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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


