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  یوم الخمسین الخاص ببولس
  
  ٦الفصل 

  ٣٦الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  أن نعرف المزید عن لقاء بولس مع یسوع، ونفھم المھمة التي دعاه هللا لیتممھا: الھدف

ألَنِّي لِھَذا ظَھَْرُت لََك، ألَْنتَِخبََك َخاِدًما َوَشاِھًدا بَِما َرأَْیَت َوبَِما َسأَْظَھُر  َولِكْن قُْم َوقِْف َعلَى ِرْجلَْیكَ  
ْعِب َوِمَن األَُمِم الَِّذیَن أَنَا اآلَن أُْرِسلَُك إِلَْیِھْم، ١٧لََك بِِھ،  لِتَْفتََح ُعیُونَھُْم َكْي یَْرِجُعوا ِمْن ١٨ُمْنقًِذا إِیَّاَك ِمَن الشَّ

ًبا َمَع َماٍت إِلَى نُوٍر، َوِمْن ُسْلطَاِن الشَّْیطَاِن إِلَى هللاِ، َحتَّى یَنَالُوا بِاِإلیَماِن بِي ُغْفَراَن اْلَخطَاَیا َونَِصیظُلُ 
  )١٨- ١٦:٢٦أعمال .(اْلُمقَدَِّسینَ 

ال یمكننا تفسیر . كان لشاول، المعروف أیضا باسم بولس لقاء غیر عادي مع یسوع على طریق دمشق
فقد كانت نقطة تحول في حیاتھ والتي شكلت مستقبلھ . خصیة ھذا الرسول بمعزل عن ھذا االختبارش

ھذا االختبار ذكر عدة مرات في سفر أعمال الرسل، مرتین منھم من بولس عندما كان . ومستقبل الكنیسة
  .في المحاكمة

لماذا : "ھ، سألھ الربولكن عندما ظھر یسوع ل. كان بولس یكره المسیح، وكان یضطھد المسیحیین
في " من أنت یارب؟: "لذلك سأل. بولس لم یكن یعرف حتى من الذي كان یتحدث معھ" تضطھدني؟

الرسغ "سیطرة الرب علیھ قبل بولس ". المروض"تجربة التحویل ھذه، وحشیة شاول تحولت إلى بولس 
  .وأصبح متواضعا وقابال للتعلیم" واللجام
ولكن عندما تقابل مع . اذا فعل هللا لنا لیعطینا الخالص عن طریق یسوعمبولس شرح  ھ،في رسائل مؤخرا

  " یا رب ماذا ترید مني أن أفعل؟: "لكنھ سأل" ماذا ستفعل لي؟: "یسوع ألول مرة، لم یكن یسأل
أظھر هللا لحنانیا خططھ . بعد اختباره على طریق دمشق، قید بولس لرجل یدعى حنانیا الذي عمده

عندما . ، بأنھ سیكون أداتھ المختارة لیأخذ اإلنجیل أوال إلى الیھود ثم إلى األمم وملوھمالمستقبلیة لبولس
  .، وھي أن نعمة هللا تغیر الحیاةعلم حنانیا أن ھذا العدو للكنیسة تحول، اعتبره أخ ألنھ فھم قوة اإلنجیل
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  أفضل إجابة اختر
المسیح وعدو  كان یكره، أعمال الرسلمرة في سفر  ظھر شاول ألولأو خاطئة؟ عندما  صحیحة -١

 .للكنیسة
 .ختبار، ولیس على االكلیا على فھمھ الفكري لإلنجیلتحویل شاول  اعتمد؟ خاطئةصحیحة أو  -٢
 .، ولیس فقط الكنیسةأو خاطئة؟ اتھم یسوع شاول باضطھاده صحیحة -٣
عمل فیھ ی س لم یكنغضب شاول ضد الكنیسة عالمة على أن الروح القد؟ كان خاطئةصحیحة أو  -٤

  .على اإلطالق
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ؟یسوع على كراھیة شاول لھ كان رد كیف -٥
 . في مملكتھ یدخل شاول أن یترك أبدا تعھد -أ

 .یمرضعاقب شاول بجعلھ  -ب
 . مؤمن بسببھیعاني شاول بحیث ال  تالمیذه من حمى -ج
  .عھ بالحقیقة ویدعوه للخدمةلیقنظھر لشاول  -د

 
 ؟سألھ یسوع لشاولالذي ما السؤال   -٦
 " لماذا تضطھدني ؟" -أ

 " لماذا أنت متحمس لذلك؟" -ب
 " ؟تسافر على ھذا الطریق وأنتمنذ متى " - ج
  " ؟في التطوع للمھمة ھل تفكر" - د 

 
 ؟الذي سألھ شاول لیسوعما السؤال  -٧
 " القیامة في الواقع؟حدثت كیف " -أ

 " من أنت یا رب؟" -ب
 " ؟یعني مثل االبن الضالماذا " -ج
  " ؟كیف ھي السماء" - د

 
 ؟ولقائھ مع هللا" عید خمسین شخص ما"ما ھو األكثر أھمیة حول  -٨
 حدث ھذاكیف  -أ

 تفاصیل التجربة -ب
 نتائج التجربة -ج
 إذا كان یوافق اآلخرین على تجربتھ ما -د

 
 ؟ل الخیرلماذا ینبغي لنا أن نفع  -٩
 من أجل إقناع اآلخرین -أ

 حتى نخلص -ب
 خلصناألننا  -ج
  .على اإلطالق ألن الخالص یأتي باإلیمان نعمل الخیرال ینبغي لنا أن  -د
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 ؟بیسوعقیم بولس عندما التقى ماذا حدث ل - ١٠

ح في غایة أصب لھ ال قیمة اعتبرهما ذو قیمة أصبح غیر مھم وانقلبوا رأسا على عقب بحیث ما كان  -أ
 .األھمیة

 . ، ولكن كل شيء آخر بقي على حالھأصبح یسوع أعلى قیمة لھ -ب
 .أنھا لم تتغیر على اإلطالق -ج
  .قبلمؤھالتھ أكثر من بدأ یقیم تراثھ و -د

 
 عمد بولس؟أن ی إلقناعھحنانیا لظھر هللا أ ماذا - ١١

 بالتزامھ ره كل الخطایا حنانیا الماضیة، لیذك -أ
 بولس بحمایتھ من تھدیدات سوف یقومونكة الذین المالئ -ب
 حنانیا إذا لم یطیعالذي سیلقاه العقاب  -ج
  في المستقبل لبولس  خطط هللا -د
  

إذا كان األمر كذلك، " ؟رب، ماذا ترید مني أن أفعل یا: "سمثل بولسألت ھذا السؤال أنت ھل 
 طلب منھ اآلن؟یجعلك ال تي سبب سؤالك؟ إذا لم یكن كذلك، ھل ھناك أ على رد هللا كان كیف

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

صلي  .یرید منك أن تفعل من أجل تحقیق ھدفھ لحیاتك ذاسألھ ماا .حیاتكألن لدیھ خطة ل هللا أشكر
 . تخدمھ وأنتمن خالل حیاتك  ثمارالكثیر من ال ینتج أنمن اجل 
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؟ تجربة بولس على طریق دمشق، تطبق شخصیاكیف في رأیك  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
نتائج تجربة بولس  ، ما ھيربة بدال من تفاصیلھانتائج التج روحیة ھيالتجربة ال فيأھم جزء  إذا كان -٢

؟ وكیف لنا أن نطبقھا على أنفسنا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، حیث یصف ١٧-٧:٣في فیلبي ما جاءطبق وأنت تجیب على ھذا السؤال الثاني، كیف أنت شخصیا ت -٣

ھا؟ بولس ھذه التجربة من حیث نتائج
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
أصعب شخص یمكن تحویلھ إلى المسیح،  ما ھو التطبیق بالنسبة لنا من واقع أن شاول الطرسوسي یبدو -٤
 مع ذلك أصبح أعظم مبشر للكنیسة؟و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل ، االختبار كلمةسول بولس بصرف النظر عن الر وخدمةحیاة  أن نفسر كل نظرا ألننا ال یمكن -٥

تؤمن باالختبار المسیحي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ لالختبارات، كیف یمكنك أن تبحث عنھم، ھل تسعى كان لدیك أي اختبار في رحلة إیمانكھل  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
عن معرفة لرسول بولس مثال ایعلمنا ماذا . ونطلب ونقرع في طریقنا لمعرفة هللایسوع علمنا أن نسأل،  -٧

؟ هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


