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  الخالص خطواتمصادر و
  
  ٥الفصل 

  ٧٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  اإلیمان من إنتاج ثمار وأھمیة، كلمة هللا طاعةة ، وأھمیالخطیئة مراحل فھم: الھدف 

بَ ١٣ ُب ِمْن قِبَِل هللاِ «: الَ یَقُْل أََحٌد إَِذا ُجرِّ ُروِر، َوھَُو الَ »إِنِّي أَُجرَّ ٍب بِالشُّ ، ألَنَّ هللاَ َغْیُر ُمَجرَّ
ُب أََحًدا ُب إَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدعَ ١٤. یَُجرِّ ْھَوةُ إَِذا َحبِلَْت تَلُِد َخِطیَّةً، ١٥. ِمْن َشْھَوتِھِ  َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد یَُجرَّ ثُمَّ الشَّ

  )١٥-١٣:١یعقوب . (َواْلَخِطیَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا
إِیَماٌن، َوأَنَا لِي أَْنَت لََك «:لِكْن یَقُوُل قَائِلٌ ١٨. ھَكَذا اِإلیَماُن أَْیًضا، إِْن لَْم یَُكْن لَھُ أَْعَماٌل، َمیٌِّت فِي َذاتِھِ ١٧

  )١٨-١٧:٢یعقوب . (أَِرِني إِیَمانََك بُِدوِن أَْعَمالَِك، َوأَنَا أُِریَك بِأَْعَمالِي إِیَمانِي» أَْعَمالٌ 
إن أول . إنھ لیس مصدر للخطیة. إال إنھ ال یغرینا بالخطیةعلى الرغم من أن هللا یستخدم التجارب لینمینا، 

ولكن إن كنا ال نأخذه فیمكننا أن . ى شیئا نریده، ثم نفكر فیھ ونشتھیھخطوة نحو الخطیة ھي عندما نر
ولكن إذا نظرنا إلیھ ثانیة فنحن نسمح ألنفسنا . نوقف أنفسنا عن الخطیة، أي نسیطر على ما كنا ننظر إلیھ

  . لكن هللا یقول لنا اھربوا منھا. بالشھوة مرة أخرى والوقوع في الخطیة
ھذا ما نعنیھ . فالروح القدس یستخدمھا لتجدید حیاتناعلى التغلب على الخطیة،  كلمة هللا تعطینا القدرة

 مثل مرآة كلمة هللا ھي. وذلك عندما نستجیب لفول الرب بطریقة صحیحة. بالقول خلق حیاة داخل قلوبنا
 رة علىعندما نستجیب لكلمة هللا سنجد أنھا حیة وفعالة وقاد. روحیة، تظھر لنا عیوبنا ولذا سوف نغیرھا

  .سامعین فقط للكلمة –ولمت إذا تجاھلناھا سوف نصبح حمقى . إحداث التغییر
أَلَْم . أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ أحد المقاطع األكثر إثارة للجدل في رسالة یعقوب ھي التي قال فیھا 

َم إِْسحَ  ْر إِْبَراِھیُم أَبُونَا بِاألَْعَماِل، إِْذ قَدَّ اَق اْبنَھُ َعلَى اْلَمْذبَحِ؟ ھنا یعقوب على مثال یسوع كان یرید أن یَتَبَرَّ
یجب أن یكون  إیمانلقد تبررنا باإلیمان وحده، لكن ھذا  ).١٦:٧مت" (ِمْن ثَِماِرِھْم تَْعِرفُونَھُمْ "یوضح أن 

  .مصحوبا باألعمال التي تثبت صحة إیماننا
نحن بحاجة إلى انضباط روحي . بالشر وبالسموممليء . یقول یعقوب أن اللسان الجامح مثل النار

. حكمة من هللا تأتي من خالل كلمتھ. یعقوب أیضا یرشدنا إلى مصادر الحكمة الحقیقیة. لترویض ألسنتنا
إذا زرعنا سالم بالحكمة التي تاتي من فوق، سوف . ینبغي أن نطلب من هللا الحكمة واالنضباط لطاعتھ

  . نحصد البر
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  بةأفضل إجا اختر
 .ال یجربنا أبدا بالخطیةأن هللا : أم خطأ صحیح - ١
 .أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ یقول  یعقوب: أم خطأ صحیح -٢
 .یساعدنا على ترویض ألسنتناهللا أن  نطلب منیجب أن : أم خطأ صحیح -٣
  .حل الخطیة ھي الحكمة الدنیویة: خطأصحیح أم  -٤

  .تنطبق اختر جمیع اإلجابات التي
  
 لخطیئة؟لالحل  يھلماذا كلمة هللا  -٥
 .الخطیئة نلدیھا الكثیر من األمثلة ع -أ

 یمكن أن تجلب لك حیاة جدیدة -ب
 .الشھوةیمكن أن تساعدك على التغلب على  -ج
  .تعامل معھات أن كلمتھلیمكن خلق الخطیئة بحیث هللا  -د
  
 مرآة؟ ھي مثل كیف كلمة هللا -٦
 .حقیقة أنفسناى رؤیة ألنھا تساعدنا عل -أ

 .عكس مجدنات اأنھ -ب
 .أنھا تساعدنا على الشعور بالرضا عن أنفسنا -ج
  .ظھر لنا عیوبنات افإنھ -د
  
 ؟هللا كلمة إلىماذا علینا أن نفعل بعد االستماع  -٧
 .أكثر نضجا نكونطاعة حتى التأجیل  -أ

 .فعل ما تقولن -ب
 .نسیانھا -ج
  .ھانوافق علیال  نجادل إذا كنا -د

 
 ؟یخلصنا، أي نوع من اإلیمان یعقوبوفقا ل -٨
 .صلي في كل وقت لآلخرینأن ن -أ

 .بالترنیممن یحب أن یعبد  -ب
 .حقیقیا أنھ مالعباألالذي یظھر  -ج
  .الذبائحالعدید من  ویقدم الكنیسة إلىیذھب  الذي -د
  
 ؟نؤمن بھالناس یعرفون ما  نجعلكیف  -٩
 .بإیماننابإخبارھم مرات عدیدة  -أ

 .من خالل ما نقوم بھ وكیف نعیش -ب
 .من خالل الذھاب الى الكنیسة كل أسبوع -ج
  .جیراننالعن طریق الوعظ  -د

 
 م إبراھیم كمثال على اإلیمان الحقیقي؟یعقوب استخدلماذا  -١٠

 .هللا أن یفعللھ  ھفعل إبراھیم ما قال -أ
 .لى الفقراءعإبراھیم  عطف -ب
 .الطریقة سنفبإبراھیم یعامل الجمیع  -ج
  .إیمان إبراھیم كامل من خالل أفعالھ أصبح -د
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 لماذا اللسان خطیر جدا؟ -١١
 .دائما مستعد للنقد -أ

 .یقدم التسبیح  -ب
 .دمر اآلخرینیمكن أن ی -ج
  .اآلخرین یشجعیمكن  -د

 ھي من هللا؟ أن تعرف أن ھذه الحكمةكیف یمكنك  -١٢
 .وأنانیةحسد ملیئة  -أ

 .نقیة، ومتواضعة محبة للسالم، -ب
 .والممارسات الشریرة النقدؤدي إلى ت -ج
  .البر إلى تقود -د

  ذلك؟ تجنبلتمكنك كلمة هللا قول تالخطیئة؟ ماذا  ھي خطوات، ما ١٥- ١٣:١یعقوب في  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
مثیر للجدل إلى ھذا الحد؟ كیف یمكنك أن تثبت لماذا ھذا المقطع  .مرة أخرى ٢٤-١٧:٢یعقوب  اقرأ

  ھذا األسبوع؟ -إیمانك 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

سأل هللا ا .یساعدك على السمع والطاعةأطلب منھ أن  .لحیاةقوة لالواھبة  كلمتھ أشكر هللا على 
عطیك یسألھ أن او بالخطیةأعترف  . تجنب الخطیئة وخصوصا في ترویض لسانك على أن یساعدك

  .إیمانك بأعمالكأطلب منھ أن تظھر  .خالصكلضمان 
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  األول لھ؟  ب في اإلصحاحكما یعرضھا یعقوخطیئة ال وصفق شخصیا كیف تصف وتطب -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  كتب أن كلمة هللا ھي مثل المرآة؟ دما ، عنالتي قالھا یعقوبستعارة االق أن تفسر وتطب كیف یمكنك -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كما التدینكیف تفسر وتطبق نوعین من  -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من الكنائس  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من اإلیمان  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یعقوبا موصفھ كماكیف تفسر وتطبق نوعین من األشجار  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ سائل بولسیعقوب كتب رسالتھ قبل رق أھمیة أن كیف تفسر وتطب -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق


