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  ھل انقسم المسیح؟
  
  ٢الفصل 

  ٤٥درس الصوتي رقم العھد الجدید ال

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

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

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

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

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

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

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

  .الروحیون ھم الذین حصلوا على روح هللا، وھذا الروح یعطینا المقدرة على معرفة وفھم فكر هللا. القدس
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  .أفضل إجابة اختر
 .خالفات متكررة بینھم صحیحة أو خاطئة؟ كانت جماعة الكورنثوسیین منقسمة على نفسھا وكان -١
أساس الوحدة بین المسیحیین ھو أن جمیع المؤمنین لدیھم عالقة مع یسوع نفسھ، صحیحة أو خاطئة؟  -٢

 .روحھ یسكن أولئك الذین یؤمنون
 .صحیحة أو خاطئة؟ أكد بولس أنھ الزعیم الحقیقي للكنیسة وجمیع الناس یجب أن یتبعوه  -٣
  . صحیحة أو خاطئة؟ أقنع بولس كورنثوس بالحقیقة بكلماتھ الحكیمة الكثیرة -٤
  

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

 الحكمة -ب
 الوحدة - ج 
  اإلیمان بحقیقة اإلنجیل -د
  
 وفقا لبولس، ما ھو مفتاح النضج الروحي؟ -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
 بكلمات قویة -أ

 بمنطق واضح -ب
 من شخص جريء وواثق -ج
  بقوة الروح القدس -د
  
 ما ھو مفتاح فھم حقیقة هللا؟ -٨
 . ھو یكشف لنا بروحھ -أ

 . مبشرون بالغون یشرحون لنا -ب
 . یجب علینا أن ندرس بجد -ج
  . یجب أن تحدث اإلستنارة عن طریق التأمل -د
  
 لماذا ھو غیر ممكن للبشر بطبیعة الحال أن یفھموا األمور الروحیة؟ -٩
 . هللا اختار أن یكشف الحقیقة لعدد قلیل من الناس -أ

 . نحن لسنا أذكیاء بما فیھ الكفایة -ب
 .ثانیة لتمییز األشیاء روحیافقط روح هللا یمكن أن یفتح قلوب وعقول أولئك الذین یولدون  -ج
 .من الممكن، ولكن معظم الناس لیس لدیھم الصبر أو البصیرة للتعلم -د
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 من ھو أفضل معلم یمكن أن یكون لدینا؟ -١٠
 بولس و كتاباتھ -أ

 رعاتنا -ب
 الروح القدس -ج
  ضمیرنا -د
  

 كیف یمكننا الحصول على تعلیم الروح القدس؟  - ١١
 علیممن خالل سنوات من الت -أ

 عن طریف الوالدة الثانیة، والطلب منھ -ب
 من خالل رؤى و زیارات المالئكة -ج
  من خالل التأمل العمیق -د
  

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

 المؤمنین -ب
 الرھبان والراھبات - ج
 المؤمنین الجسدیین -د
 الحكماء - ه
  

سبق لك أن سألت الروح القدس أن یكون معلمك؟ عما على وجھ التحدید، تحتاج استنارة منھ؟ ھل  
 كیف تعتقد أن حیاتك سوف تتغیر إذا كنت تطیع ما یكشفھ لك كل یوم؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا أن حقیقتھ متاحة لجمیع الذین یؤمنون وأنھ یعطینا روحھ حتى نتمكن من فھم كلمتھ،  
 .أن الروح القدس یفتح عینیك ویعلمك ویوجھك حتى تتبعھ في الطاعة صلي من أجل .وإرادتھ، و طرقھ
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حیث یحاول بولس تصحیح مشكلة التفاف المؤمنین في كورنثوس حول قادتھم، اشرح وطبق لماذا أدلى  -١

 بتصریحاتھ في المقام األول إلى مجموعة اختارھا لمعالجتھا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھو الحل الروحي الرائع " ل انقسم المسیح؟ھ"، ١من األصحاح  ١٣اشرح وطبق لماذا سؤالھ في اآلیة  -٢

لھذه 
المشكلة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

 
نھ ینبغي أن عن الطریقة التي یتم بھا التبشیر باإلنجیل ویعتقد أ ٢و  ١ماذا قال لھم في األصحاحین  -٤

نعلمھم عدم االستقطاب حولھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من ماذا كان خائفا جدا؟  .، یكتب بولس انھ كان معھم في خوف و رعدة كثیرة٢في الفصل  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، عن ٢من األصحاح ١٦-٩في ھذا السیاق، لخص وطبق ما كان یعلم بولس، وخصوصا في اآلیات  -٦

الطریقة التي یعلمنا بھا الروح القدس الحقیقة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یكتب أننا نتعلم من خالل بوابة العین، و بوابة األذن، وبوابة في سیاق علم النفس التربوي، بولس  -٧

 .اشرح وطبق ما ھي ھذه البوابات بینما نحن نتعلم أو ندرس الحقیقة الروحیة.القلب، و بوابة الروح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


