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 رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"

 العشـرونالحادي وس رالد

 (14- 12األصحاح الخامس )

 

َوالَ بِقََسٍم آَخَر. بَْل ِلتَُكْن نَعَْمُكْم نَعَْم، َوالَُكْم الَ، َولِكْن قَْبَل ُكل ِ َشْيٍء يَا إِْخَوتِي، الَ تَْحِلفُوا، الَ بِالسََّماِء، َوالَ بِاألَْرِض، "

الَ وَ . الَ تَْحِلفُوا اْلبَتَّةَ، الَ بِالسََّماِء ألَنََّها ُكْرِسيُّ هللاِ، "علـَّم الرب يسوع قائالً:  (12:5 قوب" )يعِلئاَلَّ تَقَعُوا تَْحَت َدْينُونَةٍ 

وهنا بعد سنوات من هذا  (.٣٧ـ  ٣4: 5" )متى  .بَْل ِليَُكْن َكالَُمُكْم: نَعَْم نَعَْم، الَ الَ ..... قََدَمْيِه،بِاألَْرِض ألَنََّها َمْوِطُئ 

ديد األهمية أي أن األمر ش "قَْبَل ُكل ِ َشْيءٍ  "ة على هذا األساس يبدأ بتعبير ينيم يرسل يعقوب للمؤمنين توصية مبالتعل

ن قبل الشروع في أي شيء عليهم أن يكفوا أو يقلعوا عن هذه الخطية الشائعة والبد وأن يؤخذ بمحمل الجدية، وأ

أن هناك مما استلزم يعقوب أن يحذرهم مذكًرا إياهم وهي القسم أو الحلف. وعلى ما يبدو أنهم أساءوا استخدام األمر 

المعنى. يا له من رياء وكذب  نجدها تحمل معنى الرياء. وحينئذ يكون "َدْينُونَةٍ " ألصل كلمةدينونة. ومن الدراسة 

 .آخر والقلب يضمر شيئـًا حين نقول شيء ال نعنيه، أو ينطقوا بأمرٍ 

 حلف. ولكن في أغلبالمؤمن الحقيقي صاحب الكلمة الصادقة ال يحتاج أن يؤكد كالمه أو صدق عباراته بقسم أو ب

 ارية أنه الأكاذيبه. وههنا بطرس يقسم أمام الجنسان قد ينطق بقسم محاولة منه أن يؤكد ف اإلضعُ األوقات حين ي

(... ولكن بعد القيامة واالمتالء بالروح القدس يقف في الهيكل مجاهراً أنه كان معه. ٧2: 2٦يعرف يسوع )متى 

جميعنا إذن نحتاج لقوة الروح القدس لتسند ضعفاتنا في وقت االمتحانات... وقبل أن ننتقل إلى الجزء األخير من 

 بل من الرسالة نلخص الجزء السابق من اإلصحاح الخامس:  اإلصحاح

 عليها.  الح الذي ينتظر ثمر األرض متأنيـًا. لنصبر في وقت الشدة، محتملين اآلالم مثل الف1

. هناك ثمر روحي يبدأ قليالً في إنساننا الجديد ويتزايد ويكثر كلما احتملنا اآلالم بصبر غير متذمرين مثل اآلباء 2

  اء الذين شهدوا للحق بحياتهم الالمعةواألنبي
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َونَْحُن  ". لن يسمح الرب أن نتألم بدون أن يقصد به خيرنا، سنواجه ضيقات وتجارب في رحلة غربتنا ولكن نقول واثقين ٣

وَن َحَسَب قَْصِدهِ نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشيَاِء تَْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن يُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذيَن ُهْم َمْدعُ   (. 2٨: ٨" )رومية  .وُّ

 

 التمسوا وجهه دائما  

 

 (١٨ـ  ١٣: ٥مواقف الحياة )يعقوب دعوة للصالة في كل 

قدم إلى عرش النعمة الصالة هي أعظم امتياز، وأقدس مهمة أن نت (1٣" ) .أََعلَى أََحٍد بَْينَُكْم َمَشقَّاٌت؟ فَْليَُصل ِ  " .1

، 1٦: 4( بثقة وبال خوف نعبده )عبرانيين 1٦: ٨، رومية 14: 15(، ال كعبيد بل كأبناء )يوحنا 1٦: 4بثقة )عب 

( ولتقدير يعقوب ألهمية الصالة المستمرة، وخاصة في وقت التحديات والتجارب يذكر أربع مناسبات علينا ٧4لو ا: 

 أن نقف مصلين فيها. 

 أوالً في الوقت الصعب: 

 بلية، أو كارثة، أو شدة، ولكن ال تشير للمرض  إن كلمة "مشقة" في أصلها

شجيع األخوة على الصالة، فال ينحرفوا نحو الشفقة على النفس أو الشكوى أو األنين يهتم يعقوب في نهاية رسالته بت

المستمر واللوم نحو هللا، بل بالعكس يدفعهم نحو االتجاه اإليجابي السليم وهو التركيز على إله كل نعمة، هو من 

ْعِف تُْكَملُ  ... تَْكِفيَك نِْعَمتِي "ويشدد، يرفع ويحمل وينجي ويهمس في أذنك قائالً:  ييقو تِي فِي الضَّ  "قُوَّ

ذن رد فعلك أنت حين تواجه األزمات والتحديات ما تفعله الصالة للمشقات. ما هو إهذا  (9:12كورنثوس2)

(. ال تقارن نفسك بغيرك بل ثبت نظرك على  ٦:  ٣٠صموئيل  1الصعبة. هل تطلب الرب هل تشدد نفسك به )

 يسوع رئيس اإليمان ومكمله.. 

مرة أخرى، وبطريقة غير مباشرة يتحدث عن اللسان ذلك العضو الصغير، : (1٣" )أََمْسُروٌر أََحٌد؟ فَْليَُرت ِلْ ". 2

 يستخدم للصالة والتضرع وأيضاً في أوقات الفرح للترتيل. 

 ؟ "ورٌ َمْسرُ "أبتعبير ماذا يقصد 

معناها العزف على  Psalletoالفعل يعبر عن شعور داخلي باالبتهاج والسعادة، بعيداً عن الصخب. وأصل الكلمة 

القيثارة والغناء سواء بآلة موسيقية أو بدونها. وللدارس المدقق يرى أن األمر الموجه هو فردي وشخصي أي ليس 

لجماعة فكالً منا يجتهد أن يغطي كل ظروف الحياة بأوقات التسبيح والغناء للرب. حتى لو كنا مثل بولس وسيال 

(. علينا أن نكلم 14: 19ملوك 2، ٧: 2ويونان ، 19-1٧: ٣٨شعيا إ، 52: 1٦نجتاز في ليلة سجن مظلمة )أعمال 

بعضنا بعض بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبنا للرب، ونصلي بالروح ونصلي بالذهن، 

 (. 15: 14كورنثوس 1، 19: 5نرتل بالروح ونرتل بالذهن أيضاً )أفسس 

ب ِ فَْليَْدُع ُشيُوَخ اْلَكنِيَسِة فَيَُصلُّوا َعلَْيِه َويَْدهَ أََمِريٌض أََحٌد بَْينَُكْم؟ ". ٣  (14" )نُوهُ بَِزْيٍت بِاْسِم الرَّ
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 التعبير ؟ي بال قوة ضعف جسدي شديد، فال يقدر أن يذهب بنفسه للكنيسة. من هم الشيوخ أ astheneiaكلمة مريض 

Pressbetros ضجين ومتقدمين في عالقتهم بالرب وهوالء القادة يشير للرعاة أو القادة في الكنيسة المحلية. نا

إذن فالمؤمن المريض عليه أن يدعو أو يطلب من  لديهم مسئولية االهتمام بأعضاء الجسد والصالة ألجلهم ومعهم. 

شيوخ وقادة الكنيسة أن يأتوا إليه ليصلوا معه في بيته. ال يدعو شيخ واحد بل شيوخ )بالجمع( ليضعوا أيديهم عليه 

 (. ٣4: 1٠، ولوقا 1٨، 1٧: 1٦ا لكلمات الرب يسوع في )مرقس ـً يصلون تحقيق وهم

 

ب ِ بـ "ما هو المقصود   "َويَْدَهنُوهُ بَِزْيٍت بِاْسِم الرَّ

(، والروح القدس من يتمم الشفاء بقوته. أما 14ـ 12، ٦: 4الزيت في الكتاب المقدس يشير للروح القدس )زكريا 

عن الفعل "يدهنوه" فهي نفس الكلمة المستخدمة في العهد القديم في مسحة تكريس الكهنة الذين يخدمون الرب 

 (. 25ـ  22: ٣٠)خروج 

ا عن تخصيص هذا الشخص للرب وأن جسده صار فعندما يصلي الشيوخ لإلنسان المريض ثم يدهنوه بالزيت تعبيرً 

 (. أن الروح القدس هو صاحب الفضل في هذا الشفاء. 19: ٦كورنثوس 1هيكالً للروح القدس )

الصالح صب خمراً وزيتا على  تخدم كدواء عالجي )تذكر أن السامرين هناك رأي آخر أن الزيت كان يسولك

م استخدام الدواء ألجل ن الرسول يعقوب يريد أن يقول أن صالة الكنيسة تدع( فإ٣4: 1٠راح النازل من أريحا لو ج

 شفاء المريض. 

 

 أسئلة للدراسة الشخصية 

 قات يسمح بها الرب ألجل منفعتنا وألجل ثمر أكثر في حياتنا. من الشواهد اآلتية تحقق من هذا المعنى ايهناك مض
 (. 11: 12، عبرانيين 11: ٦٦، مزمور 5: ٨)تثنية 

 يوحنا ٣٦: 21، 1: 1٨بحث في المواضع اآلتية )لوقا ة. افي مواضع كتابية كثيرة نعلم عن أهمية وضرورة الصال ،
 (. ٨: 2تيموثاوس 1، 1٧: 5تسالونيكي 1، 2: 4، كولوسي ٦: 4، فيلبي 1٨: ٦افسس ، 24: 1٦

 

 salam_akeed@yahoo.com  رات إلى البريد االلكتروني: يمكنك ارسال أي مشاركات أو استفسـا 

ا َصلَّى ألَْجِل  بُّ َسْبَي أَيُّوَب لَمَّ َوَردَّ الرَّ

بُّ َعلَى ُكل ِ َما َكاَن  أَْصَحابِِه، َوَزاَد الرَّ

mailto:salam_akeed@yahoo.com
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أََمْسُروٌر أََحٌد؟ "

 "فَْليَُرت ِلْ 

 (1٣:5)يع  


