
33 
 

  وعظ بولس
  
  ٨الفصل 

  ٣٨الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  أن نفھم وعظ بولس وكیف قاد خدمتھ: الھدف

َم بِفََرحٍ َسْعیِي َواْلِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتُھَا َولِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب لَِشْيٍء، َوالَ نَْفِسي ثَِمینَةٌ ِعْنِدي، َحتَّ  ى أُتَمِّ
بِّ یَُسوَع، ألَْشھََد بِبَِشاَرِة نِْعَمِة هللاِ   )٢٤:٢٠أعمال (ِمَن الرَّ

بعض الدارسین یعتقدون أن بولس لم یكن موفقا في خدمتھ في أثینا ألنھ حاول أن یستخدم ذكاءه في عظتھ 
لكن یرى البعض اآلخر أنھ كان بارعا في استخدامھ لثقافتھم وتوصیل . منواوفقط عدد قلیل من الناس آ

وفي كلتا الحالتین، یبدو أنھ قد تعلم الكثیر، ألن في محطتھ التالیة، في . رسالة اإلنجیل لھم دون ھجوم
  . كورنثوس، قرر ببساطة أن یعلن الخبر السار أن یسوع قد مات من أجل خطایانا وقام من بین األموات

بعد ذلك، توقف بولس في میلیتس لیقول وداعا لقادة الكنیسة في أفسس، حیث كان قد خدم ألكثر من ثالث 
لكنھ كان متیقنا أن هللا یریده . فقد علم انھ لن یرھم مرة أخرى، وھناك معاناة تنتظره في أورشلیم. سنوات

 . قة التي أدار بھا خدمتھكلماتھ القلبیة لقادة أفسس تظھر عاطفتھ ونزاھتھ في الطری. أن یذھب
في أورشلیم، ذھب . وخاصة الیھود مع كل واحد یلتقي بھ ألنھ یحبھم، كان بولس یتوق أن یشارك اإلنجیل

ولكن وھو ھناك، كان الحشد . یكل لیثبت أنھ لیس ضد ناموس موسى، كما زعم بعض الناسإلى الھ
لن رسالتھ ویفعل كل شيء من أجل وحتى في ذلك الوقت كان بولس یستغل الفرصة لیع. یتحرك ضده

  .اإلنجیل
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  أفضل إجابة اختر
 .مثمرة جدا في أثینا سبول دمةت خ؟ كانخاطئةصحیحة أو  -١
 .؟ كان ھناك العدید من األصنام في مدینة أثیناأو خاطئة صحیحة -٢
 .یلكان نھج بولس العادي ببساطة أن یعلن اإلنجبعد تجربتھ في أثینا، ؟ أو خاطئة صحیحة -٣
؟ الرسالة األساسیة لإلنجیل ھو أن یسوع المسیح مات من أجل خطایانا و قام من ئةأو خاط صحیحة -٤

 .بین األموات
 

  . ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت
 
 ؟أن یسوع قد قام من بین األمواتبس شعب أثینا على ادعاء بولاستجاب  كیف  -٥
 .الرسالةببحماس  آمنوا -أ

 . د أن یسمع أكثرلم یرالعدید والعدید  آمن -ب
 . لسماع أكثر من ذلك، ولكن كثیرین آخرین سخروا منھاأراد بعض  -ج
  . رجمھحاولوا ة وجروه خارج المدین -د

 
 ؟كم من الوقت قضاه بولس في أفسس -٦
 بضعة أیام فقط -أ

 نحو ستة أشھر -ب
 وسنثالوقت الذي قضاه في كور نفس -ج
  نصفو ثالث سنوات -د

 
 ؟أورشلیمفي میلیتس في طریقھ إلى  مع من اجتمع بولس -٧
 سجان فیلبيلیدیا ، تیموثاوس، و -أ

 بعض الفالسفة من أثینا -ب
 اإلمبراطور الروماني  -ج
  كنیسة أفسسبعض القساوسة والقادة من  -د

 
 ؟ماذا كان ینتظر بولس في القدس  -٨
 معاناةشدائد و -أ

 ترحیباحتفال و  -ب
 ھالرسل الذین أرادوا تصحیح مجلس -ج
  كنیسةتأسیس فرصة أخرى ل -د

 
 ؟كان في أفسس مدعم عندماكان بولس كیف   -٩
 . كقسھ تكنیسة أفسس وظف -أ

 .یكون عبئا علیھم حتى ال، ل بجد، وغالبا ما صنع الخیامكان یعم -ب
 . المال إلیھ ترسلكنیسة كورنثوس  استمرت -ج
 .والسلوى من السماءالمن  منبأعجوبة  هللا أطعمھ -د
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لناموس  ھرفضعدم ن یظھر وا منھ أطلب أورشلیم عندماالمسیحیین في  كیف استجاب بولس للقادة - ١٠

 ؟موسى
 .ور والذبائحالنذ یقدمون ذھب إلى المعبد مع بعض الرجال الذین كانواعلى ذلك، ووافق  -أ

  .تمیم الناموسبت ومینملز یزالونأكد أن المسیحیین ال وافق على ذلك، و -ب
 . شریعة موسى بتطبیق ومینملز ألن المسیحیین لیسوا رفض - ج
  .فورا أورشلیم رفض الیھودیة تماما وترك - د

 
 ؟اجتمع حشد في المعبد ضده و حاول قتلھعندما  بولس فعلماذا  - ١١

 .مرة أخرى أورشلیمزیارة عدم ھرب و تعھد  -أ
 .غضب و بدأ إھانة الحشد -ب
  .د وبدأ یعظالحشاستغل  -ج
  . حتى الموت یحملوا السالح ویتقاتلوا أنحث جمیع المسیحیین  - د
  

غیر حیاتك إذا قررت أن تفعل الشيء نفسھ؟ ما ھي كیف ستت .فعل بولس كل شيء من أجل اإلنجیل
من  تحتاج أن تتخلى عنھ؟ ھل ھناك أي شيء تغیر عالقاتك؟ كیف سأن تتخذھاالقرارات التي سوف تحتاج 

 ، ما ھي؟كریس نفسك تماما  ومقاصده؟ إذا كان األمر كذلكأجل ت
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

 .قدم لھ المزید والمزید من حیاتك كل یوم .ألنھ ساعدك أن تنمو في إیمانك وعلمك الحق هللا أشكر
 . لخدمتھ مع كل قلبك هسألھ إذا كان ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییرا
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كیف اختلف وعظھ بعد تجاربھ في أثینا ، ل الرسلالعظیمة في سفر أعمابولس  لعظات تكأثناء قراء  -١

 )٤-١: ١٥؛ ٥-١: ٢كورنثوس ١ ؛ ١٠، ٩: ١٨، ١٧النظر في أعمال ( وكورنثوس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، و عند ١٧في سفر أعمال الرسل  ةمسجل يكما ھ في أریوس باغوسبعنایة خطبتھ  تدرس ماعند -٢

" ناسمة الكلمات تحریضیة من حك" دم بوضوحخاست، ھل تعتقد أنھ ٥-١:  ٢كورنثوس  ١ تقارنھا ب
یبشر بھذه حقیقة أنھ لم الیونانیین؟ إذا كان األمر كذلك، كیف یمكن للوالفالسفة  الشعراءمن  باالقتباس

؟ باإلنجیلتبشیر الز حجة انھ تعلم الكثیر في أثینا حول كیفیة الطریقة مرة أخرى تعز
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ي دروس بولس في مدرسة تیرانوس ف واحضر یكونوا قد یمكن أن  مثل تیموثاوسرجاالھل تعتقد أن  -٣

لماذا أو لماذا ) ٢:٢تیموثاوس  2 (القساوسة ؟  حیث درب بولسأفسس، والتي قد تكون مثل معھد الھوتي 
ال؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھناك؟  ذا كان یحل، وما١٥ أعمالفي  كما جاء، أورشلیمفي  ما ھو الغرض من المجمع  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
حول  ھقذا یمكن أن نتعلمھ ونطب، ما)  ٣٨-١٧:  ٢٠أعمال (أفسس  لشیوخمؤثر الفي وداع بولس  - ٥ 

ھذا الرسول العظیم؟ لتدریس الالتزام الوعظ و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ل الطریقة التي بھا كانت الكنیسة في أفسس منظمة وُمدارة؟ق حوماذا یمكننا أن نتعلم ونطب  -٦

_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 
 ؟) ٣٥:  ٢٠( لھؤالء الشیوخ  یذكرھماأراد بولس أن اللذین مرین األق أن نتعلم ونطبكیف یمكننا  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


