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  مصادر وخطوات الخالص
  ٥الفصل 

  ٧٧العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  اإلیمان من إنتاج ثمار وأھمیة، كلمة هللا طاعة، وأھمیة الخطیئة مراحل فھم: الھدف 

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

  )١٥-١٣:١یعقوب (                 . َواْلَخِطیَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا
أَْنَت لََك إِیَماٌن، َوأَنَا لِي «: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. على الرغم من أن هللا یستخدم التجارب لینمینا، إال إنھ ال یغرینا بالخطیة

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

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

 مثل مرآة كلمة هللا ھي. ندما نستجیب لفول الرب بطریقة صحیحةوذلك ع. بالقول خلق حیاة داخل قلوبنا
 عندما نستجیب لكلمة هللا سنجد أنھا حیة وفعالة وقادرة على. روحیة، تظھر لنا عیوبنا ولذا سوف نغیرھا

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

ْر إِْبَراِھیُم أَبُونَا ِباألَْعَماِل، إِْذ قَدََّم إِْسَحاَق اْبنَھُ َعلَى الَْمْذبَحِ؟ ھنا یعقوب على مثال یسوع كا ن یرید أن یَتَبَرَّ
لقد تبررنا باإلیمان وحده، لكن ھذا إیمان یجب أن یكون  ).١٦:٧مت" (ِمْن ثَِماِرِھْم تَْعِرفُونَھُمْ "یوضح أن 

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

. ن هللا تأتي من خالل كلمتھحكمة م. 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

  



19 
 

  أفضل إجابة اختر
 .أن هللا ال یجربنا أبدا بالخطیة: صحیح أم خطأ - ١
 .ل َمیِّتٌ أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمایعقوب یقول : صحیح أم خطأ -٢
 .یجب أن نطلب من هللا أن یساعدنا على ترویض ألسنتنا: صحیح أم خطأ -٣
  .حل الخطیة ھي الحكمة الدنیویة: صحیح أم خطأ -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا كلمة هللا ھي الحل للخطیئة؟ -٥
 .لدیھا الكثیر من األمثلة عن الخطیئة -أ

 یدةیمكن أن تجلب لك حیاة جد -ب
 .یمكن أن تساعدك على التغلب على الشھوة -ج
 .هللا خلق الخطیئة بحیث یمكن لكلمتھ أن تتعامل معھا -د
  
 كیف كلمة هللا ھي مثل مرآة؟ -٦
 .ألنھا تساعدنا على رؤیة حقیقة أنفسنا -أ

 .أنھا تعكس مجدنا -ب
 .أنھا تساعدنا على الشعور بالرضا عن أنفسنا -ج
 .نافإنھا تظھر لنا عیوب -د
  
 ماذا علینا أن نفعل بعد االستماع إلى كلمة هللا؟ -٧
 .تأجیل الطاعة حتى نكون أكثر نضجا -أ

 .نفعل ما تقول -ب
 .نسیانھا -ج
 .نجادل إذا كنا ال نوافق علیھا -د

 
 وفقا لیعقوب، أي نوع من اإلیمان یخلصنا؟ -٨
 .أن نصلي في كل وقت لآلخرین -أ

 .من یحب أن یعبد بالترنیم -ب
 .الذي یظھر باألعمال أنھ حقیقیا -ج
 .الذي یذھب إلى الكنیسة ویقدم العدید من الذبائح -د
  
 كیف نجعل الناس یعرفون ما نؤمن بھ؟ -٩
 .بإخبارھم مرات عدیدة بإیماننا -أ

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

 
 لماذا یعقوب استخدم إبراھیم كمثال على اإلیمان الحقیقي؟ -١٠

 .فعل إبراھیم ما قالھ لھ هللا أن یفعل -أ
 .عطف إبراھیم على الفقراء -ب
 .إبراھیم یعامل الجمیع بنفس الطریقة -ج
  .أصبح إیمان إبراھیم كامل من خالل أفعالھ -د
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 لماذا اللسان خطیر جدا؟ -١١
 .دائما مستعد للنقد -أ

 .یقدم التسبیح  -ب
 .یمكن أن یدمر اآلخرین -ج
 .یمكن یشجع اآلخرین -د
  

 كیف یمكنك أن تعرف أن ھذه الحكمة ھي من هللا؟ -١٢
 .ملیئة حسد وأنانیة -أ

 .محبة للسالم، نقیة، ومتواضعة -ب
 .تؤدي إلى النقد والممارسات الشریرة -ج
 .تقود إلى البر -د
  

  ت الخطیئة؟ ماذا تقول كلمة هللا لتمكنك تجنب ذلك؟، ما ھي خطوا١٥- ١٣:١في یعقوب  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

  ھذا األسبوع؟ -إیمانك 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

اسأل هللا  .أطلب منھ أن یساعدك على السمع والطاعة .أشكر هللا على كلمتھ الواھبة قوة للحیاة 
أعترف بالخطیة واسألھ أن یعطیك  . أن یساعدك على تجنب الخطیئة وخصوصا في ترویض لسانك

  .أطلب منھ أن تظھر إیمانك بأعمالك .ضمان لخالصك
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  كیف تصف وتطبق شخصیا وصف الخطیئة كما یعرضھا یعقوب في اإلصحاح األول لھ؟  -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف یمكنك أن تفسر وتطبق االستعارة التي قالھا یعقوب، عندما كتب أن كلمة هللا ھي مثل المرآة؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  تدین كما وصفھما یعقوب؟ كیف تفسر وتطبق نوعین من ال -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من الكنائس كما وصفھما یعقوب؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من اإلیمان كما وصفھما یعقوب؟  -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق نوعین من األشجار كما وصفھما یعقوب؟  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  كیف تفسر وتطبق أھمیة أن یعقوب كتب رسالتھ قبل رسائل بولس؟  -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق


