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  جوھر الموھبة
  
  ٧الفصل 

  ٥٠الدرس الصوتي رقم  الجدیدالعھد 

 .أن نفھم أھمیة المحبة ولماذا القیامة أمر أساسي لإلیمان المسیحي: الھدف
َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ٥اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَفُِخ، . ْلَمَحبَّةُ الَ تَْحِسدُ ا. اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُقُ ٤

َؤ،  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ ، ٦لِنَْفِسھَا، َوالَ تَْحتَدُّ قُ ٧َوالَ تَْفَرُح بِاِإلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ ُكلَّ  َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ
اُت فََستُْبطَُل، َواألَْلِسنَةُ . اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُطُ أَبًَدا٨. َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  ا النُّبُوَّ َوأَمَّ

  )٨- ٤:١٣كورنثوس ١. (فََستَْنتَِھي، َواْلِعْلُم فََسیُْبطَلُ 
ِل َما قَبِْلتُھُ أَنَا أَْیًضافَإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْیُكْم فِي ا٣ َوأَنَّھُ ُدفَِن، ٤أَنَّ اْلَمِسیَح َماَت ِمْن أَْجِل َخطَایَاَنا َحَسَب اْلُكتُِب، : ألَوَّ

َدْفَعةً َواِحَدًة َوبَْعَد ذلَِك ظَھََر ٦. َوأَنَّھُ ظَھََر لَِصَفا ثُمَّ لِالْثنَْي َعَشرَ ٥َوأَنَّھُ قَاَم فِي اْلیَْوِم الثَّالِِث َحَسَب اْلُكتُِب، 
  )٦-٣:١٥كورنثوس ١.(َولِكنَّ بَْعَضھُْم قَْد َرقَُدوا. ألَْكثََر ِمْن َخْمِسِمئَِة أَخٍ، أَْكثَُرھُْم بَاق إِلَى اآلنَ 

  
كورنثوس، لكنھ قدم حل واحد یمكن تطبیقھ ١عرض بولس العدید من الحلول للمشاكل التي واجھھا في 

  . ةحبمھذا الخل ھو ال. ھ المسیحیینعلى كل مشكلة روحیة یمكن أن تواج
ھذه الكلمة ". أغابي"لكن الكلمة التي استخدمھا بولس ھي . ھناك العدید من الكلمات الیونانیة بمعنى الحب

من الصعب . تصف الطریقة التي یحبنا بھا هللا والتي أرادنا أن نحب بھا بعضنا البعض كثمرة لروح هللا
  .١٣وھذا ما فعلھ بولس في اإلصحاح . یمكننا وصف صفاتھتحدید ھذا النوع من الحب، ولكن 

على الرغم من أن الكورنثوسیین الیونان كانوا . ھو إصحاح القیامة في الكتاب المقدس ١٥اإلصحاح 
مؤمنین، إال أن تراثھم الحضاري بین الفالسفة الیونانیین استمر یؤثر على تفكیرھم، جعلتھم خلفیتھم 

ذكرھم بولس أن . خارق للطبیعة وخاصة قیامة المسیح وقیامة جمیع المؤمنینالفكریة تشككھم فیما ھو 
كان ھذا ھو اإلنجیل الذي خلصھم . كرز بھ والذي آمنوا بھقیامة المسیح جزءا حیویا من اإلنجیل الذي 

   . وكان أساس نظام إیمانھم بكاملھ
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   أفضل إجابة اختر
إثبات الحب من أكثر أھمیة المواھب الروحیة من ممارسة س، بول؟ وفقا لخاطئةصحیحة أو   -١

 .لآلخرین
 . علینا ھو مواھب الروح أتىأو خاطئة؟ الدلیل على أن الروح القدس قد  صحیحة -٢
  . ةحبمال الدلیل على أن الروح القدس داخلنا ھي أو خاطئة؟ صحیحة -٣
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 ؟ةحبمھي خصائص ال أي من التالیة -٤

 الحقیقة               الغیرة 
 نفاد الصبر                 فخر ال

 الثقة                  مل األ
 األنانیة             المثابرة 

 التفاخر                حمایةال
 إلدانةا               الصبر

 التحمل              الغضب
 طفللا

 
 )اختر كل ما ینطبق( ھي" أغابي" ةحبمال  -٥
 ال تنتھي -أ

 غیر مشروطة -ب
 ملھمة -ج
  قاومتال  -د
  
   محبة هللا لإلنسان، وحب اإلنسان لإلنسان؟" أغابي" أي من التالي یصف الفرق بین  -٦
 .ستند على القرارات الفكریةتاإلنسان حب تستند محبة هللا على المشاعر، ولكن م -أ

 .مشروطة ةحب البشریملمحبة هللا غیر مشروطة، ولكن ا -ب
یحبون أي  ، ولكن البشریكثرون من األعمال الصالحةهللا یحب فقط بعض الناس خاصة الذین  -ج

 .شخص
  .ةمستمرة ودائماإلنسان  ةمحبة هللا تتغیر في كثیر من األحیان، ولكن محب . د
  
 یلھم الناس الذین یحبون بطریقة أغابي اآلخرین بأن یكونوا أفضل؟  كیف -٧
 . خرینیرون األفضل في اآل -أ

  ینتقدون اآلخرین حتى یغیرون طریقھم-ب
 .نیالتحسمن اآلخرین یطلبون  - ج
  .لیست صحیحة عن أنفسھم اأشیاءیجعلون الناس یعتقدون  -د
  
 ؟تسقط أبداال  ةحبمل أن الس عندما قاماذا یعني بول -٨
 . اآلخرین ةحبمفي  ونفشلیالمسیحیون لم  -أ

  لحقیقیة ال تتوقف أبدامشاعر المحبة ا -ب
 . وال تنتھيقاوم ال ت" أغابي"ة الحقیقی ةحبمال -ج
  .دائما في المقابل ناأنھم یحبونعندما نحب الناس، ف -د
  



31 
 

 ؟الثالثة التالیةالمواقف الروحیة موقف من ھو أعظم  ما، سبولوفقا ل -٩
 یماناإل -أ

 رجاءال -ب
 ةحبمال - ج
  .نھم جمیعا على قدم المساواةإ. أعظم من غیرهلیس ھناك ما ھو  . د
  

 )ر اثنین من التالیةاخت (اإلنجیل؟ األساسیتین في حقیقتین ھما الما  - ١٠
 .ھامقائد روحي كان یسوع  -أ

 . مات یسوع من أجل خطایانا -ب
 . كان یسوع معلم مقنع -ج
  .قام یسوع من بین األموات - د
  

 ؟قیامة یسوع ما مدى قوة الدلیل على - ١١
 .ه، ولكن ال أحد رأقامبأنھ  وافقط عدد قلیل من الناس تكھن ،اجد ضعیف -أ

 .قامرأوه بعد أن  تالمیذه قالوا أنھم ،ضعیف إلى حد ما -ب
  . قوي نوعا ما، عدد قلیل من الناس باإلضافة إلى تالمیذه قالوا أنھم رأوه بعد أن قام -ج
كثر أل، بل ومن األشخاص اآلخرین عدیدة لتالمیذ االثني عشر وللعدیدیسوع ظھر مرات  ،جداقوي  -د

  . شخص في وقت واحد ٥٠٠من 
  

 ؟اإلیمان بھشعب كورنثوس صعوبة في وجد فیھ المسیحي  اإلیمان أي جزء من - ١٢
 .روحیةموھبة لقي مكن أن یبأن كل مسیحي ییمان اإل -أ

 . حكمة من هللا یمان بأن المسیحیین یمكن أن یكون لھماإل -ب
 .في یوم من األیام من بین األموات سیقومونیین بأن المسیح یماناإل -ج
  .من األیامبأن یسوع قد یعود مرة أخرى في یوم  یماناإل - د
  

كیف ، في عالقاتھ؟ إذا كان األمر كذلك" أغابي"یمارس المحبة  اسبق لك أن رأیت أي شخص ھل
 ؟شخص تعرفھتمارس ھذه المحبة مع أن  كیمكن وكیف؟ ةحبممن أنواع ال اعن غیرھ ةمختلف يھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

 .قاومتھاالتي ال تستطیع م، وال تسقط أبداالتي ملھمة، والمشروطة، المحبتھ غیر  على  رأشك
" أغابي"ة حبمال إلظھار ةعطیك فرصاسألھ أن ی. أن تختبر محبتھ بأكثر عمق كل یوم جلصلي من أ

 .لآلخرین
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 أعظم من المحبة؟ لیست  ھي التياألمور ھي ، ما سبولوفقا ل -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ رجاءیمان والمن اإل المحبة أعظملماذا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ المحبة أعظم من المواھب الروحیةلماذا  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ال شيء وكل شيء أقوم بھ ھو غیر مربح أنا ةحبم، من دون الإذا كان لدي كل ھذه األمورلماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ عنھاكتب تحلیال للمحبة التي  ٧-٤من بولس في اآلیات  ذكرھاالتي  ١٥ال ما ھي الفضائل -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ، مثل أطفالك ، واآلباء ، شریك الزواجھلى شخص ترید أن تحبعكیف یمكن تطبیق تلك الفضائل   -٦

؟ معھم، و أعدائك ، والناس الذین لدیك عالقة عدائیةغیر المؤمنینالمؤمنین اآلخرین ، 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یوحنا ١أنظر (؟ ةقیھذه الطرمن الممكن بالنسبة لنا أن نحب بجعل ة التي تدینامیكیة الوحیدالما ھي  -٧

١٦:٤( 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


