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  رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"

 التاسـعالدرس 

 احـذر خداع النفس

في المثل الشهير الذي علم به الرب يسوع عن "الكلمة"، حين قال أن "البذار" هي "الكلمة" والتربة هي قلب 

يقبل الكلمة فال يثمر(، اإلنسان، في هذا المثل قسم الرب أنواع القلب إلى أربعة )الصخري الذي ال يفهم، وال 

 والسطحي )بال عمق، وغير مثمر(، أو المزدحم بهموم العالم ويسمح لها أن تخنق كلمة هللا في داخله، وأخيًرا

(، وفي هذا المقطع األخير من ٨، ولوقا ٤، ومرقس ٢٣ـ  ١٨، و٩ـ  ١: ١٣األرض الجيدة التي تأتي بثمر )متى 

ة المؤمن تجاه كلمة هللا مستخدماً نفس التشبيه الذي قاله الرب يسوع في اإلصحاح األول يتحدث يعقوب عن مسئولي

 مثل الزارع، ويشجع قارئيه أن يقبلوا كلمة الرب بترحاب وتقدير فيقول:

 . اقبلوا الكلمة 1

 (٢١: ١ قوب)يع " اْقبَلُوا بَِوَداَعٍة اْلَكِلَمةَ اْلَمْغُروَسةَ اْلقَاِدَرةَ أَْن تَُخل َِص نُفُوَسُكمْ " 

(، حتى تأتي بثمر والروح الوديعة ١١٩يحتاج القلب أن يُجهز ويُعد الستقبال الكلمة، وقد تخبأ في داخله )مزمور 

 والمتواضعة، هي التي تقبل الكلمة، وتخضع تحت سلطانها... 

 ما هو مفهوم الوداعة؟؟ 

روح القدس )وداعة(، ووجه الوداعة هي اللطف والرفق والتحنن، والوداعة عكس الغضب والحنق، إحدى ثمار ال

وفي عظته الشهيرة  (،٢٩: ١١" )مت  تَعَلَُّموا ِمن ِي، ألَن ِي َوِديٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، " الرب يسوع تالميذه قائالً:

ب ا أما بطرس في  (٥: ٥" )متى .ُطوبَى ِلْلُوَدَعاِء، ألَنَُّهْم يَِرثُوَن األَْرضَ  :" لودعاء قائالً الموعظة على الجبل طو 

وحِ اْلَوِديعِ اْلَهاِدئِ  "رسالته فيكشف سر الجمال الحقيقي إذ يقول:  إذن الوداعة ليست  (.٤: ٣ بطرس ١" ) ِزينَةَ الرُّ

 أمراً مظهرياً خارجياً، ولكنها حالة قلبية داخلية. 
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  ؟"القادرة أن تخلص" وماذا قصد يعقوب بتعبير

 تجعلها كاملة، وتنجي من الخطر. = تشفي=  تخلصفي األصل اليوناني كلمة 

ر مرة واحدة في العهد الجديد وهي تحمل معنيان األول، يشعر بشيء فطري، والثاني كٍ الكلمة المغروسة، تعبير ذُ 

اَْلَكالَُم الَِّذي أَُكل ُِمُكْم بِِه ُهَو  "ألن كلمة هللا هي بذرة الحياة، تحمل في طياتها قوة حياة: إلى غرس متالحق متكرر. 

 (٢٢: ٤أمثال ) َدَواٌء ِلُكل ِ اْلَجَسدِ كلمة هللا "البذرة" حية وفعالة، هي  (،6٣: 6)يوحنا " ُروٌح َوَحيَاةٌ 

الرب  مةفهل تقضي وقتاً كافياً تفحص فيه كلالكلمة لها قوة تنساب في قلب اإلنسان، تنقذه من التأثير المدمر للخطية. 

أَْكثََر "هل تحفظها في قلبك وتلهج بها؟ قديماً قال إيوب: بالرغم من اجتيازه وقتاً صعباً  (،١١: ١7)أعمال بكل نشاط 

 (١٢: ٢٣)أيوب  ِمْن فَِريَضتِي ذََخْرُت َكالََم فِيِه"

 ما هو مدى انشغالك واهتمامك بكلمة هللا؟؟ 

  . اعملوا بالكلمة2

 (٢٢: ١)يعقوب ".بِاْلَكِلَمِة، الَ َساِمِعيَن فَقَْط َخاِدِعيَن نُفُوَسُكمْ لِكْن ُكونُوا َعاِمِليَن "

إِذًا اإِليَماُن  "سمع كلمة هللا فقط ال يكفي، ولكن نحتاج أن نقبل الكلمة التي تخلق طاعة إيجابية في داخلنا. أن ن

أي فعل( إذن  noitca، وألن اإليمان هو الثقة واليقين )وهذا يعني (١7: ١٠" )رومية .بِاْلَخبَِر، َواْلَخبَُر بَِكِلَمِة هللاِ 

جوهر حياة اإليمان... ولهذا نجده يؤكد هذا المعنى بتكرار هو السمع فقط ال يكفي، ولكن الخضوع والعمل بكلمة هللا 

 (. ١١: ٤، ٢٥، ٢٣، ٢٢)التعبير في األعداد 

 . شارك الكلمة3

هللا، هناك تحذير في رسالة العبرانيين من مرض روحي أصاب فئة من  ونحن نُكِمل الحديث عن سماع كلمة

(، واإلصابة بهذا المرض تتسبب في إصابة المؤمن بالبقاء في ١١: ٥المؤمنين وهو التباطؤ في السمع )عبرانيين 

ره ما يذكمرحلة الطفولة الروحية، وغياب النضج، وبالتالي ضعف الحواس الروحية الُمدربة. أما التحذير الثاني 

: ١١كورنثوس  ٢ذيبها )يعقوب هنا وهو "خداع النفس". الحية هي مصدر الخداع، فقد بدأت قديماً بخداع حواء بأكا

)متى  خداع الغنى وهناك(، ٣: 6)غالطية  ".َظنَّ أََحٌد أَنَّهُ َشْيٌء َوُهَو لَْيَس َشْيئًا، فَإِنَّهُ يَغُشُّ َنْفَسهُ  نْ إ"وأيضـًا (، ٣

 (. ٨: ٢(، والغرور الباطل الناتج عن الفلسفة )كولوسي ٢٢: ١٣

 الطريق للنجاة من الخداع؟؟ 

العمل بكلمة هللا هو طريق البركة.. والكلمة هي المرآة الصادقة، الكاشفة للعيوب الداخلية، ولكي نستفيد من المرآة 

ع جاد وليس بنظرة سطحية وسريعة، أي ال يكفي أن نحتاج أن ننظر بطريقة سليمة، فعلينا أن ننظر محدقين، وبداف

نا دون أن نرفضها ونتحول عنها، علينا أن نقف متأملين في كلمات نسمع عظات، محتفظين بعيوبنا وأخطائنقرأ و

: ١٣ألنه هناك سامعين ال يسمعون وال يفهمون )متى  (،١٨: ٨" )لوقا  اْنُظُروا َكْيَف تَْسَمعُوَن، "الرب يسوع: 

 . ة غير مشوشة للناظر فيهايطي رؤية حقيقه ونظرة بتدقيق في الكلمة التي تعذن نحتاج إلى تمهل وانتبا(، إ١٣
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ـ  ٣١: ٨نظر محدقاً على الناموس الكامل )كلمة الرب(، ناموس الحرية )يوحنا   (٢٥: ١ قوب)يع "َولِكْن َمِن اطَّلَعَ "

 (. ٢٥)عدد  َعاِمالً بِاْلَكِلَمِة، فَهذَا يَُكوُن َمْغبُوًطا فِي َعَمِلهِ ثَبََت، َوَصاَر لَْيَس َساِمعًا َناِسيًا بَْل و( ٣6

  ناموس الحرية؟؟ لماذا ُسمي  

لَُّط َعلَيَّ الَ يَتَسَ "ألنه يحمل لنا األخبار السارة بالحرية التي لنا إن آمنا بالحري بيسوع المحرر األعظم، يعلن لنا أنه 

لكلمة المرآة الفاحصة متأملين اركنا ت، فكلما (١٤: 6)رومية  "اْلَخِطيَّةَ لَْن تَُسوَدُكْم"و، (١٢: 6كورنثوس ١)َشْيء"ٌ

.. (٤٥: ١١٩" )مزمور أَتََمشَّى فِي َرْحٍب، ألَن ِي َطلَْبُت َوَصايَاكَ "فيها، سنمشي في الرحب الذي قال عنه المزمور 

 (. ١)مزمور بل هي أيضاً سر النجاح الحقيقي. 

 للدراسـة و الصالة:موضوعات 

  ُ٤6، ٣٤، ١١: ١١٩مزمور ، ٣: ٤رميا غرس الكلمة في القلب )إتحدثنا عن الكلمة المغروسة. كيف ت ،

٤7 .) 

 (٢٢: ٤أمثال ، ١6: ٣تيموثاوس  ٢بحث في )رب نافعة وشافية وتنقي بل وتغسل اكلمة ال 

 ٢٣: ١بطرس ١و، ٢6: ٥، أفسس ١7: ١7و ،٣: ٥ حنايو١.)  

 ( ١١: ١٨لوقا هناك شخص خدع نفسه، من هو .) 

 

 

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

اْقبَلُوا بَِوَداَعٍة "

اْلَكِلَمةَ اْلَمْغُروَسةَ 

اْلقَاِدَرةَ أَْن تَُخل َِص 

 " نُفُوَسُكمْ 

 (21: 1)يع  
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