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  ترفع الخادم
  
  ١٠الفصل 

  ٥٣الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .أن نفھم تجارب بولس، وكیف هللا أعلن عن نفسھ لخادمھ وعن طریقھ: الھدف
ِمْن ٨. ْرتَفِعَ لِئَالَّ أَْرتَِفَع بَِفْرِط اِإلْعالَنَاِت، أُْعِطیُت َشْوَكةً فِي اْلَجَسِد، َمالََك الشَّْیطَاِن لِیَْلِطَمنِي، لِئَالَّ أَ وَ ٧

اٍت أَْن یُفَاِرقَِني بِّ ثََالَث َمرَّ ْعُت إِلَى الرَّ ْعِف  تَْكفِیَك نِْعَمتِي، ألَنَّ «:فَقَاَل لِي٩. ِجھَِة ھَذا تََضرَّ تِي فِي الضَّ قُوَّ
ةُ اْلَمِسیحِ . »تُْكَملُ  َعَفاِت ١٠. فَبُِكلِّ ُسُروٍر أَْفتَِخُر ِباْلَحِريِّ فِي َضَعفَاتِي، لَِكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُوَّ لِذلَِك أَُسرُّ بِالضَّ

یَقاِت ألَْجِل اْلَمِسیحِ  ُروَراِت َواالْضِطھَاَداِت َوالضِّ تَائِِم َوالضَّ نِّي ِحینََما أَنَا َضِعیٌف فَِحینَئٍِذ أَنَا ألَ . َوالشَّ
  )١٠-٧:١٢كورنثوس ٢.(قَِويٌّ 

باإلضافة إلى اختباراتھ قبل أن یصبح  .إختبارهمن المستحیل أن نفھم حیاة الرسول بولس بعیدا عن 
مسیحیا، لقد قابل یسوع على طریق دمشق، وتعلم من یسوع في الصحراء العربیة، واقتید إلى السماء، 

كان دائما . تجربة بولس في السماء تركت عالمة دائمة في حیاتھ. خذ رؤیة أعمق جدا من أي كلماتوأ
وتكلم كثیرا عن رغبتھ في االبتعاد عن . كما لو أنھ كان قدم واحدة في السماء واألخرى على األرض

. ح في السماءأنھا أقل قیمة من مجد مع المسیكان یعتبر حیاتھ على األرض . األرض لیكون مع المسیح
  . ھذه التجربة أثرت على نظرتھ عن الحیاة التي شاركھا مع اآلخرین

ال أحد بالضبط . في الجسد، وھي مبعوثة من الشیطان إلیذائھ ومضایقتھ" شوكة"قال بولس أنھ أُعطَي 
یعرف ما ھي ھذه الشوكة، ولكن من الواضح أن هللا استخدمھا لیحافظ على بولس متواضعا ولیستخدم 

لذلك یستخدم هللا محدودیتك . هللا یحب أن یظھر أھلیتھ في وقت عدم أھلیتنا. ف بولس لیظھر قوتھضع
إن خدمة هللا لیست ما . لیظھر لك ولآلخرین أن القضیة لیست من أو ما نحن، بل المھم من أو ما ھو

    . نستطیع نحن أن نعملھ، بل ما یستطیع ھو أن یعملھ
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   أفضل إجابة اختر
  .بالمواھب التي أعطاھا هللا لھألنھ كان فخورا  بقوتھ س؟ تفاخر بولخاطئةأو  صحیحة -١
  .لیكون رسوال إلى األمم سلف بول؟ كُ أو خاطئة صحیحة -٢
  .الجزیرة العربیة فيیسوع المقام على طریق دمشق و س؟ واجھ بولأو خاطئة صحیحة -٣
  .العامة خدمةقبل الدخول في اللمدة ثالث سنوات  عربیة؟ بقي بولس في الأو خاطئة صحیحة -٤
  

  .اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یذكر خالف ذلك
  
  ؟س أن یكون رسوالالذي كلف بولمن  -٥
  یعقوب -أ

  بطرس -ب
  یسوع -ج
  ال احد -د

  
  ؟الوحيعلى الكثیر من  سبولحصل كیف  -٦
  بواسطة التأمل عدة ساعات یومیا -أ

  من تجارب خارقة للطبیعة مع الرب -ب
  كتبھا بطرس ویعقوبكتب من  -ج
  ممارسة إنكار الذاتبسبب  -د

  
  ؟درین على العیش في البعد السماويسوف نكون قامتى ، سبولوفقا ل -٧
  كون من الصالحینبما فیھ الكفایة لنأنفسنا  نؤدبعندما  -أ

  لنصبح صالحین أمام هللاما یكفي نحج بعندما  -ب
  حتى نموت یمكن ال -ج
  على األرضفیھ نعیش  ي الوقت الذيیمكن اآلن، حتى ف -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(؟ التي في الجسدبولس شوكة  هللا  یزللماذا لم  -٨
  ن كافيإیمابألن بولس لم یصلي  -أ

  أن یكون منضبطا إلىأخطأ ویحتاج  سألن بول -ب
  التفاخر بسبب كثرة اإلعالنات من  سلمنع بول -ج
  من خالل ضعف بولس قوتھإلثبات  -د
   الجسد س أن یعیش حسب الروح وال یعتمد علىساعدة بوللم -ه

  
  ؟الروحیة ناعلى خوض معارك لیساعدناهللا  التي أعطانا إیاھاما ھي األدوات  -٩
  جمیع البشرل الذي أعطاهنفس الحس السلیم  -أ

  األسلحة الروحیة القویة، مثل الصالة واإلیمان -ب
  تغنينوبات سریة وتعزیم و  -ج
  .ھ إذا كان لدینا حقا اإلیمان، لن یكون لدینا أي معارك ال شيء، ألن -د
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 ؟لبولس تجاه أھل كورنثوسأي من التالي یصف أفضل موقف  - ١٠
 .جدا وفتح قلبھ لھم متعاطفكان  -أ

 . لم یبد أي مشاعر ظل منفصال -ب
 .فكریة فقطجدا ألن اإلیمان ھو قضیة منطقي كان  -ج
  .تماما كان قاسي جدا ورفضھم - د
  

  أي اختبار نساه بولس ونمى بعیدا عنھ؟  - ١١
 طریق دمشقفي  إختباره  -أ

 الصحراء العربیة إختباره -ب
 اختباره السماوي -ج
  مما سبق شيءال  - د
  

؟ كیف قوتھ في ضعفكهللا قد یظھر  كیف تعتقد أن؟ ھي بعض نقاط الضعف في حیاتك ماك رأیفي  
 قوتھ ولیس على نفسك؟  ىاالعتماد علعلى نقاط الضعف الخاصة بك تساعدك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

في ستمر یسألھ أن ا .نا ویكشف نفسھ لنا بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفةیحیط بأشكر هللا أنھ 
اشكره أیضا على نقاط ضعفك و قوتھ، . في خدمتھالتي تحتاج إلیھا لتصبح أكثر فعالیة  منحك االختبارات

 .نفسھ فیكویظھر یختار  ما میستخدقدم لھ كال من نقاط القوة والضعف لدیك لو
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؟ شوكة في الجسد سبول أُعطيَ ، لماذا  ١٠- ٧:  ١٢كورنثوس  ٢وفقا ل  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ْعِف تُْكَملُ " :سبولل رد هللاق علق وطب -٢ تِي فِي الضَّ عندما قال وذلك ، )٩اآلیة ( " تَْكفِیَك نِْعَمِتي، ألَنَّ قُوَّ

 .الشوكة لن یزلهللا لھ لماذا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
-١:٢كورنثوس ١أنظر ( ؟الشوكة في الجسدسبب كل یوم ب سبول ھاعاشالتي ما ھي المظاھر المادیة   -٣
 )١٥- ١٣:٤؛ غالطیة ٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قال انھ یقبل لیس من عند هللا، الثالث  س الرفضكیف یمكنك تطبیق شخصیا واقع أنھ، عندما تلقى بول -٤

 )٥-٢:٥؛ رومیة ٨:٩كورنثوس ٢أنظر (؟ ھ یتمجد فیھمفقط ھذه القیود ولكن
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في "بالتعبیر، رسالتھ إلى أھل أفسس  في أكدھا تيالسماویة البولس ق تجربة كیف یمكنك أن تطب  -٥

قارن (وھو یعلم أننا یمكننا أن نعیش في السماویات اآلن بیننا نحن نعیش على وجھ األرض ، "السماویات
) ١٣-١٢:٣مع یوحنا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ بھ قوتھظھر یم نقاط الضعف الخاصة بك كنموذج یستخدأن هللا یمكن كیف  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
فروع من الكرمة الكبیرة فھو  ونحن : كیف یمكنك تطبیق ھذا شخصیا كاستعارة كبیرة عن یسوع -٧

  یقطع أحیانا فینا حتى نأتي بثمر أفضل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


