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االعالى بولس الرسول كتبها التً الرسالة هزه تعتبر  

الهسٍحٍة األساسٍة الحقائق عي(  الواٌف ) الكاول  

هو الهسٍح َسوع بالرب االَهاى اى هو وووضوعها  

. هللا لذى وقبولٍي ٌكوى لكً الوحٍذ العرَق  

على حتى بالهوت، كخعاة جهٍعا علًٍا حكن فلقذ  

 هو الوحٍذ العرَق وكاى. هللا لشرَعة العارفٍي الٍهود

 وي هً التً االَهاى قوة إى. الهسٍح ٌف جذَذة بذاَة 

 . هللا ترضً حٍاة ٌحٍا لكً القوة وتععًٍا تغٍرٌا سوف هللا 

 َكي لن ولكًه روواٌٍا وواغًا الرسول بولس كاى لقذ 

 ٌف الرسالة هزه كتب عًذوا العاظهة رووا زار قذ 

 وركس هً رووا كاٌت لقذ.  اتقرَب   وٍالدَة 75 سًة 

 .الوقت رلك ٌف الهعروف للعالن التجارة 
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 العقل ظوت اإلٌساى رفض ولكي.  عذَذة رلك على والبراهٍي ، اإلٌساى هللا خلق لقذ

 .  أٌاٌٍته ٌف تذرَجٍا َغرق وبذأ والضهٍر

 ؟ (11 - 1 األعذاد ) ٌف االٌجٍل وقوة أظل عي بولس الرسول َقول وارا  

 لإلٌساى وجاال   هزا َععً هل.  هللا بذوى اإلٌساى حالة عي بولس الرسول َقوله وا لخض  

 ؟ وتفائال   َكوى ألى

  ؟ الهستقبل الٍوم ٌف غضبه هللا َظهر كٍف  

 آَة للحفظ                                     

ٌٍ قوة ألٌه الهسٍح بإٌجٍل أستحً لست أل  

ٌٍ  ثن أوال   للٍهودي َؤوي وي لكل للخالص هللا .للٍوٌا  

(16:1)رو                                                         

 تذرس حتى الفرظة هللا َععٍك لكً ظل  . اإلٌجٍل لطوت االستجابة ٌتٍجة َحذث اإلَهاى إى

  . إلٍه َحتاج آخر شخض وع اإلٌجٍل وي اجسء  
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 حٍاة أسلوب ( وي أسرع الًاس إداٌة لتذهور و بالعبع األوهٍوى األخالقٍوى لقذ كاى الٍهود )

 رلك ٌف وثلهن روحٍا وفلسٍي الٍهود كاى أم اآلخرَي وي أفضل حقا كاٌوا هل ولكي. الروواى

 ؟ الوثًٍٍي وثل

 الحل إى بل ، جذَذة ظفحة ٌقلب بأى فقظ َعالبًا ال هللا أى سًرى التالٍٍي الذرسٍي ٌف

 .  جذَذة حٍاة الى ٌحتاج إًٌا بكثٍر، رلك وي أعهق

 ؟ عظهی قٍهة للختاى كاى ووتى ؟ األون عي الٍهود بها تهٍز التً األشٍاء هً وا   

 ؟ بالذًَوٌة الٍهود على حكن لهارا إرى  

 ؟ الًاووس غرع كاى وارا  

 الٍهود وي لكل - علٍه بًاء - هللا سٍغفر الزي األساس هو وا  

 آَة للحفظ                                    

 وتبررَي ، هللا وجذ وأعوزهن أخعأوا الجهٍع إر )

 الهسٍح( بٍسوع الزي بالفذاء بًعهته وجاٌا

 ( 24 - 23  : 3 )رو                                  

 كتب اإلٌجٍل أى وعتقذا الفخ هزا ٌف تقع لئال احزر.  ال بالعبع ؟ فقظ الٍهود إله هو هللا هل

 ال حتى ظل.  هللا خالص إلى وحتاجوى البشر كل.  البشر وي وعًٍة ٌوعٍة أو وعًٍة لفئة

 . َخلطه أى َستعٍع ال هللا اى العتقادك وا شخض تبشٍر ٌف تفشل
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 لهارا تفسٍر ٌف الرسول بولس أخز لزلك.  بار كإٌساى للٍهود األوثلة باكورة ابراهٍن كاى لقذ

 . بارا إبراهٍن هللا حسب

 ؟ وداود إبراهٍن هللا قبل لهارا اشرح   

 . ( 11 - 1  : 5 ) إَهاٌهها عي الًاتجة البركات دوى  

 ؟ للهالٍَي خالص واحذ إٌساى بهوت َكوى كٍف  
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 حٍاتهن َواظلوا اى الهؤوًٍي للهسٍحٍٍي َهكي هل ، وكاول حذود بال هو هللا غفراى كاى إرا

 خعة غبٍعة هًا السائل َفهن لن رووٍة أهل سؤال هو هزا كاى ؟ القذَن الهًوال ٌفس على

 ٌف جذَذة بحٍاة القذَهة حٍاتًا تغٍٍر إلى هزا أدى وقذ الهسٍح وع واحذا أظبحًا لقذ.  هللا

  . الهسٍح

 .  والهسٍح الهؤوي بٍي التً الجذَذة العالقة ظف   

 ؟ الجذَذة الحٍاة ٌف ستختبره الزي الطراع وواهو ؟ للخطٍة بالًسبة ووقفًا واهو 

 ؟ كٍف ؟ للًاووس وحذودَة أي هًاك هل  

 ، الخاغئة الزات الى َشٍر(  6 : 6 ) ٌف   

 الحٍاة على والعقاب الحكن تن لقذ .  «ٍةالخع عي أووات»  ( 11:  6 ) ٌف  

 فًٍا بتأثٍرها ٌشعر الزلًا ولكًًا القذَهة

 ؟ الخطٍة لتجًب َجاهذ أى الهسٍحً على َجب لهارا وا شخض سألك ارا  

    ؟ السؤال هزا على الرد ٌف تساعذك أى َهكي والتً الرسول بولس بها أتى التً الحجة واهً

 الرسول ولكي.  وقذسة حٍاة ٌحٍا لكً بالقوة وزودٌا(  22ع ) الخطٍة وي أحرارا أظبحًا لقذ

  .الخطٍة على َتغلب لكً َجاهذ أٌه بوضوح أشار بولس
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 وا هللا وًحًا ولقذ.  ٌتبعه لكً ولكي أٌفسًا َرضً وا ٌفعل لكً ال الهسٍح حررٌا لقذ

 . القذس الروح باععائًا رلك على َساعذٌا

 لكً ٌفعله أى َجب الزي ووا ؟ هللا وع حٍاتًا ٌف القذس الروح به َقوم الزي الذور هو وا   

 ؟ حٍاتًا تشكٍل َعٍذ أى لله ٌسهح

 ؟ الحاٌل وقتًا ٌف تساعذٌا الحقٍقة هزه وهل الهستقبل ٌف ًَتظرٌا الزي وا سجل  

ا َهوتوى ال الهؤوًٍي إى  ( 11:  1  )     ٍ  . روح

 هزه ببعغ قائهة دوى.  ألجلها ٌفرح أى ًَبغً التً األسباب وي العذَذ بولس لًا َعطً  

 . األسباب

 آَة للحفظ                                    

 لٍكوٌوا فعًٍهن سبق فعرفهن سبق الزَي ألى"  

 . "  كثٍرَي إخوة بٍي بكرا هو لٍكوى ابًه ظورة وشابهٍي

 (29:8رو)                                                      

 ( 65،  66عذدي  وا ٌقضً وقتا  ٌف الطالة بًفس العرَقة الهزكورة ٌف ) ٌادر ا
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 ؟ به تؤوي عها شخض سألك إرا ستقول وارا 

 شرح إلى تحتاج التً الهاوة الًقاط واستخرج األسبوع هزا عي ووزكراتك والحظاتك راجع

 .إَهاًٌا ٌفهن أى جذا هام أٌه لًا الرسول بولس ركر لقذ. وًك وتفسٍر

 أو " شٍعاى"  كلهة عي اكشف. الهؤوًٍي اةحٍ وَشوش َخرب لكً َسعى الشٍعاى

 لك َععٍها التً الكتابٍة الشواهذ بعض وادرس الهقذس الكتاب قاووس ٌف "  ابلٍس"

 . الكتاب

 . الٍهود واألون بٍي والطراع االختالف عي باحثا رووٍة رسالة اقرأ

 


