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  شفافیة الخادم
  

  ٩صل الف
  ٥٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .فھم الغرض والدافع وراء خدمة بولس، وفھم دورنا كخدام: الھدف
ِ الَ ِمنَّا٧ ِة ِ ُمْكتَئِبِیَن فِي ُكلِّ َشْيٍء، لِكْن َغْیَر ٨. َولِكْن لَنَا ھَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِیٍَّة، لِیَُكوَن فَْضُل اْلقُوَّ
. َمْطُروِحیَن، لكِْن َغْیَر ھَالِِكینَ . ُمْضطَھَِدیَن، لكِْن َغْیَر َمْتُروِكینَ ٩. ُمتََحیِِّریَن، لِكْن َغْیَر یَائِِسینَ . ینَ ُمتََضاِیقِ 

بِّ یَُسوَع، لَِكْي تُْظھََر َحیَاةُ یَُسوَع أَْیًضا فِي َجَسِدنَا١٠ ثوس كورن٢.(َحاِملِیَن فِي اْلَجَسِد ُكلَّ ِحیٍن إَِماتَةَ الرَّ
١٠-٧:٤(  

إن رسالة بولس الرسول إلى أھل كورنثوس تتكلم بمجملھا عن الخدمة التي یرید هللا لكل مؤمن أن 
ولكن من أجل أن تكون لنا ھذه . ولقد دعا هللا كل واحد منا لخدمة المصالحة بینھ وبین الناس. یختبرھا

ضحا للجمیع أن كل شيء صالح في ینبغي أن یكون وا. الخدمة یجب أن حیاتنا تتسم بالشفافیة الصادقة
  . حیاتنا ھو بسبب المسیح الذي خلصنا ویحیا فینا

ولكي نتمم ھذا العمل، یسمح هللا بالضغوط على إنائنا الخزفي، ھذه الضغوط ھي المصاعب التي نعاني 
وألن روح هللا یسكن فینا، نستطیع أن نستجیب بطریقة صحیحة لتلك الضغوط، والعواصف، . منھا

سوف یالحظون أننا على الرغم من أننا أوان خزفیة، نمتلئ . رب، والناس سوف یروننا مختلفینوالتجا
  . یسوع نفسھ: بكنز ال یقدر بثمن

المسیح یعطینا كل . من خالل المسیح، وبالمسیح، وللمسیح: ویصف بولس عالقتنا بالمسیح بثالث طرق
ما نحتاجھ، ونحن نسلم كل شيء لھ  بركة روحیة في طریق الخالص؛ ونحن متحدون معھ كمصدر لكل

  .  ونعیش من أجل مقاصده
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   أفضل إجابة اختر
 . الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس موجھة فقط قادة الكنیسة ؟خاطئةصحیحة أو   -١
 .خادمھو  مؤمنكل أن  س؟ یعتقد بولأو خاطئة صحیحة -٢
 . لیة رسالة بولس أن كل مؤمن خادمطوال التاریخ تمارس الكنیسة بفاع ؟طئةخاصحیحة أو  -٣
  . ؤمنین وصلوا للمسیح عن طریق خدام محترفینمعظم الناس الذین أصبحوا م ؟خاطئةصحیحة أو  -٤
  . للمصالحة أن یصبحوا خدامیمكن للرجال الكبار فقط  ؟خاطئةصحیحة أو  -٥
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟إلى أھل كورنثوس إلثبات رسولیتھ بولس ھاقدملتي اما ھي األدلة  -٦
 لھم كان قد بشر إیمان أھل كورنثوس الذین -أ

 الرسل اآلخرین عند لمیذاتأنھ كان  - ب
 كتلمیذ یھودي نشأتھ - ج
  معجزاتھ – د
  
 ؟بعملھ یقومس بول الذي جعلما الدافع  -٧
 بنفسھ اعتزازه -أ

 رسولراتبھ كبیر وھیبتھ كونھ  -ب
 عائلتھ وأصدقائھضغط  -ج
   ھخدمی، وھفی الذي خلصھ، والذي یعیشمع یسوع المسیح  عالقتھ -د
  
 ؟كیف ینبغي علینا أن نستجیب لھنتصالح مع هللا عن طریق یسوع، بعد أن  -٨
 .القدیمظ الوصایا العشر في العھد ى لحفینبغي علینا أن نسع -أ

 .ضعفنا نظھر الزدھر في كل شيء وعلینا أن ن -ب
 .معھ واتصالحلیاآلخرین  أن نعیش لیسوع ونساعدیجب  -ج
  .حولنا الذینجمیع یجب أن نثبت أننا أقدس من  - د
  
 ؟الخداملوصف  سبول الذي استخدمھ التوضیح ما -٩
 كنز مخفي في حقل -أ

 داخلبالكنز  بھوعاء من الطین  -ب
 سحب حمولة ثقیلةیثور  -ج
  حمار یتحدث -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(الحب؟ بالصبر والتجارب و الضغوط ذا یقوینا لنتحملما - ١٠
 الروح القدس -أ

 قوتنا الخاصة -ب
 المبادئ الدینیة الصارمة -ج
 الحقیقة و قوة كلمة هللا -د
 درع بر هللا -ه
 آراء اآلخرین -و
  یماناإل -ز
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 ؟أن نظھره في حیاتناهللا  یریدناماذا  - ١١
 برنا الخاصة -أ

 حكمتنا الخاصة -ب
 لخاصةا نامواھب -ج
  یسوع یعیش في داخلنا - د
  

 ؟في حیاتنا صفالعوامن ما الغرض  في كثیر من األحیان - ١٢
 .ناواصف، و التي تثبت قوتھ لدعمأنھا تظھر أن حیاة یسوع فینا أقوى من الع -أ

 .رادة هللا ألنھ ال یحافظ علیناأنھا تظھر أننا ال نعیش وفقا إل -ب
 . على مشاكل العالم أن یتغلبیمكن  ال أنھا تثبت أنھ حتى إیماننا بیسوع -ج
  . عشوائیةھي فقط أحداث ، لیس لدیھم أي غرض - د
  

  فافین أماھم؟ماذا یرى الناس عندما نكون ش  - ١٣
 ختلف عن أي شخص آخرنأننا ال  -أ

 ھو مجرد دیانة أخرى مثل جمیع اآلخرین إیماننا أن -ب
 ، الذي ھو یسوعأن لدینا كنزا في داخلنا -ج
  على أي حال یالحظناشيء، ألن ال أحد  ال -د
  

 تیھل سع  .جزءا من خطتھنحن صبح نمن خططنا ولكن ل اهللا یطلب منا عدم جعل یسوع جزء
 ؟تصبح جزءا من قصد هللا في عائلتك، في كنیستك وبالنسبة للعالمیمكن أن  كیف؟ جزءا من خطتھ لتصبح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ساعدك على العیش بصدق اسألھ أن ی. ، حیاة یسوعالذي وضعھ في داخلكالكنز  لىع أشكر هللا
یرى الناس یسوع  أنھ عندماصلي كما  .اآلخرین حتى یتمكنوا من رؤیة حیاة یسوع في داخلك أمام

  .إلى اإلیمان بھ یأتون كبوضوح فی
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-١٤:٥كورنثوس ٢، وفقا ل خدمتھ العظیمةإلنجاز  سبول الذي دفع، ما باإلضافة إلى محبة المسیح -١

٢:٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في تاریخ مبشر كون أعظم س لیثالثة التي دفعت بولالالمطلقات ھي ، ما اآلیات نفسھبناء على ھذه ا -٢

 )١٥- ١٤ األعداد على وجھ الخصوص أنظر (كنیسة یسوع المسیح ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في "، "المسیحب "، س في التعبیراتبول ھاق الطریقة التي یستخدمطبقطع نفسھ، اشرح وفي ھذا الم -٣

 " من أجل المسیح"و " المسیح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 یموت منن نعمة حقیقیة جدا لمؤمن ورع یمكن أن یكوكیف  ،٤ صحاحاإل من ١٦ق اآلیة اشرح وطب -٤

 السرطان
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قیمة أكبر  اإلنسان الباطن لھ أمر كتابي أنھ بما أنھو ھل الرابع بأكملھ،  صحاحاإل تقرأ وتدرسعند  -٥

 . شرحا؟ فشفاء اإلنسان الداخلي تعتبر معجزة أكبر من شفاء الخارجي، يالخارج اإلنسانمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ في عالقة شخصیة مع المسیحك تثیر سعی ٣ اإلصحاحمن  ١٨كیف یمكن أن اآلیة  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ى من ھذه الستة األول صحاحاتفي اإل تكما ورد سبولكیف یمكنك شخصیا تطبیق القیم األبدیة ل -٧

؟ الرسالة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  

  الذھاب إلى العمق


