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  الخادم أوراق إعتماد
  
  ٨الفصل 

  ٥١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .كورنثوس وفھم الغرض من كتابتھا تقدیم رسالة بولس الثانیة إلى أھل: الھدف
األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاَر : إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ ١٧

أَْي إِنَّ هللاَ ١٩یحِ، َوأَْعطَانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا لِنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمسِ ١٨. َجِدیًدا
إًِذا ٢٠. الََحةِ َكاَن فِي اْلَمِسیحِ ُمَصالًِحا اْلَعالََم لِنَْفِسِھ، َغْیَر َحاِسٍب لَھُْم َخطَایَاھُْم، َوَواِضًعا فِینَا َكلَِمةَ اْلُمصَ 

- ١٧:٥كورنثوس ٢. (تََصالَُحوا َمَع هللاِ : نَْطلُُب َعِن اْلَمِسیحِ . یَِعظُ بِنَانَْسَعى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ 
٢٠(  

تلقى العدید من أھل كورنثوس رسالة بولس بالقبول والدعم، ولكن بعض الناس في الكنیسة بدءوا 
ختل والبعض ظنوا أنھ كان م. یھاجمون بولس في رسولیتھ، وآخرون انتقدوا قدراتھ على الكالم والوعظ

لم تنقض أیة نقطة من  االنتقاداتلكن ھذه . كثیرون شعروا باإلھانة أنھ لم یأتي شخصیا لزیارتھم. العقل
بدال من ذلك ھاجموا بولس . النقاط التي شدد علیھا بولس في رسالتھ، ألن منطقھ كان غیر قابل للرفض

   . وعندما سمع بولس بھذه األمور، كتب لھم رسالتھ الثانیة. نفسھ
ي ة من أجل اإلنجیل، التقدر المعاناشرح  كما. كورنثوس، دافع بولس عن رسولیتھ وطبیعة خدمتھ٢في 

لقد وصف ھدف الخدمة أن حیاة المسیح تعمل . برھا، والتي تؤھلنا لنقوم بخدمة التعزیةھو أیضا قد اخت
تتمحور حول المسیح، فقال أن حیاتھ كلھا ودوافعھ . في داخلنا لتغیرنا وتشھد عن عمل المسیح في حیاتنا

  .الذي منحھ، ھو وكل المؤمنین خدمة المصالحة لجلب الناس إلى شركة مع هللا
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   أفضل إجابة اختر
جیدا على رسالة بولس األولى  ھاالكنیسة في كورنثوس كان رد فعلأو خاطئة؟ بشكل عام،  صحیحة -١

 .لھم
انھ كان ضعیفا وغیر فعال كقائد، و لیس  ونس ویعتقد؟ بعض الناس ال یحبون بولأو خاطئة صحیحة -٢

 . احقیقی رسوال
 . خدمتھلدفاع عن س لم ینفق الكثیر من الجھد ل؟ بولخاطئةصحیحة أو   -٣
 .لئك الذین یخدمون هللاكورنثوس یحتوي على الكثیر من النصائح الجیدة ألو ٢؟ أو خاطئة صحیحة -٤
  .كل من یؤمن بیسوع لوصف" قدیس"خاطئة؟ یستخدم بولس كلمة أو  صحیحة -٥
  

  . ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت
  
 ؟كورنثوس ٢ما ھو الموضوع الرئیسي ل  -٦
 المواھب الروحیة -أ

 االنقسام في الكنیسة -ب
 الخادممھمة أوراق االعتماد و - ج
  المجيء الثاني لیسوع -د
  
 ؟خادمعمل الب یقومالذي من  -٧
 فقط القساوسة -أ

 ط القساوسة و قادة الكنائس فق -ب
 التدریب الالزم أخذوافقط المسیحیین الذین  - ج
  جمیع المسیحیین - د
  
 ؟لنكون خدامنا هللا في كثیر من األحیان یدرب ، كیفسبولوفقا ل -٨
 الصارممن خالل التعلیم الالھوتي  -أ

 خرىاأل ةخارقالبإعطائنا الوحي اإللھي من خالل الرؤى والخبرات  -ب
  .ثم نختبر تعزیتھ فنتمكن من تعزیة اآلخرینمعاناة اقف فیھا ضعنا في موواسطة وب -ج
، وقراءة الكتاب وإخبار الناس عن یسوع، والوعظ ، معین من الساعات في الصالةعدد  بأن نقضي -د

  المقدس
  
 ؟للخادمما ھي المھمة األساسیة  -٩
  المسیح" رائحة"أن یكون  -أ

 العیشقول لآلخرین كیفیة ی أن -ب
 . أن یقنع الناس بمھارات الخدمة -ج
  ما نؤمن بھالناس  حتى یعلمالكثیر من الكلمات الدینیة  أن یستخدم -د
  

 ؟تمحور حولا تحیاة بولس بأكملھ تكان عما - ١٠
 نفسھ -أ

 یسوع -ب
 كنائسھ -ج
 معاناتھ -د
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 ؟لجمیع الذین یؤمنونو ھبھا هللا  خدمةأي نوع من ال  - ١١
 التدریس الوعظ و خدمة -أ

  المصالحة بین هللا والبشر خدمة -ب
 القیادة خدمة -ج
  الصحة والثروة خدمة -د

كیف یمكنك أن تقوم ؟ كیف تصالحت أنت مع هللا؟ في رأیك ماذا یعني أن تكون خادم للمصالحة
بخدمة المصالحة الیوم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ راحة ومصالحة في حیاتك وأن یفھمك دعوتھ . أشكر هللا من أجل تعزیتھ ودعوتھ لحیاتك
أن یعطیك الفرصة لخدمة المصالحة بین الناس الذین یضعھم في وصلي واطلب منھ أن یعلمك . لك

 . حیاتك
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 أوراق اعتماد لنصبح خدام؟ لیعطینا  یستخدم هللا المعاناةكیف  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بخدمة المصالحة وكیف نصبح واحدا؟  سبول ھق ما یصفحدد وطب -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟بداخلھا كنز عظیمفخاریة تستجیب وتطبق استعارة بولس أننا أواني كیف   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الطین؟ من وعاء ال ھذاضغوط كبیرة تأتي مباشرة ضد بهللا  یسمح لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
"  :مع ھذا السؤال صلتصالح مع هللا من خالل المسیح؟ هللا كل مؤمن  ماذا وھب، ٥ صحاحوفقا لإل -٥

)   ٤:١٢أفسس أنظر " ( ھذه الخدمة؟هللا  وھبلمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ٥- ٣:٣یوحنا و١٠:٥١مزمور  مع ١٨- ١٧اآلیات  قوطب صلكذلك  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ٢٤:٢بطرس  ١و  ٦:٥٣إلى إشعیاء  ٢١ق اآلیة صل وطب -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

   

  ى العمقالذھاب إل


