا فى صورة
انسان لم تكن غريبة أو مرفوضة !

 )0فى رحلة العودة ماذا فعل بولس وبرنابا فى كل مدينة ؟ .........................................................
.............................................................................................................................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1عندما ذبح كاهن زفس الثيران مزق بولس وبرنابا ثيابهما .

(

)

 )1يمأل هللا قلوبنا طعاما ً .

(

)

 )3قاوم اليهود بولس وبرنابا فى دربه .

(

)

 )0تمت سيامة الكهنة فى رحلة العودة .

(

)

اإلصحاح الخامس عشر
ع 13يعقوب  :هو يعقوب الصغير – ابن حلفى – كاتب رسالة يعقوب – اسقف أورشليم – رئيس مجمع اورشليم – يعقوب
البار – أخو الرب (ابن خالته)

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1انحدر قوم من اليهودية ع .. 1إلى أين انحدروا ؟ .................................................................
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 )1صعد بولس وبرنابا إلى الرسل والمشايخ فى اورشليم  ..لماذا ؟ ................................................
 )3كيف طهر هللا قلوب األمم ؟ ..........................................................................................
 )0دافع بطرس عن بولس وبرنابا مناقضا ً فكرة التهود  .ما هى أسانيده ؟ ........................................
.............................................................................................................................
 )1قال بطرس أن هللا شهد لألمم معطيا ً لهم الروح القدس  .من يقصد ؟ ..........................................
 )6المشاجرة بين بولس وبرنابا كانت لصالح الخدمة  .ماذا اثمرت ؟ .............................................
س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1فى انطاكية أخبر بولس وبرنابا بــ  ، ....................................................ولما صعدا إلى
أورشليم أخبرا  ،مع أناس آخرين  ،الرسل والمشايخ بــ .........................................................
 )1بخصوص موضوع التهود حصل لبولس وبرنابا  ............... ، ...............ليست بقليلة مع الذين
علموا بها فى  ...............وأيضا ً لما صعدا إلى أورشليم حصلت .............................................
 )3ابتدأ كل من بطرس ويعقوب كالمه بعبارة .........................................................................
 )0ال يتنسى  -1 ..كان فى القرعة مع متياس  ..............الذى يُدعى ...................
 -1الذى الزم بولس فى رحلته األولى هو  ..............الذى د ُعى من الرسل ...................
(ابن الوعظ) وهو الذى باع حقله .
 -3الذى سافر مع سيال وبولس وبرنابا هو  ....................الملقب ..............................
 )1الرسل والمشايخ فى أورشليم  ......................هكذا  ،وأرسلوا يهوذا وسيال إلى االخوة الذين فى
األمم ليخبرانهم بنفس األمور ...............................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1بدعة التهود تنادى بضرورة الختان قبل االيمان بالمسيح .

(

)

 )1الذين آمنوا من مذهب الصدوقيين هم الذين نادوا بضرورة الختان .

(

)

 )3اعتبر بطرس ناموس موسى نيرا ً ال يستطيع أحد حمله .

(

)

 )0بعدما سكتا (برنابا وبولس) أجاب يعقوب  .هو يعقوب بن حلفى .

(

)

 )1سأرجع بعد هذا وابنى أيضا ً خيمة داود الساقطة وابنى أيضا ً ردمها واقيمها ثانية يعنى سيعيد هللا الديانة
اليهودية بعد أن يكملها بالديانة المسيحية .
 )6االمتناع عن نجاسات االصنام والزنى والمخنوق والدم  ،مذكور فى توارة موسى .
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(

)

(

)

 )7لم يلزم ق .يعقوب األمم بالختان .

(

)

 )8بعدما أكمال رسالتهما فى أنطاكية رجع يهوذا وسيال إلى أورشليم .

(

)

 ملحوظة  :من 36:11تبدأ الرحلة التبشيرية الثانية للقديس بولس .

 )1حل سيال محل برنابا فى الرحلة التبشيرية الثانية .

(

)

اإلصحاح السادس عشر
ع 11كولونية = مستعمرة (رومانية) .
ع 1يونانى = أممى .
ع 10أرجوان = صبغة حمراء تُستخرج من الصدف  ،وتُصبغ بها مالبس الملوك والعظماء .
ع 16روح عرافة = روح يكشف االمور المستقبلية (أحداث رآها الشيطان تمت فى أماكن بعيدة  ،ولم تصل بعد إلى اإلنسان) .

ع 10المقطرة = كتلة خشبية ثقيلة مثبتة فى جدار السجن يُربط فيها السجناء بسالسل ثقيلة.

ع 31ذينك = هذان

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ختن بولس تيموثاوس  .لماذا ؟ ......................................................................................
 )1فيما كانت الكنائس تتشدد وتزداد ؟ ...................................................................................
 )3الذى قال "افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه(ص )13هو الذى منع بولس وسيال
وتيموثاوس من التكلم بالكلمة فى آسيا  ،ولم يدعهم يذهبون إلى بيثينية  .من هو ؟ ..........................
" )0اعبر إلى مكدونية وأعنا " ..من قالها ولمن ؟ ....................................ماذا تعنى؟...................
 ملحوظة  :من ع 11يالحظ ضمير المتكلم (طلبنا – دعانا – اقلعنا) مما يدل على انضمام ق.لوقا  ،كاتب السفر  ،إلى
بولس وسيال  ،وتيموثاوس .

 )1فيها ترك بولس رداءه (1تى )0ورأى رؤياه  ..ما هى ؟ .........................................................
 )6ما هى أول مدينة فى مقاطعة مكدونية ؟ ............................................................................
 )7ألزمت ليديا بولس ومن معه  .بما ألزمتهم ؟ .......................................................................
 )8من اللذان تمزقت ثيابهما فى ص ، 10ص . 16ومن الذى مزقها ؟ ...........................................
 )1كيف حكم بولس ومن معه أن ليديا مؤمنة بالرب ع 10؟ .........................................................
 )11من هى أول امرأة  ،يذكر سفر األعمال أنها آمنت واعتمدت ؟ .................................................
 )11أخذ حافظ السجن وصية أن يحرسهما بضبط  ..فماذا فعل ؟ ....................................................
 )11فى السجن  ،ماذا كان يفعل بولس وسيال ؟ .........................................................................
 ) 13تهلل حافظ السجن مع جميع بيته  ..لماذا ؟ .........................................................................
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 ) 10اختشى الوالة  ..لماذا ؟ ................................................................................................
 )11قال بولس ضربونا  ............أما اآلن يطردوننا  .............كال ! لهذا جاء الوالة و  ...............اليهما وأخرجوهما .

س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1قاوم بولس بشدة بدعة التهود لكن اضطر إلى ختان تيموثاوس .

(

)

 )1القضايا التى حكم بها الرسل والمشايخ صارت دستورا ً فى كرازة بولس .

(

)

 )3فى فيلبى دخل بولس مجمع اليهود فى يوم السبت .

(

)

 )0رغم أن ليديا أممية إال أنها كانت متعبدة هلل .

(

)

 )1ما قالته الجارية التى بها روح العرافة  ،عن بولس ومن معه  ،كان صحيحا ً .

(

)

 )6ضجر بولس من الجارية مما تحدثه من شوشرة وهرج ومرج بصياحها  ،بالرغم من شهادتها عنهم ( .

)

 )7روح العرافة كانت وراء المكسب الكثير .

(

)

 )8انفكت قيود بولس وسيال فقط فى السجن .

(

)

 )1طالما انفتحت أبواب السجن  ،فالبد أن يكون المسجونون قد هربوا هكذا ظن حافظ السجن .

(

)

(

)

 )11لم يكن يجوز أن يضرب مواطنون رومانيون بدون محاكمة .

اإلصحاح السابع عشر
ع 0المتقدمات = الشريفات  ،النبيالت .
ع 6فتنوا المسكونة = أثاروا فيها فتنة .

ع 1الكتب = العهد القديم .
ع 1سجسوا = أثاروا الفوضى واالضطراب .
ع 11بيريه = قرب تسالونيكى  ،وهى غير بيرية التى فى شرق نهر األردن .
ع 11اثينا = عاصمة االمبراطورية اليونانية (القديمة) وكانت مركزا ً للعلم والثقافة .
ع 18االبيكوريين = نسبة إلى " أبيكور"  ...فلسفتهم " المتعة هى الخير األسمى " .
الرواقيين

= هم اتباع " زينون "  ...فلسفتهم " ضبط النفس فى كل الظروف " .

ع 11أريوس باغوس = هو إله الحرب عند الرومان واستخدم االسم لساحة يجتمع فيها الناس .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1غار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجاالً أشرارا ً من  ....................وقاموا على بيت ياسون وكان
بولس يكلم كل يوم الذين يصادفونه فى ..............................
 )1كان بولس يكلم اليهود المتعبدين فى  ، ..........................و ......................................كل يوم .
 )3فى تسالونيكى انحاز لبولس وسيال كثير من النساء ...................وفى بيرية آمن كثير من النساء...............

س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
ُ )1و ّجه لبولس ومن معه  ،نفس االتهام الذى ُوجه ليسوع وهو المناداة بملك آخر غير قيصر.
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(

)

 )1هؤالء هم الذين فتنوا المسكونة  ،أى أبهروها .

(

)

 )3كان يهود تسالونيكى أشرف من يهود بيرية .

(

)

 )0سافر بولس بحرا ً إلى أثينا دون سيال وتيموثاوس .

(

)

 )1كان األثينويون يتقون يسوع لكنهم يجهلونه .

(

)

 )6اعتمد بولس فى اقناعه األثينويون على كلمات شعرائهم وليس على كلمات الكتاب المقدس .

(

)

 )7التوبة أمر إلهى .

(

)

س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1فى ثالثة سبوت كان بولس يحاج اليهود  ..فيما كان يحاجهم ؟ ..................................................
 )1فى اثينا احتدت روح بولس  ..لماذا ؟ ...............................................................................
 )3رأى االبيكوريون والرواقيون فى بولس مناديا ً بآلهة غريبة  .لماذا ؟ ..........................................
 )0ما هو االهتمام األول لألثينويين ؟ ...................................................................................
 )1صنع من دم واحد كل أمة من الناس  ..دم من ؟ ...................................................................
 )6هللا ليس بعيدا ً عن كل واحد منا  ..كيف ؟ ...........................................................................
 )7سوف يدين هللا المسك ونة برجل قد عينه  ..من هو ؟ ..............................................................

اإلصحاح الثامن عشر
ع 1كورنثوس= عاصمة مقاطعة أخائية (كورنثوس  +أثينا ) .
ع 18كان عليه نذر= كان من شروط النذر عدم حالقة الشعر .

ع 16الكرسى = المنصة أو المحكمة .
ع 11صعد = صعد إلى أورشليم .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1إذ كان اليهود يقاومون ويجدفون فى كورنثوس  ..........................بولس ثيابه  .أما يسوع فقد
أوصى االثنى عشر قائالً  :من ال يقبلكم  ..فاخرجوا خارجا ً و  ...................غبار أرجلكم (مت. )11
 )1طرد  ......................جميع اليهود من روميه  ،وطرد  ..............................اليهود من الكرسى .
 )3قال بيالطس لليهود  ،بعدما أخذ ماء وغسل يديه  ،إنى ( ..............................................مت)17
أما بولس فقال للمقاومين  ،بعدما نفض ثيابه .......................................................................
 )0كان  ................رئيسا ً للمجمع ،لكن حين آمن بالرب مع جميع بيته  ،خلفه  .............فى رئاسة
المجمع  .وقد ضربه اليونانيون ............................
 )1كان أبلوس  .................الجنس  ،أما أكيال فكان  ................الجنس .
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 )6كان ابلوس  ،وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بــ  .............................................ما يختص بالرب ،
أما اكيال وبريسكال فقد شرحا له طريق الرب بــ ..................................................................
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان بعض اليونايين (األمم) يحضرون المجمع فى السبت مع اليهود .

(

)

 )1دافع بولس عن نفسه أمام غاليون.

(

)

 )3لم يستكمل بولس خدمته فى أفسس إذ اضطر إلى مغادرتها لحضور العيد (الفصح) فى أورشليم ( .

)

س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1بدأت الرحلة التبشيرية الثانية من انطاكية ( )01:11وانتهت فى انطاكية ( )11:18اذكر خط سير
الرحلة ؟ انطاكية ...................

............. ............... ...................

....................

............... ....

....................

................

...................

....................

.................. . ..................

.....................

امفيبوليس وأبولونيه

.............

انطاكية .

 )1من هو ؟
 -1رئيس المجمع ................................... :

 -1الحار بالروح ............................. :

................................... :

............................. :

 -1الخيَّام

 -3الخبير فى طريق الرب ........................ :
 -0المنحصر بالروح

.............................. :

 -6المتعبد هلل

 -7طارد اليهود ............................. :
 -8رفيق بولس

............................ :

اإلصحاح التاسع عشر
ع 11مآزر= جمع إزار  ،وهو الثوب الذى يحيط بالنصف االسفل من الجسم .
ع 13الطوافين = دائمو التنقل .

المعزمين = الذين يستعملون السحر .

ع 10هياكل فضة  :صور مصغرة لمعبد اإللهة أرطاميس .

ارطاميس  :إلهة الخصوبة عند اليونان .

س : 1ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1ألن الذين آمنوا فى أفسس كانوا قد اعتمدوا بمعمودية يوحنا  ،فكانوا ينقصهم أن يضع بولس يديه عليهم
(

)

ليقبلوا الروح القدس .
 )1بعدما علّم بولس فى المجمع تركه ليعلّم فى مدرسة تيرانس .

(

)

 )3الروح الشرير يعلن معرفته لليهود الطوافين ويتنكر ليسوع ولبولس .

(

)

 )0حرق كتب السحر كان احدى ثمار كرازة بولس فى أفسس .

(

)

22

(

 )1أراد بولس أن يسلم نفسه إلى المشهد .

)

س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ما هى مواهب الروح القدس التى ظهرت حين قبل األفسسيون الروح القدس ؟ .............................
 )1وكانت مناديل وعصائب اآلخر تُذهب األمراض وتخرج األرواح الشريرة  .أين تسمع هذه العبارة فى
القداس ؟ وأين تجد معناها فى االصحاح ؟ .........................................................................
.............................................................................................................................
 )3كيف هرب ا ليهود الطوافون ؟ ........................................................................................
 )0كان اسم الرب يتعظم  ..لماذا ؟ .......................................................................................
 )1ص 11به إشارة لسر االعتراف  ..ما هى ؟ .......................................................................
 )6من هو ؟ من هما ؟
 -1صاحب المدرسة .............................. :

 -0خادمى بولس ............................. :

............................... :

 -1رفيقى بولس ............................. :

 -1رئيس الكهنة
 -3الصائغ

............................... :

 -6المحتج

............................ :

 )7ألنكم أتيتم بهذين الرجلين  ..من هما ؟ ..............................................................................
س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1فى البداية  ،حل الروح القدس على ..........رجل فقط  .وحينما دخل بولس المجمع استمر يعلم فيه مدة .........
وفى مدرسة تيرانس مدة  ..........ونتيجة لهذه الكرازة  ،حرق االفسسيون كتب سحر بثمن .......................

سب  ...............مكسب كثيرا ً بعرافتها (ص)16
 )1فى  .............كانت الجارية التى بها روح عرافة تك ّ
سب  ..........................................مكسبا ً ليس بقليل .
وفى  .........................كان ديمتريوس يك ّ
 )3فى يوم الخمسين حل الروح القدس على التالميذ فابتدأوا يتكلمون بــ ( ................................ص)1
وفى مدينة  ...........ب ينما يتكلم بطرس حل الروح القدس على جميع السامعين (فى بيت كرنيليوس)
وبدأوا يتكلمون بــ  ......................ويعظمون هللا (ص . )11وفى  .....................بعدما وضع
بولس يديه حل الروح القدس فطفقوا يتكلمون بــ .................
 )0فى لسترة  ،بعد شفاء عاجز الرجلين  ،دعا أهلها برنابا  ...............وبولس ( ..................ص. )10
وفى أفسس يعتقد أهلها أن تمثال ارطاميس قد هبط من .....................
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اإلصحاح العشرون
عّ 1
هالس = االسم الشعبى ألقليم أخائية الرومانى ( كورنثوس  ،أثينا ) .

س :1أكمل ما يأيتى :
 )1فى صعوده من ّهالس إلى آسيا  ،عن طريق مكدونية  ،رافق بولس كل من :
من بيرية  ، .................ومن تسالونيكى  ، .............و  ......................ومن دربة ..................
ومن لسترة  ........................ومن أهل آسيا .............................................. ، ...................
 )1عظة طويلة  :فبولس أطال الكالم إلى  .....................إذ كان يخاطب ................................
غلب النوم على  .....................فسقط و ُحمل ميتا ً  ،وبعد أن أقامه بولس تكلم كثيرا ً .....................
 )3لم يستكمل بولس كرازته فى أفسس حيث اضطر إلى مغادرتها لحضور عيد (الفصح) فى أورشليم
(ص . )18وفى هذا االصحاح عزم أن يتجاوزها حتى يتمكن أن يكون فى أورشليم فى ...................
 )0اجتمع بولس مع قسوس  ..........................فى ............................
 )1ثنائيات  :علّم بولس قسوس أفسس بكل الفوائد  ...............وفى  ..............شاهدا ً لــ ، .............
 .................بــ  ، ..........................و  ................................موضحا ً أن ، ............
 ...............تنتظره فى أورش ليم  .وأن  ...................... ، ......................الذين معه خدمتها يداه .
 )6ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا ً بالروح  ............ماذا يصادفنى هناك  ..واآلن ها أنا  ..........انكم ال
ترون وجهى أيضا ً .
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
( )
 )1كان التالميذ مجتمعين يوم األحد ليكسروا خبزا ً .
(

)

 )1أعلم الروح ق .بولس بما يصادفه فى أورشليم .
س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1كيف خدم بولس الرب فى آسيا ؟ .....................................................................................
 )1استبرأ بولس نفسه من دم الجميع  ..لماذا ؟ .........................................................................
 )3فى خطابه  .ذكر بولس رتبتين من رتب الكهنوت  .ما هما ؟ ...................................................
 )0كنيسة هللا التى اقتناها بدمه  ..تُرى من هو هللا التى اشترى الكنيسة بسفك دمه ؟ ............................
 )1من يقيم األساقفة ؟ ......................................................................................................
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 )6ذئاب خاطفة  ،ورجال يتكلمون بأمور ملتوية  .تُرى ما العالج ؟ ..............................................
 " مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ " ع 11اجتهد أن تعيش هذا المبدأ الروحى الرائع .

اإلصحاح الحادى والعشرون

وسقها = حمولتها أو شحنتها .

صور = أهم مدن فينيقية .
ع 3يُسرة = إلى جهة اليسار .
ع 11ربوة = عشرة اآلف .
ع 7بتولمايس = عكا حاليا ً .
ع 10تطهر = كان على بولس أن يتطهر قبل دخول الهيكل ألنه اجتاز فى بالد أممية (نجسة) كثيرة .
ع 31الكتيبة =  611جندى .
ع 17األيام السبعة = اكتمال تطهير النذير .
ع 30المعسكر = فى قلعة انطوينا المطلة على الهيكل .
ع 38المصرى = رجل مصرى قاد مجموعة من اللصوص والقتلة إلى اورشليم  .لكن فيلكس الوالى حاربه وتشتت من معه .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1ولما قال هذا  .............................مع جميعهم وصلى (ص ، )11ويقول ق .لوقا  ،عندما خرج
الصوريون لتشييعهم إلى خارج المدينة  ............................. ،على الشاطئ وصلينا .
 )1فى قيصرية  ،دخل بولس ورفقاؤه بيت  ،.....................وهو أحد ( ................................ص)6
وقد بشر فى  ، ....................وبشر أيضا ً  ................الحبشى (ص . )8وهو غير فيلبس الرسول .
 )3التالميذ فى صور كانوا يقولون لبولس  .................أن ال يصعد إلى أورشليم  ،أما أغابوس النبى ،
بعدما ربط يدى ورجلى نفسه بمنطقة بولس قال هذا يقوله .......................................................
 )0فى كنخريا  .................بولس  ....................ألنه كان عليه نذر (ص . )18وفى أورشليم انفق
على أربعة رجال ( عليهم نذر ) لــ ........................................
س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
ُ )1
طلب إلى بولس أال يصعد إلى أورشليم  ..من الذى طلب ؟ ......................................................
 )1رحلة المخاطر  :ما قيل عن ذهاب بولس إلى أورشليم
 قال بولس (ص.................................................................................................. ) 11 التالميذ فى صور ...................................................................................... .............. أغابوس النبى ......................................................................................................... رفقاء بولس ........................................................................................................... بنات فيلبس النبيات .................................................................................................. )3من هو ؟
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 -1النبى اليهودى ............................... :
 -1التلميذ القديم

............................... :

 -3اسقف اورشليم................................. :

 -0المبشر

............................. :

 -1األفسسى

............................. :

 -6الطرسوسى ............................. :

 )0سأل األمير عن بولس قائالً  :تُرى من يكون وماذا فعل ! ما رأيك أنت ! كيف ترد على األمير ؟
.............................................................................................................................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1تنبأ أغابوس عن تسليم بولس أليدى األمم .

(

)

 )1كان بولس مستعدا ً أن يُربط فقط فى اورشليم الجل اسم الرب يسوع .

(

)

 )3كان مناسون يسكن فى قيصرية .

(

)

 )0االف من اليهود الذين تنصروا كانوا ال يزالون متمسكين بالشريعة اليهودية .

(

)

 )1ما نصح به يعقوب والمشايخ  ،بولس كان لتهدئة مشاعر اليهود المتنصرين .

(

)

 )6تطهر بولس مع الذين عليهم نذر يعنى أنه اشترك فى اتمام الشريعة اليهودية .

(

)

 )7ظن اليهود أن بولس أدخل تروفيمس األفسسى (االممى) إلى الهيكل  ،وهذا لم يحدث .

(

)

" )8أيجوز لى أن أقول لك شيئاً" ع .. 37قالها بولس لألمير باللغة اليونانية .

(

)

 )1أنقذ األمير حياة بولس من أيدى اليهود .

(

)

(

)

 )11اللغة اليونانية هى لغة الثقافة والمثقفين  ،أما اللغة العبرانية فهى لغة اليهود .

اإلصحاح الثانى والعشرون
ع 1العبرانية = هى لغة اليهود الرسمية .

ع 3الناموس األبوى = شريعة اآلباء .

ع 10البار = يسوع المسيح .

ع 11غير مقضى عليه = بدون محاكمة .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1تأدب بولس عند رجلى  ................معلم الناموس  ،وهو الذى حذر"من قبل" المجمع من فكرة قتل الرسل (ص. )1

 )1مدن فى حياة بولس ُ :ولد فى  ...............تربى فى  ..............تعمد فى  ............صارت .............
مركزا ً لرحالته التبشيرية  .قُطعت رأسه فى ................
 )3قصة اهتداء شاول ذكرت فى االصحاح  ..............على لسان ق  .............كاتب السفر وذكرت فى
هذا االصحاح على لسان ق .... .................... .كما يرويها للجمع فى أورشليم بعدما سمح له األمير .
وذُكرت ثالثة فى االصحاح الــ  ....................على لسان ق .بولس كما رواها أمام الملك .............
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 )0فى ص 1قيل أن الرجال المسافرين مع شاول وقفوا صامتين  .....................الصوت (دون أن
يفهموا بوضوح)  ..................أحدا ً  ،وفى ص 11يقول بولس أن الذين كانوا معه نظروا النور ( لكن
لم يميزوا شخصا ً محددا ً ) ولكنهم  .................................صوت الذى كلمه .
س : 2أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1متى أبرق النور العظيم حول شاول ؟ ...............................................................................
 )1إله اآلباء انتخب شاول – لماذا ؟ .....................................................................................
 )3فى هذا االصحاح عدة إشارات لخدمة بولس لألمم  .ما هى ؟ ...................................................
.............................................................................................................................
 )0استثمر بولس جنسيته الرومانية مرتين  ..ما هما ؟ ........................................................... -1
......................................................................................................................... -1
 )1أخطأ األمير تجاه بولس  ..فيما اخطأ ؟ .............................................................................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
ُ )1جلد بولس فى المعسكر.

(

)

 )1الجنسية (الرعوية) الرومانية تُقتنى إما بالميالد أو بمبلغ كبير .

(

)

 )3أمر األمير أن يحضر الشعب اليهودى فى الغد ليعلم لماذا يشتكون على بولس .

(

)

 ملحوظة  :كانت هناك  3أساليب للحصول على الجنسية ( المواطنة – الرعوية ) الرومانية :
 -1الميالد من أبوين رومانيين .

 -1كهبة نظير خدمة جليلة قُدمت للدولة الرومانية .

 -3دفع مبلغ كبير من المال .

اإلصحاح الثالث والعشرون
ع 11اختشى = خجل وخاف .

ع 13الساعة الثالثة من الليل = التاسعة ليالً .

يفسخوا = يمزقوا .

س : 1أكمل ما يأيتى :
 )1فى ص 11نقرأ احتجاج بولس لدى  ................وفى ص 13نقرأاحتجاج بولس لدى ....................
 )1من بتولمايس (ص )11جاء بولس ومن معه إلى  ....................وأقاموا فى بيت ........................
ثم صعدوا إلى أورشليم ونزلوا إلى بيت  ..................وبعد الوثق والشدائد فى اورشليم أرسله األمير
 .........................فى حراسة مشددة إلى  ......................ليتولى أمره  .......................الوالى .
 )3فى بداية تعامله مع بولس أمر األمير كلوديوس ليسياس أن  ...............................وطفق يستخبر
ترى من هو  ،أما فيلكس الوالى  ،ففى بداية تعامله أمر أن  ............................فى قصر هيرودس .
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س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1عاش بولس هلل بكل ضمير صالح حتى قبل اهتدائه للمسيحية .

(

)

 )1أيها الحائط المبيض تعنى أيها المرائى .

(

)

" )3سيضربك هللا أيها الحائط المبيض" قالها بولس ألنه علم أن الذى أمر بضربه هو رئيس الكهنة (.

)

(

)

 111 )1عسكرى أوصلوا بولس إلى أنتيباتريس ورجعوا  71 ،فارسا ً أوصلوه من أورشليم إلى قيصرية ( .

)

 )0يقر الفريسيون بوجود قيامة ومالئكة وأرواح .
س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :

 )1بحكمة شديدة شتت بولس المجمع وقسمه  ..كيف ؟ ...............................................................
.............................................................................................................................
 )1ي قول الصدوقيون أن ليس قيامة وال مالك وال روح  ..هذه الثالثة أوردها ق .بولس والفريسيون الذين
دافعوا عنه  ..وضح ؟ ...................................................................................... ............
.............................................................................................................................
 )3الطريق إلى رومية  ..من أعلنه ؟ ......................................................................... ...........
 )0هاأنكم للخصومة والنزاع تصومون  ،ولتضربوا بلكمة الشر (اش. )0:18
 اين تجد هذا المعنى فى االصحاح ؟ ............................................................................... ومن كشف المؤامرة ؟ ............................................................................................... وكيف أُحبطت ؟ ...................................................................................................... )1لم يسمع فيلكس ق .بولس ح ينما وصل إلى قيصرية  ..لماذا ؟ .................................................

اإلصحاح الرابع والعشرون
ع 1خطيب = متخصص فى القانون الرومانى (محامى) .
الناصريين = الذين يتبعون الناصرى (المسيحيون ) .
شيعة = مذهب .
ع 1مقدام = زعيم .
ع 13رخصة = تصريح  ،إذن  ،بعض الحرية .
ع 17منة = هبة.
ع 10دروسال  :هى االبنة الصغرى لهيردوس اغريباس األول ( وأخت هيرودس اغريباس الثانى) .
 ملحوظة  :أورشليم مقامة فوق عدة جبال منها جبل صهيون  ،أى مرتفعة عن األرض  .لذلك اآلتى من قيصرية إلى
أورشليم يقال أنه " صعد"  ،أما الذاهب من أورشليم إلى قيصرية فيقال عنه أنه " انحدر" .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
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 )1اتهم ترتلس بولس بثالث تهم  .ما هى ؟ ...................................................................... -1
.......................................................... -3

.................................................... -1

 )1متى نجس بولس الهيكل حسب زعم اليهود ؟ ......................................................................
 )3تتهم جماعة االخوان  ،الداخلية والجيش بالعنف واإلرهاب  ..هل من تشابه بينها وبين ترتلس ؟
....................................................................................................... ......................
 .. )0وجدنى متطهرا ً فى الهيكل  ..من وجده ؟ ........................................................................
 )1مرة أخرى يضرب ق .بولس الصدوقيين  ..ماذا قال ؟ ..........................................................
.............................................................................................................................
 )6كان فيلكس لطيفا ً مع بولس  ..ماذا فعل ؟ ...........................................................................
 )7كان فيلكس يستحضر بولس مرارا ً  ..لماذا ؟ ......................................................................
 )8ما الذى أرعب فيلكس ؟ ...............................................................................................
 )1كان فى إمكان فيلكس أن يطلق سراح بولس  ..فلماذا لم يطلقه ؟ ...............................................
 )11من هو ؟
............................. :
 -0األمير
............................... :
 -1الوالى
 -1الخطيب

 -1خليفة فيلكس ............................ :

............................... :

 -3رئيس الكهنة ................................. :

............................. :

 -6المرتشى

 )11كم مكث بولس فى أورشليم ؟ .........................................................................................
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان فيلكس ( واليا ً – حاكما ً – أميرا ً – قاضيا ً ) ألمة اليهود .
 )1كان بولس مسرورا ً وهو يحتج فى حضرة فيلكس .

(

)

 )3ال توجد قيامة لألموات األثمة .

(

)

س : 3أكمل ما يأيتى :
 )1فى احتجاجه لدى المجمع قال بولس إنى بكل  .......................قد عشت هلل (ص )13وفى رده على
تُهم ترتلس قال  :أنا أيضا ً ادرب نفسى ليكون لى دائما ً  .................................من نحو هللا والناس.
 )1اتهم ترتلس ق .بولس أنه شرع أن  ..............وبولس يرد أن يهودا ً من آسيا وجدوه فى الهيكل .........

اإلصحاح الخامس والعشرون
ع 13اغريباس = هو اغريباس الثانى (ابن اغريباس األول وأخو دروسال زوجة فيلكس ) .
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س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1أراد فيلكس أن يودع اليهود منة  ..ماذا فعل ؟ .....................................................................
وطلب رئيس الكهنة ووجوه اليهود منَّة من فستوس  ..ماذا طلبوا ؟ ............................................
" )1يريد أن يودع اليهود منة" من الذى أراد ؟ وماذا فعل ؟ وما هو التوقيت بالنسبة للوالية ؟ ...............
.............................................................................................................................
هيرودس اغريباس األول

 ملحوظة :
دروسال ( االبنة الصغرى )

هيرودس اغريباس الثانى

برنيكى ( االبنة الكبرى )

تزوجت من فيلكس الوالى الرومانى

 )3من هو ؟
 -1الملك على اليهودية .................................

 -3القيصر .......................................

 -1الوالى الرومانى على اليهودية ...................

 -0السيد ..........................................

 )0عرض رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لفستوس عن بولس طالبين حكما ً عليه  ..ما هو الحكم ؟ ...........
 )1توسل إلى فستوس كل جمهور اليهود انه ال ينبغى أن يعيش بولس بعد  ..اين توسلوا ؟ ....................
 )6أراد فستوس أن يُفحص بولس أمام اغريباس  .لماذا ؟ ...........................................................
 )7فى ص 16 – 13احتج بولس أمام امراء ووالة وملوك  ..من هم ؟ ...........................................
.............................................................................................................................
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1اقبل اغريباس الملك وامرأته برنيكى لزيارة فستوس .

(

)

 )1البد للمواجهة بين المشتكين والمشكو عليه قبل اصدار حكم بالموت .

(

)

 )3الخالف بين اليهود وبولس هو فى الموقف من جهة حياة يسوع هم يقولون أنه مات  ،وهو يقول إنه حى ) (.
(

)

 )0أراد اغريباس أن يسمع بولس .
س : 3أكمل ما يأيتى :
ى ! لكن
 )1كان فستوس يريد أن  .............فسأل بولس قائالً أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لد َّ
فى حديثه مع الملك اغريباس قال إن سبب سؤاله لبولس أنه ( أى فستوس ) كان  ..........فى المسألة .

اإلصحاح السادس والعشرون
ع 1مذهب عبادتنا االضيق = المذهب االكثر تشددا ً .
ع 16هذه االمور = موت المسيح وقيامته والكرازه به .

ع 6رجاء الوعد = رجاء القيامة .

س : 1أكمل ما يأيتى :
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 )1فى احتجاجه لدى فيلكس  ،احتج بولس عما فى أمره بــ .........................................................
وفى احتجاجه لدى اغريباس قال  :إنى أحسب نفسى  ..............................................أيها الملك .
 )1كرازة بولس بدأت فى  ...............ثم فى  ..................حتى جميع  ........................ثم ...........
س : 2ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1بالتأكيد كان اغريباس عالما ً بجميع العوائد والمسائل التى بين اليهود  ،أكثر من علم فستوس بها ( .

)

 )1تكلم يسوع حينما ظهر لشاول باللغة اآلرامية .

(

)

 )3عاند بولس الرؤيا السماوية .

(

)

 )0اقتنع فستوس بكالم بولس .

(

)

" )1بقليل تقنعنى أن أصير مسيحيا ً "!! تعنى أن قبول المسيحية يستلزم وقتا ً وشرحا ً طويالً وليس بهذه
(

)

الكلمات القليلة التى قلتها يا بولس .
 )6كان بولس يصلى أن جميع الذين يسمعونه يصيرون مسيحيين .

(

)

 )7ندم بولس أنه رفع داعواه إلى قيصر ألن اغريباس كان يمكنه أن يطلق سراحه بعدما سمعه .

(

)

س : 3أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ما موقف االسباط الــ  11من الوعد ؟ ..............................................................................
 )1لماذا يُعد عندكم (أمرا ً ال يُصدق ) إن أقام هللا أمواتا ً  ...تُرى  ،هل أقام هللا أمواتا ً من قبل ؟ من هم ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 ملحوظة  :كان بولس عضوا ً فى مجمع السنهدريم  ،وكان يقترع مع باقى االعضاء على ادانة المتهمين أو تبرئتهم .

 )3إرتأى بولس فى نفسه أن يصنع أمورا ً كثيرة مضادة إلسم يسوع  ..ماذا صنع ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )0االيمان بالمسيح  ..ما نتيجته ؟ ........................................................................................
 )1المسيح هو باكورة الراقدين  ..أين تجد هذا المعنى ؟ .............................................................
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 )6كيف يكون المسيح هو أول قيامة االموات  ،وقد قام قبله كثيرون من األموات ؟ ............................
.............................................................................................................................
 )7سأل بولس الملك اغريباس عن االنبياء  ،وأجاب بنفسه بااليجاب نيابة عن الملك  ..لماذا هذه الثقة ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )8استفى فيلكس  ،واغريباس من استكمال سماع بولس كيف اعتذر كل منهما ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

اإلصحاح السابع والعشرون
ع 1ادراميتينية = نسبة إلى ميناء أدراميتين غرب آسيا الصغرى ( تركيا ) .
ع 8الموانى الحسنة = مدينة فى الطرف الشرقى لجزيرة كريت .

ع 7نسافر رويدا ً = ببطئ .

لسائية = مدينة على الساحل الجنوبى لجزيرة كريت .

ع 13المرساة = الهلب ( جسم ثقيل يلقى فى المياه لمنع السفينة من الحركة ) .
ع 17السيرتس = خليج ضحل المياه شمال القيروان بليبيا .
ع 18نوء عنيف = رياح شديدة  +امواج مضطربة .
ع 17بحر ادريا = بين كريت وصقلية .

ع 11اليوم الثالث = من مغادرة الموانى الحسنة .
ع 18القامة = طول االنسان  161سم تقريبا ً .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1كنا فى السفينة جميع األنفس  .. 176من هى الشخصيات المذكورة  ،والشخصيات الموجودة بالفعل ؟
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 )1عامل يوليوس ( قائد المئة) بولس بالرفق  ..تُرى لماذا ؟ ........................................................
.............................................................................................................................
 )3صار السفر فى البحر خطرا ً وربما يسبب ضررا ً وخسارة كبيرة  ..لمن ؟ ...................................
 )0قائد المئة انقاد مرة إلى قول بولس  ،وأخرى لم ينقاد  ..متى ؟ .................................................
............................................................................................................ .................
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 )1اصحاح ملئ بالريح والرياح  ...استخرجها ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )6سلمنا فصرنا نحمل  ..لماذا ؟ .........................................................................................
 ملحوظة  :بالجهد قدرنا أن نملك القارب ع 16تعنى رفعناه من مؤخر السفينة إلى داخل السفينة .

 )7أُنتزع أخيرا ً كل رجاء فى نجاتنا  ..متى انتزع ؟ ..................................................................
 )8أعلن بولس  ،حسب كالم المالك  ،أن جميع المسافرين سوف ينجون  ..ما الشرط ؟ .......................
 )1فهكذا حدث أن الجميع نجوا  ..كيف ؟ ...............................................................................
س : 2أكمل ما يأيتى :
 )1ركب المسافرون سفينة  .......................من  ...................إلى  ................ومنها ركبوا سفينة
 ...........................مسافرة إلى ايطاليا .
 )1رحلة القارب  :هو قارب صغير يحمل المسافرين من الشاطئ إلى السفينة  ،ثم يربط فى .................
ولما اشتدت الرياح  ،خافوا النوتية أن تقطع الحبال التى تربطه بالسفينة  ،فأصعدوه إلى السفينة  .ولما
حاول النوتية استغالله فى الهرب  ،قطع  ......................................................وتركوه يسقط .
 ملحوظة  :ذكر فى االصحاح نوعان من الصوم  -1 :صوم طقسى  ..وهو صوم الكفارة.
 -1صوم غير طقسى  ..استمر  10يوم بسبب دوار البحر وفقدان الشهية والخوف .

 )3فى اليوم الثالث رمينا بأيدينا  ...................ولما شبعوا من الطعام  ،طرحوا  ................فى البحر .
 )0وعد بولس كل من السفينة بالنجاة  ،أما العسكر فكان رأيهم .....................................................
لكى ال يهربوا  ،لكن يوليوس منعهم ألنه أراد أن .................................................................
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
(

 )1التقى بولس بأصدقائه فى صيدا .

)

 ملحوظة  :ع 1اذ كان الصوم أيضا ً قد مضى  ..هو صوم الكفارة ( فى اليوم العاشر من الشهر السابع ) فى الخريف .

 )1أنذر بولس أال يقلعوا من كريت لكنهم لم يذعنوا .
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(

)

 )3رغم وعد هللا بنجاة كل من السفينة إال أن هذه النجاة كانت متوقفة على وجود النوتية فيها .

(

)

 )0رفع النوتية المراسى إلى السفينة .

(

)

اإلصحاح الثامن والعشرون
ع 1مليطة = مالطة .
ع 7ضياع = مزارع  -حقول .
ع 11موسومة = لها عالمة ( حفر أورسم ) .
ع 11سراكوسا = المدينة الرئيسية فى جزيرة صقلية .

ع 1البرابرة = الذين يجهلون اللغة اليونانية .
مقدم السفينة = حاكمها .
الجوزاء = التوأم ( ابنا زيوس – حاميا السفر البحرى ) .
ع 11فورن أبيوس = ساحة أبيوس .

س : 1أجب عن األسئلة اآليتية :
 )1ما هى جزيرة النجاة ؟  ..............................ومن هم سكانها ؟ ............................................
 )1إما قاتل أو إله هكذا قال البرابرة عن بولس  ..لماذا ؟ ............................................................
.............................................................................................................................
 )3أسلمت مقيدا ً من أورشليم إلى أيدى الرومانيين  ..من أسلمه مقيدا ً ؟ ...........................................
ى علة واحدة للموت  ..من هم الذين أرادوا
 )0الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقونى ألنه لم تكن ف ّ
اطالقة ؟ ..................................................................................................................
 )1ما الذى أجبر بولس على رفع دعواه إلى قيصر ؟ ................................................................
 )6من أجل رجاء اسرائيل  ..من هو ؟ ..................................................................................
 )7ما رد فعل الذين سمعوا بولس من الصباح إلى المساء ؟ .........................................................
 )8اختتم بولس حديثه ومباحثاته مع اليهود بقول اشعياء النبى  ..ما النتيجة ؟ ....................................
................................................................................................................... ..........
 )1كيف قضى بولس سنتى اإلقامة الجبرية فى روما ؟ ..............................................................
س : 2أكمل ما يأيتى :
 )1مكث بولس فى مليطة  ..........................وإستُضيف فى بيت بوبليوس  ................ومكث فى
سراكوسا  .....................وفى بوطبولى  ...........................وفى رومية ..............................
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 )1مكث بولس فى قيصرية مدة  ...........................تحت رعاية  ..............................وغادرها إلى
رومية  .حيث أقام  ..................................فى بيت استأجرة لنفسه
س : 3ضع عالمة √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة × ) أمام المعلومة الخاطئة:
( )
 )1سلم يوليوس بولس واألسرى إلى رئيس المعسكر .
 )1العسكرى الذى كان يحرس بولس أقام معه فى مكان منفرد .

(

)

 )3وجوه اليهود فى رومية كانوا يدركون أن المسيحية تُقاوم فى كل مكان .

(

)

 )0كان بولس يقبل فى بيته اليهود فقط الذين يأتون اليه .

(

)
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