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  المحبة التي تواجھ بالعنایة
  
  ٣الفصل 

  ٤٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

بُّ الَِّذي َسیُنِیُر َخفَایَا الظَّالَِم َویُْظِھُر آ٥ َراَء إًِذا الَ تَْحُكُموا فِي َشْيٍء قَْبَل اْلَوْقِت، َحتَّى یَأْتَِي الرَّ
  )٥:٤كورنثوس ١.(لُِكلِّ َواِحٍد ِمَن هللاِ  َوِحینَئٍِذ یَُكوُن اْلَمْدحُ . اْلقُلُوبِ 

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

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

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

أحیانا یكون من . الكتاب المقدس یعلم أننا ال ینبغي أن نحكم على أي شخص أخر ألي سبب من األسباب
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

إستراتیجیتنا الستعادتھم لعالقة مع الرب وجسد المسیح یجب أن تكون مبنیة على . صعب ولكنھ ضروري
دافع لمواجھتھم یجب أن یكون دائما ھو الحب ویھدف إلى ال. فھم كیف أن أفاعلھم تضر حیاتھم وعالقاتھم

  .  استعادتھم
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  .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ بدأ بولس رسالتھ إلى أھل كورنثوس بحلول عامة لمشاكلھم ثم معالجة المشاكل  -١

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

  .الروح في داخلنا
  .صحیحة أو خاطئة؟ بشكل عام، لم یجد أھل كورنثوس أي صعوبة لإلیمان في قیامة یسوع  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ الرسل ھم مصدر اإلیمان المسیحي  -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ظر إلى القادة الروحیین؟كیف ینبغي لنا أن نن -٥
  كمن لھم السلطات العلیا في حیاتنا -أ

  كخدام  وأمناء على أسراره  -ب
  كأناس یحبھم هللا أكثر من غیرھم -ج
  كأناس مقدسین وأنقیاء أكثر من غیرھم -د

  
  عندما یُستقطب المسیحیون حول القادة الروحیین، ماذا یشیر ھذا عن النضج الروحي؟ -٦
  .طفال ال یزالون غیر ناضجین جدا روحیاھم مثل األ -أ

  .ھم ممیزون وناضجون بما یكفي للتمییز بین المعلمین الحقیقیین والكذبة -ب
  .أنھم حقا لم یعرفوا یسوع أو لم یمتلئوا بالروح القدس -ج
  .أنھم أصبحوا ناضجین مثل قادتھم الذین یتبعوھم -د

  
  كیف یصبح الخدام قادة روحیین فعالین؟ -٧
  طریق الحصول على التعلیم الصحیح عن -أ

  من خالل المواھب التي وھبھا هللا لھم -ب
  من قِبل الرأي العام -ج
  من خالل السیطرة بسلطتھم على اآلخرین -د

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

  .فقط على أولئك الذین ھم أقل في الصالح من أنفسنا ینبغي لنا أن نحكم -ب
یجب أن نحكم على اإلثم و لن تتسامح في عالقتنا، ولكن ال ینبغي لنا أن نحاول أن نحكم على دوافع  -ج

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

  
  ھل كورنثوس، كیف إیماننا بیسوع ینبغي أن یؤثر على سلوكنا األخالقي؟وفقا لرسالة بولس إلى أ -٩
  .اإلیمان بیسوع یغیر قلوبنا ولكن ال یؤثر على أخالقنا  -أ

  .اإلیمان بیسوع یجعلنا نرید أن نكون صالحین ولكن ال یمكن أن یساعدنا على العیش باستقامة -ب
  .السلوك األخالقي بحیث نترك خطایانا وراءنار قلوبنا، وعقولنا، وغییجب أن اإلیمان بیسوع ی -ج
  .اإلیمان في المسیح یجعلنا كاملین حتى یتسنى أال نخطئ أبدا مرة أخرى -د
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  كیف یجب أن یتعامل المسیحیون مع الخطایا الظاھرة والمعتمدة في الكنیسة؟  - ١٠
  .قیین وحثھم على التوبةعلینا أن نھتم بما فیھ الكفایة بمواجھة أولئك الذین ھم بإصرار غیر أخال -أ

غیر مسموح لنا بالحكم على أي شخص، لذلك ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ ضد المسیحیین  -ب
  .الخاطئین

  .  یجب أن نالحظ المسیحیین عندما یخطئون، ونخبر الجمیع بفجورھم -ج
طئون مرة واحدة أو ال ینبغي لنا أن ننتسب مع المسیحیین الذین یخطئون حتى لو قلیال أو الذین یخ -د

  .مرتین ثم یتوبون
  

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

  الغیرة -ب
  البر الذاتي -ج
  الحب -د

  

في أي مجال من مجاالت حیاتك تعتقد أنك بحاجة إلى أن تنضج فیھ كمسیحي؟ كیف یمكن للروح 
  تسأل الرب أن یساعدك فیھ ھذا األسبوع؟القدس أن یساعدك في ذلك المجال؟ في أي مجال سوف 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

اسألھ أن یساعدك على مواصلة النمو في المسیح . أشكر هللا على القادة الروحیین الذین في حیاتك
  .حتى تنضج أكثر في عقلك، وقلبك ، وأفعالك 
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م أننا ال ینبغي أن نحكم في شيء حتى یأتي الرب، ث ٤كیف یمكننا أن نطبق تعالیم بولس في اإلصحاح  -١

وبخ الكنیسة في كورنثوس لعدم الحكم على الرجل الغیر أخالقي؟  ٥في األصحاح 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ٥و  ٤اشرح وطبق نوعي الحكم في اإلصحاحین  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا سیفعل الرب عندما یعود حتى یجعل أناس مثل بولس ومثلي ومثلك یُحكمون إیجابیا أو سلبیا؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ ٥ت في األصحاح لماذا ھو مھم جدا بالنسبة لنا تطبیق تعالیم االنضباط في الكنیسة ، كما جاء -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تلخیص وتطبیق حل بولس لمشكلة أنھم كانوا یقاضون بعضھم البعض في محاكم   -٥

كورنثوس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بخصوص دور ووظیفة ) ٤و  ٣في اإلصحاحین ( ما ھو التطبیق لما علمھ بولس لكنیسة كورنثوس   -٦

أولئك الذین قادوھم إلى المسیح وراعوھم في رحلة إیمانھم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بأن جسمنا لیس لممارسة الجنس ولكن أن  ١٣:٦كورنثوس  ١كیف لنا أن نطبق تصریح بولس في   -٧

یكون ھیكل الرب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
 

   

  الذھاب إلى العمق


