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  ادر ومراحل الخالصصم
  
  ٤الفصل 

 ٧٦رقم  العھد الجدید الدرس الصوتي

  .تقدیم رسالة یعقوب والتعرف على مصدر التجارب: الھدف

َعٍة، ٢ َعالِِمیَن أَنَّ اْمتَِحاَن إِیَمانُِكْم ٣اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ یَا إِْخَوتِي ِحینََما تَقَُعوَن فِي تََجاِرَب ُمتَنَوِّ
ْبُر فَْلیَُكْن لَھُ َعَمٌل تَامٌّ ٤. یُْنِشُئ َصْبًرا ا الصَّ یَن َوَكاِملِیَن َغْیَر نَاقِِصیَن فِي َشْيءٍ َوأَمَّ َوإِنََّما ٥. ، لَِكْي تَُكونُوا تَامِّ

طُوبَى ١٢ ...یُْعطَى لَھُ إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یَُعیُِّر، فَسَ 
ُجِل الَِّذي یَ  بُّ لِلَِّذیَن یُِحبُّونَھُ » إِْكلِیَل اْلَحیَاةِ «ْحتَِمُل التَّْجِربَةَ، ألَنَّھُ إَِذا تََزكَّى یَنَاُل لِلرَّ   .الَِّذي َوَعَد بِِھ الرَّ

  )١٢، ٥-٢:١یعقوب (                  
. مع الوصول إلى رسالة یعقوب نكون قد وصلنا إلى قسم جدید من العھد الجدید وھو الرسائل العامة

وقد أُطلق . التطبیق العمليب ملیئةوھي . ئل العامة ُكتبت من أكثر من كاتب، ولم تُكتب لقراء محددینوالرسا
. ، ألنھا تحتوي على شذرات غیر متصلة من الحقیقة والحكمة"أمثال العھد الجدید"على رسالة یعقوب 

األشیاء، أي الدافع وراء  ، ومثل المسیح كان الكاتب یھتم بمصدرالكاتب على درایة تامة بتعالیم المسیحو
  .الموقف أو الفعل

كثیر من العلماء یعتقدون أن كاتب رسالة یعقوب لم یكن من التالمیذ، ولكن في الواقع ھو الشقیق األصغر 
لكثیر من الناس، بما فیھم لنالحظ أن إخوة یسوع لم یؤمنوا بھ، ولكن بعد القیامة ظھر یسوع . لیسوع

كان یعقوب یھودي مكرس حیاتھ تماما، وكان یُطلق علیھ لقب . ن بعد ذلكیعقوب، الذي على ما یبدو آم
وكان یحظى . متصلب حتى أصبحت على ركبتیھ یصلي الكثیر من الوقت أمضىألنھ " ركبتي اإلبل"

 في للكنیسة اكبیر ازعیم بسرعة أصبح  .على حد سواء والمسیحیین الیھود كبیر من قبل باحترام
 الیھود المسیحیین قضى بأن الذي، أورشلیم مجلس ترأس. بطرس ویوحنا مع، جنبا إلى جنب أورشلیم

 من أجل أن یكونوا الیھودصبحوا ال ینبغي أن ی المؤمنین الیھودلكن غیر  یھودیتھم یمكن أن یحتفظوا
  .مسیحیین

نبغي ال ی، العواصف تأتي عندما  .االختبارات والتجارب تتكون من أن الحیاة یخبرنا یعقوب، رسالتھ في 
  – بإذنھ، أو على األقل هللا تأتي من العواصف یعني أن یعقوب  .نرحب بھاأن  ولكن نستاء منھا لنا أن
إلیھ ونطلب منھ حكمة، وھو سوف  یجب أن نلجأ، تعوزنا حكمة أنھ عندما ندرك یریدنا أن هللا .ننمولكي 

   .ى االنتصار ونأخذ إكلیل الحیاةعندما نطبق ھذه الحكمة على حیاتنا سنكتشف أنھا تقودنا إل. یعطینا
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  أفضل إجابة اختر

 .كان كاتب رسالة یعقوب صدیقا حمیما وتلمیذا لیسوع: خطأصحیح أم   -١
 .وقد كتب رسالة یعقوب إلى جمھور محدد: خطأصحیح أم  -٢
 ."أمثال العھد الجدید"أُطلق على رسالة یعقوب اسم : أم خطأ صحیح  -٣
  .مصدر األشیاءب مھتملم یكن  وبیعق: خطأصحیح أم   -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  

 ؟رسالة یعقوبخصائص ما ھي بعض  -٥
 التطبیق العملي -أ

 شذرات من الحقیقة -ب
 تعلیق على تعالیم یسوع -ج
  یشیر كثیر من األحیان إلى تعالیم بولس  -د
  

 تعالیم یسوع؟ب امشبع الكاتبلماذا كان ھذا  -٦
 .احدا من تالمیذ یسوعو یعقوبكان   -أ

 .شقیق یسوع یعقوبكان  -ب
 .بولس كل شيء یعرفھ ھعلم -ج
  .بشكل فردي بعد القیامة یعقوبظھر یسوع ل -د
  

 ، جنبا إلى جنب مع بطرس ویوحنا؟أورشلیمقائدا عظیما للكنیسة في  یعقوبصبح ألماذا سرعان ما   -٧
 .نھ كان شقیق یسوعألالناس  بھ أعجب -أ

 .فتولى ھو القیادة دة اآلخریناستشھد القا -ب
 .اإلیمانیھودي محترم قبل  كان -ج
  .أمضى الكثیر من الوقت في الصالة  -د

 

 ؟التي كان المجلس یعالجھاما المشكلة  . أورشلیمترأس مجلس  یعقوب  -٨
 .سیكون الزعیم القادم للكنیسة من -أ

 .ھیكلكیف یمكن إعادة بناء ال -ب
 .رسیوحنا أم بطكان أعظم  من  -ج
  .مسیحیین قبل أن یكونواالمؤمنین غیر الیھود اعتناق الیھودیة  على ما إذا كان -د
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للكنیسة األولى والتي مازالت قضیة واحدة  تعالج، رسالة یعقوبعامة، بما في ذلك الرسائل الكل من   -٩
  ساریة حتى الیوم، ما ھي؟

 ردةال -أ
 ھویة یسوع -ب
 معاناة المسیحیین  -ج
  زواجال -د
  

 لماذا المثابرة مھمة؟ .ثانیة ٥،١٢- ٢:١یعقوب إلى نظرا  - ١٠
 اآلخرین تؤثر في  -أ

 ؤدي إلى النضجت  -ب
 تظھر أنك مسیحیا جیدا  -ج
  عني أنك عنیدت -د
  

 على الرغم من التجارب؟ یثابرونأولئك الذین  یعد هللا ذاماب  - ١١
 .ال مزید من التجارب  -أ

 .ھموؤذیاالنتقام من أولئك الذین   -ب
 تجربةحل سریع لل إلىالتوصل   -ج
  إكلیل الحیاة  -د

 
 ؟اغراء الخطیئة یأتيأین  من  - ١٢

 أشخاص آخرین -أ
 هللا -ب
 إبلیس  -ج
  رغباتنا الشھوانیة الخاصة -د
  

  ماذا ینبغي أن نفعل لمواجھة التجارب؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟إكلیل الحیاةیقودنا إلى أن اإلیمان إلمتحان ، كیف یمكن  ٥،١٢- ٢:١یعقوب إلى نظرا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

ساعدك على المثابرة والثقة بھ في یأسأل هللا أن  .تجاربلمعك دائما، حتى أثناء ا ألنھأشكر هللا 
أسألھ  .في كل الظروفیمكن أن تأتي إلیھ  الذيالسماوي  ألنھ أباك أشكره .الصعوبات التي تواجھھا

  .حیاة جدیدة بسبب خالصكالأشكره على و  .حكمة
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من قبل أتباع یسوع والیھود المتدینین في القرن  جلمبكاتب ھذه الرسالة كیف تفسر وتطبق لماذا كان   -١

  األول للكنیسة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   ة؟عدید تجاربنقع في أمرنا احسبوه كل فرح عندما  یعقوبق لماذا كیف تفسر وتطب -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   (1:5)التجارب وال تعرف ماذا یجب أن تفعل؟  لمواجھة یعقوبطریقة تطبیق كیف یمكنك شخصیا  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  اإلیمان، وانتصار اإلیمان؟  عن امتحان ھ یعقوبیعلمق شخصیا ما كیف تفسر وتطب  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  لخطیئة؟ ل ناھو مصدر إغراءما ، بیعقو، وفقا  شخصیا قكیف تفسر وتطب -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 الناس كان یعقوب واحد من أولقام یسوع من بین األموات، تطبق شخصیا لماذا، عندما شرح وا  -٦

   الذین ظھر لھم یسوع؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
   ؟العھد القدیم سفر األمثال فيو رسالة یعقوبالتشابھ بین  وجھشخصیا تطبق و كیف تفسر  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  


