
22 
 

  عمل المسحة
  
  ٦الفصل 

  ٤٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

وِحیَِّة أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، فَلَْسُت أُِریُد أَنْ ١ ا ِمْن ِجھَِة اْلَمَواِھِب الرُّ   .تَْجھَلُوا َ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. (َمْوُجوَدةٌ، َولِكنَّ هللاَ َواِحٌد، الَِّذي یَْعَمُل اْلُكلَّ فِي اْلُكلِّ 
وا لِلتَّنَبُِّؤ، َوالَ تَْمنَُعوا التََّكلَُّم بِأَْلِسنَةٍ ٣٩ َوْلیَُكْن ُكلُّ َشْيٍء بِلِیَاقٍَة َوبَِحَسِب ٤٠. إًِذا أَیُّھَا اِإلْخَوةُ ِجدُّ

  )٤٠- ٣٩:١٤كورنثوس ١.(تَْرتِیبٍ 
في ھذا . لس، یبدأ القسم البنائي من رسالة بو١٢كورنثوس ١بعد المقطع الطویل التصحیحي الموجود في 

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

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

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

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

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

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

 . روزین روحیین ومف
 .صحیحة أو خاطئة؟ الروح القدس یعطي الھبات للمؤمنین حتى یتمكنوا من الخدمة وحمل ثمارھا -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ هللا یعمل بطرق مختلفة من خالل مختلف الناس -٣
  صحیحة أو خاطئة؟ التكلم بألسنة یثبت انك مسیحیا -٤
  

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

 وحدة -ب
 االنتظام -ج
  الكمال-د
  
 إلى ماذا یقارن بولس الكنیسة الممتلئة بالروح القدس والتي تعمل كمجموعة متنوعة من المواھب؟  -٦
 الید -أ

 الكرم -ب
 المؤسسة -ج
  الجسد -د
  
 القدس المواھب؟ لمن یعطي الروح -٧
 لكل مؤمن -أ

 ألولئك الذین یطلبون بجد في الصالة -ب
 للمسیحیین الناضجین -ج
  أولئك الذین یحضرون الكنیسة كل یوم أحد و یعطون ما یكفي من التبرعات -د
  
 وفقا لبولس، كیف ینبغي ألولئك الذین یتكلمون بألسنة أن ینظروا ألولئك الذین ال یتكلمون؟ -٨
 . یفترضوا أن أولئك الذین ال یتكلمون باأللسنھ لیسوا مسیحیینینبغي أن  -أ

  علیھم أن یدركوا أنھم أكثر روحانیة من أولئك الذین ال یتحدثون باأللسنة -ب
  . ینبغي أن یتذكروا أن كل شخص لدیھ موھبة مختلفة، وال یوجد موھبة أھم من غیرھا -ج
  . على عدم النضجفعلیھم أن یدركوا أن التكلم بألسنة ھي عالمة  -د
  
 أي من التالي ھو النھج المناسب لفھم عمل الروح القدس؟ -٩
 تجاھل عملھ ألنھ ال یوجد أحد یستطیع أن یعرف حقا كیف یعمل  -أ

 تجاھل عملھ ألنھ مثیر للجدل للغایة -ب
 البحث في الكتب والسعي لفھم عملھ -ج
 تقلید عملھ فقط إلثبات أننا قُبلنا منھ -د
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 السمة الروحیة التي ینبغي أن تصاحب دائما استخدامنا للمواھب الروحیة؟ - ١٠
 الحماسة -أ

 الحب -ب
 الكبریاء-ج
  المنافسة -د
  

 أثناء اجتماع المؤمنین؟" بلیاقة"ماذا یعني بولس بالقیام بكل شيء  - ١١
 . ینبغي أن خدمات العبادة تتبع دائما خطة محددة للغایة -أ

 .ظم قیادة الكنیسة في تسلسل ھرمي واضح للغایةینبغي دائما أن تن -ب
 .ال یجب على الناس أبدا أن یتكلموا بألسنة في الكنیسة ألن ھذا ھو التخریب-ج
  .لآلخرین مھذبة بالنسبة ینبغي أن یتم كل شيء بطریقة -د
  

اب وفقا لبولس، إذا كان شخص ما یتحدث بألسنة في الخدمة، ما ھي المبادئ التوجیھیة في الكت - ١٢
 المقدس؟

 . ینبغي أن یتحدث الجمیع في نفس الوقت -أ
 واحد فقط أو اثنین یجب أن یتكلم -ب
 یجب أن یكون ھناك دائما مترجم -ج
  یجب أن یكون منظم ولتنویر الكنیسة -د
  

 كیف ترى شعب هللا یعمل معا كجسد واحد؟ ما الموھبة التي تعتقد أنھا لدیك وتقدمھا لھذا الجسد؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

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

علینا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ما ھو دلیل " ثمر الروح"عمل الروح القدس فینا ھو ما یسمیھ بولس  ، دلیل٢٣- ١٦:  ٥وفقا لغالطیة   -٢

، وكیف یمكن لنا تطبیق ذلك شخصیا؟ ١٢عمل الروح القدس علینا وفقا لإلصحاح 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، حدد وطبق خمس أوضاع خاطئة عن دور الروح القدس ١٢استنادا إلى الجزء األول من اإلصحاح  -٣

كما یصفھا بولس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الذین لدیھم معجزة تعمل داخلھم "ح القدس؟  لماذا العبارة من ھم المتلقین المواھب الروحیة من الرو -٤

مھمة؟ " وعلیھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل یعطي هللا المواھب الروحیة إلرضاء الكنیسة، وأولئك الذین یحصلون علیھا، أو غیر المؤمنین؟  -٥

 . اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لدیھم مواھب روحیة مختلفة عنك، وكیف أنھم بحاجة  بحاجة إلى مؤمنین في كنیستك كاشرح كیف أن -٧

 .إلیك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق


