
  لقــاء غيـر متــــوقع  ١٠أعمال 

ى الجانب الطيب                        : الهدف   ه ، أن ينظر ال ا من ى مرفوض تمام تحريك الشاب نحو قبول من هو مختلف عنه أو حت

  الذى يمكن أن يتواجد فى آل أنسان مهما بدا ذلك مستحيال

٢٣-١: ١٠  

  )هنزلمالعاملين في خرين ، بعالقته باهللا ، بأسرته ، باآل(  من النص ،ما الذى نعرفه عن آرنيليوس -١

    ما الذى أثار خوف آرنيليوس ، ماذا تلقى من تشجيع ، توجيه ، معلومات ؟-٢

ا هو                      -٣ رار األمر ثالث مرات ؟ م ة فى تك ا الحكم اه ؟ م ذى تلق ا األمر ال   ماذا رأى بطرس الرسول ؟ م

ذا األمر من اهللا     الصراع الذى دار فى فكر بطرس ؟ و ما سببه ؟ ما الذى جعل القديس بطرس     دًا أن ه متأآ

  و ليس مجرد حلم عادى  ؟

ة ، آيف أعد اهللا                 -٤ د اليهودي د أى شخص ال يعيش حسب التقالي  اليهودى الملتزم ال يستقبل و ال يذهب عن

  بطرس إلستقبال رسل آرنيليوس ؟

   ؟٢٣ أى حواجز تخطاها بطرس بما فعله فى عدد -٥

٣٣-٢٣ : ١٠ 

  قيصريه ؟ ماذا نفهم من ذلك ؟ من سافر مع بطرس الى -٦

   آيف فّسر القديس بطرس الرؤيا التى تلقاها ؟-٧

   آيف دعمت شهادة آرنيليوس أقوال بطرس الرسول ؟-٨

   واضح أن الروح القدس هو الذى رتب اللقاء ، فما تأثير إآتشاف ذلك على بطرس و آرنيليوس ؟-٩

٤٨-٣٤: ١٠

   لماذا جمع آرنيليوس أسرته و أصدقائه ؟-١٠

   ما هى النقاط األساسية فى عظة بطرس ؟ و ما هى الفكرة المحورية ؟-١١

  ، من يشهد لمن ؟ و بماذا يشهد ؟" الشهادة" آّرر بطرس آلمة -١٢

   آيف قوطعت عظة بطرس ؟ و آيف أعلن الروح القدس عن حضوره ؟-١٣

  ٤٧ و ع ٤٥فى ع " أيضا"ش ؟ و لماذا ؟ الحظ تكرار آلمة  الحظ دهشة الحاضرين ، من إنده-١٤

  . يعملون أعماًال صالحة و لكن ليسوا أعضاًء فى الكنيسة -أ   : ما هو موقفى ممن-١٦

  . شباب مسيحى متفوق ، و ال يحضر إجتماع الشباب مطلقًا-ب      

  . زمالء فى الخدمة أختلف مع أغلب آرائهم-ج      

  .ن من آنائس أخرى زمالء فى الخدمة ولك-د      

  : هل تشعر نحو هؤالء عادة -١٧

  .بالرثاء ألنهم محرومون مما تتمتع أنت به**  .بالدهشة ألنهم ناجحون رغم أنهم مختلفون* 

  !!آل واحد فى حاله : بالحياد ****   " !من بعيد لبعيد " بالصداقة و الود و لكن *** 

 ى رأيك ؟ف) السليم( ما هو الموقف المسيحى األرثوذآسى -١٨


