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  عزیزي قائد دورة ھذه الدراسة الكتابیة 
  
وِحیَِّة أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، فَلَْسُت أُِریُد أَْن تَْجھَلُوا١ ا ِمْن ِجھَِة اْلَمَواِھِب الرُّ ْنقَاِدیَن أَْنتُْم تَْعلَُموَن أَنَُّكْم ُكْنتُْم أَُمًما مُ ٢. َوأَمَّ

  ) ٢- ١:١٢كورنثوس ١. (إِلَى األَْوثَاِن اْلبُْكِم، َكَما ُكْنتُْم تَُساقُونَ 
  

اإلنقسامات، والزنا، : لدیھا العدید وس، و كانت الكنیسة في القرن األول كورنثكل كنیسة لدیھا مشاكلھا
 اضون بعضھم البعضیتنازعزن و حتى یق، وأعضاء والتعلیم السيء، والفخر ، وإدمان الكحول، والغیرة

نشكر الرب أن الوح سجل لنا كیف قاد بولس ھذه الكنیسة لحل المشاكل . كل أنواع المشاكل. في المحاكم
من  تعلم العدیدنكورنثوس و ٢و  ١، سندرس ھذین الكتابین وفي األشھر الثالثة المقبلة. بطریقة هللا

م بدراسة نقو ونحن. الكنیسة في القرن األولخطاء ھذه أل بالنسبةكنیستنا الدروس القیمة و ذات الصلة ب
 . ال تختلف كثیرا عن تلك الموجودة في كنائسنا أنھاسوف نتعلم المشاكل في كورنثوس، 

تعلیم  یطبقونفي كنائسنا الیوم من أولئك الذین ال یفھمون و البدعأیضا الكثیر من سوء الفھم و حتى  یوجد
نصائح لمساعدتك على معرفة  أنا أشتاقھذا ل، ولس بشكل صحیحالصغیرین لبو ینباالكت هللا لنا في ھذین

 ھاتان .ألسر، والكنائس، ولحیاتنالنتعلم الحقائق الروحیة العمیقة وحلول محددة وسوف . بولس المستوحاة
  .بالنسبة لناللفھم أسھل لكنھما رأینا في رومیة ومثل ما تحفة الھوتیة  نمثالتھما  تانالرعوی لتانالرسا

 
، و على وجھ التحدید أن دیة العملیة من العھد الجدید معابأننا نستطیع أن نفعل ھذه الدراسة التعبابتھج 

المشاكل  إلىنحن سوف ننظر  . كورنثوس 2و  ١نتمكن من دراسة ھذه الكتب ذات الصلة جدا من 
نرید أن ، لرسائل بولس الدراسة ھذه فياآلخرین  ندرس ونقودونحن  .الرئیسیة والحلول التي تصفھا

سأل ننرید بخشوع أن  ونحن ندرس ونعلم اآلخرین .األخبار الجیدة في حیاتنا تعبدي لھذانبحث عن تطبیق 
 :بحث عن أجوبة هللا على األسئلةنو 
 )مالحظة(           ؟یقولماذا  
 )التفسیر(         ماذا یعني ذلك ؟ 
 )تطبیق(   ؟وألولئك الذین أقودھمماذا یعني ھذا بالنسبة لي  

لوصول كلمة هللا للوصول الى كلمة هللا وأنت ومجموعتك تي ھي أن ھذه الدراسات سوف تساعدك صال
وعلى عائلتك وعلى حیاتك  أن تملك علىقوة كلمة هللا من خالل قوة الروح القدس عندما كنت تسمح ل . لك

ومعرفة  مانكإیتنمو في علمك و أن، صالتي تدرس وأنت .وفیرةالة ت، سوف تواجھ محبتھ ونعمالكنیسة
 . والرجاء في القیامة، هعودو، ولیسوع وقوتھأفضل 

 . وترشدك وأنت تقود ھذه الدراسةك تبارككون معك، وتنعمة ربنا 
  

 دیك وودوارد
  المصغرة الكتاب المقدس لمدرسةالكاتب القس و
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  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك كقائد ھو . لدراسة االستطالعیة على أساس الكتاب المقدسأعدت مدرسة الكتاب المقدس المصغرة ھذه ا

توجیھ ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة، واكتشاف المبادئ 
أربعة أشھر، وكدراسة ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في . الخالدة، واألھم ھو تطبیقھا على حیاتھم

لمساعدة في الكنیسة لتنمو لوفر لك بعض األدوات الكتابیة لتغذیتك ونموك أنت شخصیا وسوف ن استطالعیة
  .عددیاسواء روحیا أو 

  
 

  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك
 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  ٧٣- ٦١الدروس الصوتیة (إشعیاء إلى دانیال سلسلة من التسجیالت الصوتیة (  
 اسات التمارین للطالبمجموعة من كر 

  
 

  قبل الدرس
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. یَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَّذِ  .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 كذلك سیكون من األفضل أن یحضر الزوج والزوجة معا . عد نفسك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرون
إذا كان ذلك ممكناً، صلي . ولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفضل أن یأتي واحد من ال أحد

َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي . هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصالة ھي أقوى أداة لذلك. من أجلھم باالسم
إذا كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء  ).١:١٨لوقا (أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ 

 .  اجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجالأزو
  ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسیقى . مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب. المساعدةأطلب

 .والترحیب والتسجیل
 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 لكتابیة، وادرس كل درس على حدا متذكرا الدرس المسموع، والقراءات ا: كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  

  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس  تذكر كیف كان لطیفا. تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 البدایة بوقت للعبادة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھ.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . ، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیقاستخدام كتیب الطالب

، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى التطبیق
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كن حذراً تأكد من رصد الوقت و. تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة
  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا

 اشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القادمة.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 امأل ملف التقریر.  
 إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

ك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن من المھم أن نتذكر أن أولئ
. حتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیر. المتعلمین

معظم التالمیذ  فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن. األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة

من نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل 
كنك أن توقف التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء وقت الكافي لالستماع الجید، یماللذلك امنح .  شيء لنتذكره

ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي . لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، . سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

، یسوع "ابنھ"اركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع وشجع الجمیع على المش
 .المسیح
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  التصحیح والموھبة في كورنثوس
  

  ١الفصل 
 ٤٤الدرس الصوتي رقم  جدیدالعھد ال

تقدیم وإعطاء نظرة عامة عن رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس وفھم الموضوعات : الھدف
  .الرئیسیة بھا
الَِّذي ٨تَّى إِنَُّكْم لَْستُْم نَاقِِصیَن فِي َمْوِھبٍَة َما، َوأَْنتُْم ُمتََوقُِّعوَن اْستِْعالََن َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، حَ ٧

ھِ ُدِعیتُْم إِلَى َشِرَكِة اْبنِِھ أَِمیٌن ھَُو هللاُ الَِّذي بِ ٩. َسیُْثبِتُُكْم أَْیًضا إِلَى النَِّھایَِة بِالَ لَْوٍم فِي یَْوِم َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ 
َولِكنَّنِي أَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، أَْن تَقُولُوا َجِمیُعُكْم قَْوالً  .یَُسوَع اْلَمِسیحِ َربِّنَا

 )١٠-٧:١كورنثوس ١(اِملِیَن فِي فِْكٍر َواِحٍد َوَرأٍْي َواِحٍد، َواِحًدا، َوالَ یَُكوَن بَْینَُكُم اْنِشقَاقَاٌت، بَْل ُكونُوا كَ 
الرسالة األولى لبولس إلى أھل كورنثوس مماثلة لكل رسائل بولس الرعویة التي كتبھا إلى الكنائس التي 

ومثل معظم رسائلھ الموحى بھا، رسالة بولس الرسول األولى إلى أھل كورنثوس . أسسھا خالل خدمتھ
  .في إیمانھمتشجیع المؤمنین إرشاد وكنیسة كان یعرفھا جیدا من أجل تصحیح مشاكلھا و ُكتبت إلى

كورنثوس تعالج مشاكل محددة یفھم بولس أنھا متقیحة داخل ١األصحاحات األحد عشر األولى من 
. ھذه كانت تحول دون نموھا الروحي وشھادتم بشكل خاص وبشكل عام في مدینة كورنثوس. الكنیسة

من خالل . جزء البنائي لھذه الرسالة، ھو یقدم حلوال لمشاكل الكنیسةت األربعة األخیرة ھي الاألصحاحا
دراسة ھذه المشاكل وحلولھا یمكننا الحصول على نظرة ثاقبة عن كیفیة معالجة نفس تلك المشاكل عندما 

  . نظھر في كنائسنا الیوم
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  .أفضل إجابة اختر
 .أبدا لم یزرھا، كان یكتب إلى كنیسة بولس إلى أھل كورنثوسعندما كتب ؟ خاطئة صحیحة أو  -١
 ل من كنائس العھد الجدید التي لم یكن؟ كانت كنیسة كورنثوس واحدة من عدد قلیخاطئةصحیحة أو  -٢

 .مشاكل تقریبا الدیھ
 ونصائحالرعویة  مشاكلالكثیر من ال بولس األولى إلى أھل كورنثوس فیھا ؟ رسالةأو خاطئةصحیحة  -٣
 .ذلكل

كثیر من األحیان ال تختلف في الكنائس الیوم ھي في  الموجودةالمشاكل أنواع ؟ أو خاطئة صحیحة -٤
  .في كنیسة كورنثوسالتي كانت ن أنواع المشاكل كثیرا ع

  
  ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

  
 ؟ت كنیسة كورنثوسأي نوع من المجتمع كان -٥
 اإلنجیل فحصونالمؤمنین الذین كانوا ی غیر مجموعة صغیرة من -أ

 بانتظام في منزل كانوا یجتمعونالمؤمنین مجموعة من  -ب
 تجمع كبیر في مبنى كبیر  -ج
  .مؤسسة محلیة لھا تسلسل ھرمي قیادي قوي -د 
  
 ؟بولس عن القضایا في كنیسة كورنثوس عرفكیف  -٦
 .قال من الناسمع دائما إلى ما قیل وكان یست -أ

 .رؤیةكشف لھ الروح القدس في   -ب
 .شاركوه بھمومھمناس من كنیسة كورنثوس  -ج
  . رأى عن كثب ألنھ عاش في كورنثوس -د
  
 ؟س لمعالجة كورنثوسبولالتي استخدمھا كلمة ال" مكرسا"ما معنى أن یكون  -٧
 خطیئة وكامل أن تكون بال -أ

 تكون أكثر روحانیة من الناس العادیینأن  -ب
 لك ستخدام هللا الخاصةفرزا الأن تكون م-ج
  جمیع مناسك التحویل أن تمارس -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ ما ھي مشاكل أھل كورنثوس -٨
 . كنیسة منقسمة -أ

 .الكثیر من القساوسة فیھاكان  -ب
 .كانوا فقراء جدا -ج
 . كان بعضھم غیر أخالقي علنا -د
 . للغایة في التعامل مع الخطیئة ساةكانوا قا -ه
 .البعض كان لدیھم نزاعات قانونیة مع بعضھم -و
 . العشاء الرباني أساءوا استخدام  -ز
 .روحیةمواھب أن لدیھم  یظھرواجدا أن  كانوا متواضعین -ح
 .وا استخدامھاالمواھب الروحیة و أساءب جدا كانوا فخورین -ط
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 ي ممارسة المواھب الروحیة ؟أكثر أھمیة من جمیع اآلخرین ف أنھبولس  الذي قال عنھموقف الما  -٩
 الحماس -أ

 الحب -ب
 نضباطاال -ج
  طموحال -د
  

 ؟ھي القوة التي تحل المشاكل في الكنیسة، ما سبولوفقا ل - ١٠
 ، والتي تمكننا من العیش بطریقة جدیدةقوة قیامة یسوع -أ

 قوة التفكیر اإلیجابي - ب
 هللا في العھد القدیمإیاه الناموس الذي أعطانا  قوة -ج
  القانونیة المجتمع نظم قوة  - د
  

أن تكون لك عالقة بھا؟ كیف عالقتنا مع یسوع و  مشاكل الروحیة ألھل كورنثوس یمكنمن ال أي
 ؟عدنا على التغلب على ھذه المشاكلساقوة القیامة ت

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 

أن یمألك من سألھ ا .عمق احتیاجات قلوبناھ قد أعطانا أجوبة قویة وعملیة ألن روحألأشكر هللا 
كلمتھ ل ك في دراستكیبارك أنجل أ صلي من. تبعیتھ كل یومتسعى محبتھ و قوة قیامتھ وأنت تثق بھ و

 . كورنثوس ٢و  ١تعلم المزید عن ت وأنت
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حلوال محددة بولس الموحى بھا لحل مشاكل كنیسة كورنثوس أعطتنا طریقة كیف أن ق شرح وطب ا -١

 .المشاكل في كنائسنا الیوملعالج 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
جاءت طریقة الحب، كما كیف ق لمشاكل محددة وفردیة، اشرح وطب الخاصة ة إلى ھذه الحلولباإلضاف -٢

. ھذه المشاكل، ھي حل عام لجمیع ١٣في اإلصحاح 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
ة، أشیاء جسدیرھا باعتبافي كنیسة كورنثوس لمشاكل صنف كل ھذه اس عندما بول ھق ما یعنیحدد وطب -٣

 . في كنیستھممعھم ذھب لمناقشة األشیاء الروحیة سینھ ھو سوف یعلن أ قال انھ، ١٢في اإلصحاح 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
التي ھي جزء من التصحیحیة و الرعویة في ھذه الرسالة التي یتناولھاق األمور الروحیة اشرح وطب -٤
 .ة التي یصفھا لھذه الكنیسةحلول العامال

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
 .قوة القیامة ھي جزء من الحل العام لجمیع ھذه المشكالت المحددةأن  اشرح وطبق كیف -٥

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
الموضوع  ھل غیر، ١٥صحاحالقیامة في األ حدیثھ عننا الى ذروة البالغة الملھمة في رفعأن بعد  -٦

ا ِمْن ِجھَِة اْلَجْمعِ " كتب، ا عندما روحیقدم شیئا آخر فجأة أم  ؟ ١٦اإلصحاح في اآلیة األولى من " َوأَمَّ
 شرحا

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
وثن التي لل مھاضعف ومسألة أكل اللحوم التي تم تقدیاألق الحل الدینامیكي لمشكلة األخ اشرح وطب -٧

 . ١١-٨نوقشت في الفصول 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ھل انقسم المسیح؟
  
  ٢الفصل 

  ٤٥الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

الھدف أن نتعلم تعلیمات بولس إلى أھل كورنثوس بخصوص اإلنقسامات في الكنیسة وكیف 
 نعرف الحقائق الروحیة

َواِحًدا، َوالَ َولِكنَّنِي أَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، أَْن تَقُولُوا َجِمیُعُكْم قَْوالً ١٠
  )١٠:١كورنثوس ١( دٍ یَُكوَن بَْینَُكُم اْنِشقَاقَاٌت، بَْل ُكونُوا َكاِمِلیَن فِي فِْكٍر َواِحٍد َوَرأٍْي َواحِ 

 یَْعِرفُھَا أََحٌد ألَْن َمْن ِمَن النَّاِس یَْعِرُف أُُموَر اِإلْنَساِن إِالَّ ُروُح اِإلْنَساِن الَِّذي فِیِھ؟ ھَكَذا أَْیًضا أُُموُر هللاِ الَ ١١
وَح الَِّذي ِمنَ ١٢. إِالَّ ُروُح هللاِ  هللاِ، لِنَْعِرَف األَْشیَاَء اْلَمْوھُوبَةَ لَنَا ِمَن هللاِ  َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ ُروَح اْلَعالَِم، بَِل الرُّ

  )١٢- ١١:٢كورنثوس ١(
المؤمنون . كانت المشكلة األولى التي واجھھا بولس في رسالتھ إلى أھل كورنثوس ھي مشكلة اإلنقسام

لى من یر عكان تقییمھم عن قادتھم یستند إلى حد كب. كانوا منقسمین حول من ھو أعظم قائد في كنیستھم
لكن إذا كان المسیح یعیش في قلوب المؤمنین، فینبغي أن نتفق على . عمدوھم قادوھم إلى المسیح أو من

فقد كانت الرسالة . المسائل األساسیة المتعلقة بالمسیح، وأنھ ال ینبغي أن ینقسم المسیح على ھذه المسائل
  . ادةاألساسیة لبولس ھي أننا یجب أن نتبع المسیح ولیس أحد الق

ال یمكننا أن نتعلم الحقائق الروحیة . علم بولس أن روح هللا وحده ھو الذي یعلم األشیاء الروحیة لإلنسان
یجب علینا أن نتعلم الحقائق الروحیة عن طریق الروح . ببساطة من خالل العینین، األذنین، والقلب

  .ا المقدرة على معرفة وفھم فكر هللالروحیون ھم الذین حصلوا على روح هللا، وھذا الروح یعطین. القدس
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  .أفضل إجابة اختر
 .خالفات متكررة بینھم وكان كانت جماعة الكورنثوسیین منقسمة على نفسھا؟ أو خاطئة صحیحة -١
، سیحیین ھو أن جمیع المؤمنین لدیھم عالقة مع یسوع نفسھلوحدة بین الم؟ أساس اأو خاطئة صحیحة -٢

 .ؤمنونأولئك الذین ی یسكنروحھ 
 .هوأكد بولس أنھ الزعیم الحقیقي للكنیسة وجمیع الناس یجب أن یتبع ؟خاطئةصحیحة أو   -٣
  . بكلماتھ الحكیمة الكثیرةالحقیقة بأقنع بولس كورنثوس  ؟خاطئةصحیحة أو  -٤
  

  . ، اختر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟وفقا لبولس، ما ھو مفتاح الخالص -٥
 ودیةمعمال -أ

 حكمةال -ب
 وحدةال - ج 
  حقیقة اإلنجیلب اإلیمان -د
  
 ؟س، ما ھو مفتاح النضج الروحيبولوفقا ل -٦
 أداء الطقوس و القیام بالعدید من األعمال الصالحة -أ

 الفھم الفكري -ب
 قیادة قویة - ج
  اإلیمان بحقیقة اإلنجیل -د
  
 ؟كیف یتم توصیل اإلنجیل بطریقة أفضل -٧
 كلمات قویةب -أ

 منطق واضحب -ب
 وواثق شخص جريءمن  -ج
  قوة الروح القدسب -د
  
 ؟ما ھو مفتاح فھم حقیقة هللا -٨
 . یكشف لنا بروحھ ھو -أ

 . لنا ونشرحمبشرون بالغون ی -ب
 . یجب علینا أن ندرس بجد -ج
  . التأمل عن طریق تحدث اإلستنارةیجب أن  -د
  
 ؟موا األمور الروحیةأن یفھلماذا ھو غیر ممكن للبشر بطبیعة الحال  -٩
 . عدد قلیل من الناسأن یكشف الحقیقة لختار اهللا  -أ

 . بما فیھ الكفایة اءذكیأنحن لسنا  -ب
 .تمییز األشیاء روحیال أولئك الذین یولدون ثانیة لفتح قلوب وعقوی یمكن أن روح هللا فقط -ج
 .لم، ولكن معظم الناس لیس لدیھم الصبر أو البصیرة للتعمن الممكن -د
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 ؟یمكن أن یكون لدینامن ھو أفضل معلم  -١٠
 بولس و كتاباتھ -أ

 رعاتنا -ب
 الروح القدس -ج
  ضمیرنا -د
  

 ؟نا الحصول على تعلیم الروح القدسكیف یمكن  - ١١
 من خالل سنوات من التعلیم -أ

 عن طریف الوالدة الثانیة، والطلب منھ -ب
 المالئكةزیارات من خالل رؤى و  -ج
  الل التأمل العمیقمن خ -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(؟ كورنثوس ١الذین یصفھم بولس في ما ھي أنواع الناس  - ١٢
 غیر المؤمنین -أ

 المؤمنین -ب
 الرھبان والراھبات - ج
 نییجسدالالمؤمنین  -د
 حكماءال - ه
  

نھ؟ ماستنارة تحتاج  عما على وجھ التحدید،؟ أن یكون معلمكسبق لك أن سألت الروح القدس ھل  
 ؟ھ لك كل یومما یكشف تطیعتتغیر إذا كنت سوف كیف تعتقد أن حیاتك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

حتى نتمكن من فھم كلمتھ،  أن حقیقتھ متاحة لجمیع الذین یؤمنون وأنھ یعطینا روحھ أشكر هللا 
 .في الطاعة حتى تتبعھ كھك ویوجمصلي من أجل أن الروح القدس یفتح عینیك ویعل .، و طرقھوإرادتھ
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 أدلىق لماذا حول قادتھم، اشرح وطب التفاف المؤمنین في كورنثوس مشكلةس تصحیح حیث یحاول بول -١
 ھا لمعالجتھا؟تصریحاتھ في المقام األول إلى مجموعة اختارب

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ھو الحل الروحي الرائع" المسیح؟ھل انقسم "، ١ صحاحمن األ ١٣سؤالھ في اآلیة  لماذاق اشرح وطب -٢

لھذه 
المشكلة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، عندما نزرع ٢األول من الفصل و الجزء  ١في الفصل س كیف ینبغي لنا شخصیا تطبیق طریقة بول -٣

؟ نقود الناس إلى المسیح، ونتلمذھم في المسیحكنیسة ، 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یعتقد أنھ ینبغي أن باإلنجیل ور یبشبھا التعن الطریقة التي یتم  ٢و  ١ صحاحینلھم في األ قالماذا  -٤

؟ االستقطاب حولھنعلمھم عدم 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ من ماذا كان خائفا جدا .انھ كان معھم في خوف و رعدة كثیرة سیكتب بول، ٢في الفصل  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، عن ٢صحاحمن األ ١٦-٩، وخصوصا في اآلیات سیعلم بول كان ق ما، لخص وطبفي ھذا السیاق -٦
الروح القدس الحقیقة  ة التي یعلمنا بھاطریقال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بوابة و، األذن بوابةمن خالل بوابة العین، و  نتعلم نایكتب أن س، بولفي سیاق علم النفس التربوي -٧

 .الحقیقة الروحیة ندرسأو ق ما ھي ھذه البوابات بینما نحن نتعلم اشرح وطب.القلب، و بوابة الروح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  المحبة التي تواجھ بالعنایة
  
  ٣الفصل 

  ٤٦الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

الھدف أن نتعلم تعلیمات الرسول بولس إلى أھل كورنثوس حول القادة الروحانیین، إدانة  
 .اآلخرین، وكیفیة التعامل مع الخطیة في الكنیسة

بُّ الَِّذي َسیُنِیُر َخفَایَا الظَّالَِم َویُْظِھُر آَراَء إًِذا الَ تَْحُكُموا فِي َشْيٍء قَْبَل اْلَوقْ ٥ ِت، َحتَّى یَأْتَِي الرَّ
  )٥:٤كورنثوس ١.(َوِحینَئٍِذ یَُكوُن اْلَمْدُح لُِكلِّ َواِحٍد ِمَن هللاِ . اْلقُلُوبِ 

وحِ اْلقُُدِس الَِّذي ١٩ فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھَيِ◌كلھِ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠   )٢٠-١٩:٦كورنثوس ١.(فََمجِّ

ولكن بولس قال . عن باقي القادة في الكنیسة ویمیزونھكثیر من أھل كورنثوس كانوا یحكمون على بولس 
ھم یعني القلیل بالنسبة لھ، ألنھ یشعر أنھ غیر مؤھل أن یحكم على نفسھ، فكیف یقبل حكم لھم أن حكم

فعلم بولس أننا یجب أن نترك الحكم على قلوب ، ألن قلب اإلنسان أعمق من معرفة نفسھ األخرین علیھ؟
  .اإلنسان 

أحیانا یكون من . م أننا ال ینبغي أن نحكم على أي شخص أخر ألي سبب من األسبابالكتاب المقدس یعل
فمن مسئولیتنا كأعضاء في عائلة هللا أن . الضروري أن نحكم على أولئك الذین یصرون على خطایاھم
مواجھة أخ أو أخت في الرب ھو أمر . نواجھ أولئك الذین یضرون أنفسھم وغیرھم في جسد المسیح

وجسد المسیح یجب أن تكون مبنیة على الستعادتھم لعالقة مع الرب  إستراتیجیتنا. ھ ضروريصعب ولكن
الدافع لمواجھتھم یجب أن یكون دائما ھو الحب ویھدف إلى . فھم كیف أن أفاعلھم تضر حیاتھم وعالقاتھم

  .  استعادتھم
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  .أفضل إجابة اختر
لمشاكلھم ثم معالجة المشاكل  بحلول عامةنثوس رسالتھ إلى أھل كور سبدأ بول ؟خاطئةصحیحة أو  -١

  .المحددة قرب نھایة الرسالة
الحب ھو دلیل على أن علینا، و؟ المواھب الروحیة ھي دلیل على أن الروح القدس أو خاطئة صحیحة -٢

  .الروح في داخلنا
  .لإلیمان في قیامة یسوعأھل كورنثوس أي صعوبة  لم یجد، ؟ بشكل عامأو خاطئةصحیحة   -٣
  .مصدر اإلیمان المسیحي  الرسل ھم ؟أو خاطئةصحیحة  -٤
  

  .ر إجابة واحدة لكل سؤال، اختما لم یذكر خالف ذلك
  
  ؟غي لنا أن ننظر إلى القادة الروحیینكیف ینب -٥
  السلطات العلیا في حیاتنالھم كمن  -أ

   ه وأمناء على أسرارام كخد -ب
  ھم هللا أكثر من غیرھمناس یحبكأ -ج
  ناس مقدسین وأنقیاء أكثر من غیرھمكأ -د

  
  ؟یشیر ھذا عن النضج الروحي، ماذا یُستقطب المسیحیون حول القادة الروحیینعندما  -٦
  .روحیاجدا  ون غیر ناضجینزالیھم مثل األطفال ال  -أ

  .كذبةوال حقیقیینالالمعلمین بما یكفي للتمییز بین  ھم ممیزون وناضجون -ب
  .بالروح القدس یمتلئوالم سوع أو ی واحقا لم یعرف أنھم -ج
  .ین مثل قادتھم الذین یتبعوھمناضج واأصبح مأنھ -د

  
  ؟قادة روحیین فعالین الخدامصبح كیف ی -٧
  الصحیح عن طریق الحصول على التعلیم -أ

  ھبھا هللا لھمالمواھب التي ومن خالل  -ب
  بل الرأي العاممن قِ  -ج
  نعلى اآلخری السیطرة بسلطتھممن خالل  -د

  
  اآلخرین؟ ونمسیحیال یدینینبغي أن  كیف -٨
  .ینبغي لنا أبدا الحكم على اآلخرین تحت أي ظرف من الظروف ال  -أ

  .في الصالح من أنفسناأولئك الذین ھم أقل على ینبغي لنا أن نحكم فقط  -ب
م على دوافع ، ولكن ال ینبغي لنا أن نحاول أن نحكعالقتنایجب أن نحكم على اإلثم و لن تتسامح في  -ج

  .قلوب الناس
  .هأي شيء نریدفي ، لذلك نحن أحرار في الحكم على أي شخص نحن لنا فكر المسیح -د

  
  ؟نا األخالقيسلوكیؤثر على  أن ینبغيكیف إیماننا بیسوع وفقا لرسالة بولس إلى أھل كورنثوس،  -٩
  .أخالقنا  على اإلیمان بیسوع یغیر قلوبنا ولكن ال یؤثر -أ

  .یساعدنا على العیش باستقامةصالحین ولكن ال یمكن أن نكون أن  نرید نابیسوع یجعل اإلیمان -ب
  .خالقي بحیث نترك خطایانا وراءنا، والسلوك األیر قلوبنا، وعقولناغیب أن اإلیمان بیسوع یج -ج
  .أبدا مرة أخرىأال نخطئ حتى یتسنى  كاملینفي المسیح یجعلنا  اإلیمان -د
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   امل المسیحیون مع الخطایا الظاھرة والمعتمدة في الكنیسة؟أن یتع كیف یجب - ١٠
  .حثھم على التوبةو ینغیر أخالقیبإصرار  علینا أن نھتم بما فیھ الكفایة بمواجھة أولئك الذین ھم -أ

 المسیحیین ضد، لذلك ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ غیر مسموح لنا بالحكم على أي شخص -ب
  .اطئینالخ
   . ما یخطئون، ونخبر الجمیع بفجورھمعندحظ المسیحیین یجب أن نال -ج
مرة واحدة أو  ونأو الذین یخطئ لو قلیال حتىالذین یخطئون مع المسیحیین  ننتسبال ینبغي لنا أن  -د

  .ونمرتین ثم یتوب
  

  ؟ما ھو الدافع الصحیح لمواجھة شخص ما بخطیئتھ - ١١
  غضبال -أ

  غیرةال -ب
  البر الذاتي -ج
  الحب -د

  

روح فیھ كمسیحي؟ كیف یمكن للمجاالت حیاتك تعتقد أنك بحاجة إلى أن تنضج  نمأي مجال  في
  ھذا األسبوع؟ فیھ كسوف تسأل الرب أن یساعد في أي مجال؟ یساعدك في ذلك المجالالقدس أن 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

في المسیح ساعدك على مواصلة النمو یسألھ أن ا. في حیاتك الذینالروحیین  القادةأشكر هللا على 
  .أفعالك قلك، وقلبك ، وحتى تنضج أكثر في ع

  
   



16 
 

  
، ثم ینبغي أن نحكم في شيء حتى یأتي الربأننا ال  ٤ صحاحاإلتعالیم بولس في  نطبقكیف یمكننا أن  -١

غیر أخالقي؟ الوبخ الكنیسة في كورنثوس لعدم الحكم على الرجل  ٥ صحاحفي األ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ٥و  ٤ صحاحیناإلالحكم في نوعي ق اشرح وطب -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 ولس ومثلي ومثلك یُحكمون إیجابیا أو سلبیا؟ ذا سیفعل الرب عندما یعود حتى یجعل أناس مثل بما -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ ٥صحاح في األ جاءت، كما مھم جدا بالنسبة لنا تطبیق تعالیم االنضباط في الكنیسة لماذا ھو  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بولس لمشكلة أنھم كانوا یقاضون بعضھم البعض في محاكم  تطبیق حلیمكنك تلخیص وكیف   -٥

؟ كورنثوس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ووظیفة  دور بخصوص) ٤و  ٣ صحاحیناإلفي ( كنیسة كورنثوس لبولس  لما علمھتطبیق الما ھو   -٦

؟ ھمإیمانرحلة في  وھمعاأولئك الذین قادوھم إلى المسیح ور
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
سة الجنس ولكن أن لممارلیس جسمنا بأن  ١٣:٦كورنثوس  ١ تصریح بولس فيق نطبكیف لنا أن   -٧

؟ یكون ھیكل الرب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
 

   

  الذھاب إلى العمق
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  دلیل الزواج
  
  ٤الفصل 

 ٤٧الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .أن نتعلم تعالیم بطرس عن الزواج: الھدف
ةُ ِمَن هللاِ . أَنَا ُكوَن َجِمیُع النَّاِس َكَماألَنِّي أُِریُد أَْن یَ   اْلَواِحُد ھَكَذا . لكِنَّ ُكلَّ َواِحٍد لَھُ َمْوِھبَتُھُ اْلَخاصَّ

  )٧:٧كورنثوس ١.(َواآلَخُر ھَكَذا
بُّ ُكلَّ َواِحٍد، ھَكَذا لِیَْسلُكْ ١٧ . َوھَكَذا أَنَا آُمُر فِي َجِمیعِ اْلَكنَائِسِ . َغْیَر أَنَّھُ َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّ
  )١٧:٧كورنثوس ١(

فھو یتناول عددا من . كورنثوس یُعرف باسم أصحاح الزواج في الكتاب المقدس١اإلصحاح السابع من 
األسئلة وضعھا أعضاء كنیسة كورنثوس أمام بولس، إذ كتبوا لھ بما یختص بوحدانیة الزواج، والطالق، 

لقرون عدیدة، عندما كان أعضاء الكنیسة یسألون . أخرى، والعالقات الجسدیة في الزواج والزواج مرة
في ھذا اإلصحاح نكشف . رعاتھم أسئلة حول الزواج، كان الرعاة یستخدمون ھذا اإلصحاح كدلیل لھم

  .خط هللا للزواج، والعدید من المشاكل الزوجیة
وقد " ما ھو الزواج في عیني هللا؟: "كثر جوھریة ھویثیر ھذا اإلصحاح بعض األسئلة الصعبة جدا، واأل

قُھُ إِْنَسانٌ ": ١٩:٦جاءت اإلجابة على ھذا السؤال في مت  عندما یرتبط معا اثنان . "فَالَِّذي َجَمَعھُ هللاُ الَ یُفَرِّ
یمان ھذا اإل. ، ھما یلتزمان بعضھما ببعض ألنھما یؤمنان أن هللا قد جمعھما معامن المؤمنین في الزواج
. ، إنھا لیست قطعة من الورق ھي التي تقول أن االثنین ارتبطا قانونیالزواجھما اھو الذي یعطي استقرار

نظرا للمتغیرات الالنھائیة ألشكال الزواج في ھذا العالم، ینبغي أن یستند قرار الزواج على التوجیھ 
       .  اإللھي
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  .أفضل إجابة اختر
المسیحیون تحت كرب عظیم  فیھ وقت كانجاءت في بولس عن الزواج ؟ مشورة أو خاطئة صحیحة -١
 .اضطھادو
 .الزواج س؟ عارض بولخاطئةصحیحة أو   -٢
 . كورنثوس ١ فیھ كتب الذي غیر متزوج في الوقت س؟ كان بولأو خاطئة صحیحة -٣
  . لیم یسوعع تعیتناقض م سبول علیمت ؟خاطئةصحیحة أو  -٤
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال رما لم یذكر خالف ذلك، اخت
  
 ؟وبیة خیارا قیما بالنسبة للمسیحیة، لماذا العزسبولوفقا ل -٥
 . أنقیاء یبقوا، والمسیحیین یجب أن الجنس غیر مقدس، حتى في إطار الزواج -أ

 .من أجل الراحة ھالزواج ھو مجرد مؤسسة بشریة الناس وضعت -ب
 . جا أقدس و أكثر سعادة من المتزودائم األعزب -ج
  . خدمة الرب باھتمام فيوعلى التركیز أكثر  األعزب قادر -د
  
 ؟مھمة صحیة بین الزوج والزوجةالجنسیة العالقة ال لماذا -٦
 . الجنسي في إطار الزواج ھو أفضل دفاع ضد الفجور اإلشباع -أ

 . الزواج ھو اإلنجاب قصد هللا فقط من -ب
  .احتیاجاتھمإشباع  على یصروا الرجال والنساء یجب أن . ج
   الزم ، بل ھي مجرد لھوةمھم تلیس . د
  
 ماذا یقول الكتاب المقدس عن دیمومة الزواج؟ -٧
 . ریدیمتزوجین فقط طالما كالھما الزوجان  ظل یینبغي أن  -أ

 .من أجل أطفالھم ینمتزوج واظلیمن المھم فقط للناس أن  -ب
 .مدى الحیاة صمم هللا الزواج لیستمر -ج
  .، وحتى في السماءستمر إلى األبدالزواج ی -د
  
 جین غیر مؤمن في حین أن اآلخر مؤمنا؟ عندما یكون أحد الزو سبول یرشد ماذاب -٨
 . غیر متكافئین یكاناآلن شر األنھم الشریك الغیر مؤمن أن یطلقیجب  مؤمنالزوج ال -أ

 .الغیر مؤمن أن یؤمن بالمسیحیةطلب من الزوج ینبغي أن یُ  -ب
كن إذا كان الغیر ، ولي من أجل الزوج الغیر مؤمن ویكون وفیا لھصلمؤمن یجب أن یالالزوج  -ج

 .المؤمن یختار أن یترك، فعلى الزوج المؤمن أن یسمح لھ
  . لكي ال ینزعج الزوج الغیر مؤمن. المؤمن أن یتصرف كما كان قبل اإلیمانیجب على الزوج  . د
  
 طبق شرع هللا لنا؟كیف ینبغي أن ن -٩
 في كل حالةبنفس الطریقة ، دائما حسم بكل -أ

 ألفضل لكل شخصلدائما نسعى من خالل عدسة الحب و -ب
 انرید تطبیقھ التي فضفاضة جدا فقط في الحاالت بطریقة -ج
  .ما نرید نفعلنحن أحرار  .طبق علینامخلصون بالنعمة من خالل اإلیمان، فقواعد هللا لم تعد ت ألننا -د
  
  
  



19 
 

 الكثیر من الھجوم؟ واجھتألسر لماذا الزواج وا - ١٠
 .ھي خطة هللا والشیطان یرید عرقلة خطة هللا ةالزواج و األسر -أ

 .نزاعألن الناس ترغب في ال -ب
 .تلك الصورة ویدمركنیستھ والشیطان یرید أن یشوه الزواج ھو صورة لمحبة هللا ل . ج
 . بركة هللا یوقفلشیطان یرید أن ، واألن نعمة هللا لكنیستھ والمجتمع تتدفق من خالل األسرة . د
  

المقدس عن الزواج تختلف عن ؟ كیف معاییر الكتاب نظر هللالزواج في  أن یكونماذا تعتقد 
 ؟الزواج ك عنمجتمعمعاییر 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أن یرشدك سألھ ا، غیر متزوجإذا كنت  .ةیھبة العزوب على وأالزواج  على ھبة أشكر هللا سواء
نت أطالما  تشتیتساعدك على خدمتھ دون واسألھ أن یه في المستقبل بشأن الزواج، ستتخذ في أي قرار

وخدمة زوجتك بكل  ساعدك على خدمتھیعزز زواجك وی أنجل أ، صلي من إذا كنت متزوجا . أعزب
  . إخالص
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كان یعرف القضایا التي ینبغي  س، من خاللھبولل یكشف عن مصدر آخر السابع  إلصحاحكیف بدایة ا -١

؟  معالجتھا في ھذه الرسالة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كان یجیب على أسئلة جاءت إلیھ ، صحاحمشاكل الزواج في ھذا اإلل وحيبال یعطي حلوال س وھوبول  -٢

. من خالل دراسة الحلول اشرح ما ھي تلك األسئلة. في رسالة ُكتبت لھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یعطي رأیھ، ثم في أوقات أخرى یكتب أنھ  ھالرب ولكنمن انھ لیس لدیھ وصیة  أحیانا كتب سلماذا بول -٣

) ٤٠و ١٢و ١٠انظر في اآلیات ( ؟الذي یقولقول لھم ولكن الرب ھو ال ی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ھي آیة مفتاحیة تفسر لماذا بولس یضع قیمة عالیة للعزوبیة؟   ٢٦اآلیة  كیف -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
س أن یعطي غیر المؤمن بولمختلطا بین مؤمن وغیر المؤمن، لماذا ھو عدل لالزواج  ما یكونعند -٥

في البقاء في الزواج أو الخیار 
؟ھترك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لى إ ١٧اآلیات  كیف أن یسمعوا اإلنجیل ویخلصوا، قبل  لھما زواج وطالق متعدد تخیل زوجین كان -٦

عیش مع ر ثالث مرات، أن كل واحد یجب أن یلتزم أو یكررشاد، الم، وخصوصا اإلتنطبق علیھم ٢٤
 فقط وھو الذي كان معھ عندما آمن؟  واحد

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
غیر  ناس في جسد المسیحھل ینبغي لنا أن نتوقع أن نجد أ ،في ضوء ما كتب بولس عن التبتل  -٨

 . شرحا؟ الرب من دون ارتباكیرغبون في خدمة  متزوجین
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



21 
 

  الناسكل شيء لكل 
  
  ٥الفصل 

  ٤٨الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

أن نفھم تعلیمات بولس بشأن القضایا الصعبة في الكنیسة وكیف كان یطبق مبادئ الحریة : الھدف
 .في المسیحیة في حل تلك القضایا

َعفَاءِ ٩   )٩:٨س كورنثو١. (َولِكِن اْنظُُروا لِئَالَّ یَِصیَر ُسْلطَانُُكْم ھَذا َمْعثََرةً لِلضُّ
َعالَةَ؟ ھَكَذا أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الَِّذیَن یَْرُكُضوَن فِي اْلَمْیَداِن َجِمیُعھُْم یَْرُكُضوَن، َولِكنَّ َواِحًدا یَأُْخُذ اْلجَ ٢٤

ا أُولئَِك فَ . َوُكلُّ َمْن یَُجاِھُد یَْضبُطُ نَْفَسھُ فِي ُكلِّ َشْيءٍ ٢٥. اْرُكُضوا لَِكْي تََنالُوا ا أَمَّ لَِكْي یَأُْخُذوا إِْكلِیالً یَْفنَى، َوأَمَّ
  )٢٥- ٢٤:٩كورنثوس ١.(نَْحُن فَإِْكلِیالً الَ یَْفنَى

في كل حالة، سواء كانت . لمعالجة العدید من القضایا عند أھل كورنثوس ١١-٨كتب بولس اإلصحاحات 
ة مثل تناول العشاء الرباني، القضیة خارج الكنیسة مثل تناول طعام ُذبح لألوثان، أو قضیة داخل الكنیس

كان بولس یركز على العالقات بین اإلخوة واألخوات في المسیح، وكیف أن األقوى یجب أن یحتوي 
  .   األضعف في اإلیمان

نتعلم أنھ قبل أي شيء یجب أن األولى، : في ھذه اإلصحاحات، نتعلم ثالث مبادئ للحریة في المسیحیة
ثالثا، نتعلم أن . نحن نتعلم أن أعمالنا یجب أن تؤدي إلى خالص اآلخریننیا، ثا. یكون اھتمامنا ھو مجد هللا

القضیة لیست ما ھو صواب أو خطأ، وال ما ھو من حقنا أن نفعل . فائدة اآلخرین أھم من فائدتنا الخاصة
دما عن. لكن المسألة ھي ما ھو یمجد هللا، ما یؤدي إلى خالص اآلخرین، وما ینفع اآلخرین. أو ال نفعل

   . نفكر في ھذه المبادئ الثالثة ندرك مفھوما یعلمھ لنا بولس فیما بعد وھو المحبة
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   أفضل إجابة اختر
 حبولكن  صواب وخطأ؟ العدید من القضایا في العقیدة المسیحیة لیست مسألة أو خاطئة صحیحة -١
 .آلخرینا

لألصنام في  مذبوحةأكل اللحوم الأن ی سؤال عما إذا كان مسیحیا یجبكان ال ؟خاطئةصحیحة أو   -٢
 .المسیحیة في ایة األھمیة ألن القواعد حول تناول الطعام والشراب ضروریةغ
كان سھال ذلك التي في المسیحیة، ل وثنیة في كورنثوس مشابھة جدا إلىال تكان ؟خاطئةصحیحة أو  -٣

 . دینھم الجدیدللمؤمنین ممارساتھا وتحویلھا ل
 .التقید بالحرفكره عم الحریة الروحیة للمؤمنین و دس ؟ بولةأو خاطئ صحیحة -٤
س للمرأة دونیة ولم یكن یعتقد أنھا على قدم المساواة مع الرجل بول كانت نظرة ؟خاطئةصحیحة أو  -٥

  . في نظر هللا
  

  . ر إجابة واحدة لكل سؤال، اختما لم یذكر خالف ذلك
  
حوم المقدمة لألصنام ال الل وأن أكلوا أن األصنام لیست شیئا كان تعلیم بولس إلى أولئك الذین فھم ذاما -٦

 ؟معنى لھا
 . األقویاء یوبخون الضعفاء بسبب عدم فھمھمیجب أن أولئك  -أ

 .أن األقویاء یتجاھلون الضعفاء ویفعلون ما یشاءونینبغي  -ب
 . أن األقویاء یكونوا قدوة للضعفاء بإظھار حریتھم بوضوح ینبغي -ج
  .ألقویاء یحترموا قناعات الضعفاء وال یسیئون إلیھمایجب أن  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ لتحدید السلوك السلیم عیار مھمم أي من التالي ھو -٧
 مجد هللا -أ

   الستحسان الشخصيا -ب
 الرغبات األنانیة -ج
 خالص اآلخرین -د
 الربح الشخصیة -ه
 اآلخرین منفعةربح أو  -و
 الحقوق الشخصیة -ز
  فظة على الذاتالمحا -ح
  
 ؟فلسفة المسیح أفضللخص تأي من الكلمات التالیة  -٨
 كسبال -أ

 الحصول  -ب
 منحال -ج
 عامتناال -د

 
 ؟ء لكل الناس لكي یخلص البعضنھ سیصبح كل شيعندما قال أ سماذا یعني بول -٩
 المسیح، لكسب الناس إلى األخالقیةغیر  وأخطورة النھ سیفعل أي شيء، بغض النظر عن مدى إ -أ

 یبشرھمیر رسالتھ لتتناسب مع رغبات أولئك الذین إنھ سیغ -ب
 نھ مسیحیاإأحد ال یعرف حتى نفسھ ل اتمویھسیصنع  نھ إ -ج
رسالتھ ألولئك الذین في  الالزمة في األمور الثقافیة واالجتماعیة حتى تصل تعدیالتال سیجريإنھ  -د

  .إلیھاالستماع إلى احاجة 
  



23 
 

 ؟سھ في خدمتھلس نفبو وصفكیف   - ١٠
 لیسوع المسیح كعبد أو خادم -أ

 كیھودي متدین -ب
 سابقكیھودي  -ج
  كخبیر في المسیحیة -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(؟ ، بشكل غیر الئقیمارسون المناولة، أو العشاء الربانيأھل كورنثوس  كیف  - ١١
 . مالكثیر من الطعا واأن یجلب ھمال یمكنالذین فقراء والضد  ینحازون أنھم -أ

 . ھا مع الطقوس الوثنیةوندمجی أنھم -ب
 . سكرالحالة  حتى یصلوا إلىالخمر  ونإنھم غالبا ما یشرب -ج
 .بموقف أنانيجاءوا  - د
  .مرة واحدة فقط في السنة یفعلونھا -ه
  

 ؟بالعشاء الربانيعندما نحتفل  مع من نحن نتواصل - ١٢
 مع هللا فقط -أ

 مع المسیحیین فقط -ب
 لمسیحییناومع هللا  -ج
  خرین ، وحتى غیر المؤمنیناآلمسیحیین والمع هللا،  -د
  

؟ كیف تعتقد أنھ سوف ستسألھ، ماذا كنت عن القضایا الصعبة في كنیستك سإذا كنت تكتب لبول
 ؟للقضایا في عالقاتكومبادئ الحریة المسیحیة " قانون الحب"یطبق 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

عطیك اسألھ أن ی .ھالتي أعطانا لخدمتالحریة بھ و ي نعیشالذ" قانون الحب"أشكر هللا على 
اسألھ قبل كل شيء أن یمألك من . وأنت تطبق مبادئھ على حیاتك وفي عالقاتك مع اآلخرینالحكمة 

   . محبتھ ویساعدك حتى تسعى دائما لخیر اآلخرین
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والتي لھا صلة بحلول بولس للمشاكل في كورنثوس ما ھي المشاكل التي لدینا في كنائسنا الیوم  -١
والمتعلقة بأكل اللحوم المذبوحة لألوثان؟ ) ١١- ٨المسجلة في الفصول (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عن مدى  األمر یتعلق أو خطأ، ولكن صوابكیف یمكننا شخصیا تطبیق تعالیم بولس أنھ لیس عن   -٢

 )١٤ رومیةولنتأمل أیضا ( أكل ھذا اللحم؟ ننحن نحب األخ األضعف الذي یعتقد أنھ من الخطأ أن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بھا ھو طبقیالذي یوضح الطریقة التي )  ٢٣-١٩:  ٩في  المسجل(  العمیق بولس ق بیانلخص وطب -٣

 ٨ صحاحاإللھم في  اي وصفھتشخصیا المبادئ ال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ینبغي أن ق ثالثة مبادئ عن رعایة شعب هللا، حدد وطب  ٣٣-  ٣١:١٠ونحن ننظر في اإلصحاح   -٤

أو القضایا التي لیست سوداء أو بیضاء أو  " رمادیة"بقضایا نا عندما نتعامل مع ما یمكن أن نسمیھ توجھ
 .یھا الصواب من الخطأیتضح ف

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حول دور ووظیفة المرأة في الكنیسة؟  ١١ صحاحاإلبولس في  ھق ما یعلمنطبكیف لنا أن نلخص و -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، كما ھو مسجل الذاتیة في الكتاب المقدس عن الفقرات التاریخیة والسیربولس  رأيكیف یمكن تطبیق   -٦

؟ ١١:١٠كورنثوس  ١في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
العمیقة و نصائحھ  ٣٣- ٢٣:  ١١ صحاحفي اإل الموحى بھا عن المناولةق تعلیمات بولس لخص وطب -٧

 . ١٤-١٢:١٠اإلصحاح  حول التغلب على إغراء الخطیئة في
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  عمل المسحة
  
  ٦الفصل 

  ٤٩الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

أن نفھم تعالیم بولس عن المواھب الروحیة، وكیف أن جسد المسیح ینبغي أن یعمل في : الھدف
 .وحدة

وِحیَِّة أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، فَلَْسُت أُِریُد أَْن تَْجھَلُوا١ ا ِمْن ِجھَِة اْلَمَواِھِب الرُّ   .َوأَمَّ
وَح َواِحدٌ ٤ بَّ َواِحدٌ ٥. فَأَْنَواُع َمَواِھَب َمْوُجوَدةٌ، َولِكنَّ الرُّ َوأَْنَواُع أَْعَمال ٦. َوأَْنَواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدةٌ، َولِكنَّ الرَّ

  )٦-٤؛ ١:١٢كورنثوس ١. (ةٌ، َولِكنَّ هللاَ َواِحٌد، الَِّذي یَْعَمُل اْلُكلَّ فِي اْلُكلِّ َمْوُجودَ 
وا لِلتَّنَبُِّؤ، َوالَ تَْمنَُعوا التََّكلَُّم بِأَْلِسنَةٍ ٣٩ َوْلیَُكْن ُكلُّ َشْيٍء بِلِیَاقٍَة َوبَِحَسِب ٤٠. إًِذا أَیُّھَا اِإلْخَوةُ ِجدُّ

  )٤٠- ٣٩:١٤كورنثوس ١.(تَْرتِیبٍ 
في ھذا . ، یبدأ القسم البنائي من رسالة بولس١٢كورنثوس ١بعد المقطع الطویل التصحیحي الموجود في 

أوال، نتعلم أن المؤمنین الموھوبین لدیھم مواھب . اإلصحاح نتعلم مبدأین عكس بعض ولكنھما متكاملین
كل المؤمنین الموھوبین في .  لزوم لھإذا كان اثنان منھما متماثلین تماما، فواحد منھما ال. روحیة مختلفة

، فالبعض معلمین، والبعض اآلخر أنبیاء. كل األعضاء لیس لھم نفس الھبة. كنیسة محلیة ضروریین
كنیسة ممتلئة من الروح القدس تضم . والبعض ممیز، والبعض لھ موھبة اإلدارة، والبعض موھبة الخدمة

ھب روحیة مختلفة، والتي ھي تحت سیطرة الروح لجسدھا مجموعة كبیر من الناس المباركین بموا
  .القدس

في . ما یحدث عندما تھتم الكنیسة بموھبة فوق األخرى، وتحدیدا موھبة األلسنة ١٤یوضح اإلصحاح 
ھم اعتبروا أن . كورنثوس الذین یتكلمون بألسنة یعتبرون أنفسھم أفضل من أولئك الذین ال یتكلمون بألسنة

الدة الجدیدة، بدال من أن تكون واحدة من العدید من المواھب الروحیة للروح ھذه الھبة دلیل على الو
لقد . مواھبنا الروحیة یجب أن تستخدم لبنیان جسد المسیح ولیس لتقسیمھ. القدس التي یعطیھا هللا للمؤمنین

  .منحھا هللا لتعزیز الوحدة بین تنوع المواھب والخدمات
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   أفضل إجابة اختر
إال أن بولس یعتبرھم الكثیر من المشاكل،  على الرغم من أن كورینثوسیین لدیھمخاطئة؟ أو  صحیحة  -١

 . روحیین ومفروزین 
 .ثمارھا خدمة وحملللمؤمنین حتى یتمكنوا من ال بات؟ الروح القدس یعطي الھأو خاطئة صحیحة -٢
 . ؟ هللا یعمل بطرق مختلفة من خالل مختلف الناسأو خاطئةصحیحة  -٣
  مسیحیا ك؟ التكلم بألسنة یثبت انخاطئةحیحة أو ص -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 )اختر كل ما ینطبق(الروح الكنیسة؟  الملء منأي من التالیة ھي خصائص  -٥
 تنوع -أ

 وحدة -ب
 نتظاماال -ج
  كمالال-د
  
 والتي تعمل كمجموعة متنوعة من المواھب؟ الممتلئة بالروح القدس الكنیسة  سبولیقارن ماذا ى لإ -٦
 الید -أ

 الكرم -ب
 المؤسسة -ج
  الجسد -د
  
 ؟المواھبالروح القدس یعطي لمن  -٧
 كل مؤمنل -أ

 ألولئك الذین یطلبون بجد في الصالة -ب
 الناضجینلمسیحیین ل -ج
  تبرعاتما یكفي من ال یعطونأولئك الذین یحضرون الكنیسة كل یوم أحد و  -د
  
 ؟یتكلمون ولئك الذین الأل أن ینظروابألسنة  یتكلمونكیف ینبغي ألولئك الذین س، بولقا لوف -٨
 . لیسوا مسیحیین لسنھباأل یتكلمون أن أولئك الذین ال وافترضیینبغي أن  -أ

  ال یتحدثون باأللسنةعلیھم أن یدركوا أنھم أكثر روحانیة من أولئك الذین  -ب
  . وال یوجد موھبة أھم من غیرھامختلفة، موھبة لدیھ أن كل شخص  واتذكریینبغي أن  -ج
  . عالمة على عدم النضج يفعلیھم أن یدركوا أن التكلم بألسنة ھ -د
  
 ؟الروح القدسعمل أي من التالي ھو النھج المناسب لفھم  -٩
 وجد أحد یستطیع أن یعرف حقا كیف یعمل عملھ ألنھ ال ی تجاھل -أ

 للغایة تجاھل عملھ ألنھ مثیر للجدل -ب
 عملھلفھم البحث في الكتب والسعي  -ج
 ھمنا نبلتقلید عملھ فقط إلثبات أننا قُ  -د
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 ؟غي أن تصاحب دائما استخدامنا للمواھب الروحیةالسمة الروحیة التي ینب - ١٠
 حماسةال -أ

 الحب -ب
 كبریاءال-ج
  منافسةال -د
  

 ؟اع المؤمنیناجتم أثناء" بلیاقة"بالقیام بكل شيء  سماذا یعني بول - ١١
 . خدمات العبادة تتبع دائما خطة محددة للغایةأن ینبغي  -أ

 .ینبغي دائما أن تنظم قیادة الكنیسة في تسلسل ھرمي واضح للغایة -ب
 .في الكنیسة ألن ھذا ھو التخریب بألسنة وایتكلمأن یجب على الناس أبدا ال -ج
  .نآلخریل مھذبة بالنسبة ینبغي أن یتم كل شيء بطریقة -د
  

المبادئ التوجیھیة في الكتاب ، ما ھي ن شخص ما یتحدث بألسنة في الخدمة، إذا كاوفقا لبولس - ١٢
 ؟المقدس

 . في نفس الوقتلجمیع اتحدث أن یینبغي  -أ
 واحد فقط أو اثنین یجب أن یتكلم -ب
 یجب أن یكون ھناك دائما مترجم -ج
  الكنیسة یجب أن یكون منظم ولتنویر -د
  

 ؟ا لھذا الجسدتقدمھو لدیك أنھا تعتقدالموھبة التي ؟ ما كجسد واحد هللا یعمل معا كیف ترى شعب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

لیخدم بعضھم البعض، وھو یعطي كل واحد موھبة ستخدام جمیع شعبھ الأشكر هللا على خطتھ 
   . اسألھ أن یساعدك على اكتشاف وتطویر كل موھبة أعطاھا لك. روحیة لیستخدمھا
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وعملھ عمل الروح القدس في داخلنا معجزة ق االختالفات بین وطب، اشرح ١٢استنادا إلى اإلصحاح  -١
 علینا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
دلیل ما ھو " ثمر الروح" سفینا ھو ما یسمیھ بول عمل الروح القدسدلیل  ،٢٣- ١٦:  ٥وفقا لغالطیة   -٢

، وكیف یمكن لنا تطبیق ذلك شخصیا؟ ١٢ صحاحعمل الروح القدس علینا وفقا لإل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الروح القدس  دورخاطئة عن  اعأوضق خمس ، حدد وطب١٢صحاح استنادا إلى الجزء األول من اإل -٣

 ھا بولسكما یصف
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تعمل داخلھم الذین لدیھم معجزة "العبارة  من ھم المتلقین المواھب الروحیة من الروح القدس؟  لماذا -٤
مھمة؟ " علیھمو

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ غیر المؤمنین، أو وأولئك الذین یحصلون علیھاعطي هللا المواھب الروحیة إلرضاء الكنیسة، ھل ی -٥
 . شرحا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بمؤمن آخر ومخزونة لھ؟  الخاصة  الخاصة بك أوالموھبة كیف یمكنك أن تأخذ  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بحاجة  ، وكیف أنھممختلفة عنكلدیھم مواھب روحیة  إلى مؤمنین في كنیستكبحاجة  كنأشرح كیف ا -٧
 .یكلإ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق
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  جوھر الموھبة
  
  ٧الفصل 

  ٥٠الدرس الصوتي رقم  الجدیدالعھد 

 .أن نفھم أھمیة المحبة ولماذا القیامة أمر أساسي لإلیمان المسیحي: الھدف
َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ٥اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، . ْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ ا. اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُقُ ٤

َؤ،  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ ، ٦لِنَْفِسھَا، َوالَ تَْحتَدُّ قُ ٧َوالَ تَْفَرُح بِاِإلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ ُكلَّ  َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ
اُت فََستُْبطَُل، َواألَْلِسنَةُ . اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  ا النُّبُوَّ َوأَمَّ

  )٨- ٤:١٣كورنثوس ١. (فََستَْنتَِھي، َواْلِعْلُم فََسیُْبطَلُ 
ِل َما قَبِْلتُھُ أَنَا أَْیًضافَإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْیُكْم فِي ا٣ َوأَنَّھُ ُدفَِن، ٤أَنَّ اْلَمِسیَح َماَت ِمْن أَْجِل َخطَایَاَنا َحَسَب اْلُكتُِب، : ألَوَّ

َدْفَعةً َواِحَدًة َوبَْعَد ذلَِك ظَھََر ٦. َوأَنَّھُ ظَھََر لَِصَفا ثُمَّ لِالْثنَْي َعَشرَ ٥َوأَنَّھُ قَاَم فِي اْلیَْوِم الثَّالِِث َحَسَب اْلُكتُِب، 
  )٦-٣:١٥كورنثوس ١.(َولِكنَّ بَْعَضھُْم قَْد َرقَُدوا. ألَْكثََر ِمْن َخْمِسِمئَِة أَخٍ، أَْكثَُرھُْم بَاق إِلَى اآلنَ 

  
كورنثوس، لكنھ قدم حل واحد یمكن تطبیقھ ١عرض بولس العدید من الحلول للمشاكل التي واجھھا في 

  . ةحبمھذا الخل ھو ال. ھ المسیحیینعلى كل مشكلة روحیة یمكن أن تواج
ھذه الكلمة ". أغابي"لكن الكلمة التي استخدمھا بولس ھي . ھناك العدید من الكلمات الیونانیة بمعنى الحب

من الصعب . تصف الطریقة التي یحبنا بھا هللا والتي أرادنا أن نحب بھا بعضنا البعض كثمرة لروح هللا
  .١٣وھذا ما فعلھ بولس في اإلصحاح . یمكننا وصف صفاتھتحدید ھذا النوع من الحب، ولكن 

على الرغم من أن الكورنثوسیین الیونان كانوا . ھو إصحاح القیامة في الكتاب المقدس ١٥اإلصحاح 
مؤمنین، إال أن تراثھم الحضاري بین الفالسفة الیونانیین استمر یؤثر على تفكیرھم، جعلتھم خلفیتھم 

ذكرھم بولس أن . خارق للطبیعة وخاصة قیامة المسیح وقیامة جمیع المؤمنینالفكریة تشككھم فیما ھو 
كان ھذا ھو اإلنجیل الذي خلصھم . كرز بھ والذي آمنوا بھقیامة المسیح جزءا حیویا من اإلنجیل الذي 

   . وكان أساس نظام إیمانھم بكاملھ
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   أفضل إجابة اختر
إثبات الحب من أكثر أھمیة المواھب الروحیة من ممارسة س، بول؟ وفقا لخاطئةصحیحة أو   -١

 .لآلخرین
 . علینا ھو مواھب الروح أتىأو خاطئة؟ الدلیل على أن الروح القدس قد  صحیحة -٢
  . ةحبمال الدلیل على أن الروح القدس داخلنا ھي أو خاطئة؟ صحیحة -٣
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 ؟ةحبمھي خصائص ال أي من التالیة -٤

 الحقیقة               الغیرة 
 نفاد الصبر                 فخر ال

 الثقة                  مل األ
 األنانیة             المثابرة 

 التفاخر                حمایةال
 إلدانةا               الصبر

 التحمل              الغضب
 طفللا

 
 )اختر كل ما ینطبق( ھي" أغابي" ةحبمال  -٥
 ال تنتھي -أ

 غیر مشروطة -ب
 ملھمة -ج
  قاومتال  -د
  
   محبة هللا لإلنسان، وحب اإلنسان لإلنسان؟" أغابي" أي من التالي یصف الفرق بین  -٦
 .ستند على القرارات الفكریةتاإلنسان حب تستند محبة هللا على المشاعر، ولكن م -أ

 .مشروطة ةحب البشریملمحبة هللا غیر مشروطة، ولكن ا -ب
یحبون أي  ، ولكن البشریكثرون من األعمال الصالحةهللا یحب فقط بعض الناس خاصة الذین  -ج

 .شخص
  .ةمستمرة ودائماإلنسان  ةمحبة هللا تتغیر في كثیر من األحیان، ولكن محب . د
  
 یلھم الناس الذین یحبون بطریقة أغابي اآلخرین بأن یكونوا أفضل؟  كیف -٧
 . خرینیرون األفضل في اآل -أ

  ینتقدون اآلخرین حتى یغیرون طریقھم-ب
 .نیالتحسمن اآلخرین یطلبون  - ج
  .لیست صحیحة عن أنفسھم اأشیاءیجعلون الناس یعتقدون  -د
  
 ؟تسقط أبداال  ةحبمل أن الس عندما قاماذا یعني بول -٨
 . اآلخرین ةحبمفي  ونفشلیالمسیحیون لم  -أ

  لحقیقیة ال تتوقف أبدامشاعر المحبة ا -ب
 . وال تنتھيقاوم ال ت" أغابي"ة الحقیقی ةحبمال -ج
  .دائما في المقابل ناأنھم یحبونعندما نحب الناس، ف -د
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 ؟الثالثة التالیةالمواقف الروحیة موقف من ھو أعظم  ما، سبولوفقا ل -٩
 یماناإل -أ

 رجاءال -ب
 ةحبمال - ج
  .نھم جمیعا على قدم المساواةإ. أعظم من غیرهلیس ھناك ما ھو  . د
  

 )ر اثنین من التالیةاخت (اإلنجیل؟ األساسیتین في حقیقتین ھما الما  - ١٠
 .ھامقائد روحي كان یسوع  -أ

 . مات یسوع من أجل خطایانا -ب
 . كان یسوع معلم مقنع -ج
  .قام یسوع من بین األموات - د
  

 ؟قیامة یسوع ما مدى قوة الدلیل على - ١١
 .ه، ولكن ال أحد رأقامبأنھ  وافقط عدد قلیل من الناس تكھن ،اجد ضعیف -أ

 .قامرأوه بعد أن  تالمیذه قالوا أنھم ،ضعیف إلى حد ما -ب
  . قوي نوعا ما، عدد قلیل من الناس باإلضافة إلى تالمیذه قالوا أنھم رأوه بعد أن قام -ج
كثر أل، بل ومن األشخاص اآلخرین عدیدة لتالمیذ االثني عشر وللعدیدیسوع ظھر مرات  ،جداقوي  -د

  . شخص في وقت واحد ٥٠٠من 
  

 ؟اإلیمان بھشعب كورنثوس صعوبة في وجد فیھ المسیحي  اإلیمان أي جزء من - ١٢
 .روحیةموھبة لقي مكن أن یبأن كل مسیحي ییمان اإل -أ

 . حكمة من هللا یمان بأن المسیحیین یمكن أن یكون لھماإل -ب
 .في یوم من األیام من بین األموات سیقومونیین بأن المسیح یماناإل -ج
  .من األیامبأن یسوع قد یعود مرة أخرى في یوم  یماناإل - د
  

كیف ، في عالقاتھ؟ إذا كان األمر كذلك" أغابي"یمارس المحبة  اسبق لك أن رأیت أي شخص ھل
 ؟شخص تعرفھتمارس ھذه المحبة مع أن  كیمكن وكیف؟ ةحبممن أنواع ال اعن غیرھ ةمختلف يھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

 .قاومتھاالتي ال تستطیع م، وال تسقط أبداالتي ملھمة، والمشروطة، المحبتھ غیر  على  رأشك
" أغابي"ة حبمال إلظھار ةعطیك فرصاسألھ أن ی. أن تختبر محبتھ بأكثر عمق كل یوم جلصلي من أ

 .لآلخرین
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 أعظم من المحبة؟ لیست  ھي التياألمور ھي ، ما سبولوفقا ل -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ رجاءیمان والمن اإل المحبة أعظملماذا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ المحبة أعظم من المواھب الروحیةلماذا  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ال شيء وكل شيء أقوم بھ ھو غیر مربح أنا ةحبم، من دون الإذا كان لدي كل ھذه األمورلماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ عنھاكتب تحلیال للمحبة التي  ٧-٤من بولس في اآلیات  ذكرھاالتي  ١٥ال ما ھي الفضائل -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ، مثل أطفالك ، واآلباء ، شریك الزواجھلى شخص ترید أن تحبعكیف یمكن تطبیق تلك الفضائل   -٦

؟ معھم، و أعدائك ، والناس الذین لدیك عالقة عدائیةغیر المؤمنینالمؤمنین اآلخرین ، 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یوحنا ١أنظر (؟ ةقیھذه الطرمن الممكن بالنسبة لنا أن نحب بجعل ة التي تدینامیكیة الوحیدالما ھي  -٧

١٦:٤( 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  الخادم أوراق إعتماد
  
  ٨الفصل 

  ٥١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .كورنثوس وفھم الغرض من كتابتھا تقدیم رسالة بولس الثانیة إلى أھل: الھدف
األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاَر : إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ ١٧

أَْي إِنَّ هللاَ ١٩یحِ، َوأَْعطَانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا لِنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمسِ ١٨. َجِدیًدا
إًِذا ٢٠. الََحةِ َكاَن فِي اْلَمِسیحِ ُمَصالًِحا اْلَعالََم لِنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَھُْم َخطَایَاھُْم، َوَواِضًعا فِینَا َكلَِمةَ اْلُمصَ 

- ١٧:٥كورنثوس ٢. (تََصالَُحوا َمَع هللاِ : نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ . یَِعظُ بِنَانَْسَعى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ 
٢٠(  

تلقى العدید من أھل كورنثوس رسالة بولس بالقبول والدعم، ولكن بعض الناس في الكنیسة بدءوا 
ختل والبعض ظنوا أنھ كان م. یھاجمون بولس في رسولیتھ، وآخرون انتقدوا قدراتھ على الكالم والوعظ

لم تنقض أیة نقطة من  االنتقاداتلكن ھذه . كثیرون شعروا باإلھانة أنھ لم یأتي شخصیا لزیارتھم. العقل
بدال من ذلك ھاجموا بولس . النقاط التي شدد علیھا بولس في رسالتھ، ألن منطقھ كان غیر قابل للرفض

   . وعندما سمع بولس بھذه األمور، كتب لھم رسالتھ الثانیة. نفسھ
ي ة من أجل اإلنجیل، التقدر المعاناشرح  كما. كورنثوس، دافع بولس عن رسولیتھ وطبیعة خدمتھ٢في 

لقد وصف ھدف الخدمة أن حیاة المسیح تعمل . برھا، والتي تؤھلنا لنقوم بخدمة التعزیةھو أیضا قد اخت
تتمحور حول المسیح، فقال أن حیاتھ كلھا ودوافعھ . في داخلنا لتغیرنا وتشھد عن عمل المسیح في حیاتنا

  .الذي منحھ، ھو وكل المؤمنین خدمة المصالحة لجلب الناس إلى شركة مع هللا
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   أفضل إجابة اختر
جیدا على رسالة بولس األولى  ھاالكنیسة في كورنثوس كان رد فعلأو خاطئة؟ بشكل عام،  صحیحة -١

 .لھم
انھ كان ضعیفا وغیر فعال كقائد، و لیس  ونس ویعتقد؟ بعض الناس ال یحبون بولأو خاطئة صحیحة -٢

 . احقیقی رسوال
 . خدمتھلدفاع عن س لم ینفق الكثیر من الجھد ل؟ بولخاطئةصحیحة أو   -٣
 .لئك الذین یخدمون هللاكورنثوس یحتوي على الكثیر من النصائح الجیدة ألو ٢؟ أو خاطئة صحیحة -٤
  .كل من یؤمن بیسوع لوصف" قدیس"خاطئة؟ یستخدم بولس كلمة أو  صحیحة -٥
  

  . ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت
  
 ؟كورنثوس ٢ما ھو الموضوع الرئیسي ل  -٦
 المواھب الروحیة -أ

 االنقسام في الكنیسة -ب
 الخادممھمة أوراق االعتماد و - ج
  المجيء الثاني لیسوع -د
  
 ؟خادمعمل الب یقومالذي من  -٧
 فقط القساوسة -أ

 ط القساوسة و قادة الكنائس فق -ب
 التدریب الالزم أخذوافقط المسیحیین الذین  - ج
  جمیع المسیحیین - د
  
 ؟لنكون خدامنا هللا في كثیر من األحیان یدرب ، كیفسبولوفقا ل -٨
 الصارممن خالل التعلیم الالھوتي  -أ

 خرىاأل ةخارقالبإعطائنا الوحي اإللھي من خالل الرؤى والخبرات  -ب
  .ثم نختبر تعزیتھ فنتمكن من تعزیة اآلخرینمعاناة اقف فیھا ضعنا في موواسطة وب -ج
، وقراءة الكتاب وإخبار الناس عن یسوع، والوعظ ، معین من الساعات في الصالةعدد  بأن نقضي -د

  المقدس
  
 ؟للخادمما ھي المھمة األساسیة  -٩
  المسیح" رائحة"أن یكون  -أ

 العیشقول لآلخرین كیفیة ی أن -ب
 . أن یقنع الناس بمھارات الخدمة -ج
  ما نؤمن بھالناس  حتى یعلمالكثیر من الكلمات الدینیة  أن یستخدم -د
  

 ؟تمحور حولا تحیاة بولس بأكملھ تكان عما - ١٠
 نفسھ -أ

 یسوع -ب
 كنائسھ -ج
 معاناتھ -د
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 ؟لجمیع الذین یؤمنونو ھبھا هللا  خدمةأي نوع من ال  - ١١
 التدریس الوعظ و خدمة -أ

  المصالحة بین هللا والبشر خدمة -ب
 القیادة خدمة -ج
  الصحة والثروة خدمة -د

كیف یمكنك أن تقوم ؟ كیف تصالحت أنت مع هللا؟ في رأیك ماذا یعني أن تكون خادم للمصالحة
بخدمة المصالحة الیوم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ راحة ومصالحة في حیاتك وأن یفھمك دعوتھ . أشكر هللا من أجل تعزیتھ ودعوتھ لحیاتك
أن یعطیك الفرصة لخدمة المصالحة بین الناس الذین یضعھم في وصلي واطلب منھ أن یعلمك . لك

 . حیاتك
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 أوراق اعتماد لنصبح خدام؟ لیعطینا  یستخدم هللا المعاناةكیف  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بخدمة المصالحة وكیف نصبح واحدا؟  سبول ھق ما یصفحدد وطب -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟بداخلھا كنز عظیمفخاریة تستجیب وتطبق استعارة بولس أننا أواني كیف   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الطین؟ من وعاء ال ھذاضغوط كبیرة تأتي مباشرة ضد بهللا  یسمح لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
"  :مع ھذا السؤال صلتصالح مع هللا من خالل المسیح؟ هللا كل مؤمن  ماذا وھب، ٥ صحاحوفقا لإل -٥

)   ٤:١٢أفسس أنظر " ( ھذه الخدمة؟هللا  وھبلمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ٥- ٣:٣یوحنا و١٠:٥١مزمور  مع ١٨- ١٧اآلیات  قوطب صلكذلك  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ٢٤:٢بطرس  ١و  ٦:٥٣إلى إشعیاء  ٢١ق اآلیة صل وطب -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

   

  ى العمقالذھاب إل



37 
 

  شفافیة الخادم
  

  ٩صل الف
  ٥٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .فھم الغرض والدافع وراء خدمة بولس، وفھم دورنا كخدام: الھدف
ِ الَ ِمنَّا٧ ِة ِ ُمْكتَئِبِیَن فِي ُكلِّ َشْيٍء، لِكْن َغْیَر ٨. َولِكْن لَنَا ھَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِیٍَّة، لِیَُكوَن فَْضُل اْلقُوَّ
. َمْطُروِحیَن، لكِْن َغْیَر ھَالِِكینَ . ُمْضطَھَِدیَن، لكِْن َغْیَر َمْتُروِكینَ ٩. ُمتََحیِِّریَن، لِكْن َغْیَر یَائِِسینَ . ینَ ُمتََضاِیقِ 

بِّ یَُسوَع، لَِكْي تُْظھََر َحیَاةُ یَُسوَع أَْیًضا فِي َجَسِدنَا١٠ ثوس كورن٢.(َحاِملِیَن فِي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحیٍن إَِماتَةَ الرَّ
١٠-٧:٤(  

إن رسالة بولس الرسول إلى أھل كورنثوس تتكلم بمجملھا عن الخدمة التي یرید هللا لكل مؤمن أن 
ولكن من أجل أن تكون لنا ھذه . ولقد دعا هللا كل واحد منا لخدمة المصالحة بینھ وبین الناس. یختبرھا

ضحا للجمیع أن كل شيء صالح في ینبغي أن یكون وا. الخدمة یجب أن حیاتنا تتسم بالشفافیة الصادقة
  . حیاتنا ھو بسبب المسیح الذي خلصنا ویحیا فینا

ولكي نتمم ھذا العمل، یسمح هللا بالضغوط على إنائنا الخزفي، ھذه الضغوط ھي المصاعب التي نعاني 
وألن روح هللا یسكن فینا، نستطیع أن نستجیب بطریقة صحیحة لتلك الضغوط، والعواصف، . منھا

سوف یالحظون أننا على الرغم من أننا أوان خزفیة، نمتلئ . رب، والناس سوف یروننا مختلفینوالتجا
  . یسوع نفسھ: بكنز ال یقدر بثمن

المسیح یعطینا كل . من خالل المسیح، وبالمسیح، وللمسیح: ویصف بولس عالقتنا بالمسیح بثالث طرق
ما نحتاجھ، ونحن نسلم كل شيء لھ  بركة روحیة في طریق الخالص؛ ونحن متحدون معھ كمصدر لكل

  .  ونعیش من أجل مقاصده
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   أفضل إجابة اختر
 . الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس موجھة فقط قادة الكنیسة ؟خاطئةصحیحة أو   -١
 .خادمھو  مؤمنكل أن  س؟ یعتقد بولأو خاطئة صحیحة -٢
 . لیة رسالة بولس أن كل مؤمن خادمطوال التاریخ تمارس الكنیسة بفاع ؟طئةخاصحیحة أو  -٣
  . ؤمنین وصلوا للمسیح عن طریق خدام محترفینمعظم الناس الذین أصبحوا م ؟خاطئةصحیحة أو  -٤
  . للمصالحة أن یصبحوا خدامیمكن للرجال الكبار فقط  ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟إلى أھل كورنثوس إلثبات رسولیتھ بولس ھاقدملتي اما ھي األدلة  -٦
 لھم كان قد بشر إیمان أھل كورنثوس الذین -أ

 الرسل اآلخرین عند لمیذاتأنھ كان  - ب
 كتلمیذ یھودي نشأتھ - ج
  معجزاتھ – د
  
 ؟بعملھ یقومس بول الذي جعلما الدافع  -٧
 بنفسھ اعتزازه -أ

 رسولراتبھ كبیر وھیبتھ كونھ  -ب
 عائلتھ وأصدقائھضغط  -ج
   ھخدمی، وھفی الذي خلصھ، والذي یعیشمع یسوع المسیح  عالقتھ -د
  
 ؟كیف ینبغي علینا أن نستجیب لھنتصالح مع هللا عن طریق یسوع، بعد أن  -٨
 .القدیمظ الوصایا العشر في العھد ى لحفینبغي علینا أن نسع -أ

 .ضعفنا نظھر الزدھر في كل شيء وعلینا أن ن -ب
 .معھ واتصالحلیاآلخرین  أن نعیش لیسوع ونساعدیجب  -ج
  .حولنا الذینجمیع یجب أن نثبت أننا أقدس من  - د
  
 ؟الخداملوصف  سبول الذي استخدمھ التوضیح ما -٩
 كنز مخفي في حقل -أ

 داخلبالكنز  بھوعاء من الطین  -ب
 سحب حمولة ثقیلةیثور  -ج
  حمار یتحدث -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(الحب؟ بالصبر والتجارب و الضغوط ذا یقوینا لنتحملما - ١٠
 الروح القدس -أ

 قوتنا الخاصة -ب
 المبادئ الدینیة الصارمة -ج
 الحقیقة و قوة كلمة هللا -د
 درع بر هللا -ه
 آراء اآلخرین -و
  یماناإل -ز
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 ؟أن نظھره في حیاتناهللا  یریدناماذا  - ١١
 برنا الخاصة -أ

 حكمتنا الخاصة -ب
 لخاصةا نامواھب -ج
  یسوع یعیش في داخلنا - د
  

 ؟في حیاتنا صفالعوامن ما الغرض  في كثیر من األحیان - ١٢
 .ناواصف، و التي تثبت قوتھ لدعمأنھا تظھر أن حیاة یسوع فینا أقوى من الع -أ

 .رادة هللا ألنھ ال یحافظ علیناأنھا تظھر أننا ال نعیش وفقا إل -ب
 . على مشاكل العالم أن یتغلبیمكن  ال أنھا تثبت أنھ حتى إیماننا بیسوع -ج
  . عشوائیةھي فقط أحداث ، لیس لدیھم أي غرض - د
  

  فافین أماھم؟ماذا یرى الناس عندما نكون ش  - ١٣
 ختلف عن أي شخص آخرنأننا ال  -أ

 ھو مجرد دیانة أخرى مثل جمیع اآلخرین إیماننا أن -ب
 ، الذي ھو یسوعأن لدینا كنزا في داخلنا -ج
  على أي حال یالحظناشيء، ألن ال أحد  ال -د
  

 تیھل سع  .جزءا من خطتھنحن صبح نمن خططنا ولكن ل اهللا یطلب منا عدم جعل یسوع جزء
 ؟تصبح جزءا من قصد هللا في عائلتك، في كنیستك وبالنسبة للعالمیمكن أن  كیف؟ جزءا من خطتھ لتصبح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ساعدك على العیش بصدق اسألھ أن ی. ، حیاة یسوعالذي وضعھ في داخلكالكنز  لىع أشكر هللا
یرى الناس یسوع  أنھ عندماصلي كما  .اآلخرین حتى یتمكنوا من رؤیة حیاة یسوع في داخلك أمام

  .إلى اإلیمان بھ یأتون كبوضوح فی
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-١٤:٥كورنثوس ٢، وفقا ل خدمتھ العظیمةإلنجاز  سبول الذي دفع، ما باإلضافة إلى محبة المسیح -١

٢:٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في تاریخ مبشر كون أعظم س لیثالثة التي دفعت بولالالمطلقات ھي ، ما اآلیات نفسھبناء على ھذه ا -٢

 )١٥- ١٤ األعداد على وجھ الخصوص أنظر (كنیسة یسوع المسیح ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في "، "المسیحب "، س في التعبیراتبول ھاق الطریقة التي یستخدمطبقطع نفسھ، اشرح وفي ھذا الم -٣

 " من أجل المسیح"و " المسیح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 یموت منن نعمة حقیقیة جدا لمؤمن ورع یمكن أن یكوكیف  ،٤ صحاحاإل من ١٦ق اآلیة اشرح وطب -٤

 السرطان
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قیمة أكبر  اإلنسان الباطن لھ أمر كتابي أنھ بما أنھو ھل الرابع بأكملھ،  صحاحاإل تقرأ وتدرسعند  -٥

 . شرحا؟ فشفاء اإلنسان الداخلي تعتبر معجزة أكبر من شفاء الخارجي، يالخارج اإلنسانمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ في عالقة شخصیة مع المسیحك تثیر سعی ٣ اإلصحاحمن  ١٨كیف یمكن أن اآلیة  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ى من ھذه الستة األول صحاحاتفي اإل تكما ورد سبولكیف یمكنك شخصیا تطبیق القیم األبدیة ل -٧

؟ الرسالة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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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
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 نعمة العطاء
  
  ١١الفصل 

  ٥٤الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .أن نفھم تعلیم بولس عن الوكالة المسیحیة: الھدف
حِّ أَْیًضا یَْحُصُد، َوَمْن یَْزَرُع بِاْلبَرَ ٦ حِّ فَبِالشُّ ُكلُّ ٧. َكاِت فَبِاْلَبَرَكاِت أَْیًضا یَْحُصدُ ھَذا َوإِنَّ َمْن یَْزَرُع بِالشُّ

َوهللاُ قَاِدٌر أَْن یَِزیَدُكْم ٨. ألَنَّ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر یُِحبُّھُ هللاُ . َواِحٍد َكَما یَْنِوي بِقَْلبِِھ، لَْیَس َعْن ُحْزٍن أَِو اْضِطَرارٍ 
كورنثوس ٢. (اٍء ُكلَّ ِحیٍن فِي ُكلِّ َشْيٍء، تَْزَداُدوَن فِي ُكلِّ َعَمل َصالِحٍ ُكلَّ نِْعَمٍة، لَِكْي تَُكونُوا َولَُكْم ُكلُّ اْكِتفَ 

٨-٦:٩(  
  

یكتب بولس عن تقدمات كان یجمعھا للمؤمنین المضطھدین في أورشلیم وطلب من  ٩-٨كورنثوس ٢في 
یھا في ذلك وھو یشاركھم بممارسة العطاء في فیلبي، في المدینة التي كان مقیم ف. كورنثوس المساھمة

ألمانة وبوصف بولس . الوقت وھو یكتب ھذه الرسالة، ألنھم كانوا مثل رائع في الكرم والوكالة األمینة
  . حول موضوع الوكالة األمینة ةعرائ تحفة فنیةالفلیبنیین أعطانا 

من ف. لم یكن بولس یُكره الناس على المشاركة في العطاء ألن الرب ھو الذي كان یقود الناس أن تعطي
ما فعلھ معنا، وألننا ملیئین بالبھجة ونرید بنعطي ألننا نحبھ، ألننا ممتنون  .المھم أن تكون العطایا طوعیة

ال یتوقف على حجمھا، أعطى الفلیبنیون على الرغم من فقرھم، ولكن عطایانا لهللا قبول . رد الجمیل لھ
ألننا نستطیع أن نعطي بسبب " نعمة"ایا لقد أطلق بولس على العط. على الدوافع القلبیة التي بھا نعطي

  . وردا لكرمنا في العطاء، الھ قادر أن یوفر لنا كل ما نحتاجھ. بركة الرب وسلطتھ على حیاتنا
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   أفضل إجابة اختر
  التشارك معھم عدم عن غیر المؤمنین و ینمتمیز واكونیالمسیحیین أن  س؟ حث بولأو خاطئة صحیحة -١
مواساة أھل كورنثوس بسبب كلماتھ في رسالة سابقة قد جعلتھم س ول بول؟ حاأو خاطئة صحیحة -٢

 . محزنبالیشعرون 
من المفترض أن المسیحیین ال یكون لھم حیاتنا الروحیة، وبلھ عالقة لیس المال  خاطئة؟صحیحة أو  -٣

   . أي عالقة بھ
  . حسابھ الخاصموال لألیحتاج  ألنھ لوكالة؟ كتب بولس إلى أھل كورنثوس عن اخاطئةصحیحة أو  -٤
  

  إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ؟یجمع بولس من كنائسھلماذا  -٥
 أورشلیمالمسیحیین الذین كانوا یعانون في ھود لمساعدة الی -أ

 لسداد السلطات الرومانیة الذین طالبوا رشاوى من المسیحیین -ب
 عبد الیھوديبجانب الم أورشلیملبناء معبد مسیحي في  -ج
  من العھد الجدید ةلتمویل كتاباتھ الكثیر -د

 
 كنیسة التي لم تستخدم بول كمثال على إعطاء مع الحق في الموقف ؟أیة  -٦
 في أورشلیم الكنیسة  -أ

  )ةمقدونیأو (الكنیسة في فیلبي  -ب
 الكنیسة الرومانیة -ج
 كنیسة غالطیة -د

 
اختر كل ما ( تقدماتنا للرب؟التالیة ھي المناسبة إلعطاء الدوافع س، أي من المواقف وبولوفقا ل -٧

 )ینطبق
 الضغط من اآلخرین -و                         الفرح -أ

 تھجبمالقلب ال -ز                   . الذنب  -ب
 هللا صالح كسب  -ح              مجبر            -ج
 الصالة یستجیبلرشوة   -ط                         حبال -د
  شكر  -ي         . إعجاب اآلخرین -ه

 
 أولئك الذین یزرعون بسخاء؟ س عنقول بولیماذا  -٨
 .في السماء أفضلعلى مكان  ونسوف یحصل -أ

 .طوال حیاتھم یصبحون فقراءسوف  -ب
 . أیضا بسخاء سوف یحصدون -ج
  . أثریاء ونصبحسوف یبالتأكید  -د

 
 ؟الوكالةموضوع لبولس وضعھ ج أي من التالي یصف أفضل نھ -٩
 العطاءإجبار الناس على  -أ

 عطاءإجعل الناس یشعرون بالذنب لعدم ال -ب
 عد ببركة خاصة ألولئك الذین یمنحون -ج
  بدوافع نقیةالنعم والمنافع ألولئك الذین یقدمون  وضح -د
  



47 
 

 ؟عمل هللالذي ینبغي أن یعطي لمن س، بولوفقا ل - ١٠
 فقط األثریاء -أ

 فقراء و الذین یریدون أن یكونوا أثریاءال -ب
 الذین یدینون  ذبیحة عن خطایاھم -ج
  مبتھج، وقلب یعطوا بحب وامتنانالذین یمكن أن  -د

 
 هللا أكثر؟التقدمة یقدرھا أي نوع من  - ١١

 كبیرة من األثریاء تقدمات -أ
  عطایا وتضحیات بدوافع حقیقیة -ب
 ة بدال من االحتیاجات المادیةلدعم االحتیاجات الروحی عطایاال -ج
  كلفنا شیئاال تالھدایا التي  . د

 

 بدافع؟ لماذا تعتقد أن هللا یرید منا أن نعطیھ ما ھو دافعك للقیام بذلك،  لعملھ تقدمةعندما تعطي 
ع یمكن أن تتوق كیف؟ أن تعطى طوعامھم ال من؟ لماذا من الشعور بالذنب أو التزامحبنا وامتناننا بدال من 

 ؟ السخیة على عطایاكهللا رد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن ، المجانیةنعمتھ  ناه انھ قد أعطأشكر .أشكر هللا على ھذه الدراسة لكنیسة كورنثوس
 .طرق حبك لھل یرشدكسألھ أن مبتھج، و اساعدك على رد الجمیل لھ بقلب ی
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؟ یفیض علیك بكل نعمةقادر أن أن هللا  ٨:٩كورنثوس  ٢كیف یمكنك تطبیق شخصیا  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ التي یمنحھا لك أنت شخصیانعمة هللا الواحدة فیما یتعلق ببولس في ھذه اآلیة  أعطاهد كم وع  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ا في الكتاب المقدس عن ھذه اآلیة األكثر تمیز یتحدث عنھا وقال فیھا سالتي كان بول الخدمةما ھي  -٣

؟ نعمة هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، فیلبي عند العطاء، ما ھي خصائص للكورنثوسیینأھل فیلبي  عندبولس نمط العطاء  عندما شرح  -٤
 )٩و ٨كورنثوس اإلصحاحات ٢أنظر (كیف یمكنك تطبیقھا ؟ و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كورنثوس، تقبل الدعم الشخصي من الكنائس في یلم  سبول جعلتشرح بعض من األسباب التي ا  -٥

 فیلبي ، ولكن فقط من الكنیسة فيأفسس وغیرھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
المسرور     شرح واقع أن هللا یحب المعطيا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في الزواج،  المؤمنینغیر مع حول النیر  ١٨-١٤:  ٦ صحاحشخصیا إعالن بولس في اإل تطبقكیف  -٧

 ؟غیر المؤمنین، و غیرھا من التعامالت مع والشراكات التجاریة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

  الذھاب إلى العمق


