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ه و ىركز تابع بولس الرسول ٌف سفره و رحالتسوف ىحاول ٌف هزا األسبوع أن ى

 باألخص على أسلوبه ٌف تقذَم اإلىجٍل خالل المواقف المختلفة التً واجهها . 
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اٌظر هزه الهذى الثالث ؼلى الخرَؿة الهلحقة بالكتاب الهقذس . تقغ لستره و دربة ؼلى 

ا ( . لقذ ك ًٍ اٌت هزه الهذى الثالثة تتبغ االوبراـورَة أحذ الؿرق الهاوة ٌف آسٍا الطغرى ) تركٍا حال

الروواٌٍة و كاٌت دربة تقغ ؼلى الحذود . و لقذ وجذ ٌف هزه الهذى الثالث خلٍؾ أو وشَج دًًَ . 

ٌف إَقوٌٍه كاٌت هًاك ؼبادة لآللهة الٍوٌاٌٍة َقودها كهًة وخططوى كها كاٌت هًاك ؼبادة آلهة 

( . وٌف لسترة كاى لذى أهل لٍكاوٌٍة الهحلٍٍي  4 : 43الروواى و كزلك الهجهغ الٍهودي ) أع 

أسؿورة ؼي صَارة وي اآللهة هروس وصَوس وتػتبر هزه األواكي وي األواكي التً َطػب 

 الوظول إلٍها بالرسالة . 

( حٍث توجذ دَاٌات  14 – 4:  43اقرأ وتتبغ بذاَة التبشٍر ٌف هزه الهذى الثالث ٌف ) أع   

وختلفة . وارا كاٌت الػًاظر األساسٍة لإلٌجٍل و التً تكلن ؼًها بولس الرسول ٌف كل وكاى وي 

 هزه األواكي ؟ 

الزي قاله ؼي هللا ٌف كل وي هزه وا الشًء الزي شجػه أى َبذأ ٌف الكالم ؼي اإلٌجٍل ؟ وا 

 األواكي ؟ كٍف كاى هزا أو َتػارع وغ وجهة ٌظر أهل الهذى ؼي هللا ؟ 

حً الزي فٍك لهي حولك ؟ وا هً األفكار ٌف أي وجال َهكًك أى تػلي الحق الهسٍ  

 الهوجودة فػالً ؼًذ الًاس ؼي هللا ؟ 

ألجل حكهة و شجاؼة ٌف الهشاركة بهزه الحقائق  هل هزه األفكار ظحٍحة أم خاـئة ؟ ظل  

 الكتابٍة وغ وي حولك . 

 .( 4 – 4:  45،  12 –ب  14:  43اقرأ اتطاالت بولس الرسول بهزه األواكي بػذ رلك ٌف ) أع   

واهو الهثل الزي وؼػه بولس الرسول ٌف وتابػة هؤالء الزَي آوًوا حذًَثا باإلٌجٍل ؟ كٍف 

 َهكًك أى تساؼذ ظذًَقا ؼرف الرب َسوع وؤخًرا؟
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تعتبر مذَوة فٍلبً مقاطعة و مستعمرة روماىٍة سمٍت على اسم فٍلٍب المقذوٌي ، و لكه 

المواطوٍه ٌف فٍلبً كاىوا مواطوٍه روماىٍٍه ولذَهم كل الحقوق التً ترتبط بجوسٍتهم ، 

ا ) اىظر أع  ًٍ ( . فٍلبً  16:  61وأي حق كان البذ أن َُصذق علٍه مه قبل روما وإال اعتبر الغ

( و كسائر المذن الروماىٍة كان  61،  66:  61كٍلو متًرا عه الموٍاء ىٍابولس ) أع  61تبعذ 

َوجذ مواخ إرابة الحواجز الذَوٍة . كان الشعار ٌف رلك الوقت هو : " كل الذَاىات تؤدي إلى 

اىة هللا أو اآللهة". وكاىت هواك عبادة الرومان آللهتهم و لإلمبراطور ، و كاىت هواك أَضا دَ

َعبذون فٍها ) بوذَس و مٍوذرَتس ( . ولم َكه هواك مجمع و لهزا السبب كان بولس 

 ( .  61:  61الرسول و اآلخرون َخرجون خارج المذَوة للصالة ) أع 

( . لهارا رهب بولس الرسول إلى فٍلبً ؟ الحظ وحاولته للزهاب إلى  41 – 5:  45اقرأ ) أع  

 أواكي أخرى و كٍف وًػه الروح وي الزهاب .

( . كٍف بذأ بولس الرسول كرازته ٌف فٍلبً ؟ لهارا ٌف راَك قام بهزه  44 – 42:  45اقرأ ) أع  

األشٍاء ؟ قارى بٍي أسلوبه هًا و بٍي أسلوب توظٍله الرسالة ٌف إَقوٌٍة ٌف دراسة األوس ؟ 

 خؿوات التً َهكي أى تقوم أٌت بها لتوظٍل الرسالة ؟ واهً ال

( . وا الحذث الزي ظهر و كأٌه فرظة للتبشٍر بالهسٍح و لكًه  13 – 45:  45اقرأ ) أع   

إرا كًت ٌف وكاى بولس و   ٌقلب إلى الػكس وؤدًَا إلى القبغ ؼلى الرسل و سجًهن و جلذهن ؟ا

سٍال ، هل َهكي أى تفكر ٌف وواقف كاى َبذو فٍها أى الباب وفتوًحا لإلٌجٍل حسب الظاهر و 

                           لكًها تحولت إلى الػكس و ظارت وواقف ظػبة ؟ وارا كاى رد فػلك ؟     

 اآلى وي أجل وػرفة كلهة هللا .  ظل  
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( و ٌظر إلى رد فػل بولس الرسول . ؼًذ حذوث السلسال  23 – 14:  45اقرأ ) أع 

( . ولن َػرف اى هللا تذخل  16وب أي فرد وي الهسجوٌٍي )ع السجاى أٌه سٍػاقب ٌتٍجة لهر

 بهزه الظروف لكً تكوى هًاك فرظة إلَهاٌه و اٌتشار كلهة هللا . 

( . لقذ وارس بولس الرسول حقوقه كهواـي . ٌف اؼتقادك لهارا  34 – 24:  45اقرأ ) أع   

اٌتظرحتً هزه الًقؿة لٍفػل رلك ؟ وا هو التأثٍر الزي تركه بولس الرسول ؼلى الهؤوًٍي ٌف 

فٍلبً بػذ رحٍله ؟ هل هًاك وواقف َهكًك أى تتخلى ؼي حقوقك فٍها ألجل اإلٌجٍل ؟ و هل 

أى وهارسة حقوقك الهشروؼة فرظة لفتح أبواب لإلٌجٍل أو  هًاك وواقف أخرى َػتبر فٍها

 لهساؼذة الهؤوًٍي ؟  
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كاىت أثٍوا مذَوة كبٍرة ٌف داخل االمبراطورَة الروماىٍة ، ولقذ كاىت مذَوة حرة ارتبط فوها و 

تماثٍلها بالمعابذ و صور اآللهة الوثوٍة . و كاىت ساحة أرَوس باغوس مسرًحا لممارسة 

، و لزلك ُدعً بولس  السلطة القضائٍة على الزائرَه ٌف مجال الذَه و التعالٍم األخالقٍة

 ( . ابحث عه مذَوة أثوٍاعلى الخرَطة التالٍة . 9:  61الرسول لٍخاطب المحكمة ) أع 

كاىت هواك مذرستان للفلسفة ٌف أثٍوا ، مذرسة الرواقٍٍه  وهم عقالىٍون َعتقذون أن الفرد 

مكتِف بزاته وال َحتاج إلى مساعذة هللا ٌف حٍاته ، وهزا أدى إلى التكبر الروحً ، أما المذرسة 

الثاىٍة فهً مذرسة األبٍكوربٍه ، ولقذ تعامل األبٍكورَون مع المتعة على أىها الهذف 

رئٍسً للحٍاة فهم َرَذون حٍاة بذون مخاوف و باألخص الخوف مه الموت ،    و كاىوا ال

 َعتبرون أن اآللهة ال عالقة لها بشئوىهم . 

بولس لٍظهر أٌه َفهن الػالن لهؤالء الزَي َتكلن وػهن ؟ ٌف أي الًفاؽ اتفق وا الزي فػله   

 وػهن وٌف أي الًقاؽ تحذاهن ؟

( . وا هً  24 – 11خؿابه ٌف أرَوس باغوس ) أؼذاد  تتبغ تػالٍن بولس الرسول ؼي هللا ٌف  

كتب قائهتٍي  ا ) حقٍقة هللا ( ؟ ا ًٍ األقوال التً قالها ؼي هللا بالًفً ) وا هو لٍس هللا ( وإَجاب

 بالهًفً ؼي هللا و حقٍقة هللا ، كٍف تساؼذك هزه الحقائق ؼي هللا ؼلى شرح اإلٌجٍل آلخرَي ؟ 
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هاًوا و وكاًٌا  تػتبر كورٌثوس وذًَة روواٌٍة أخرى فهوقػها االستراتٍجً جػلها وركًسا تجاربًا

ا َقود إلى وجهوؼات كبٍرة وي شػوب وختلفة و وًها الٍهودَة .  ًٍ  ؼاله

     إى ؼبادة اإلله أفرودَت كاٌت تهارس فٍها الذؼارة ) َسهى الجًس الهقذس ( ٌف كورٌثوس . 

و كاٌت وذًَة كورٌثوس تػتبر ٌف الػالن القذَن ٌهودًجا ألخالقٍات الهًحلة . اٌظر إلى وذًَة 

ورٌثوس ؼلى الخرَؿة السابقة ، َهكًك الرجوع إلى دراستك ؼي دراستك ؼي كورٌثوس ٌف ك

 الكتاب الخاوس وي هزه السلسلة . 

ٌف هزه الهرحلة وي رحالته وتفرًغا بالكاول ( لن َكي بولس الرسول  7 -4اقرأ ) األؼذاد 

( . ولكًه  2،  1للػهل كهبشر ، و لكًه كاى َشتغل ٌف ظًاؼة الخٍام كهطذر للرزق ) الػذداى 

بحث ووجذ فرًظا لٍشرح فٍها اإلٌجٍل . وا هو الهذخل الزي تبًاه ٌف كورٌثوس ٌف البذاَة ؟ لهارا 

( و هذفه أو  44:  3ٌف   ،  7  : 44 كو 1 ، 4غٍر بػذ رلك خؿته سواء بالًسبة للوقت ) ع 

 ( ؟  5الهستهذفٍي ) ع 

( كاى هللا َػلن أى بولس الرسول َقغ تحت ؼغوؽ ٌف كورٌثوس .  44 – 8اقرأ ) األؼذاد   

كٍف أخز بولس الرسول تشجًٍػا ؟ بأي الؿرق شجػك هللا ؼًذوا كًت تقغ تحت ؼغوؽ ٌتٍجة 

أى ٌتػلهه وي أٌشؿة بولس الرسول ؼي لهشاركتك باإلٌجٍل ٌف وواقف ظػبة ؟ وا الزي َهكي 

 ( ؟  44احتٍاجات كًٍسة ظغٍرة ٌف ووقف ظػب ) ع 

( . كٍف استهر هللا ٌف حهاَة بولس الرسول و الكًٍسة الطغٍرة  47 – 41اقرأ ) أؼذاد   

 ؼًذوا واجهتها بػغ الهقاووة ؟ 

و هجوم ٌتٍجة لشهادته باإلٌجٍل . تخٍل أٌك تكتب خؿاًَا لشخض وؤوي تحت ؼغوؽ   

كثر ثالثة أشٍاء تقولها له لتشجٍػه حتى َستهر ٌف األور ؟  واهً أ
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حفلت أفسس بتووعات دَوٍة كبٍرة . فكاىت عبادة دَاىا أو أرطامٍس تحذث ٌف المعبذ و كان 

كبر المباٌي ٌف العالم الٍوىاٌي . كما كاىت عبادة االمبراطور موتشرة أًَضا و لكه  هزا مه أ

المستعمرة الٍهودَة كاىت ضخمة ٌف الحجم و كاىت تتمتع بمركز متمٍز بٍه الروماىٍٍه مع 

 العبادة و حفظ السبت .  حرَة ٌف

( واهً خؿة و أسلوب بولس األولٍة ٌف الكرازة ٌف وذًَة أفسس ؟  44 – 4اقرأ ) أؼذاد   

( كٍف حذث هزا ؟  44لهارا و كٍف تغٍر هزا ؟ لن َترك بولس الرسول أفسس ، ولكي الحظ ) ع 

 . ( وثلها ؼهل ٌف كورٌثوس أًَػا 44الحظ  كٍف كاى بولس َقػً وقًتا ـوَالً ٌف وكاى واحذ ) ع 

 س ٌف اؼتقادك ؟ و لهارا فػل رلك ٌف أفس

ٌٍ وًز سًة  قبل الهٍالد .  422ولحوظة : كاٌت أفسس وذًَة كبٍرة و كاٌت تحت الحكن الرووا

 لقذ كاٌت وًٍاًء بحرًَا ، و وركًسا تجارًَا ؼظًٍها و لذَها ـرق وهتازة تربؿها ببقٍة آسٍا الطغرى .

ا هًا أى ( و كالهػتاد فقذ واجه اإلٌجٍل الهقاووة . و لقذ كاى واؼحً  11 – 44اقرأ ) أؼذاد   

( . وا الذروس التً تتػلهها ؼي الػالقة بٍي  44 – 42هزا وي فػل قوات الظلهة   ) أؼذاد 

ألجل أي شخض تػرفه وتورؽ ٌف هزه الههارسات  الهسٍحٍة و األرواح الشرَرة و السحر ؟ ظل  

 الٍوم . 

( لهارا جاء الهجوم ؼلى اإلٌجٍل ٌف هزا الوقت ؟ الحظ أى بولس  34 – 12اقرأ ) أؼذاد   

الرسول واجه هًا وشًَجا وي الهػارؼة الذًٍَة . وا هً الهواقف الهػاظرة التً تشبة هزا الًوع 

؟ والحظ كٍف أى هللا دافغ ؼي اإلٌجٍل وي خالل الوثًٍة  وي الهجوم ؼلى اإلَهاى الهسٍحً الٍوم

 ( .  34 – 22) أؼذاد 
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إى أغلب األواكي التً قرأٌا ؼًها ال توجذ فٍها وسٍحٍة الٍوم أو ربها توجذ ؼلى وساحة   

وات ؼي هزه البالد وي الجرائذ ؼٍقة جًذا . َهكًك أًَػا أى تحطل ؼلى بػغ الطور و الهػلو

 ألجل وي َػهلوى بها لًشر كلهة اإلٌجٍل .  الٍووٍة أو الهكتبات السٍاحٍة ، وظل  

َُحذث تغًٍٍرا  فكر ٌف الؿرق التً َػهل بها   هللا سواء وي خالل أفراد أو جهاؼات وػًٍة لكً 

  وستوى األفراد أم الجهاؼات. ٌف حٍاة األشخاص ٌف ؼالقتهن بالله ؼلى كل الهستوَات سواء كاى 

 

 

 


