
  وعظ بولس
  
  ٨الفصل 

  ٣٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم وعظ بولس وكیف قاد خدمتھ: الھدف

َم بِفََرحٍ َسْعیِي َوالْ  ِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتُھَا َولِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب لَِشْيٍء، َوالَ نَْفِسي ثَِمینَةٌ ِعْنِدي، َحتَّى 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 
بارعا في استخدامھ لثقافتھم وتوصیل لكن یرى البعض اآلخر أنھ كان . وفقط عدد قلیل من الناس آمنوا
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
ل وداعا لقادة الكنیسة في أفسس، حیث كان قد خدم ألكثر من ثالث بعد ذلك، توقف بولس في میلیتس لیقو

لكنھ كان متیقنا أن هللا یریده . فقد علم انھ لن یرھم مرة أخرى، وھناك معاناة تنتظره في أورشلیم. سنوات
 . كلماتھ القلبیة لقادة أفسس تظھر عاطفتھ ونزاھتھ في الطریقة التي أدار بھا خدمتھ. أن یذھب

في أورشلیم، ذھب . یتوق أن یشارك اإلنجیل مع كل واحد یلتقي بھ ألنھ یحبھم، وخاصة الیھودكان بولس 
ولكن وھو ھناك، كان الحشد . إلى الھیكل لیثبت أنھ لیس ضد ناموس موسى، كما زعم بعض الناس

وحتى في ذلك الوقت كان بولس یستغل الفرصة لیعلن رسالتھ ویفعل كل شيء من أجل . یتحرك ضده
 . جیلاإلن

  
 
 



  أفضل إجابة اختر
 .مة بولس مثمرة جدا في أثینات خدصحیحة أو خاطئة؟ كان -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ كان ھناك العدید من األصنام في مدینة أثینا -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ بعد تجربتھ في أثینا، كان نھج بولس العادي ببساطة أن یعلن اإلنجیل -٣
ساسیة لإلنجیل ھو أن یسوع المسیح مات من أجل خطایانا و قام من صحیحة أو خاطئة؟ الرسالة األ -٤

 .بین األموات
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 كیف استجاب شعب أثینا على ادعاء بولس بأن یسوع قد قام من بین األموات؟  -٥
 .آمنوا بحماس بالرسالة -أ

 . ع أكثرآمن العدید والعدید لم یرد أن یسم -ب
 . أراد بعض السماع أكثر من ذلك، ولكن كثیرین آخرین سخروا منھ -ج
  . جروه خارج المدینة وحاولوا رجمھ -د

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

 نحو ستة أشھر -ب
 نفس الوقت الذي قضاه في كورنثوس -ج
  ثالث سنوات ونصف -د

 
 تس في طریقھ إلى أورشلیم؟مع من اجتمع بولس في میلی -٧
 لیدیا ، تیموثاوس، وسجان فیلبي -أ

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

 
 ماذا كان ینتظر بولس في القدس؟  -٨
 شدائد ومعاناة -أ

 احتفال وترحیب  -ب
 مجلس الرسل الذین أرادوا تصحیحھ -ج
  أخرى لتأسیس كنیسة فرصة -د

 
 كیف كان بولس مدعم عندما كان في أفسس؟  -٩
 . كنیسة أفسس وظفتھ كقس -أ

 .كان یعمل بجد، وغالبا ما صنع الخیام، حتى ال یكون عبئا علیھم -ب
 . استمرت كنیسة كورنثوس ترسل المال إلیھ -ج
 .هللا أطعمھ بأعجوبة من المن والسلوى من السماء -د
 
 
 
 



جاب بولس للقادة المسیحیین في أورشلیم عندما طلبوا منھ أن یظھر عدم رفضھ لناموس كیف است - ١٠
 موسى؟

 .وافق على ذلك، وذھب إلى المعبد مع بعض الرجال الذین كانوا یقدمون النذور والذبائح -أ
 . وافق على ذلك، وأكد أن المسیحیین ال یزالون ملزومین بتتمیم الناموس -ب
 . ن لیسوا ملزومین بتطبیق شریعة موسىرفض ألن المسیحیی - ج
  .رفض الیھودیة تماما وترك أورشلیم فورا - د

 
 ماذا فعل بولس عندما اجتمع حشد في المعبد ضده و حاول قتلھ؟ - ١١

 .ھرب و تعھد عدم زیارة أورشلیم مرة أخرى -أ
 .غضب و بدأ إھانة الحشد -ب
 . استغل الحشد وبدأ یعظ -ج
  . أن یحملوا السالح ویتقاتلوا حتى الموتحث جمیع المسیحیین  - د
 

كیف ستتغیر حیاتك إذا قررت أن تفعل الشيء نفسھ؟ ما ھي  .فعل بولس كل شيء من أجل اإلنجیل
القرارات التي سوف تحتاج أن تتخذھا؟ كیف ستغیر عالقاتك؟ ھل ھناك أي شيء تحتاج أن تتخلى عنھ من 

 ن األمر كذلك، ما ھي؟أجل تكریس نفسك تماما  ومقاصده؟ إذا كا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

 .قدم لھ المزید والمزید من حیاتك كل یوم .أشكر هللا ألنھ ساعدك أن تنمو في إیمانك وعلمك الحق
 . اسألھ إذا كان ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییره لخدمتھ مع كل قلبك

 
  



  
 
ي أثینا أثناء قراءتك لعظات بولس العظیمة في سفر أعمال الرسل، كیف اختلف وعظھ بعد تجاربھ ف  -١

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

______________________________________________________________________________  
 
، و عند ١٧عندما تدرس بعنایة خطبتھ في أریوس باغوس كما ھي مسجلة في سفر أعمال الرسل  -٢

" كلمات تحریضیة من حكمة الناس"، ھل تعتقد أنھ استخدم بوضوح ٥-١:  ٢كورنثوس  ١تقارنھا ب 
ء والفالسفة الیونانیین؟ إذا كان األمر كذلك، كیف یمكن للحقیقة أنھ لم یبشر بھذه باالقتباس من الشعرا

الطریقة مرة أخرى تعزز حجة انھ تعلم الكثیر في أثینا حول كیفیة التبشیر باإلنجیل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ھل تعتقد أن رجاال مثل تیموثاوس یمكن أن یكونوا قد حضروا دروس بولس في مدرسة تیرانوس في  -٣

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، وماذا كان یحل ھناك؟ ١٥ما ھو الغرض من المجمع في أورشلیم، كما جاء في أعمال   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
، ماذا یمكن أن نتعلمھ ونطبقھ حول )  ٣٨-١٧:  ٢٠أعمال (في وداع بولس المؤثر لشیوخ أفسس  - ٥ 

سول العظیم؟ التزام الوعظ والتدریس لھذا الر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
ماذا یمكننا أن نتعلم ونطبق حول الطریقة التي بھا كانت الكنیسة في أفسس منظمة وُمدارة؟   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
 ؟) ٣٥:  ٢٠( كیف یمكننا أن نتعلم ونطبق األمرین اللذین أراد بولس أن یذكرھما لھؤالء الشیوخ  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


