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  .أفضل إجابة اختر
 .ان یكتب إلى كنیسة لم یزرھا أبداصحیحة أو خاطئة؟ عندما كتب بولس إلى أھل كورنثوس، ك  -١
صحیحة أو خاطئة؟ كانت كنیسة كورنثوس واحدة من عدد قلیل من كنائس العھد الجدید التي لم یكن  -٢

 .لدیھا مشاكل تقریبا
صحیحة أو خاطئة؟ رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس فیھا الكثیر من المشاكل الرعویة ونصائح  -٣

 .لذلك
ة؟ أنواع المشاكل الموجودة في الكنائس الیوم ھي في كثیر من األحیان ال تختلف صحیحة أو خاطئ -٤

  .كثیرا عن أنواع المشاكل التي كانت في كنیسة كورنثوس
  

  ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 أي نوع من المجتمع كانت كنیسة كورنثوس؟ -٥
 یفحصون اإلنجیل مجموعة صغیرة من غیر المؤمنین الذین كانوا -أ

 مجموعة من المؤمنین كانوا یجتمعون بانتظام في منزل -ب
 تجمع كبیر في مبنى كبیر  -ج
  .مؤسسة محلیة لھا تسلسل ھرمي قیادي قوي -د 
  
 كیف عرف بولس عن القضایا في كنیسة كورنثوس؟ -٦
 .كان یستمع دائما إلى ما قیل وقال من الناس -أ

 .ةكشف لھ الروح القدس في رؤی  -ب
 .ناس من كنیسة كورنثوس شاركوه بھمومھم -ج
  . رأى عن كثب ألنھ عاش في كورنثوس -د
  
 الكلمة التي استخدمھا بولس لمعالجة كورنثوس؟" مكرسا"ما معنى أن یكون  -٧
 أن تكون بال خطیئة وكامل -أ

 أن تكون أكثر روحانیة من الناس العادیین -ب
 كأن تكون مفرزا الستخدام هللا الخاصة ل-ج
  أن تمارس جمیع مناسك التحویل -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي مشاكل أھل كورنثوس؟  -٨
 . كنیسة منقسمة -أ

 .كان فیھا الكثیر من القساوسة -ب
 .كانوا فقراء جدا -ج
 . كان بعضھم غیر أخالقي علنا -د
 . كانوا قاساة للغایة في التعامل مع الخطیئة -ه
 .ع بعضھم البعضكان لدیھم نزاعات قانونیة م -و
 . أساءوا استخدام العشاء الرباني  -ز
 .كانوا متواضعین جدا أن یظھروا أن لدیھم مواھب روحیة -ح
 .كانوا فخورین جدا بالمواھب الروحیة و أساءوا استخدامھا -ط
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 ما الموقف الذي قال عنھ بولس أنھ أكثر أھمیة من جمیع اآلخرین في ممارسة المواھب الروحیة ؟ -٩
 الحماس -أ

 الحب -ب
 االنضباط -ج
  الطموح -د
  

 وفقا لبولس، ما ھي القوة التي تحل المشاكل في الكنیسة؟ - ١٠
 قوة قیامة یسوع، والتي تمكننا من العیش بطریقة جدیدة -أ

 قوة التفكیر اإلیجابي - ب
 هللا في العھد القدیمإیاه قوة الناموس الذي أعطانا  -ج
  قوة نظم المجتمع القانونیة  - د
  

أي من المشاكل الروحیة ألھل كورنثوس یمكن أن تكون لك عالقة بھا؟ كیف عالقتنا مع یسوع و 
 قوة القیامة تساعدنا على التغلب على ھذه المشاكل؟

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یمألك من  .أشكر هللا ألن روحھ قد أعطانا أجوبة قویة وعملیة ألعمق احتیاجات قلوبنا
صلي من أجل أن یباركك في دراستك لكلمتھ . ھ كل یوممحبتھ و قوة قیامتھ وأنت تثق بھ وتسعى تبعیت

 . كورنثوس ٢و  ١وأنت تتعلم المزید عن 
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طریقة بولس الموحى بھا لحل مشاكل كنیسة كورنثوس أعطتنا حلوال محددة كیف أن شرح وطبق  ا -١

 .لعالج المشاكل في كنائسنا الیوم
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
رح وطبق كیف طریقة الحب، كما جاءت باإلضافة إلى ھذه الحلول الخاصة لمشاكل محددة وفردیة، اش -٢

. ، ھي حل عام لجمیع ھذه المشاكل١٣في اإلصحاح 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
حدد وطبق ما یعنیھ بولس عندما صنف كل ھذه المشاكل في كنیسة كورنثوس باعتبارھا أشیاء جسدیة،  -٣

 . ، قال انھ سوف یعلن أنھ ھو سیذھب لمناقشة األشیاء الروحیة معھم في كنیستھم١٢في اإلصحاح 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
الروحیة التي یتناولھا في ھذه الرسالة الرعویة التصحیحیة والتي ھي جزء من  اشرح وطبق األمور -٤

 .الحلول العامة التي یصفھا لھذه الكنیسة
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
 .اشرح وطبق كیف أن قوة القیامة ھي جزء من الحل العام لجمیع ھذه المشكالت المحددة -٥

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
الموضوع ، ھل غیر ١٥بعد أن رفعنا الى ذروة البالغة الملھمة في حدیثھ عن القیامة في األصحاح -٦

ا ِمْن ِجھَِة اْلَجْمعِ " فجأة أم قدم شیئا آخر روحیا عندما كتب،  ؟ ١٦في اآلیة األولى من اإلصحاح " َوأَمَّ
 اشرح

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
اشرح وطبق الحل الدینامیكي لمشكلة األخ األضعف ومسألة أكل اللحوم التي تم تقدیمھا للوثن التي  -٧

 . ١١-٨نوقشت في الفصول 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ھل انقسم المسیح؟
  
  ٢الفصل 

  ٤٥درس الصوتي رقم العھد الجدید ال

الھدف أن نتعلم تعلیمات بولس إلى أھل كورنثوس بخصوص اإلنقسامات في الكنیسة وكیف 
 نعرف الحقائق الروحیة

الَ َواِحًدا، وَ َولِكنَّنِي أَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ، أَْن تَقُولُوا َجِمیُعُكْم قَْوالً ١٠
  )١٠:١كورنثوس ١( یَُكوَن بَْینَُكُم اْنِشقَاقَاٌت، بَْل ُكونُوا َكاِمِلیَن فِي فِْكٍر َواِحٍد َوَرأٍْي َواِحدٍ 

أََحٌد  یَْعِرفُھَا ألَْن َمْن ِمَن النَّاِس یَْعِرُف أُُموَر اِإلْنَساِن إِالَّ ُروُح اِإلْنَساِن الَِّذي فِیِھ؟ ھَكَذا أَْیًضا أُُموُر هللاِ الَ ١١
وَح الَِّذي ِمَن هللاِ، لِنَْعِرَف األَْشیَاَء اْلَمْوھُوبَةَ لَنَا ِمَن هللاِ ١٢. إِالَّ ُروُح هللاِ   َونَْحُن لَْم نَأُْخْذ ُروَح اْلَعالَِم، بَِل الرُّ

  )١٢- ١١:٢كورنثوس ١(
المؤمنون . امكانت المشكلة األولى التي واجھھا بولس في رسالتھ إلى أھل كورنثوس ھي مشكلة اإلنقس

كان تقییمھم عن قادتھم یستند إلى حد كبیر على من . كانوا منقسمین حول من ھو أعظم قائد في كنیستھم
لكن إذا كان المسیح یعیش في قلوب المؤمنین، فینبغي أن نتفق على . قادوھم إلى المسیح أو من عمدوھم

فقد كانت الرسالة . المسیح على ھذه المسائل المسائل األساسیة المتعلقة بالمسیح، وأنھ ال ینبغي أن ینقسم
  . األساسیة لبولس ھي أننا یجب أن نتبع المسیح ولیس أحد القادة

ال یمكننا أن نتعلم الحقائق الروحیة . علم بولس أن روح هللا وحده ھو الذي یعلم األشیاء الروحیة لإلنسان
تعلم الحقائق الروحیة عن طریق الروح یجب علینا أن ن. ببساطة من خالل العینین، األذنین، والقلب

  .الروحیون ھم الذین حصلوا على روح هللا، وھذا الروح یعطینا المقدرة على معرفة وفھم فكر هللا. القدس
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  .أفضل إجابة اختر
 .خالفات متكررة بینھم صحیحة أو خاطئة؟ كانت جماعة الكورنثوسیین منقسمة على نفسھا وكان -١
أساس الوحدة بین المسیحیین ھو أن جمیع المؤمنین لدیھم عالقة مع یسوع نفسھ، صحیحة أو خاطئة؟  -٢

 .روحھ یسكن أولئك الذین یؤمنون
 .صحیحة أو خاطئة؟ أكد بولس أنھ الزعیم الحقیقي للكنیسة وجمیع الناس یجب أن یتبعوه  -٣
  . صحیحة أو خاطئة؟ أقنع بولس كورنثوس بالحقیقة بكلماتھ الحكیمة الكثیرة -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 وفقا لبولس، ما ھو مفتاح الخالص؟ -٥
 المعمودیة -أ

 الحكمة -ب
 الوحدة - ج 
  اإلیمان بحقیقة اإلنجیل -د
  
 وفقا لبولس، ما ھو مفتاح النضج الروحي؟ -٦
 أداء الطقوس و القیام بالعدید من األعمال الصالحة -أ

 الفھم الفكري -ب
 قیادة قویة - ج
  اإلیمان بحقیقة اإلنجیل -د
  
 كیف یتم توصیل اإلنجیل بطریقة أفضل؟ -٧
 بكلمات قویة -أ

 بمنطق واضح -ب
 من شخص جريء وواثق -ج
  بقوة الروح القدس -د
  
 ما ھو مفتاح فھم حقیقة هللا؟ -٨
 . ھو یكشف لنا بروحھ -أ

 . مبشرون بالغون یشرحون لنا -ب
 . یجب علینا أن ندرس بجد -ج
  . یجب أن تحدث اإلستنارة عن طریق التأمل -د
  
 لماذا ھو غیر ممكن للبشر بطبیعة الحال أن یفھموا األمور الروحیة؟ -٩
 . هللا اختار أن یكشف الحقیقة لعدد قلیل من الناس -أ

 . نحن لسنا أذكیاء بما فیھ الكفایة -ب
 .ثانیة لتمییز األشیاء روحیافقط روح هللا یمكن أن یفتح قلوب وعقول أولئك الذین یولدون  -ج
 .من الممكن، ولكن معظم الناس لیس لدیھم الصبر أو البصیرة للتعلم -د
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 من ھو أفضل معلم یمكن أن یكون لدینا؟ -١٠
 بولس و كتاباتھ -أ

 رعاتنا -ب
 الروح القدس -ج
  ضمیرنا -د
  

 كیف یمكننا الحصول على تعلیم الروح القدس؟  - ١١
 علیممن خالل سنوات من الت -أ

 عن طریف الوالدة الثانیة، والطلب منھ -ب
 من خالل رؤى و زیارات المالئكة -ج
  من خالل التأمل العمیق -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(كورنثوس؟  ١ما ھي أنواع الناس الذین یصفھم بولس في  - ١٢
 غیر المؤمنین -أ

 المؤمنین -ب
 الرھبان والراھبات - ج
 المؤمنین الجسدیین -د
 الحكماء - ه
  

سبق لك أن سألت الروح القدس أن یكون معلمك؟ عما على وجھ التحدید، تحتاج استنارة منھ؟ ھل  
 كیف تعتقد أن حیاتك سوف تتغیر إذا كنت تطیع ما یكشفھ لك كل یوم؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا أن حقیقتھ متاحة لجمیع الذین یؤمنون وأنھ یعطینا روحھ حتى نتمكن من فھم كلمتھ،  
 .أن الروح القدس یفتح عینیك ویعلمك ویوجھك حتى تتبعھ في الطاعة صلي من أجل .وإرادتھ، و طرقھ
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حیث یحاول بولس تصحیح مشكلة التفاف المؤمنین في كورنثوس حول قادتھم، اشرح وطبق لماذا أدلى  -١

 بتصریحاتھ في المقام األول إلى مجموعة اختارھا لمعالجتھا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھو الحل الروحي الرائع " ل انقسم المسیح؟ھ"، ١من األصحاح  ١٣اشرح وطبق لماذا سؤالھ في اآلیة  -٢

لھذه 
المشكلة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، عندما نزرع ٢و الجزء األول من الفصل  ١كیف ینبغي لنا شخصیا تطبیق طریقة بولس في الفصل  -٣

كنیسة ، نقود الناس إلى المسیح، ونتلمذھم في المسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نھ ینبغي أن عن الطریقة التي یتم بھا التبشیر باإلنجیل ویعتقد أ ٢و  ١ماذا قال لھم في األصحاحین  -٤

نعلمھم عدم االستقطاب حولھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من ماذا كان خائفا جدا؟  .، یكتب بولس انھ كان معھم في خوف و رعدة كثیرة٢في الفصل  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، عن ٢من األصحاح ١٦-٩في ھذا السیاق، لخص وطبق ما كان یعلم بولس، وخصوصا في اآلیات  -٦

الطریقة التي یعلمنا بھا الروح القدس الحقیقة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یكتب أننا نتعلم من خالل بوابة العین، و بوابة األذن، وبوابة في سیاق علم النفس التربوي، بولس  -٧

 .اشرح وطبق ما ھي ھذه البوابات بینما نحن نتعلم أو ندرس الحقیقة الروحیة.القلب، و بوابة الروح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  المحبة التي تواجھ بالعنایة
  
  ٣الفصل 

  ٤٦العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

كورنثوس حول القادة الروحانیین، إدانة الھدف أن نتعلم تعلیمات الرسول بولس إلى أھل  
 .اآلخرین، وكیفیة التعامل مع الخطیة في الكنیسة

بُّ الَِّذي َسیُنِیُر َخفَایَا الظَّالَِم َویُْظِھُر آ٥ َراَء إًِذا الَ تَْحُكُموا فِي َشْيٍء قَْبَل اْلَوْقِت، َحتَّى یَأْتَِي الرَّ
  )٥:٤كورنثوس ١.(لُِكلِّ َواِحٍد ِمَن هللاِ  َوِحینَئٍِذ یَُكوُن اْلَمْدحُ . اْلقُلُوبِ 

وحِ اْلقُُدِس الَِّذي فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ ١٩ نَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠   )٢٠-١٩:٦كورنثوس ١.(هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھَيِ◌كلھِ فََمجِّ

ولكن بولس قال . كثیر من أھل كورنثوس كانوا یحكمون على بولس ویمیزونھ عن باقي القادة في الكنیسة
یقبل حكم لھم أن حكمھم یعني القلیل بالنسبة لھ، ألنھ یشعر أنھ غیر مؤھل أن یحكم على نفسھ، فكیف 

األخرین علیھ؟ ألن قلب اإلنسان أعمق من معرفة نفسھ، فعلم بولس أننا یجب أن نترك الحكم على قلوب 
  .اإلنسان 

أحیانا یكون من . الكتاب المقدس یعلم أننا ال ینبغي أن نحكم على أي شخص أخر ألي سبب من األسباب
فمن مسئولیتنا كأعضاء في عائلة هللا أن . الضروري أن نحكم على أولئك الذین یصرون على خطایاھم
مواجھة أخ أو أخت في الرب ھو أمر . نواجھ أولئك الذین یضرون أنفسھم وغیرھم في جسد المسیح

إستراتیجیتنا الستعادتھم لعالقة مع الرب وجسد المسیح یجب أن تكون مبنیة على . صعب ولكنھ ضروري
دافع لمواجھتھم یجب أن یكون دائما ھو الحب ویھدف إلى ال. فھم كیف أن أفاعلھم تضر حیاتھم وعالقاتھم

  .  استعادتھم
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  .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ بدأ بولس رسالتھ إلى أھل كورنثوس بحلول عامة لمشاكلھم ثم معالجة المشاكل  -١

  .المحددة قرب نھایة الرسالة
القدس علینا، والحب ھو دلیل على أن  صحیحة أو خاطئة؟ المواھب الروحیة ھي دلیل على أن الروح -٢

  .الروح في داخلنا
  .صحیحة أو خاطئة؟ بشكل عام، لم یجد أھل كورنثوس أي صعوبة لإلیمان في قیامة یسوع  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ الرسل ھم مصدر اإلیمان المسیحي  -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ظر إلى القادة الروحیین؟كیف ینبغي لنا أن نن -٥
  كمن لھم السلطات العلیا في حیاتنا -أ

  كخدام  وأمناء على أسراره  -ب
  كأناس یحبھم هللا أكثر من غیرھم -ج
  كأناس مقدسین وأنقیاء أكثر من غیرھم -د

  
  عندما یُستقطب المسیحیون حول القادة الروحیین، ماذا یشیر ھذا عن النضج الروحي؟ -٦
  .طفال ال یزالون غیر ناضجین جدا روحیاھم مثل األ -أ

  .ھم ممیزون وناضجون بما یكفي للتمییز بین المعلمین الحقیقیین والكذبة -ب
  .أنھم حقا لم یعرفوا یسوع أو لم یمتلئوا بالروح القدس -ج
  .أنھم أصبحوا ناضجین مثل قادتھم الذین یتبعوھم -د

  
  كیف یصبح الخدام قادة روحیین فعالین؟ -٧
  طریق الحصول على التعلیم الصحیح عن -أ

  من خالل المواھب التي وھبھا هللا لھم -ب
  من قِبل الرأي العام -ج
  من خالل السیطرة بسلطتھم على اآلخرین -د

  
  كیف ینبغي أن یدین المسیحیون اآلخرین؟ -٨
  .ال ینبغي لنا أبدا الحكم على اآلخرین تحت أي ظرف من الظروف  -أ

  .فقط على أولئك الذین ھم أقل في الصالح من أنفسنا ینبغي لنا أن نحكم -ب
یجب أن نحكم على اإلثم و لن تتسامح في عالقتنا، ولكن ال ینبغي لنا أن نحاول أن نحكم على دوافع  -ج

  .قلوب الناس
  .نحن لنا فكر المسیح، لذلك نحن أحرار في الحكم على أي شخص في أي شيء نریده -د

  
  ھل كورنثوس، كیف إیماننا بیسوع ینبغي أن یؤثر على سلوكنا األخالقي؟وفقا لرسالة بولس إلى أ -٩
  .اإلیمان بیسوع یغیر قلوبنا ولكن ال یؤثر على أخالقنا  -أ

  .اإلیمان بیسوع یجعلنا نرید أن نكون صالحین ولكن ال یمكن أن یساعدنا على العیش باستقامة -ب
  .السلوك األخالقي بحیث نترك خطایانا وراءنار قلوبنا، وعقولنا، وغییجب أن اإلیمان بیسوع ی -ج
  .اإلیمان في المسیح یجعلنا كاملین حتى یتسنى أال نخطئ أبدا مرة أخرى -د
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  كیف یجب أن یتعامل المسیحیون مع الخطایا الظاھرة والمعتمدة في الكنیسة؟  - ١٠
  .قیین وحثھم على التوبةعلینا أن نھتم بما فیھ الكفایة بمواجھة أولئك الذین ھم بإصرار غیر أخال -أ

غیر مسموح لنا بالحكم على أي شخص، لذلك ال یوجد شيء یمكننا القیام بھ ضد المسیحیین  -ب
  .الخاطئین

  .  یجب أن نالحظ المسیحیین عندما یخطئون، ونخبر الجمیع بفجورھم -ج
طئون مرة واحدة أو ال ینبغي لنا أن ننتسب مع المسیحیین الذین یخطئون حتى لو قلیال أو الذین یخ -د

  .مرتین ثم یتوبون
  

  ما ھو الدافع الصحیح لمواجھة شخص ما بخطیئتھ؟ - ١١
  الغضب -أ

  الغیرة -ب
  البر الذاتي -ج
  الحب -د

  

في أي مجال من مجاالت حیاتك تعتقد أنك بحاجة إلى أن تنضج فیھ كمسیحي؟ كیف یمكن للروح 
  تسأل الرب أن یساعدك فیھ ھذا األسبوع؟القدس أن یساعدك في ذلك المجال؟ في أي مجال سوف 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

اسألھ أن یساعدك على مواصلة النمو في المسیح . أشكر هللا على القادة الروحیین الذین في حیاتك
  .حتى تنضج أكثر في عقلك، وقلبك ، وأفعالك 
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م أننا ال ینبغي أن نحكم في شيء حتى یأتي الرب، ث ٤كیف یمكننا أن نطبق تعالیم بولس في اإلصحاح  -١

وبخ الكنیسة في كورنثوس لعدم الحكم على الرجل الغیر أخالقي؟  ٥في األصحاح 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. ٥و  ٤اشرح وطبق نوعي الحكم في اإلصحاحین  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا سیفعل الرب عندما یعود حتى یجعل أناس مثل بولس ومثلي ومثلك یُحكمون إیجابیا أو سلبیا؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ ٥ت في األصحاح لماذا ھو مھم جدا بالنسبة لنا تطبیق تعالیم االنضباط في الكنیسة ، كما جاء -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تلخیص وتطبیق حل بولس لمشكلة أنھم كانوا یقاضون بعضھم البعض في محاكم   -٥

كورنثوس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بخصوص دور ووظیفة ) ٤و  ٣في اإلصحاحین ( ما ھو التطبیق لما علمھ بولس لكنیسة كورنثوس   -٦

أولئك الذین قادوھم إلى المسیح وراعوھم في رحلة إیمانھم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بأن جسمنا لیس لممارسة الجنس ولكن أن  ١٣:٦كورنثوس  ١كیف لنا أن نطبق تصریح بولس في   -٧

یكون ھیكل الرب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
 

   

  الذھاب إلى العمق
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  دلیل الزواج
  
  ٤الفصل 

 ٤٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

 .أن نتعلم تعالیم بطرس عن الزواج: الھدف
ةُ ِمَن هللاِ لكِنَّ ُكلَّ َواِحٍد لَھُ َمْوِھبَتُھُ الْ . ألَنِّي أُِریُد أَْن یَُكوَن َجِمیُع النَّاِس َكَما أَنَا  اْلَواِحُد ھَكَذا . َخاصَّ

  )٧:٧كورنثوس ١.(َواآلَخُر ھَكَذا
بُّ ُكلَّ َواِحٍد، ھَكَذا لِیَْسلُكْ ١٧ . َوھَكَذا أَنَا آُمُر فِي َجِمیعِ اْلَكنَائِسِ . َغْیَر أَنَّھُ َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد، َكَما َدَعا الرَّ
  )١٧:٧كورنثوس ١(

فھو یتناول عددا من . كورنثوس یُعرف باسم أصحاح الزواج في الكتاب المقدس١ع من اإلصحاح الساب
األسئلة وضعھا أعضاء كنیسة كورنثوس أمام بولس، إذ كتبوا لھ بما یختص بوحدانیة الزواج، والطالق، 

ن لقرون عدیدة، عندما كان أعضاء الكنیسة یسألو. والزواج مرة أخرى، والعالقات الجسدیة في الزواج
في ھذا اإلصحاح نكشف . رعاتھم أسئلة حول الزواج، كان الرعاة یستخدمون ھذا اإلصحاح كدلیل لھم

  .خط هللا للزواج، والعدید من المشاكل الزوجیة
وقد " ما ھو الزواج في عیني هللا؟: "یثیر ھذا اإلصحاح بعض األسئلة الصعبة جدا، واألكثر جوھریة ھو

قُھُ إِْنَسانٌ ": ١٩:٦ي مت جاءت اإلجابة على ھذا السؤال ف عندما یرتبط معا اثنان . "فَالَِّذي َجَمَعھُ هللاُ الَ یُفَرِّ
ھذا اإلیمان . من المؤمنین في الزواج، ھما یلتزمان بعضھما ببعض ألنھما یؤمنان أن هللا قد جمعھما معا

. الثنین ارتبطا قانونیاھو الذي یعطي استقرارا لزواجھما، إنھا لیست قطعة من الورق ھي التي تقول أن ا
نظرا للمتغیرات الالنھائیة ألشكال الزواج في ھذا العالم، ینبغي أن یستند قرار الزواج على التوجیھ 

    .     اإللھي
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  .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ مشورة بولس عن الزواج جاءت في وقت كان فیھ المسیحیون تحت كرب عظیم  -١

 .واضطھاد
 .و خاطئة؟ عارض بولس الزواجصحیحة أ  -٢
 . كورنثوس ١صحیحة أو خاطئة؟ كان بولس غیر متزوج في الوقت الذي كتب فیھ  -٣
  . صحیحة أو خاطئة؟ تعلیم بولس یتناقض مع تعلیم یسوع -٤
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 یة؟وفقا لبولس، لماذا العزوبیة خیارا قیما بالنسبة للمسیح -٥
 . الجنس غیر مقدس، حتى في إطار الزواج، والمسیحیین یجب أن یبقوا أنقیاء -أ

 .الزواج ھو مجرد مؤسسة بشریة الناس وضعتھ من أجل الراحة -ب
 . األعزب دائما أقدس و أكثر سعادة من المتزوج -ج
  . األعزب قادر على التركیز أكثر وباھتمام في خدمة الرب -د
  
 نسیة الصحیة بین الزوج والزوجة مھمة؟لماذا العالقة الج -٦
 . اإلشباع الجنسي في إطار الزواج ھو أفضل دفاع ضد الفجور -أ

 . قصد هللا فقط من الزواج ھو اإلنجاب -ب
 . على إشباع احتیاجاتھم یصروا یجب أن الرجال والنساء . ج
   لیست مھمة، بل ھي مجرد لھو الزم . د
  
 مومة الزواج؟ماذا یقول الكتاب المقدس عن دی -٧
 . ینبغي أن یظل  الزوجان متزوجین فقط طالما كالھما یرید -أ

 .من المھم فقط للناس أن یظلوا متزوجین من أجل أطفالھم -ب
 .صمم هللا الزواج لیستمر مدى الحیاة -ج
  .الزواج یستمر إلى األبد، وحتى في السماء -د
  
 في حین أن اآلخر مؤمنا؟  بماذا یرشد بولس عندما یكون أحد الزوجین غیر مؤمن -٨
 . الزوج المؤمن یجب أن یطلق الشریك الغیر مؤمن ألنھما اآلن شریكان غیر متكافئین -أ

 .ینبغي أن یُطلب من الزوج الغیر مؤمن أن یؤمن بالمسیحیة -ب
الزوج المؤمن یجب أن یصلي من أجل الزوج الغیر مؤمن ویكون وفیا لھ، ولكن إذا كان الغیر المؤمن  -ج
 .ختار أن یترك، فعلى الزوج المؤمن أن یسمح لھی
  . لكي ال ینزعج الزوج الغیر مؤمن. یجب على الزوج المؤمن أن یتصرف كما كان قبل اإلیمان . د
  
 كیف ینبغي أن نطبق شرع هللا لنا؟ -٩
 بكل حسم، دائما بنفس الطریقة في كل حالة -أ

 من خالل عدسة الحب ودائما نسعى لألفضل لكل شخص -ب
 فضفاضة جدا فقط في الحاالت التي نرید تطبیقھا بطریقة -ج
  .نحن أحرار نفعل ما نرید .ألننا مخلصون بالنعمة من خالل اإلیمان، فقواعد هللا لم تعد تطبق علینا -د
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 لماذا الزواج واألسر تواجھ الكثیر من الھجوم؟ - ١٠
 .الزواج و األسرة ھي خطة هللا والشیطان یرید عرقلة خطة هللا -أ

 .ألن الناس ترغب في النزاع -ب
 .الزواج ھو صورة لمحبة هللا لكنیستھ والشیطان یرید أن یشوه ویدمر تلك الصورة . ج
 . ألن نعمة هللا لكنیستھ والمجتمع تتدفق من خالل األسرة، والشیطان یرید أن یوقف بركة هللا . د
  

تاب المقدس عن الزواج تختلف عن ماذا تعتقد أن یكون الزواج في نظر هللا؟ كیف معاییر الك
 معاییر مجتمعك عن الزواج؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

إذا كنت غیر متزوج، اسألھ أن یرشدك  .أشكر هللا سواء على ھبة الزواج أو على ھبة العزوبیة
في أي قرار ستتخذه في المستقبل بشأن الزواج، واسألھ أن یساعدك على خدمتھ دون تشتیت طالما أنت 

ن یعزز زواجك ویساعدك على خدمتھ وخدمة زوجتك بكل إذا كنت متزوجا، صلي من أجل أ . أعزب
 .  إخالص
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كیف بدایة اإلصحاح السابع یكشف عن مصدر آخر  لبولس، من خاللھ كان یعرف القضایا التي ینبغي  -١

معالجتھا في ھذه الرسالة ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بولس وھو یعطي حلوال بالوحي لمشاكل الزواج في ھذا اإلصحاح، كان یجیب على أسئلة جاءت إلیھ  -٢

. من خالل دراسة الحلول اشرح ما ھي تلك األسئلة. في رسالة ُكتبت لھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا بولس كتب أحیانا انھ لیس لدیھ وصیة من الرب ولكنھ یعطي رأیھ، ثم في أوقات أخرى یكتب أنھ  -٣

) ٤٠و ١٢و ١٠انظر في اآلیات (ال یقول لھم ولكن الرب ھو الذي یقول؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قیمة عالیة للعزوبیة؟   ھي آیة مفتاحیة تفسر لماذا بولس یضع  ٢٦كیف اآلیة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما یكون الزواج مختلطا بین مؤمن وغیر المؤمن، لماذا ھو عدل لبولس أن یعطي غیر المؤمن  -٥

الخیار في البقاء في الزواج أو 
تركھ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إلى  ١٧كیف اآلیات  تخیل زوجین كان لھما زواج وطالق متعدد قبل أن یسمعوا اإلنجیل ویخلصوا،  -٦

ثالث مرات، أن كل واحد یجب أن یلتزم أو یعیش مع  تنطبق علیھم، وخصوصا اإلرشاد، المكرر ٢٤
واحد فقط وھو الذي كان معھ عندما آمن؟  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ضوء ما كتب بولس عن التبتل، ھل ینبغي لنا أن نتوقع أن نجد أناس في جسد المسیح غیر   -٧

 . متزوجین یرغبون في خدمة الرب من دون ارتباك؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  كل شيء لكل الناس
  
  ٥الفصل 

  ٤٨رقم العھد الجدید الدرس الصوتي 

أن نفھم تعلیمات بولس بشأن القضایا الصعبة في الكنیسة وكیف كان یطبق مبادئ الحریة : الھدف
 .في المسیحیة في حل تلك القضایا

َعفَاءِ ٩   )٩:٨كورنثوس ١. (َولِكِن اْنظُُروا لِئَالَّ یَِصیَر ُسْلطَانُُكْم ھَذا َمْعثََرةً لِلضُّ
ِذیَن یَْرُكُضوَن فِي اْلَمْیَداِن َجِمیُعھُْم یَْرُكُضوَن، َولِكنَّ َواِحًدا یَأُْخُذ اْلَجَعالَةَ؟ ھَكَذا أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الَّ ٢٤

ا أُولئَِك فَلَِكْي یَأُْخُذوا إِْكلِیالً یَْفنَى، وَ . َوُكلُّ َمْن یَُجاِھُد یَْضبُطُ نَْفَسھُ فِي ُكلِّ َشْيءٍ ٢٥. اْرُكُضوا لَِكْي تََنالُوا ا أَمَّ أَمَّ
  )٢٥- ٢٤:٩كورنثوس ١.(نَْحُن فَإِْكلِیالً الَ یَْفنَى

في كل حالة، سواء كانت . لمعالجة العدید من القضایا عند أھل كورنثوس ١١-٨كتب بولس اإلصحاحات 
القضیة خارج الكنیسة مثل تناول طعام ُذبح لألوثان، أو قضیة داخل الكنیسة مثل تناول العشاء الرباني، 

على العالقات بین اإلخوة واألخوات في المسیح، وكیف أن األقوى یجب أن یحتوي  كان بولس یركز
  .   األضعف في اإلیمان

األولى، نتعلم أنھ قبل أي شيء یجب أن : في ھذه اإلصحاحات، نتعلم ثالث مبادئ للحریة في المسیحیة
ثالثا، نتعلم أن . خالص اآلخرین ثانیا، نحن نتعلم أن أعمالنا یجب أن تؤدي إلى. یكون اھتمامنا ھو مجد هللا

القضیة لیست ما ھو صواب أو خطأ، وال ما ھو من حقنا أن نفعل . فائدة اآلخرین أھم من فائدتنا الخاصة
عندما . لكن المسألة ھي ما ھو یمجد هللا، ما یؤدي إلى خالص اآلخرین، وما ینفع اآلخرین. أو ال نفعل

  .  ما یعلمھ لنا بولس فیما بعد وھو المحبةنفكر في ھذه المبادئ الثالثة ندرك مفھو
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   أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ العدید من القضایا في العقیدة المسیحیة لیست مسألة صواب وخطأ ولكن حب  -١

 .اآلخرین
صحیحة أو خاطئة؟ كان السؤال عما إذا كان مسیحیا یجب أن یأكل اللحوم المذبوحة لألصنام في غایة   -٢

 .ألن القواعد حول تناول الطعام والشراب ضروریة في المسیحیة األھمیة
صحیحة أو خاطئة؟ كانت الوثنیة في كورنثوس مشابھة جدا إلى التي في المسیحیة، لذلك كان سھال  -٣

 . للمؤمنین ممارساتھا وتحویلھا لدینھم الجدید
 .بالحرف صحیحة أو خاطئة؟ بولس دعم الحریة الروحیة للمؤمنین و كره التقید -٤
صحیحة أو خاطئة؟ كانت نظرة بولس للمرأة دونیة ولم یكن یعتقد أنھا على قدم المساواة مع الرجل في  -٥

  . نظر هللا
  

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
صنام ال ماذا كان تعلیم بولس إلى أولئك الذین فھموا أن األصنام لیست شیئا وأن أكل اللحوم المقدمة لأل -٦

 معنى لھا؟
 . یجب أن أولئك األقویاء یوبخون الضعفاء بسبب عدم فھمھم -أ

 .ینبغي أن األقویاء یتجاھلون الضعفاء ویفعلون ما یشاءون -ب
 . ینبغي أن األقویاء یكونوا قدوة للضعفاء بإظھار حریتھم بوضوح -ج
  .یجب أن األقویاء یحترموا قناعات الضعفاء وال یسیئون إلیھم -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(أي من التالي ھو معیار مھم لتحدید السلوك السلیم؟  -٧
 مجد هللا -أ

   الستحسان الشخصيا -ب
 الرغبات األنانیة -ج
 خالص اآلخرین -د
 الربح الشخصیة -ه
 ربح أو منفعة اآلخرین -و
 الحقوق الشخصیة -ز
  المحافظة على الذات -ح
  
 لسفة المسیح؟أي من الكلمات التالیة تلخص أفضل ف -٨
 الكسب -أ

 الحصول  -ب
 المنح -ج
 االمتناع -د

 
 ماذا یعني بولس عندما قال أنھ سیصبح كل شيء لكل الناس لكي یخلص البعض؟ -٩
 إنھ سیفعل أي شيء، بغض النظر عن مدى الخطورة أو غیر األخالقیة، لكسب الناس إلى المسیح -أ

 لذین یبشرھمإنھ سیغیر رسالتھ لتتناسب مع رغبات أولئك ا -ب
 إنھ  سیصنع تمویھا لنفسھ حتى ال یعرف أحد إنھ مسیحیا -ج
إنھ سیجري التعدیالت الالزمة في األمور الثقافیة واالجتماعیة حتى تصل رسالتھ ألولئك الذین في  -د

  .حاجة إلى االستماع إلیھا
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 كیف وصف بولس نفسھ في خدمتھ؟  - ١٠
 كعبد أو خادم لیسوع المسیح -أ

 متدینكیھودي  -ب
 كیھودي سابق -ج
  كخبیر في المسیحیة -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(كیف أھل كورنثوس یمارسون المناولة، أو العشاء الرباني، بشكل غیر الئق؟   - ١١
 . أنھم ینحازون ضد الفقراء والذین ال یمكنھم أن یجلبوا الكثیر من الطعام -أ

 . أنھم یدمجونھا مع الطقوس الوثنیة -ب
 . ا ما یشربون الخمر حتى یصلوا إلى حالة السكرإنھم غالب -ج
 .جاءوا بموقف أناني - د
  .یفعلونھا مرة واحدة فقط في السنة -ه
  

 مع من نحن نتواصل عندما نحتفل بالعشاء الرباني؟ - ١٢
 مع هللا فقط -أ

 مع المسیحیین فقط -ب
 مع هللا والمسیحیین -ج
  ؤمنینمع هللا، والمسیحیین اآلخرین ، وحتى غیر الم -د
  

إذا كنت تكتب لبولس عن القضایا الصعبة في كنیستك، ماذا كنت ستسألھ؟ كیف تعتقد أنھ سوف 
 ومبادئ الحریة المسیحیة للقضایا في عالقاتك؟" قانون الحب"یطبق 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

اسألھ أن یعطیك  .الذي نعیش بھ والحریة التي أعطانا لخدمتھ" قانون الحب"أشكر هللا على 
اسألھ قبل كل شيء أن یمألك من . ك وفي عالقاتك مع اآلخرینوأنت تطبق مبادئھ على حیاتالحكمة 

   . محبتھ ویساعدك حتى تسعى دائما لخیر اآلخرین
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ما ھي المشاكل التي لدینا في كنائسنا الیوم والتي لھا صلة بحلول بولس للمشاكل في كورنثوس  -١
؟ والمتعلقة بأكل اللحوم المذبوحة لألوثان) ١١- ٨المسجلة في الفصول (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یمكننا شخصیا تطبیق تعالیم بولس أنھ لیس عن صواب أو خطأ، ولكن األمر یتعلق عن مدى  كیف  -٢

 )١٤ولنتأمل أیضا رومیة ( نحن نحب األخ األضعف الذي یعتقد أنھ من الخطأ أن نأكل ھذا اللحم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الذي یوضح الطریقة التي یطبق بھا ھو )  ٢٣-١٩:  ٩المسجل في ( لخص وطبق بیان بولس العمیق  -٣

 ٨بادئ التي وصفھا لھم في اإلصحاح شخصیا الم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن رعایة شعب هللا، حدد وطبق ثالثة مبادئ ینبغي أن   ٣٣-  ٣١:١٠ونحن ننظر في اإلصحاح   -٤

أو القضایا التي لیست سوداء أو بیضاء أو  " رمادیة"توجھنا عندما نتعامل مع ما یمكن أن نسمیھ بقضایا 
. یتضح فیھا الصواب من الخطأ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حول دور ووظیفة المرأة في الكنیسة؟  ١١بولس في اإلصحاح كیف لنا أن نلخص ونطبق ما یعلمھ  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكن تطبیق رأي بولس عن الفقرات التاریخیة والسیر الذاتیة في الكتاب المقدس، كما ھو مسجل   -٦

؟ ١١:١٠كورنثوس  ١في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
و نصائحھ العمیقة  ٣٣- ٢٣:  ١١لخص وطبق تعلیمات بولس الموحى بھا عن المناولة في اإلصحاح  -٧

.  ١٤-١٢:١٠الخطیئة في اإلصحاح حول التغلب على إغراء 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  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
  

  



23 
 

   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
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  جوھر الموھبة
  
  ٧الفصل 

  ٥٠العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

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

  )٨- ٤:١٣كورنثوس ١. (فََستَْنتَِھي، َواْلِعْلُم فََسیُْبطَلُ 
ِل َما قَبِْلتُھُ أَنَا أَْیًضا٣ َوأَنَّھُ ُدفَِن، ٤اْلَمِسیَح َماَت ِمْن أَْجِل َخطَایَاَنا َحَسَب اْلُكتُِب، أَنَّ : فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْیُكْم فِي األَوَّ

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

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

  . ھذا الخل ھو المحبة. على كل مشكلة روحیة یمكن أن تواجھ المسیحیین
ھذه الكلمة ". أغابي"لكن الكلمة التي استخدمھا بولس ھي . من الكلمات الیونانیة بمعنى الحب ھناك العدید

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

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 . لمؤمنینالفكریة تشككھم فیما ھو خارق للطبیعة وخاصة قیامة المسیح وقیامة جمیع ا
كان ھذا ھو اإلنجیل الذي خلصھم . قیامة المسیح جزءا حیویا من اإلنجیل الذي كرز بھ والذي آمنوا بھ

  .  وكان أساس نظام إیمانھم بكاملھ
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   أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ وفقا لبولس، من ممارسة المواھب الروحیة أكثر أھمیة من إثبات الحب   -١

 .رینلآلخ
 . صحیحة أو خاطئة؟ الدلیل على أن الروح القدس قد أتى علینا ھو مواھب الروح -٢
  . صحیحة أو خاطئة؟ الدلیل على أن الروح القدس داخلنا ھي المحبة -٣
  

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

 الغیرة                الحقیقة
 الفخر                  نفاد الصبر

 األمل                   الثقة
 المثابرة              األنانیة

 الحمایة                التفاخر
 الصبر               اإلدانة

 الغضب              التحمل
 اللطف

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

 غیر مشروطة -ب
 ملھمة -ج
  ال تقاوم -د
  
  محبة هللا لإلنسان، وحب اإلنسان لإلنسان؟ " أغابي"أي من التالي یصف الفرق بین   -٦
 .تستند محبة هللا على المشاعر، ولكن محب اإلنسان تستند على القرارات الفكریة -أ

 .محبة هللا غیر مشروطة، ولكن المحب البشریة مشروطة -ب
اصة الذین یكثرون من األعمال الصالحة، ولكن البشر یحبون أي هللا یحب فقط بعض الناس خ -ج

 .شخص
  .محبة هللا تتغیر في كثیر من األحیان، ولكن محبة اإلنسان مستمرة ودائمة . د
  
 كیف یلھم الناس الذین یحبون بطریقة أغابي اآلخرین بأن یكونوا أفضل؟  -٧
 . یرون األفضل في اآلخرین -أ

  غیرون طریقھمینتقدون اآلخرین حتى ی-ب
 .یطلبون من اآلخرین التحسین - ج
  .یجعلون الناس یعتقدون أشیاءا لیست صحیحة عن أنفسھم -د
  
 ماذا یعني بولس عندما قال أن المحبة ال تسقط أبدا؟ -٨
 . المسیحیون لم یفشلون في محبة اآلخرین -أ

  مشاعر المحبة الحقیقیة ال تتوقف أبدا -ب
 . ال تقاوم وال تنتھي "أغابي"المحبة الحقیقیة  -ج
  .عندما نحب الناس، فأنھم یحبوننا دائما في المقابل -د
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 وفقا لبولس، ما ھو أعظم موقف من المواقف الروحیة الثالثة التالیة؟ -٩
 اإلیمان -أ

 الرجاء -ب
 المحبة - ج
  .إنھم جمیعا على قدم المساواة. لیس ھناك ما ھو أعظم من غیره . د
  

 )اختر اثنین من التالیة (األساسیتین في اإلنجیل؟  ما ھما الحقیقتین - ١٠
 .كان یسوع قائد روحي ھام -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
 .أحد رأهضعیف جدا، فقط عدد قلیل من الناس تكھنوا بأنھ قام، ولكن ال  -أ

 .ضعیف إلى حد ما، تالمیذه قالوا أنھم رأوه بعد أن قام -ب
  . قوي نوعا ما، عدد قلیل من الناس باإلضافة إلى تالمیذه قالوا أنھم رأوه بعد أن قام -ج
قوي جدا، یسوع ظھر مرات عدیدة لتالمیذ االثني عشر وللعدید من األشخاص اآلخرین، بل وألكثر  -د

  . احدشخص في وقت و ٥٠٠من 
  

 اإلیمان المسیحي وجد فیھ شعب كورنثوس صعوبة في اإلیمان بھ؟ أي جزء من - ١٢
 .اإلیمان بأن كل مسیحي یمكن أن یلقي موھبة روحیة -أ

 . اإلیمان بأن المسیحیین یمكن أن یكون لھم حكمة من هللا -ب
 .اإلیمان بأن المسیحیین سیقومون من بین األموات في یوم من األیام -ج
  .إلیمان بأن یسوع قد یعود مرة أخرى في یوم من األیاما - د
  

في عالقاتھ؟ إذا كان األمر كذلك، كیف " أغابي"ھل سبق لك أن رأیت أي شخصا یمارس المحبة 
 ھي مختلفة عن غیرھا من أنواع المحبة؟ وكیف یمكنك أن تمارس ھذه المحبة مع شخص تعرفھ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

 . تسقط أبدا، والتي ال تستطیع مقاومتھاأشكر  على محبتھ غیر المشروطة، الملھمة، والتي ال
" أغابي"اسألھ أن یعطیك فرصة إلظھار المحبة . صلي من أجل أن تختبر محبتھ بأكثر عمق كل یوم

 .لآلخرین
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لیست أعظم من المحبة؟   ھي وفقا لبولس، ما ھي األمور التي -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا المحبة أعظم من اإلیمان والرجاء؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یة؟ لماذا المحبة أعظم من المواھب الروح -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اذا إذا كان لدي كل ھذه األمور، من دون المحبة أنا ال شيء وكل شيء أقوم بھ ھو غیر مربح؟ لم -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تحلیال للمحبة التي كتب عنھا؟  ٧-٤التي ذكرھا بولس في اآلیات من  ١٥ما ھي الفضائل ال -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن تطبیق تلك الفضائل على شخص ترید أن تحبھ، مثل أطفالك ، واآلباء ، شریك الزواج،   -٦

، غیر المؤمنین، والناس الذین لدیك عالقة عدائیة معھم، و أعدائك؟  المؤمنین اآلخرین
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یوحنا ١أنظر (ما ھي الدینامیكیة الوحیدة التي تجعل من الممكن بالنسبة لنا أن نحب بھذه الطریقة؟  -٧

١٦:٤( 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  قالذھاب إلى العم
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  أوراق إعتماد الخادم
  
  ٨الفصل 

  ٥١العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

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

أَْي إِنَّ هللاَ ١٩َوأَْعطَانَا ِخْدَمةَ اْلُمَصالََحِة، َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحنَا لِنَْفِسِھ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، 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 . بِنَا نَْسَعى َكُسفََراَء َعِن اْلَمِسیحِ، َكأَنَّ هللاَ یَِعظُ 
٢٠(  

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

لكن ھذه االنتقادات لم تنقض أیة نقطة من . كثیرون شعروا باإلھانة أنھ لم یأتي شخصیا لزیارتھم. عقلال
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
كما شرح قدر المعاناة من أجل اإلنجیل، التي . وس، دافع بولس عن رسولیتھ وطبیعة خدمتھكورنث٢في 

لقد وصف ھدف الخدمة أن حیاة المسیح تعمل . ھو أیضا قد اختبرھا، والتي تؤھلنا لنقوم بخدمة التعزیة
حول المسیح،  فقال أن حیاتھ كلھا ودوافعھ تتمحور. 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
صحیحة أو خاطئة؟ بشكل عام، الكنیسة في كورنثوس كان رد فعلھا جیدا على رسالة بولس األولى  -١

 .لھم
ضعیفا وغیر فعال كقائد، و لیس  صحیحة أو خاطئة؟ بعض الناس ال یحبون بولس ویعتقدون انھ كان -٢

 . رسوال حقیقیا
 . صحیحة أو خاطئة؟ بولس لم ینفق الكثیر من الجھد للدفاع عن خدمتھ  -٣
 .كورنثوس یحتوي على الكثیر من النصائح الجیدة ألولئك الذین یخدمون هللا ٢صحیحة أو خاطئة؟  -٤
  .یؤمن بیسوعلوصف كل من " قدیس"صحیحة أو خاطئة؟ یستخدم بولس كلمة  -٥
  

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

 االنقسام في الكنیسة -ب
 أوراق االعتماد ومھمة الخادم - ج
  المجيء الثاني لیسوع -د
  
 من الذي یقوم بعمل الخادم؟ -٧
 فقط القساوسة -أ

 و قادة الكنائس  فقط القساوسة -ب
 فقط المسیحیین الذین أخذوا التدریب الالزم - ج
  جمیع المسیحیین - د
  
 وفقا لبولس، كیف هللا في كثیر من األحیان یدربنا لنكون خدام؟ -٨
 من خالل التعلیم الالھوتي الصارم -أ

 بإعطائنا الوحي اإللھي من خالل الرؤى والخبرات الخارقة األخرى -ب
  .في مواقف فیھا معاناة ثم نختبر تعزیتھ فنتمكن من تعزیة اآلخرین بواسطة وضعنا -ج
بأن نقضي عدد معین من الساعات في الصالة، والوعظ ، وإخبار الناس عن یسوع، وقراءة الكتاب  -د

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

 یقول لآلخرین كیفیة العیش أن -ب
 . یقنع الناس بمھارات الخدمةأن  -ج
  أن یستخدم الكثیر من الكلمات الدینیة حتى یعلم الناس ما نؤمن بھ -د
  

 عما كانت حیاة بولس بأكملھا تتمحور حول؟ - ١٠
 نفسھ -أ

 یسوع -ب
 كنائسھ -ج
 معاناتھ -د
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 أي نوع من الخدمة و ھبھا هللا لجمیع الذین یؤمنون؟  - ١١
 خدمة الوعظ و التدریس -أ

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حدد وطبق ما یصفھ بولس بخدمة المصالحة وكیف نصبح واحدا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ظیم؟ كیف تستجیب وتطبق استعارة بولس أننا أواني فخاریة بداخلھا كنز ع  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا یسمح هللا بضغوط كبیرة تأتي مباشرة ضد ھذا الوعاء من الطین؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
: " ، ماذا وھب هللا كل مؤمن تصالح مع هللا من خالل المسیح؟ صل مع ھذا السؤال٥وفقا لإلصحاح  -٥

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

 
 ٥- ٣:٣ویوحنا ١٠:٥١مع مزمور  ١٨- ١٧كذلك صل وطبق اآلیات  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ٢٤:٢بطرس  ١و  ٦:٥٣عیاء إلى إش ٢١صل وطبق اآلیة  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

   

  الذھاب إلى العمق
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  شفافیة الخادم
  
  ٩الفصل 

  ٥٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

 .فھم الغرض والدافع وراء خدمة بولس، وفھم دورنا كخدام: الھدف
ِ الَ ِمنَّا٧ ِة ِ َشْيٍء، لِكْن َغْیَر  ُمْكتَئِبِیَن فِي ُكلِّ ٨. َولِكْن لَنَا ھَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِیٍَّة، لِیَُكوَن فَْضُل اْلقُوَّ

. َمْطُروِحیَن، لكِْن َغْیَر ھَالِِكینَ . ُمْضطَھَِدیَن، لكِْن َغْیَر َمْتُروِكینَ ٩. ُمتََحیِِّریَن، لِكْن َغْیَر یَائِِسینَ . ُمتََضاِیقِینَ 
بِّ یَُسوَع، لَِكْي تُْظھََر َحیَاةُ یَ ١٠ كورنثوس ٢.(ُسوَع أَْیًضا فِي َجَسِدنَاَحاِملِیَن 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
ینبغي أن یكون واضحا للجمیع أن كل شيء صالح في . الشفافیة الصادقةالخدمة یجب أن حیاتنا تتسم ب

  . حیاتنا ھو بسبب المسیح الذي خلصنا ویحیا فینا
ولكي نتمم ھذا العمل، یسمح هللا بالضغوط على إنائنا الخزفي، ھذه الضغوط ھي المصاعب التي نعاني 

حیحة لتلك الضغوط، والعواصف، وألن روح هللا یسكن فینا، نستطیع أن نستجیب بطریقة ص. منھا
سوف یالحظون أننا على الرغم من أننا أوان خزفیة، نمتلئ . والتجارب، والناس سوف یروننا مختلفین

  . یسوع نفسھ: بكنز ال یقدر بثمن
المسیح یعطینا كل . من خالل المسیح، وبالمسیح، وللمسیح: ویصف بولس عالقتنا بالمسیح بثالث طرق

الخالص؛ ونحن متحدون معھ كمصدر لكل ما نحتاجھ، ونحن نسلم كل شيء لھ  بركة روحیة في طریق
  .  ونعیش من أجل مقاصده
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   أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس موجھة فقط قادة الكنیسة  -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ یعتقد بولس أن كل مؤمن ھو خادم -٢
 . ال التاریخ تمارس الكنیسة بفاعلیة رسالة بولس أن كل مؤمن خادمصحیحة أو خاطئة؟ طو -٣
 .  صحیحة أو خاطئة؟ معظم الناس الذین أصبحوا مؤمنین وصلوا للمسیح عن طریق خدام محترفین -٤
  . صحیحة أو خاطئة؟ یمكن للرجال الكبار فقط أن یصبحوا خدام للمصالحة -٥
  

  . كل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة ل
  
 ما ھي األدلة التي قدمھا بولس إلى أھل كورنثوس إلثبات رسولیتھ؟ -٦
 إیمان أھل كورنثوس الذین كان قد بشر لھم -أ

 أنھ كان تلمیذا عند الرسل اآلخرین - ب
 نشأتھ كتلمیذ یھودي - ج
  معجزاتھ – د
  
 ما الدافع الذي جعل بولس یقوم بعملھ؟ -٧
 اعتزازه بنفسھ -أ

 ر وھیبتھ كونھ رسولراتبھ كبی -ب
 ضغط عائلتھ وأصدقائھ -ج
  عالقتھ مع یسوع المسیح الذي خلصھ، والذي یعیش فیھ، ویخدمھ  -د
  
 بعد أن نتصالح مع هللا عن طریق یسوع، كیف ینبغي علینا أن نستجیب لھ؟ -٨
 .ینبغي علینا أن نسعى لحفظ الوصایا العشر في العھد القدیم -أ

 .ء وال نظھر ضعفناعلینا أن نزدھر في كل شي -ب
 .یجب أن نعیش لیسوع ونساعد اآلخرین لیتصالحوا معھ -ج
  .یجب أن نثبت أننا أقدس من جمیع الذین حولنا - د
  
 ما التوضیح الذي استخدمھ بولس لوصف الخدام؟ -٩
 كنز مخفي في حقل -أ

 وعاء من الطین بھ كنز بالداخل -ب
 ثور یسحب حمولة ثقیلة -ج
  حمار یتحدث -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ذا یقوینا لنتحمل الضغوط والتجارب بالصبر والحب؟ ما - ١٠
 الروح القدس -أ

 قوتنا الخاصة -ب
 المبادئ الدینیة الصارمة -ج
 الحقیقة و قوة كلمة هللا -د
 درع بر هللا - ه
 آراء اآلخرین -و
  اإلیمان -ز
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 ماذا یریدنا هللا أن نظھره في حیاتنا؟ - ١١
 برنا الخاصة -أ

 نا الخاصةحكمت -ب
 مواھبنا الخاصة -ج
  یسوع یعیش في داخلنا - د
  

 في كثیر من األحیان ما الغرض من العواصف في حیاتنا؟ - ١٢
 .أنھا تظھر أن حیاة یسوع فینا أقوى من العواصف، و التي تثبت قوتھ لدعمنا -أ

 .أنھا تظھر أننا ال نعیش وفقا إلرادة هللا ألنھ ال یحافظ علینا -ب
 . أنھ حتى إیماننا بیسوع ال یمكن أن یتغلب على مشاكل العالمأنھا تثبت  -ج
  . لیس لدیھم أي غرض، ھي فقط أحداث عشوائیة - د
  

 ماذا یرى الناس عندما نكون شفافین أماھم؟   - ١٣
 أننا ال نختلف عن أي شخص آخر -أ

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

ھل سعیت   .هللا یطلب منا عدم جعل یسوع جزءا من خططنا ولكن لنصبح نحن جزءا من خطتھ
 لتصبح جزءا من خطتھ؟ كیف یمكن أن تصبح جزءا من قصد هللا في عائلتك، في كنیستك وبالنسبة للعالم؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یساعدك على العیش بصدق . لك، حیاة یسوعأشكر هللا على الكنز الذي وضعھ في داخ
كما صلي أنھ عندما یرى الناس یسوع  .أمام اآلخرین حتى یتمكنوا من رؤیة حیاة یسوع في داخلك

  .بوضوح فیك یأتون إلى اإلیمان بھ
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-١٤:٥كورنثوس ٢باإلضافة إلى محبة المسیح، ما الذي دفع بولس إلنجاز خدمتھ العظیمة، وفقا ل  -١

٢:٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اء على ھذه اآلیات نفسھا، ما ھي المطلقات الثالثة التي دفعت بولس لیكون أعظم مبشر في تاریخ بن -٢

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

 
في "، "بالمسیح "في ھذا المقطع نفسھ، اشرح وطبق الطریقة التي یستخدمھا بولس في التعبیرات،  -٣

 " من أجل المسیح"و " المسیح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، كیف یمكن أن یكون نعمة حقیقیة جدا لمؤمن ورع یموت من ٤من اإلصحاح  ١٦اآلیة  اشرح وطبق -٤

السرطان 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عند تقرأ وتدرس اإلصحاح الرابع بأكملھ، ھل ھو أمر كتابي أنھ بما أن اإلنسان الباطن لھ قیمة أكبر  -٥

 . من اإلنسان الخارجي، فشفاء اإلنسان الداخلي تعتبر معجزة أكبر من شفاء الخارجي؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تثیر سعیك في عالقة شخصیة مع المسیح؟  ٣من اإلصحاح  ١٨أن اآلیة كیف یمكن  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك شخصیا تطبیق القیم األبدیة لبولس كما وردت في اإلصحاحات الستة األولى من ھذه  -٧

الرسالة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  

  الذھاب إلى العمق
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  ترفع الخادم
  
  ١٠الفصل 

  ٥٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

 .طریقھ أن نفھم تجارب بولس، وكیف هللا أعلن عن نفسھ لخادمھ وعن: الھدف
ِمْن ٨. أَْرتَفِعَ  َولِئَالَّ أَْرتَِفَع بَِفْرِط اِإلْعالَنَاِت، أُْعِطیُت َشْوَكةً فِي اْلَجَسِد، َمالََك الشَّْیطَاِن لِیَْلِطَمنِي، لِئَالَّ ٧

اٍت أَْن یُفَاِرقَِني بِّ ثََالَث َمرَّ ْعُت إِلَى الرَّ ْعِف تَْكفِیَك نِعْ «:فَقَاَل لِي٩. ِجھَِة ھَذا تََضرَّ تِي فِي الضَّ َمتِي، ألَنَّ قُوَّ
ةُ اْلَمِسیحِ . »تُْكَملُ  َعَفاِت ١٠. فَبُِكلِّ ُسُروٍر أَْفتَِخُر ِباْلَحِريِّ فِي َضَعفَاتِي، لَِكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُوَّ لِذلَِك أَُسرُّ بِالضَّ

یَقاِت ألَْجِل الْ  ُروَراِت َواالْضِطھَاَداِت َوالضِّ تَائِِم َوالضَّ ألَنِّي ِحینََما أَنَا َضِعیٌف فَِحینَئٍِذ أَنَا . َمِسیحِ َوالشَّ
  )١٠-٧:١٢كورنثوس ٢.(قَِويٌّ 

باإلضافة إلى اختباراتھ قبل أن یصبح . من المستحیل أن نفھم حیاة الرسول بولس بعیدا عن إختباره
ى السماء، مسیحیا، لقد قابل یسوع على طریق دمشق، وتعلم من یسوع في الصحراء العربیة، واقتید إل

كان دائما . تجربة بولس في السماء تركت عالمة دائمة في حیاتھ. وأخذ رؤیة أعمق جدا من أي كلمات
وتكلم كثیرا عن رغبتھ في االبتعاد عن . كما لو أنھ كان قدم واحدة في السماء واألخرى على األرض

. مجد مع المسیح في السماءكان یعتبر حیاتھ على األرض أنھا أقل قیمة من . األرض لیكون مع المسیح
  . ھذه التجربة أثرت على نظرتھ عن الحیاة التي شاركھا مع اآلخرین

ال أحد بالضبط . في الجسد، وھي مبعوثة من الشیطان إلیذائھ ومضایقتھ" شوكة"قال بولس أنھ أُعطَي 
ولیستخدم  یعرف ما ھي ھذه الشوكة، ولكن من الواضح أن هللا استخدمھا لیحافظ على بولس متواضعا

لذلك یستخدم هللا محدودیتك . هللا یحب أن یظھر أھلیتھ في وقت عدم أھلیتنا. ضعف بولس لیظھر قوتھ
إن خدمة هللا لیست ما . لیظھر لك ولآلخرین أن القضیة لیست من أو ما نحن، بل المھم من أو ما ھو

  .   نستطیع نحن أن نعملھ، بل ما یستطیع ھو أن یعملھ
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   بةأفضل إجا اختر
  .صحیحة أو خاطئة؟ تفاخر بولس بقوتھ ألنھ كان فخورا بالمواھب التي أعطاھا هللا لھ -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ ُكلف بولس لیكون رسوال إلى األمم -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ واجھ بولس یسوع المقام على طریق دمشق وفي الجزیرة العربیة -٣
  .ثالث سنوات قبل الدخول في الخدمة العامة صحیحة أو خاطئة؟ بقي بولس في العربیة لمدة -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  من الذي كلف بولس أن یكون رسوال؟ -٥
  یعقوب -أ

  بطرس -ب
  یسوع -ج
  ال احد -د

  
  كیف حصل بولس على الكثیر من الوحي؟ -٦
  بواسطة التأمل عدة ساعات یومیا -أ

  ة مع الربمن تجارب خارقة للطبیع -ب
  من كتب كتبھا بطرس ویعقوب -ج
  بسبب ممارسة إنكار الذات -د

  
  وفقا لبولس، متى سوف نكون قادرین على العیش في البعد السماوي؟ -٧
  عندما نؤدب أنفسنا بما فیھ الكفایة لنكون من الصالحین -أ

  عندما نحج بما یكفي لنصبح صالحین أمام هللا -ب
  ال یمكن حتى نموت -ج
  اآلن، حتى في الوقت الذي نعیش فیھ على األرض یمكن -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(لماذا لم یزل هللا  شوكة بولس التي في الجسد؟  -٨
  ألن بولس لم یصلي بإیمان كافي -أ

  ألن بولس أخطأ ویحتاج إلى أن یكون منضبطا -ب
  لمنع بولس من التفاخر بسبب كثرة اإلعالنات  -ج
  ف بولسإلثبات قوتھ من خالل ضع -د
  لمساعدة بولس أن یعیش حسب الروح وال یعتمد على الجسد  - ه

  
  ما ھي األدوات التي أعطانا إیاھا هللا لیساعدنا على خوض معاركنا الروحیة؟ -٩
  نفس الحس السلیم الذي أعطاه لجمیع البشر -أ

  األسلحة الروحیة القویة، مثل الصالة واإلیمان -ب
  نوبات سریة وتعزیم وتغني  -ج
  .ال شيء، ألنھ إذا كان لدینا حقا اإلیمان، لن یكون لدینا أي معارك  -د
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 أي من التالي یصف أفضل موقف لبولس تجاه أھل كورنثوس؟ - ١٠
 .كان متعاطف جدا وفتح قلبھ لھم -أ

 . ظل منفصال لم یبد أي مشاعر -ب
 .كان منطقي جدا ألن اإلیمان ھو قضیة فكریة فقط -ج
  .تماما كان قاسي جدا ورفضھم - د
  

  أي اختبار نساه بولس ونمى بعیدا عنھ؟  - ١١
 إختباره في طریق دمشق  -أ

 إختباره الصحراء العربیة -ب
 اختباره السماوي -ج
  ال شيء مما سبق - د
  

في رأیك ما ھي بعض نقاط الضعف في حیاتك؟ كیف تعتقد أن هللا قد یظھر قوتھ في ضعفك؟ كیف  
 االعتماد على قوتھ ولیس على نفسك؟  نقاط الضعف الخاصة بك تساعدك على

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یستمر في  .أشكر هللا أنھ یحیط بنا ویكشف نفسھ لنا بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة
اشكره أیضا على نقاط ضعفك و قوتھ، . منحك االختبارات التي تحتاج إلیھا لتصبح أكثر فعالیة في خدمتھ

 .یختار ویظھر نفسھ فیكوقدم لھ كال من نقاط القوة والضعف لدیك لیستخدم ما 
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، لماذا أُعطَي بولس شوكة في الجسد؟  ١٠- ٧:  ١٢كورنثوس  ٢وفقا ل  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ْعِف تُْكَملُ " :علق وطبق رد هللا لبولس -٢ تِي فِي الضَّ ، وذلك عندما قال )٩اآلیة " ( تَْكفِیَك نِْعَمِتي، ألَنَّ قُوَّ

 .هللا لھ لماذا لن یزل الشوكة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
-١:٢كورنثوس ١أنظر (ولس كل یوم بسبب الشوكة في الجسد؟ ما ھي المظاھر المادیة التي عاشھا ب  -٣
) ١٥- ١٣:٤؛ غالطیة ٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك تطبیق شخصیا واقع أنھ، عندما تلقى بولس الرفض الثالث من عند هللا، قال انھ یقبل لیس  -٤

 )٥-٢:٥؛ رومیة ٨:٩كورنثوس ٢أنظر (فقط ھذه القیود ولكنھ یتمجد فیھم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في "لتي أكدھا في رسالتھ إلى أھل أفسس بالتعبیر، كیف یمكنك أن تطبق تجربة بولس السماویة ا  -٥

قارن (، وھو یعلم أننا یمكننا أن نعیش في السماویات اآلن بیننا نحن نعیش على وجھ األرض "السماویات
) ١٣-١٢:٣مع یوحنا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن أن هللا یستخدم نقاط الضعف الخاصة بك كنموذج یظھر بھ قوتھ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ونحن فروع من الكرمة الكبیرة فھو :  یسوع كیف یمكنك تطبیق ھذا شخصیا كاستعارة كبیرة عن -٧

  یقطع أحیانا فینا حتى نأتي بثمر أفضل؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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 نعمة العطاء
  
  ١١الفصل 

  ٥٤العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

 .أن نفھم تعلیم بولس عن الوكالة المسیحیة: الھدف
حِّ أَْیًضا یَْحُصُد، َوَمْن یَْزرَ ٦ حِّ فَبِالشُّ ُكلُّ ٧. ُع بِاْلبََرَكاِت 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. (لُّ اْكِتفَاٍء ُكلَّ ِحیٍن فِي ُكلِّ َشْيٍء، تَْزَداُدوَن فِي ُكلِّ َعَمل َصالِحٍ ُكلَّ نِْعَمٍة، لَِكْي تَُكونُوا َولَُكْم كُ 

٨-٦:٩(  
  

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

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

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

قبول هللا لعطایانا ال یتوقف على حجمھا، أعطى الفلیبنیون على الرغم من فقرھم، ولكن . رد الجمیل لھ
ألننا نستطیع أن نعطي بسبب " نعمة"ولس على العطایا لقد أطلق ب. 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
  صحیحة أو خاطئة؟ حث بولس المسیحیین أن یكونوا متمیزین عن غیر المؤمنین وعدم التشارك معھم  -١
أو خاطئة؟ حاول بولس مواساة أھل كورنثوس بسبب كلماتھ في رسالة سابقة قد جعلتھم صحیحة  -٢

 . یشعرون بالمحزن
صحیحة أو خاطئة؟ المال لیس لھ عالقة بحیاتنا الروحیة، ومن المفترض أن المسیحیین ال یكون لھم  -٣

  .  أي عالقة بھ
  . نھ یحتاج ألموال لحسابھ الخاصصحیحة أو خاطئة؟ كتب بولس إلى أھل كورنثوس عن الوكالة أل -٤
  

  ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 لماذا یجمع بولس من كنائسھ؟ -٥
 لمساعدة الیھود المسیحیین الذین كانوا یعانون في أورشلیم -أ

 لسداد السلطات الرومانیة الذین طالبوا رشاوى من المسیحیین -ب
 یم بجانب المعبد الیھوديلبناء معبد مسیحي في أورشل -ج
  لتمویل كتاباتھ الكثیرة من العھد الجدید -د

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

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

 
اختر كل ما (قف والدوافع التالیة ھي المناسبة إلعطاء تقدماتنا للرب؟ وفقا لبولس، أي من الموا -٧

 )ینطبق
 الضغط من اآلخرین -الفرح                         و -أ

 القلب المبتھج -ز                   . الذنب  -ب
 كسب صالح هللا  -مجبر                         ح -ج
 رشوة  لیستجیب الصالة -الحب                         ط -د
  شكر  - ي         . إعجاب اآلخرین -ه

 
 ماذا یقول بولس عن أولئك الذین یزرعون بسخاء؟ -٨
 .سوف یحصلون على مكان أفضل في السماء -أ

 .سوف یصبحون فقراء طوال حیاتھم -ب
 . سوف یحصدون أیضا بسخاء -ج
  . بالتأكید سوف یصبحون أثریاء -د

 
 یصف أفضل نھج وضعھ بولس لموضوع الوكالة؟ أي من التالي -٩
 إجبار الناس على العطاء -أ

 إجعل الناس یشعرون بالذنب لعدم العطاء -ب
 عد ببركة خاصة ألولئك الذین یمنحون -ج
  وضح النعم والمنافع ألولئك الذین یقدمون بدوافع نقیة -د
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 وفقا لبولس، من الذي ینبغي أن یعطي لعمل هللا؟ - ١٠
 ثریاءفقط األ -أ

 الفقراء و الذین یریدون أن یكونوا أثریاء -ب
 الذین یدینون  ذبیحة عن خطایاھم -ج
  الذین یمكن أن یعطوا بحب وامتنان، وقلب مبتھج -د

 
 أي نوع من التقدمة یقدرھا هللا أكثر؟ - ١١

 تقدمات كبیرة من األثریاء -أ
 عطایا وتضحیات بدوافع حقیقیة  -ب
 یاجات الروحیة بدال من االحتیاجات المادیةالعطایا لدعم االحت -ج
  الھدایا التي ال تكلفنا شیئا . د

 

عندما تعطي تقدمة  لعملھ، ما ھو دافعك للقیام بذلك؟ لماذا تعتقد أن هللا یرید منا أن نعطیھ بدافع 
یمكن أن تتوقع حبنا وامتناننا بدال من من الشعور بالذنب أو التزام؟ لماذا من المھم أن تعطى طوعا؟ كیف 

 رد هللا على عطایاك السخیة ؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره انھ قد أعطنا نعمتھ المجانیة، اسألھ أن  .أشكر هللا على ھذه الدراسة لكنیسة كورنثوس
 .یساعدك على رد الجمیل لھ بقلب مبتھج، و اسألھ أن یرشدك لطرق حبك لھ
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بكل نعمة؟ أن هللا قادر أن یفیض علیك  ٨:٩كورنثوس  ٢كیف یمكنك تطبیق شخصیا  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كم وعد أعطاه بولس في ھذه اآلیة الواحدة فیما یتعلق بنعمة هللا التي یمنحھا لك أنت شخصیا؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي الخدمة التي كان بولس یتحدث عنھا وقال فیھا ھذه اآلیة األكثر تمیزا في الكتاب المقدس عن  -٣

نعمة هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عند فیلبي، عندما شرح بولس نمط العطاء عند أھل فیلبي للكورنثوسیین، ما ھي خصائص العطاء   -٤

 )٩و ٨كورنثوس اإلصحاحات ٢أنظر (وكیف یمكنك تطبیقھا ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اشرح بعض من األسباب التي جعلت بولس لم یتقبل الدعم الشخصي من الكنائس في كورنثوس،   -٥

أفسس وغیرھا، ولكن فقط من الكنیسة في فیلبي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اشرح واقع أن هللا یحب المعطي المسرور     -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ول النیر مع غیر المؤمنین في الزواج، ح ١٨-١٤:  ٦كیف تطبق شخصیا إعالن بولس في اإلصحاح  -٧

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

 
 
 

 

  الذھاب إلى العمق


