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  العالقات اإلنسانیة لعبد ھارب
  
  ١٦الفصل 

  ٧٠تي رقم العھد الجدید الدرس الصو

 . تقدیم رسالة بولس لفلیمون حول عبد ھارب ومناقشتھا: ھدف الدرس

أشكر إلھي كل حین ذاكرا إیاك في . نعمة لكم وسالم من هللا أبینا والرب یسوع المسیح" 
لكي تكون شركة إیمانك . سامعا بمحبتك، واإلیمان الذي لك نحو الرب یسوع، ولجمیع القدیسین. صلواتي

  ) ٦ - ٣فل" (عرفة كل الصالح الذي فیكم ألجل المسیح یسوعفعالة في م
تمضى دراستنا قُُدًما نحو رسالة بولس إلى فلیمون، ذلك ألننا سوف نختم بدراسة رسالتھ الثانیة 

ھذه الرسالة قصیرة وكتبھا من داخل السجن إلى فلیمون، . لتیموثاوس، حیث أنھا آخر كلماتھ قبل موتھ
كان لفلیمون عبد یُدعى أنسیمس، ھذا سرق بعض المال من سیده وفر . يوھو أممي ثري من كولوس

وبناًء على توبتھ، كان على . تقابل أنسیمس مع بولس في السجن، حیث قاده األخیر لإلیمان بالمسیح. ھارًبا
  . أنسیمس أن یعود إلى سیده فلیمون، فكتب بولس ھذه الرسالة لیسلمھا أنسیمس إلى فلیمون

یة بولس ولباقتھ في ھذه الرسالة التي یخاطب فیھا فلیمون وزوجتھ وابنھ وأعضاء الكنیسة تتألق دبلوماس
أخبره أن أنسیمس . وقدم فیھا التماًسا لفلیمون من منطلق المحبة التي تربطھما. التي كانت تُعقد في بیتھ

وسألھ أن یستقبلھ . سیحأصبح ابنھ في اإلیمان، تماًما كما كان فلیمون، وطلب منھ أن یقبلھ كأخ لھ في الم
تعھد بولس أن یدفع عن أنسیمس دینھ لسیده، ثم أضاف بولس أن . ویرحب بھ كما لو كان بولس نفسھ

كان بولس واثقًا أن فلیمون . فلیمون مدیون لھ بخالص نفسھ، ألنھ ھو الذي قاده لإلیمان بالرب یسوع
  . سوف یفعل أكثر مما طلبھ منھ

لقد . یسوع یغیر الناس، وبالتالي یغیر طبیعة عالقاتھم ببعضھم البعضمضمون ھذه الرسالة أن الرب 
غیر بولس من الفریسي الذي اضطھد المسیحیین إلى مؤمن یرى في األمم أمثال فلیمون وأنسیمس إخوة 

  . لھ
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        .أفضل إجابة اختر
م مع بعضھم صواب أم خطأ؟ موضوع ھذه الرسالة أن یسوع یغیر الناس فحسب ولیس عالقاتھ -١

 . البعض
 . صواب أم خطأ؟ كان فلیمون یھودیًا ثریًا یحث المسیحیین في كولوسي على ضرورة الختان -٢
 ". النافع" صواب أم خطأ؟ معنى اسم أنسیمس  -٣
 . صواب أم خطأ؟ غیر هللا حیاة أنسیمس -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل مل یناسب(الرسالة إلى فلیمون؟  لماذا كتب بولس ھذه -٥
 . ألن عیده الھارب صار مسیحیًا على ید بولس -أ

 . كان یجب رجوع أنسیمس أنسیمس إلى سیده ألنھ سرق منھ أمواالً وفر ھاربًا -ب
 . أراد بولس إقناع فلیمون لكي ما یغفر ألنسیمس ویرحب بھ كأخ لھ في المسیح -ج
 . ن فلیمون وأنسیمس أوالًدا لھاعتبر بولس أن كال م -د
  .كل ما سبق - ه
  

  ماذا تعني رسالة فلیمون لنا الیوم؟  -٦
 . ال تتماشى مع عصرنا الحالي -أ

 . علینا التحلي باللطف مع من یسرقوننا -ب
 . الرب یسوع یغیر الناس ویؤثر في عالقاتھم أیًضا -ج
  . دبلوماسيیمكننا الیوم حل ھذا النوع من المشكالت بالطریق ال -د
 

  لماذا یرفض المالكون للعبید أن یُكرز بھذه الرسالة؟  -٧
 . حث بولس فلیمون بكل قوة أن یعامل عبده كأخ لھ في المسیح وكإنسان -أ

 . ال یبالي مالكوا العبید بالكرازة بھذه الرسالة ألنھا ال تنطبق علیھم -ب
 . ن جزء من ممتلكاتھم فحسبال ینظر سادة العبید إلى عبیدھم باعتبارھم بشر، ولك -ج
ھ لھم اللوم المتالكھم عبید -د   . ال یریدون أن یُوجَّ
 

  كیف فاتح بولس فلیمون في موضوع أنسیمس؟  -٨
 . أصدر لھ أمًرا بأن یفعل الصواب -أ

 . أن یعفو عن عبده - من منطلق المحبة -التمس من فلیمون  -ب
 . ھ من مالنصحھ بأن یعھد ألنسیمس بعمل حتى یوفي ما سرق -ج
  . حذره من أنسیمس ومن خطورتھ -د
 

  تُرى ما سبب اھتمام بولس الشدید بأنسیمس؟  -٩
 . وعده أنسیمس بأنھ سوف یعود لزیارتھ في السجن -أ

 . قاده بولس للمسیح -ب
 . رغب بولس في أخذ جزء مما سرقھ أنسیمس من فلیمون -ج
  . كان أنسیمس یھودیًا مثلھ -د
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ھل . لیمون استعداده لدفع المال الذي سرقھ أنسیمس بدالً عن ھذا األخیرعرض بولس على ف - ١٠
  یذكِّرك ھذا المثال بشخص في الكتاب المقدس فعل نفس الشئ؟ 

 . قدم داود ذبیحة  فداًء عن عبد ھارب لھ -أ
 . قدم صاحب الفندق شاةً للسامري الصالح -ب
  .عوَّض إبراھیم ابنھ اسحق عما استولى علیھ لوط -ج
 . أعطى الرب یسوع حیاتھ على الصلیب فداًء عن خطایانا وخزینا -د

  

. النفس ھي التي تحدد تفردنا واختالفنا عن أي شخص أخر. یقول بولس أن فلیمون مدین لھ بنفسھ
ونحن ال یمكن أن نكون الشخصیة التي أرادھا هللا لنا إن لم نولد ثانیة، ھل أنت شخص بحسب قلب هللا؟ إذا 

. لنفي، تعال إلیھ باإلیمان واطلب منھ أن یخلق فیك ھذه الشخصیة التي یریدھاأجبت با
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تعرف الرب یسوع كمخلصك الشخصي؟ ما ھو التغییر الذي صنعھ بك؟ كیف غیَّر في عالقاتكمع 

اآلخرین؟ھل ھناك شخص تحتاج أن تغفر لھ؟ ھل من أحد تحتاج معھ إلى المصالحة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكره من أجل تغییره لبولس من . في السماءاحمد هللا ألنھ فداك وأعطاك الحیاة األبدیة معھ 
ي . فریسي مضطھد للمسیحیین إلى تابع أمین لھ ما زالت رسائلھ تعلِّمنا حتى ھذا الیوم أطلب من هللا أن یقوِّ

 .  عالقاتك باآلخرین في مسیرتك لتكون مثلھ ھو
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د مثل أنسیمس؟ كیف غیر الرب یسوع بولس وكذلك عالقاتھ مع األمم مثل فلیمون، والعبی -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وكیف غیر الرب أنسیمس وعالقتھ بفریسي سابق مثل بولس؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف أراد بولس لفلیمون أن یثق في الرب لكي یغیر عالقتھ بأنسیمس عبده الذي سرقھ وھرب من بیتھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة الحقیقة الرائعة أن یسوع یغیر األفراد ویغیر عالقاتھم أیًضا؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. تقابل معھم في العالماشرح كیف غیرك الرب وكذا عالقاتك بالناس الذین ت -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
- اشرح التأثیر الفعال لھذه الرسالة العملیة في محاوالت إلغاء الرق التي تبناھا أناس مثل ویلبرفورس  -٦

Wilberforce  - في بریطانیا .
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا لم یدعو بولس إلى إلغاء الرق في كنائس العھد الجدید، بل بالحري، أوصى العبید الذین أصبحوا  -٧

تھم كما لو كانوا یخدمون الرب نفسھ؟ تالمیذ للرب یسوع أن یخضعوا لساد
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


