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 كٍف القٍاوة؟ هزه تقذیر ٌف كورٌثوس أهل أخفق كٍف َسوع؟ الرب قٍاوة أههٍة واهً  

 بهوته؟ َسوع الرب قٍاوة ترتبػ

كتب    الهاوَة؟ على الرجاء هزا سلؼاى واهو. الهسٍحً الرجاء َغؼٍها التً باألوور قائهة ا

 .بشجاعة الهوت وواجهة على قادرا َجعلك الرجاء وي الجاٌب هزا أى كٍفٍة ٌف تأول
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 وحقه التعلين في سلطاٌه جهة وي عليه للهجوم رسائله وي العذيذ في الرسول بولس يتعرض

 اٌتقذت التي الكًائس وي كورٌثوس كًيسة كاٌت( 11-11: 1غال: )وثال. رسوال يكوى أى في

 .(9کو1) اقرأ الرسول بولس

 ٌفسه عي دافع وكٍف الرسول؟ لبولس كورٌثوس كًٍسة وجهتها التً االٌتقادات واهً 

 ؟ شخصٍا رلك كلفه ووارا َعظ؟ لكً دفعه الزي وا االٌتقادات؟ هزه تجاه

 عي الرسول بولس قال وارا. كورٌثوس كًٍسة إلى الكزبة الهعلهوى تسلل ،(11کو2) اقرأ 

 بهن؟ ٌفسه قارى وكٍف الكاربٍي؟ هؤالء

 الرسول بولس قاله وا خالل وي الكًٍسة؟ تواجه الٍوم كاربة نتعالٍ أي وجود تالحظ هل

 ال؟ أم بالحق َتكلهوى الًاس كاى إرا تحكن كٍف كورٌثوس كًٍسة عي
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 إلى كورٌثوس أهل ٌظر يوجه لكي خذوته وعي ٌفسه عي دفاعه الرسول بولس يستخذم

 .  البر وحياة الكرازة

 كاى الزي وا واآلخرَي؟ الًفس وإرعاء هللا إرعاء بٍي الفروق ًواه( 21-9: 5کو2) اقرأ 

 األعذاد؟ هزه عًه وتتحذث الكًٍسة ٌف َحذث

 التً العهلٍة الؼرق هً فها الحرب، وسػ سالوا لٍصًع إرساله تن السفراء حذأ أى بفرض   

 بالهصالحة؟ وَأٌت سالوا َصًع أى َسوع للرب كسفٍر الهؤوي بها َستؼٍع

كتب    لقذ. اآلخرَي عي تهٍسهن والتً هللا إلى ًَتهوى وي صفات واهً( 13-1:6) خالل وي ا

 .الرسول بولس على رلك َالحظوا لن أٌهن لذرجة عهٍاًٌا كورٌثوس أهل كاى
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كتب   إرا جساؤهن سٍكوى وارا بًقودهن بسهولة َشاركوا لن كورٌثوس أهل أى على َذل وا ا

 األور؟ رلك ٌف َتغٍروا لن

 ٌف كرَها كًت كٍف الهاعً، الشهر ٌف فكر ؟(8:9) بسرور العؼاء وعالوات فوائذ واهً 

  الهادَة( الًاحٍة وي فقػ لٍس) اآلخرَي؟ باحتٍاجات ووهتها العؼاء

 كالةالو أى ترى هل. كورٌثوس بكًٍسة الرسول بولس اهتهام عي تعلهته وا خالل وي 

كثر هو وا تشهل الهسٍحٍة  كٍف؟ الهال؟ وي أ
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كثر تتحذث كورٌثوس كًيسة إلى األولى الرسول بولس رسالة إى قيل  بيًها الكًيسة، عي أ

 لك يتضح فسوف تقرأ الرسالتيي وعًذوا. ٌفسه عي ألكثربا لهن الثاٌية رسالته في يتحذث

 في الذراسة هذه خالل وي ًٌظر وسوف. كورٌثوس كًيسة لهؤوًي العهيقة وحبته وقذار جليا

 .فقط الثاٌية رسالته

 وكاى بالفعل ورتٍي كورٌثوس زار قذ كاى الرسالة هزه بولس الرسول كتب عًذوا

 .عظٍها ألها الثاٌٍة الشَارة له سببت ولقذ. ثالثة ورة َسورها أى َتوقع

كتب كاولة، كورٌثوس ألهل الثاٌٍة الرسالة اقرأ كاف، وقت لذَك كاى إر    عي والحظاتك وا

الشواهذ  بالتحذَذ اٌظر. الكًٍسة بهزه اهتهاوه عي الرسول بولس بها عبر التً العذَذة الؼرق

 (11: 13-11: 12، 15-2: 7، 24، 23: 1) :التالٍة 

 تكوى كٍف كًٍستك؟ ٌف تتوقعها التً هً واالٌظباغ االهتهام وي الًوعٍة هزه هل   

 االهتهام؟ هزا وتعؼً تستقبل ألى وستعذا
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 . كورٌثوس كًٍسة عي الهعلووات وي للهشَذ اإلعافٍة الكتب بعط اقرأ  

 اإلَهاى أسس فهن أههٍة عي الهاعٍٍي األسبوعٍي عبر دراستك خالل وي تعلهت وارا  

 وثلها صعبا بالعالن احتكاكك كاى سواء بالعالن، تحتك عًذوا تفٍذك التً العهلٍة وتؼبٍقاته

 الٍوٌاٌٍٍي؟ الهفكرَي بٍي حذث وثلها وعقذا أو كورٌثوس وًٍاء ٌف حذث

 


