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 نعمة العطاء
  
  ١١الفصل 

  ٥٤الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

 .أن نفھم تعلیم بولس عن الوكالة المسیحیة: الھدف
حِّ أَْیًضا یَْحُصُد، َوَمْن یَْزَرُع بِاْلبَرَ ٦ حِّ فَبِالشُّ ُكلُّ ٧. َكاِت فَبِاْلَبَرَكاِت أَْیًضا یَْحُصدُ ھَذا َوإِنَّ َمْن یَْزَرُع بِالشُّ

َوهللاُ قَاِدٌر أَْن یَِزیَدُكْم ٨. ألَنَّ اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر یُِحبُّھُ هللاُ . َواِحٍد َكَما یَْنِوي بِقَْلبِِھ، لَْیَس َعْن ُحْزٍن أَِو اْضِطَرارٍ 
كورنثوس ٢. (اٍء ُكلَّ ِحیٍن فِي ُكلِّ َشْيٍء، تَْزَداُدوَن فِي ُكلِّ َعَمل َصالِحٍ ُكلَّ نِْعَمٍة، لَِكْي تَُكونُوا َولَُكْم ُكلُّ اْكِتفَ 

٨-٦:٩(  
  

یكتب بولس عن تقدمات كان یجمعھا للمؤمنین المضطھدین في أورشلیم وطلب من  ٩-٨كورنثوس ٢في 
یھا في ذلك وھو یشاركھم بممارسة العطاء في فیلبي، في المدینة التي كان مقیم ف. كورنثوس المساھمة

ألمانة وبوصف بولس . الوقت وھو یكتب ھذه الرسالة، ألنھم كانوا مثل رائع في الكرم والوكالة األمینة
  . حول موضوع الوكالة األمینة ةعرائ تحفة فنیةالفلیبنیین أعطانا 

من ف. لم یكن بولس یُكره الناس على المشاركة في العطاء ألن الرب ھو الذي كان یقود الناس أن تعطي
ما فعلھ معنا، وألننا ملیئین بالبھجة ونرید بنعطي ألننا نحبھ، ألننا ممتنون  .المھم أن تكون العطایا طوعیة

ال یتوقف على حجمھا، أعطى الفلیبنیون على الرغم من فقرھم، ولكن عطایانا لهللا قبول . رد الجمیل لھ
ألننا نستطیع أن نعطي بسبب " نعمة"ایا لقد أطلق بولس على العط. على الدوافع القلبیة التي بھا نعطي

  . وردا لكرمنا في العطاء، الھ قادر أن یوفر لنا كل ما نحتاجھ. بركة الرب وسلطتھ على حیاتنا
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   أفضل إجابة اختر
  التشارك معھم عدم عن غیر المؤمنین و ینمتمیز واكونیالمسیحیین أن  س؟ حث بولأو خاطئة صحیحة -١
مواساة أھل كورنثوس بسبب كلماتھ في رسالة سابقة قد جعلتھم س ول بول؟ حاأو خاطئة صحیحة -٢

 . محزنبالیشعرون 
من المفترض أن المسیحیین ال یكون لھم حیاتنا الروحیة، وبلھ عالقة لیس المال  خاطئة؟صحیحة أو  -٣

   . أي عالقة بھ
  . حسابھ الخاصموال لألیحتاج  ألنھ لوكالة؟ كتب بولس إلى أھل كورنثوس عن اخاطئةصحیحة أو  -٤
  

  إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ؟یجمع بولس من كنائسھلماذا  -٥
 أورشلیمالمسیحیین الذین كانوا یعانون في ھود لمساعدة الی -أ

 لسداد السلطات الرومانیة الذین طالبوا رشاوى من المسیحیین -ب
 عبد الیھوديبجانب الم أورشلیملبناء معبد مسیحي في  -ج
  من العھد الجدید ةلتمویل كتاباتھ الكثیر -د

 
 كنیسة التي لم تستخدم بول كمثال على إعطاء مع الحق في الموقف ؟أیة  -٦
 في أورشلیم الكنیسة  -أ

  )ةمقدونیأو (الكنیسة في فیلبي  -ب
 الكنیسة الرومانیة -ج
 كنیسة غالطیة -د

 
اختر كل ما ( تقدماتنا للرب؟التالیة ھي المناسبة إلعطاء الدوافع س، أي من المواقف وبولوفقا ل -٧

 )ینطبق
 الضغط من اآلخرین -و                         الفرح -أ

 تھجبمالقلب ال -ز                   . الذنب  -ب
 هللا صالح كسب  -ح              مجبر            -ج
 الصالة یستجیبلرشوة   -ط                         حبال -د
  شكر  -ي         . إعجاب اآلخرین -ه

 
 أولئك الذین یزرعون بسخاء؟ س عنقول بولیماذا  -٨
 .في السماء أفضلعلى مكان  ونسوف یحصل -أ

 .طوال حیاتھم یصبحون فقراءسوف  -ب
 . أیضا بسخاء سوف یحصدون -ج
  . أثریاء ونصبحسوف یبالتأكید  -د

 
 ؟الوكالةموضوع لبولس وضعھ ج أي من التالي یصف أفضل نھ -٩
 العطاءإجبار الناس على  -أ

 عطاءإجعل الناس یشعرون بالذنب لعدم ال -ب
 عد ببركة خاصة ألولئك الذین یمنحون -ج
  بدوافع نقیةالنعم والمنافع ألولئك الذین یقدمون  وضح -د
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 ؟عمل هللالذي ینبغي أن یعطي لمن س، بولوفقا ل - ١٠
 فقط األثریاء -أ

 فقراء و الذین یریدون أن یكونوا أثریاءال -ب
 الذین یدینون  ذبیحة عن خطایاھم -ج
  مبتھج، وقلب یعطوا بحب وامتنانالذین یمكن أن  -د

 
 هللا أكثر؟التقدمة یقدرھا أي نوع من  - ١١

 كبیرة من األثریاء تقدمات -أ
  عطایا وتضحیات بدوافع حقیقیة -ب
 ة بدال من االحتیاجات المادیةلدعم االحتیاجات الروحی عطایاال -ج
  كلفنا شیئاال تالھدایا التي  . د

 

 بدافع؟ لماذا تعتقد أن هللا یرید منا أن نعطیھ ما ھو دافعك للقیام بذلك،  لعملھ تقدمةعندما تعطي 
ع یمكن أن تتوق كیف؟ أن تعطى طوعامھم ال من؟ لماذا من الشعور بالذنب أو التزامحبنا وامتناننا بدال من 

 ؟ السخیة على عطایاكهللا رد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن ، المجانیةنعمتھ  ناه انھ قد أعطأشكر .أشكر هللا على ھذه الدراسة لكنیسة كورنثوس
 .طرق حبك لھل یرشدكسألھ أن مبتھج، و اساعدك على رد الجمیل لھ بقلب ی
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؟ یفیض علیك بكل نعمةقادر أن أن هللا  ٨:٩كورنثوس  ٢كیف یمكنك تطبیق شخصیا  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ التي یمنحھا لك أنت شخصیانعمة هللا الواحدة فیما یتعلق ببولس في ھذه اآلیة  أعطاهد كم وع  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ا في الكتاب المقدس عن ھذه اآلیة األكثر تمیز یتحدث عنھا وقال فیھا سالتي كان بول الخدمةما ھي  -٣

؟ نعمة هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، فیلبي عند العطاء، ما ھي خصائص للكورنثوسیینأھل فیلبي  عندبولس نمط العطاء  عندما شرح  -٤
 )٩و ٨كورنثوس اإلصحاحات ٢أنظر (كیف یمكنك تطبیقھا ؟ و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كورنثوس، تقبل الدعم الشخصي من الكنائس في یلم  سبول جعلتشرح بعض من األسباب التي ا  -٥

 فیلبي ، ولكن فقط من الكنیسة فيأفسس وغیرھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
المسرور     شرح واقع أن هللا یحب المعطيا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في الزواج،  المؤمنینغیر مع حول النیر  ١٨-١٤:  ٦ صحاحشخصیا إعالن بولس في اإل تطبقكیف  -٧

 ؟غیر المؤمنین، و غیرھا من التعامالت مع والشراكات التجاریة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

  الذھاب إلى العمق


