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  بولس ذجانم
  
  ٩الفصل 

  ٣٩الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  مواصلة استكشاف وفھم خدمة وشخصیة بولس: الھدف

، ھَكَذا أَْعبُُد إِلھَ آبَائِي، ُمْؤِمنًا »ِشیَعةٌ «أَنَّنِي َحَسَب الطَِّریِق الَِّذي یَقُولُوَن لَھُ : ِكنَّنِي أُقِرُّ لََك بِھَذاَول١٤
ِ فِي َما ھُْم أَْیًضا یَْنتَِظُرونَھُ ١٥. بُِكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِي النَّاُموِس َواألَْنبَِیاءِ  نَّھُ َسْوَف تَُكوُن أَ : َولِي َرَجاٌء بِا

ُب نَْفِسي لِیَُكوَن لِي َدائًِما َضِمیٌر بِالَ َعْثَرٍة ِمْن نَْحِو ِهللا ١٦. قِیَاَمةٌ لِألَْمَواِت، األَْبَراِر َواألَثََمةِ  لِذلَِك أَنَا أَْیًضا أَُدرِّ
  )١٦-١٤:٢٤أعمال .(َوالنَّاسِ 

استغل . یال إلى قیصریة للمثول أما فیلكس الواليبعد اكتشاف مؤتمرة یھودیة لقتل بولس، نقلھ الرومان ل
وعلى الرغم أنھ قدم حجة . بولس مرة أخرى الفرصة لیشارك بشھادتھ مع فیلكس والیھود الذین یتھمونھ

  .أقنعت فیلكس إال أنھ ظل في السجن لمدة عامین آخرین
ورشلیم ویرسلھ إلى فناشد بولس القیصر لیتجنب محاكمتھ في أعندما مات فیلكس وحل محلھ فستوس، 

وھو ینتظر أن یغادر إلى روما، استغل بولس الفرصة مرة أخرى لیكرز باإلنجیل افوستوس . روما
  .أدرك أغریباس أن بولس بريء وكان على وشك أن یؤمن ھو نفسھ باإلنجیل. والملك أغریباس

لس برسالة اإلنجیل في نھایة المطاف، تم إرسال بولس إلى روما على متن سفینة، وھنا أیضا شارك بو
عندما جاءت عاصفة لتدمر السفینة طمأن بولس الجمیع . للطاقم والركاب كما تنبأ بدقة عن تحطیم السفینة

وعندما وصلت السفینة بأمان إلى مالطا، شارك بولس . بأن ال أحد سیتعرض لألذى حتى لو فقدت السفینة
أخیرا، وبعد ثالثة . لعالج العدید من مرضاھمإیمانھ مرة أخرى مع الجمیع، كما استخدمھ یسوع المسیح 

أشھر أخرى، واصل رحلتھ إلى روما، حیث كان یشارك برسالة اإلنجیل مع حراسھ وغیرھم ممن 
  . یسمعوه
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  أفضل إجابة اختر
 .إیمانھب یشارككان دائما یبحث عن فرصة ل س؟ بولأو خاطئة صحیحة -١
 .من الیھود كانوا یخططون لقتلھ ٤٠ابن أخیھ أن ؟ حذر هللا بولس من خالل أو خاطئة صحیحة -٢
إال أن القادة الدینیین  تجاه بولس، عدائي كانالحشد في المعبد  أن ؟ على الرغم منخاطئةصحیحة أو  -٣

  .تعاملوا معھ بشكل جید للغایة
 .سنتین في السجن لمدة أبقاهو" نداء لقیصر"بولس طلب ؟ رفض فستوس خاطئةصحیحة أو  -٤
 

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، یذكر خالف ذلكما لم 
 
 ؟ضربھ ینھيالجندي الروماني  جعل ماذا قال بولس -٥
 . غضب هللابھدد الجندي  -أ

 . رومانيأبلغ الجندي انھ كان مواطن  -ب
 .توقفتوسل للجندي أن ی - ج
  . لجنديأعطى رشوة ل -د

 
 ؟عن نفسھ عندما كان بولس یدافعجادلون عما كان قادة الیھود ی -٦
 ضرائب المعبد -أ

 عتقاد في قیامة األمواتاال -ب
 االحتالل الروماني -ج
  ما إذا كانت عقوبة اإلعدام مشروعة -د

 
 ؟بعد االستماع لشھادة بولس، في ماذا فكر فیلیكس عن بولس  -٧
 .انھ یعتقد ان بول مجرد المشاكس الدینیة -أ

 . شعر بخطیتھو  خاف -ب
  .لذي كان یعتقد أن بولس ذكیا ولكن غیر مؤذاتفق مع دروسیال، ا -ج
  .ال شيء مما سبق . د

 
 س تسبب في أن فوستس یرسلھ إلى روما؟ بول ماذا قال  -٨
 . قضیتھ لقیصر یرفع -أ

 . ریةوستس إذا مكث في قیصفبإثارة المشاكل لتعھد  -ب
 .أن فوستس كان قائدا عظیماقیصر لقول یوعد أن  -ج
 .سوف یجعل الجمیع ینسونھرسلھ بعیدا أھ إذا س أنوستأقنع ف -د

 
 ؟لماذا رفع بولس قضیتھ الى قیصر -٩
 . سوستنھ لن یحصل على محاكمة عادلة من فأیعتقد  كان -أ

 . ریةود ما زالوا یحاولون قتلھ في قیصن الیھأیعتقد  كان -ب
 .في روما سوف یبشر األخبار السارةیعتقد انھ  كان -ج
  كل ما سبق -د
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 ؟ذا فكر الملك أغریباس عن بولس، مااالستماع إلى قصة تحویل بولسد بع - ١٠
 .اعتقد أن بولس بريء -أ

 .كان تقریبا مؤمنا -ب
 .عقلھ س بأنھ فقداتھم بول -ج
  كل ما سبق -د

 
 اإلنجیل؟الذین كانوا على متن السفینة برسالة الرجال  س علىبول كیف أثر  - ١١

 .تطیعبال خجل و بقدر ما یس عن إلھھتحدث  -أ
 .یموت أن ألحدال یمكن ، ولكن م إن هللا قد یغرق السفینةقال لھ -ب
 . شجعھم وأكد لھم أن هللا كان معھم -ج
  كل ما سبق -د
  

أراد  ؟ اذاعن یسوع؟ كیف تقابلت معھشھادتك  ما ھي .شھادتھ في كثیر من األحیانب شارك بولس
  تك، ما الذي سوف تقولھ؟منك شخص أن تشرح لھ كیف التقیت بھ وماذا أحدث في حیا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

اسألھ أن  . ونحبھ، ونخدمھ، لنعرفھ وأعدنا،  على الطریقة التي دعا بھا كل واحد مناأشكر هللا
سوف ، سنھ حتى لو شھادتك لیست مثیرة مثل بولألشكره أ. یسوع عن قول شھادتكیعطیك فرص لت

 .لتغییر حیاة الناس یستخدمھا
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نتین كاملتین عندما كان مسجونا في قیصریة في كان بولس یفكر فیھ خالل سما في ق تخیل وطب -١

 .فلسطین، حیث مات حاكم وجاء مكانھ حاكم آخر
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ منتصف اللیل إلى السجن في قیصریةفي  سبول كم رجل عسكري روماني رافقبالضبط  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
بولس العظیمة أمام الملك أغریباس، كیف یمكنك تطبیق ھذه الخطبة على خطبة  تدرس بعنایةعند   -٣

بقھا على حیاتك وخدمتك الخاصة؟  حیاة وشھادة ھذا الرسول العظیم؟ وكیف تط
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
تي دمرت السفینة أسوأ جزء من العاصفة ال أثناءتعلم وكیف یمكنك تطبیق قیادة الرسول بولس تماذا   -٤

؟ أمام قیصرفي المحكمة  لمحاكمتھروما  إلىھ التي كانت تنقل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
إلى ) ٣- ١: ٢٣أعمال الرسل ( الفم  ضربھ على ىلع سبولفعل كیف یمكنك ربط وتطبیق رد   -٥

؟ األولىھ الكنیسة تمارسالذي علمھ یسوع و الالعنف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ للتبشیر باإلنجیل في كل مرة كان لدیھ الفرصة للقیام بذلك عاطفة الرسول بولسكیف یمكنك تطبیق  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
كیف یمكنك تفسیر وتطبیق الواقع أن سفر أعمال الرسل ال یأتي إلى نھایة قاطعة ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


