
  رسالة يعقوب
  

  اإليمان العامل
  

  التمثيل الجاد للمسيحية الحقيقية
  

  و تاريخ الكتابةالكاتب 
  

وب ھو اطع أي يعق شكل ق دا ال يعرف ب الة، فاإل ًعلى الرغم من أن أح ذه الرس ذى كتب ھ رب ال وب أخو ال ه يعق شائع ھو أن اد ال غل (عتق
  . م50، 40د الجديد بين عامي وربما كانت ھذه الرسالة ھي أول سفر يكتب في العھ). 19:1

  
  المرسل إليه 

  
وا)1:1(كتبت ھذه الرسالة إلى األسباط االثني عشر  ذين آمن ي إسرائيل ال ك ھو شعب بن د يكون المقصود من ذل سيح، أو ، وق سوع الم  بي

  )16:6غل . (مزي أي كل من اليھود واألممرالكنيسة بشكل 
  

  الغرض من الكتابة
  

اء، وسوء استخدام تحذير المؤمنين من بعض ا ة، والكبري اة، والنميم ل المحاب انھم، مث ويض مضمون إيم لممارسات التي تبنوھا وحاولت تق
  .الثروة، وعدم الصبر

  

  يعقوبكيف تقرأ رسالة 
  

ؤمن فعال  ه إذا كنت ت ه ًإذا كنت تبحث عن األسلوب العملي للحياة كمسيحي، فإنك قد وصلت إلى المكان المناسب، إذ يؤكد يعقوب أن ا قال بم
  .يسوع فالبد أن تظھر ھذا اإليمان من خالل حياتك بالصورة الصحيحة

  
وتحتوي اآليات . ًويمضي يعقوب إلى الجوھر فعظته تكشف الدوافع واألعمال الخاطئة، محفزا سامعيه على أن يعيشوا حياة تتفق مع اإليمان

ى  ة المائه والثمانية عل امعيه بديان وب س رى، إذ يعظ يعق ع وخمسين وصية كب ة"أرب ر من. في الكالم والفعل) 27:1" (طاھرة نقي  والكثي
ل  ى الجب ه عل  5مت (ًعبارات يعقوب القصيرة ووصاياه تستدعي إلى الذاكرة كال من سفر األمثال في العھد القديم وتعليم يسوع في موعظت

وموفي أوقات االمتحان يحثك يعقو).  7 – د ي ا بع اة يوم ذة . ًب على التجاوب بمحبة وتواضع وصبر وأنت تمارس إيمانك في الحي وتتخذ ھ
ًالرسالة موقفا صارما من النفاق د ويشرح يعقوب الشر الكامن في لسان. ً اھي بخطط للغ اء، أوفي التب ال . غير منضبط، أو في محاباة األغني

ى أن تبحث عن تفاھات تصنع النفوس، بل توقع سلسلة من  ساعدك عل ي ت ة الت أثير والمحددة والعملي التجارب واإلرشادات العملية القوية الت
  .تعيش حياة مسيحية حقيقية


