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  كل شيء لكل الناس
  
  ٥الفصل 

  ٤٨رقم العھد الجدید الدرس الصوتي 

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

َعفَاءِ ٩   )٩:٨كورنثوس ١. (َولِكِن اْنظُُروا لِئَالَّ یَِصیَر ُسْلطَانُُكْم ھَذا َمْعثََرةً لِلضُّ
ِذیَن یَْرُكُضوَن فِي اْلَمْیَداِن َجِمیُعھُْم یَْرُكُضوَن، َولِكنَّ َواِحًدا یَأُْخُذ اْلَجَعالَةَ؟ ھَكَذا أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الَّ ٢٤

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

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

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

األولى، نتعلم أنھ قبل أي شيء یجب أن : في ھذه اإلصحاحات، نتعلم ثالث مبادئ للحریة في المسیحیة
ثالثا، نتعلم أن . خالص اآلخرین ثانیا، نحن نتعلم أن أعمالنا یجب أن تؤدي إلى. 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
عندما . لكن المسألة ھي ما ھو یمجد هللا، ما یؤدي إلى خالص اآلخرین، وما ینفع اآلخرین. أو ال نفعل

  .  ما یعلمھ لنا بولس فیما بعد وھو المحبةنفكر في ھذه المبادئ الثالثة ندرك مفھو
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   أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ العدید من القضایا في العقیدة المسیحیة لیست مسألة صواب وخطأ ولكن حب  -١

 .اآلخرین
صحیحة أو خاطئة؟ كان السؤال عما إذا كان مسیحیا یجب أن یأكل اللحوم المذبوحة لألصنام في غایة   -٢

 .ألن القواعد حول تناول الطعام والشراب ضروریة في المسیحیة األھمیة
صحیحة أو خاطئة؟ كانت الوثنیة في كورنثوس مشابھة جدا إلى التي في المسیحیة، لذلك كان سھال  -٣

 . للمؤمنین ممارساتھا وتحویلھا لدینھم الجدید
 .بالحرف صحیحة أو خاطئة؟ بولس دعم الحریة الروحیة للمؤمنین و كره التقید -٤
صحیحة أو خاطئة؟ كانت نظرة بولس للمرأة دونیة ولم یكن یعتقد أنھا على قدم المساواة مع الرجل في  -٥

  . نظر هللا
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
صنام ال ماذا كان تعلیم بولس إلى أولئك الذین فھموا أن األصنام لیست شیئا وأن أكل اللحوم المقدمة لأل -٦

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

 .ینبغي أن األقویاء یتجاھلون الضعفاء ویفعلون ما یشاءون -ب
 . ینبغي أن األقویاء یكونوا قدوة للضعفاء بإظھار حریتھم بوضوح -ج
  .یجب أن األقویاء یحترموا قناعات الضعفاء وال یسیئون إلیھم -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(أي من التالي ھو معیار مھم لتحدید السلوك السلیم؟  -٧
 مجد هللا -أ

   الستحسان الشخصيا -ب
 الرغبات األنانیة -ج
 خالص اآلخرین -د
 الربح الشخصیة -ه
 ربح أو منفعة اآلخرین -و
 الحقوق الشخصیة -ز
  المحافظة على الذات -ح
  
 لسفة المسیح؟أي من الكلمات التالیة تلخص أفضل ف -٨
 الكسب -أ

 الحصول  -ب
 المنح -ج
 االمتناع -د

 
 ماذا یعني بولس عندما قال أنھ سیصبح كل شيء لكل الناس لكي یخلص البعض؟ -٩
 إنھ سیفعل أي شيء، بغض النظر عن مدى الخطورة أو غیر األخالقیة، لكسب الناس إلى المسیح -أ

 لذین یبشرھمإنھ سیغیر رسالتھ لتتناسب مع رغبات أولئك ا -ب
 إنھ  سیصنع تمویھا لنفسھ حتى ال یعرف أحد إنھ مسیحیا -ج
إنھ سیجري التعدیالت الالزمة في األمور الثقافیة واالجتماعیة حتى تصل رسالتھ ألولئك الذین في  -د

  .حاجة إلى االستماع إلیھا
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 كیف وصف بولس نفسھ في خدمتھ؟  - ١٠
 كعبد أو خادم لیسوع المسیح -أ

 متدینكیھودي  -ب
 كیھودي سابق -ج
  كخبیر في المسیحیة -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(كیف أھل كورنثوس یمارسون المناولة، أو العشاء الرباني، بشكل غیر الئق؟   - ١١
 . أنھم ینحازون ضد الفقراء والذین ال یمكنھم أن یجلبوا الكثیر من الطعام -أ

 . أنھم یدمجونھا مع الطقوس الوثنیة -ب
 . ا ما یشربون الخمر حتى یصلوا إلى حالة السكرإنھم غالب -ج
 .جاءوا بموقف أناني - د
  .یفعلونھا مرة واحدة فقط في السنة -ه
  

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

 مع المسیحیین فقط -ب
 مع هللا والمسیحیین -ج
  ؤمنینمع هللا، والمسیحیین اآلخرین ، وحتى غیر الم -د
  

إذا كنت تكتب لبولس عن القضایا الصعبة في كنیستك، ماذا كنت ستسألھ؟ كیف تعتقد أنھ سوف 
 ومبادئ الحریة المسیحیة للقضایا في عالقاتك؟" قانون الحب"یطبق 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

اسألھ أن یعطیك  .الذي نعیش بھ والحریة التي أعطانا لخدمتھ" قانون الحب"أشكر هللا على 
اسألھ قبل كل شيء أن یمألك من . ك وفي عالقاتك مع اآلخرینوأنت تطبق مبادئھ على حیاتالحكمة 

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 )١٤ولنتأمل أیضا رومیة ( نحن نحب األخ األضعف الذي یعتقد أنھ من الخطأ أن نأكل ھذا اللحم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الذي یوضح الطریقة التي یطبق بھا ھو )  ٢٣-١٩:  ٩المسجل في ( لخص وطبق بیان بولس العمیق  -٣

 ٨بادئ التي وصفھا لھم في اإلصحاح شخصیا الم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

أو القضایا التي لیست سوداء أو بیضاء أو  " رمادیة"توجھنا عندما نتعامل مع ما یمكن أن نسمیھ بقضایا 
. یتضح فیھا الصواب من الخطأ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حول دور ووظیفة المرأة في الكنیسة؟  ١١بولس في اإلصحاح كیف لنا أن نلخص ونطبق ما یعلمھ  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن تطبیق رأي بولس عن الفقرات التاریخیة والسیر الذاتیة في الكتاب المقدس، كما ھو مسجل   -٦

؟ ١١:١٠كورنثوس  ١في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
و نصائحھ العمیقة  ٣٣- ٢٣:  ١١لخص وطبق تعلیمات بولس الموحى بھا عن المناولة في اإلصحاح  -٧

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

  الذھاب إلى العمق


