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  مصادر وخطوات الحل
  
  ٦الفصل 

  ٧٨العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  ن ننتظر حل هللا النھائيأن نفھم نصائح یعقوب العملیة للتقدیس ونح: الھدف

ِ؟ فََمْن أََراَد أَْن یَُكوَن ٤  َواِني، أََما تَْعلَُموَن أَنَّ َمَحبَّةَ اْلَعالَِم َعَداَوةٌ ِ َناةُ َوالزَّ ُمِحبًّا أَیُّھَا الزُّ
 ِ ا ِ وُح الَِّذي َحلَّ فِینَا یَْشَتاُق إِلَى اْلَحَسِد؟ ا: أَْم تَظُنُّوَن أَنَّ اْلِكتَاَب یَقُوُل بَاِطالً ٥. لِْلَعالَِم، فَقَْد َصاَر َعُدّوً لرُّ

ا اْلُمتََواِضُعوَن فَیُْعِطیِھْم نِْعَمةً «:لِذلَِك یَقُولُ . َولِكنَّھُ یُْعِطي نِْعَمةً أَْعظَمَ ٦ . »یَُقاِوُم هللاُ اْلُمْستَْكبِِریَن، َوأَمَّ
٧ ِ نَقُّوا أَْیِدیَُكْم أَیُّھَا اْلُخطَاةُ، َوطَھُِّروا . اِْقتَِربُوا إِلَى هللاِ فَیَْقتَِرَب إِلَْیُكمْ ٨. مْ قَاِوُموا إِْبلِیَس فَیَْھُرَب ِمْنكُ . فَاْخَضُعوا ِ

أْیَْینِ  بِّ فَیَْرفََعُكمْ ١٠ ...قُلُوبَُكْم یَا َذِوي الرَّ  .اتَِّضُعوا قُدَّاَم الرَّ
  )١٠، ٨- ٤:٤یعقوب (         

الَِت، َوَصلُّوا بَْعُضُكْم ألَْجِل بَْعٍض، لَِكْي تُْشفَْوا اِْعتَِرفُوا بَْعُضُكْم لِبَْعضٍ ١٦ طَلِبَةُ اْلبَارِّ تَْقتَِدُر َكثِیًرا فِي . بِالزَّ
  )١٦:٥یعقوب (                فِْعلِھَا 

صحة اإلیمان یخلصنا، أما األعمال الصالحة فھي دلیل على . أَنَّ اِإلیَماَن بُِدوِن أَْعَمال َمیِّتٌ یقول یعقوب 
یقول أیضا یعقوب أن حیاة القداسة ھي الحل المنقذ من شھوة . ألن أعمالنا تُظھر ما نؤمن بھ. اإلیمان

  .فھو یحثنا على تنقیة قلوبنا وأال نكون مزدوجي الفكر. وخطوات الخطیة
العھد كتاب  مثل غیره من. ثم ینتقل یعقوب إلى حل هللا النھائي لمشكلة العالم وھو المجيء الثاني للمسیح

 التحلي یشجعنا یعقوب على لذلك. مرة أخرى قادم المسیح :بالجانب اإلیجابي ، ینھي حدیثھالجدید
  .بعضنا البعض عن بشكل سيء بالصبر، ونحن ننتظر، ال لنتحدث

لنخدم بعضنا البعض، ونبارك بعضنا البعض بالبركات الروحیة، . یتحدث أیضا یعقوب عن حیاة الكنیسة
نعترف بعضنا البعض بخطایانا، ونصلي من أجل بعض حتى ننال الشفاء  ونحب بعضنا البعض،

  .الروحي
 إذا كان احد مریض فَْلیَْدُع ُشیُوَخ اْلَكنِیَسِة فَیَُصلُّوا َعلَْیھِ َویَْدھَنُوهُ . یكتب أیضا یعقوب عن شفاء اإلیمان

، بِّ لكنیسة، والشیوخ یجب أن یكون لدیھم المریض یجب أن یكون لدیھ إیمان لیدعو شیوخ ا بَِزْیٍت بِاْسِم الرَّ
لیس الزیت المستخدم ھو الذي یشفي المریض، لكن هللا ھو الذي یستجیب . إیمان لیصلوا على المریض

  .صالة اإلیمان
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  أفضل إجابة اختر
 .أعمالنا الصالحة تخلصنا :أم خطأ صحیح -١
 .بعیدا، ھو یھرب منا الشیطان نقاوم عندما :أم خطأ صحیح  -٢
 .التقدیس من الخضوع  ھو جزء مھم :أم خطأ صحیح  -٣
  .مشیئة هللا دائما ھو الشفاء الجسدي :أم خطأ صحیح -٤

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
) ١٦-١٣:٤:یعقوب(كیف یتناسب ذلك مع  .من األماكن أن نتواضع أمام الربیقول یعقوب في العدید  -٥

 التي تتحدث عن خططنا للمستقبل؟
 .تواضعنا أمام الرب، سوف نفتخر فقط بھ إذا -أ

 .ال ینبغي أبدا أن نخطط أو نتفاخر بالمستقبل -ب
 .ال بأس أن نتفاخر بخططنا للمستقبل ألنھ یعطینا العطایا والقدرة -ج
 .دائما إرادة هللا أن تجعل خططنا ناجحة -د
  
 لثاني لیسوع ؟لماذا یعقوب وغیره من الكتاب یتحدثون في نھایة كتبھم عن المجيء ا -٦
 .لدیھم تفاؤل فرط حیال ذلك -أ

 .إنھم ال یھتمون بھذه الحیاة على اإلطالق -ب
 .إنھم ال یریدون التحدث عن المعاناة -ج
 .إنھم یریدون تشجیع قرائھم الذین یعانون -د
  
 ما ھو التعریف الصحیح لكلمة اعتراف؟ -٧
 .أن أقول لك آسف العدید من المرات -أ

 .ا، وتتلو الكثیر من الصلوات، وتذھب إلى الكنیسةأن تبدو حزین -ب
 .تقول للقس جمیع األشیاء الخاطئة التي فعلتھا -ج
 .أن تكون على توافق مع هللا واآلخرین أن ما قمت بھ ھو خاطئ -د
  
 لماذا المؤمنون ال یعترفون بخطایاھم أو یشاركون صراعاتھم مع بعضھم البعض؟ -٨
 .نونانحن ال نرید أن الناس یدی -أ

 .نخشى أن نكون ضعفاء أمام اآلخرین -ب
 .نحن نرید من الناس أن یظنوا أن حیاتنا مثالیة -ج
 .كل ما سبق -د

 
 ) اختر كل ما ینطبق علیك(ما ھي بعض األسباب التي تجعلك تعترف بذنبك لآلخرین؟  -٩
 لتشجیع اآلخرین -أ

 أن تكون متواضعا ومطیعا -ب
 لتكون مسئوال أمام اآلخرین -ج
 .حتى یمكن لآلخرین أن یصلوا من أجلك -د
  

 ماذا علینا أن نفعل بمواھبنا الروحیة؟ - ١٠
 نستعرضھا -أ

 نتفاخر بھا -ب
.                                                                                           نبارك وننمي بھا الكنیسة -ج
  نستخدمھا لمجدنا -د
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 ي شیوخ معا ویصلون من أجل الشفاء، ما الذي یجلب الشفاء؟عندما یأت - ١١
 دھن الزیت -أ

 إیمان الشیوخ -ب
 الكاھن -ج
 .هللا، واستجابة صالة اإلیمان -د
  

؟   لماذا الخضوع  مھم جدا؟ ما المجاالت في حیاتك وفي قلبك تحتاج أن تقدمھا إلى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  أن تبدأ بھا ھذا األسبوع؟ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تقربنا من هللا؟ أي من ھذه األشیاء یمكن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
ھل تعترف بذنوبك وصراعاتك مع المؤمنین اآلخرین؟ إن لم یكن كذلك، ھل تعرف وتثق في زمیل مؤمن 

یمكن أن تشاركھ وأن تصلي معھ؟ ھل اآلخرون یشعرون بالراحة عندما یشاركونك، مع العلم أن كل 
  شيء سیبقى سري؟ إذا لم یكن كذلك، كیف یمكنك تغییر ذلك؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أسأل هللا أن یساعدك على الخضوع لھ،  .أشكر هللا من أجل إیمان یعقوب ومن أجل رسالتھ
 .أطلب منھ أن یساعدك على مقاومة الشیطان ومخططاتھ الشریرة .والتواضع أمامھ، وأحبھ أكثر كل یوم

أطلب منھ أن یساعدك على الرعایة وصلي من أجل  . أشكر  ألنھ عندما تقترب منھ، ھو یقترب منك
  .بمشاكلك معھم اآلخرین في الكنیسة وأن تكون مطیعا وتشارك
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، كیف یمكن تطبیق طریقة یعقوب وحلولھ لكسب المعركة على ٥إلى  ٣في اإلصحاحات من  -١

  الخطیئة؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  عن اللسان كونھ الحل؟ ٣كیف یمكنك شخصیا تطبیق المكتوب في اإلصحاح  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف یمكن للحكمة التي ھي من فوق التغلب على الحكمة األرضیة، وبعض مشاكل إتباع المسیح؟  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________  
 
  ؟١٧-٧:٤كیف یمكنك شخصیا تطبیق مجموعة من الوصایا التي قدمھا یعقوب في اإلصحاح  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف یمكنك شخصیا تطبیق اإلرشاد الخاص بصبر أیوب واألنبیاء؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  ما ھو تطبیقك الشخصي لطریقة یعقوب التي قدمھا كحل نھائي وھي المجيء الثاني لیسوع المسیح؟  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
یسة عن كیف یمكن للكن ٥ماذا تتعلم وكیف تطبق شخصیا صورة یعقوب التي أعطاھا في اإلصحاح  -٧

  ) ٢٠- ١٣: ٥انظر (في العھد الجدید أن تعمل؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
    

  الذھاب إلى العمق


