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  رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"

  الرابعالدرس 

 االصحاح األول 

ْربِ ا  " اِت اْلح  و  ْيٌر ِمْن أ د  ُة خ   (18: 9الجامعة ) " ْلِحْكم 

 

لحكمة لقد كانت ا ليس فقط ما نطلب بل كيف نطلبه أيضـًا، تحدثنا رسالة يعقوب في أكثر من موضع عن الصالة،

 عن الجهلكثيرة عن الحكمة وأهميتها وأيضـًا  بمقاطع ليهودية حتى أن سفر األمثال يمتلئأمراً هاماً في العقيدة ا

 ما هي الحكمة؟؟ وما هي مصادرها وضرورتها؟ وخطورته. 

 الحكمة هي االستخدام الصحيح للمعرفة أو التطبيق السليم للمعلومات.  أوالً:

وِس َفْهم  َبْدُء الْ  " ، َوَمْعِرَفُة اْلقُدُّ بِّ   (.1٠: 9" )أمثال  ِحْكَمِة َمَخاَفُة الرَّ

 

بَّ ُيْعِطي ِحْكَمًة. ِمْن َفِمِه اْلَمْعِرَفُة َواْلَفْهمُ " مصادرها:  (. 6: ٢" )أمثال  ألَنَّ الرَّ

ا َوَقَداَسًة " َخِر ِفيِه َجِميُع ُكُنوِز اْلِحْكَمِة "و ، (٣٠: 1كورنثوس 1)".َوِفَداءً اْلَمِسيِح ... َصاَر لََنا ِحْكَمًة ِمَن هللِا َوِبر ً اْلُمذَّ

 (٣: ٢)كولوسي " .َواْلِعْلمِ 

ُر اْلَجاِهَل َحِكيًما" بِّ َصاِدَقة  ُتَصيِّ ْفَس. َشَهاَداُت الرَّ بِّ َكاِمل  َيُردُّ النَّ  (. ٧: 19" )مزمور .َناُموُس الرَّ
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ُتَك َجَعلَْتِني أَْحَكَم ِمْن أَْعَداِئي"إذن الحكمة ُتطلب بالصالة وكلمة الرب تجعلنا حكماء  َعقُِّل َفْتُح َكالَِمَك ُيِنيُر، يُ  ... َوِصيَّ

 (. 1٣٠، 98: 119)مزمور  " .اْلُجهَّالَ 

 

  ضرورة الحكمة:

  (1: 14.... )أمثال  حكمة المرأة تبني 

  (16: 16 .... )أمثالقنية الحكمة هي  

  ( ٢٣: 16... )أمثال  وقلب الحكيم يرشد فمه  

 (.1٣: ٣ كمة )أمثالطوبى لإلنسان الذي يجد الح  

 

 ولكن ما عالقة الحكمة بالتجارب المتنوعة التي تحدث عنها يعقوب؟ 

لك لكي ذ للحكمة، فلم يدفعهم لطلب نعمة أو قوة الجتياز التجارب بل حكمة، يحث يعقوب قارئيه على الصالة طلبـًا

نفهم الغرض من االمتحانات كيف أنها ألجل النضج فال يضيع منا الغرض بل تساعدنا الحكمة أن نفهم كيف نحيا 

 ونتغلب على الظروف الصعبة لمجد هللا ولخيرنا. 

، َفْلَيْطلُْب ِمَن هللِا الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِمي" َما إِْن َكاَن أََحُدُكْم ُتْعِوُزهُ ِحْكَمة  ُر، َفَسُيْعَطى لَهُ َوإِنَّ : 1 )يعقوب "َع ِبَسَخاٍء َوالَ ُيَعيِّ

وهو يعطي الجميع )كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن  (.٢٥: 1)يهوذا  "اإلِلُه اْلَحِكيُم اْلَوِحيدُ " نعم إلهنا هو (٥

 ( هللا ليس عنده محاباة وحين يعطي يجزل العطاء بوفرة. 11، ولوقا 11ـ  ٧: ٧يقرع يفتح له )متى 

وكلمة سخاء لم ُتذكر سوى مرة واحدة هنا، هو يعطي مجاناً وبال مقابل، يعطي بوفرة وال يوبخ من يطلب أكثر... 

دس روح الحكمة تبط بالطلب أي الصالة. لذا تشجع أن تصلي يومياً طالباً أن يمألك الروح القولكن العطاء مر

 (. ٢: 11شعياء والمشورة والفهم )إ

 

 هل هناك شروط لالستجابة أو بعبارة أخرى كيف نطلب؟؟ 

ِبإِيَماٍن َغْيَر ُمْرَتاٍب  َولِكْن لَِيْطلُبْ "من يطلب عليه أن يصلي، نعم بإيمان وذهن ثابت، له نظرة أحادية )بسيطة(. 

يُح َوَتْدَفُعهُ  َة، ألَنَّ اْلُمْرَتاَب ُيْشِبُه َمْوًجا ِمَن اْلَبْحِر َتْخِبُطُه الرِّ  (. 6: 1)يعقوب  "اْلَبتَّ

 اإليمان هو أن تصدق وتثق أن هللا يستجيب ويعطي وبوفرة وهو عكس االرتياب. 

 ـًاحيروـًا بعض األوقات يكون الشخص مرتفع تذبذب. بمعنى أنه فيالفي ـًا رتياب هو الشك الذي يظهر واضحاال

ومشغوالً باألمور السماوية ومتمسكا بوعود الرب، ثم يهبط إلى القاع في أوقات أخرى ال يهمه سوى العالم واألشياء 
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عيف والروح حذر إذن اإليمان الضااماً الموج الذي يرتفع ثم يهوي. التي في العالم.. وهنا يشبه موج البحر تم

 المرتابة، انتبه للتأرجح بين النعم والال.

 

ُه َيَناُل َشْيًئا ِمْن ِعْنِد "اإلجابة في كلمات يعقوب الرسول:  ما هي خطورة التذبذب الروحي؟؟ َفالَ َيُظنَّ ذلَِك اإلِْنَساُن أَنَّ

بِّ  ر المتتابعة )نفس كلمة تموج ألن المرتاب يحمل صورة النقسام الذهن، مثل موجات البح( ٧: 1" )يعقوب الرَّ

 (، على هذا الشخص أال يخدع نفسه منتظراً أن ينال شيئا. ٢4: 8المياه( )لوقا 

اإليمان هو مفتاح المخازن اإللهية التي تهب الخيرات لمن يسأل. أما الشك هو المصاريع التي تغلق األبواب 

 وتوصدها. 

 

َوُكلُّ َما لَْيَس ِمَن "علينا أن نعترف أوالً بخطية عدم اإليمان  كيف ننتصر على اإليمان الضعيف أو المتذبذب؟؟

ة   لِِه َيُسوعَ "ثم نلجأ إلى  (٢٣: 14" )رومية اإلِيَماِن َفُهَو َخِطيَّ مصلين (. ٢: 1٢" )عبرانيين  َرِئيِس اإلِيَماِن َوُمَكمِّ

اإلِيَماُن ِباْلَخَبِر، َواْلَخَبُر "هللا ونلهج فيها ألن  ، ونتغذى على كلمة(٢4: 9)مرقس  "أَِعْن َعَدَم إِيَماِني"بطلبة صادقة: 

 (. 1٧: 1٠" )رومية  .ِبَكلَِمِة هللاِ 

 (. 8: 1" )يعقوب  َرُجل  ُذو َرْأَيْيِن ُهَو ُمَتَقْلِقل  ِفي َجِميِع ُطُرِقهِ "

 

 ما المقصود بتعبير ذو رأيين؟؟ 

(. يقصد به كما لو كان له قلبين أو ٢: 1٢ومزمور ، ٣٣: 1٢أخبار األيام  1هو نفس التعبير المذكور في )

: 6(، و)مرقس 14: 4(، واضطراب )أفسس 4: ٢4شخصيتين واحدة تصدق واألخرى تشك، والنتيجة حيرة )لوقا 

(، هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى أن يبني إيمانه على أساس ثابت على صخر الدهور الذي ال يتزعزع، ٢٠

 (.  16: ٢8شعياء إاألساس المؤسس يسوع المسيح )يم، حجر الزاوية الكر

إذن نحتاج أن نصلي بثقة وإيمان طالبين حكمة من هللا ومتأكدين أنه سيعطينا لكي نفهم أن امتحانات إيماننا هي 

 لخيرنا وليست لتحطيمنا أو أنها عالمة على غياب محبة هللا لنا. 

 

 : ةالشخصيوالدراسة للبحث أسئلة 

دراستنا  موضوع ( معنى وطلبة صالة تؤكد9: 1، وكولوسي 1٢: 9٠، ومزمور 1٠: 1األيام  أخبار ٢جاء في )

، 18ـ  1٧: 1، وأفسس 4: ٥٠ عياءشإ)الشـواهـد  هل تتشجع أن تصلي نفس الصلوات. اليوم، ما هي هذه الطلبة و

 اآليات السابقة.  (، عطايا من السيد الذي يعطي الجميع بسخاء، ما هي عطاياه لك في6: 1كولوسي  ،16: ٣
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تسالونيكي 1، 16: 6شرح أهمية اإليمان في ضوء )أفسس ا، (6: 11عبرانيين " ) ِبُدوِن إِيَماٍن الَ ُيْمِكُن إِْرَضاُؤهُ "

 (. ٢٢: 1٠، عبرانيين 8: ٥

 (، تحذير لنا جميعاً، ما هو وتتفق مع أي من آيات دراستنا هذا األسبوع ٣٣ـ  ٢٢: 14في )متى 

 تسآل أيوب بهذه الكلمات هل تقدر أن تجيب إجابات كتابية؟؟  (٢٠: ٢8يوب أ) "أَْيَن َتأِْتي اْلِحْكَمةُ َفِمْن "

 

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

 


