دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس السادس عشـر
األصحاح الرابع 7-5
"أ َ ْم ت َ ُ
ح الَّذِي َح َّل فِينَا يَ ْ
سدِ؟" (يعقوب )5 :4
الرو ُ
شتَا ُ
اب يَقُو ُل َب ِ
ق إِلَى ا ْل َح َ
ظنُّونَ أَنَّ ا ْل ِكت َ َ
اطالًُّ :
يبدأ يعقوب مقطعا ً جديدا ً مستخدمـًا جملة اعتراضية ،مؤكدا ً معنى هام ،أن الروح يرغب بشدة ويشتهي أن يكون
مخصصا ً للرب .ويمكننا أن ننظر في الترجمة العربية المبسطة فيقول" :هل تظنون أن الكتاب ال يعني شيئا ً عندما
يقول الروح الذي جبلها هللا فينا يريدنا أن نكون لها وحدها بسبب غيرتها"
أي روح هذا الذي يقصده؟؟
أغلب التفسيرات تميل إلى اإلشارة للروح القدس الساكن فينا مستندين على:
 " .١أ َ َما ت َ ْعلَ ُمونَ أَنَّ ُك ْم َه ْي َك ُل هللاَِ ،و ُرو ُح هللاِ َي ْس ُكنُ ِفي ُك ْم؟ " (١كورنثوس " ،)١٦ :٣الروح الذي فينا"
ار ًخا’ :يَا أَبَا اآلبُ ‘" (رومية ( )١١ :٨غالطية ،)٦ :٤
 " .٢ث ُ َّم بِ َما أَنَّ ُك ْم أ َ ْبنَا ٌء ،أ َ ْر َ
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه إِلَى قُلُوبِ ُك ْم َ
ص ِ
"الروح الذي فينا".
الروحِ ْالقُد ُِس السَّا ِك ِن فِينَا٢( ".تيموثاوس " ،)١٤ :١الروح الذي فينا"
صا ِل َحةَ ِب ُّ
" .٣اِحْ فَ ِظ ْال َودِي َعةَ ال َّ
هذا عن الروح أما غيرته على أن نكون له ،فذلك ألن إلهنا إله غيور (خروج  ،)5 :٢٠فكلمة الحسد المذكورة في
هذا العدد معناها الغيرة الشديدة (بالمعنى اإليجابي للغيرة).
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س َمةَ َحيَاة " (تكوين  ،)7 :٢وألن هللا أعطانا
هناك تفسير آخر يميل إلى كونه يقصد الروح اإلنساني " َونَفَ َخ فِي أَ ْن ِف ِه نَ َ
حرية االختيار "قَ ْد َج َع ْلتُ قُدَّا َمكَ ْال َحيَاة َ َو ْال َم ْوتَ  ....فَ ْ
اخت َِر ْال َحيَاة َ ِل َك ْي تَحْ يَا" (تثنية  ،)١٩ :٣٠فإذا لم تُمتلك أرواحنا
صيَ ِة " (أفسس
الروحِ الَّذِي يَ ْع َم ُل اآلنَ فِي أَ ْبن ِ
من الروح القدس وتكون تحت قيادته فستكون تحت قيادة إبليسُّ " :
َاء ْال َم ْع ِ
 .)١ :٢وأعضاءنا أدوات أثم للخطية (رومية  ،)١٣ :٦هنا تكون الروح مشتاقة للتمتع بالعالم واألشياء التي في
العالم ،تشتاق لدرجة الحسد (غيرة شديدة) .لنسأل أنفسنا إذن لمن نحن؟ هل الروح القدس يشهد في أعماقك أنك ابن
ووارث هلل بالمسيح؟؟
" َول ِكنَّهُ يُ ْع ِطي نِ ْع َمةً أ َ ْع َ
اضعُونَ فَيُ ْع ِطي ِه ْم ِن ْع َمة‘"
ظ َمِ .لذلِكَ يَقُولُ’ :يُقَا ِو ُم هللاُ ْال ُم ْست َ ْكبِ ِرينَ َ ،وأ َ َّما ْال ُمت ََو ِ
من هو الذي يعطي نعمة؟؟



ع" (ابطرس .)١٠ :5
أنه إلهنا "إِلهُ ُك ِل ِن ْع َمة ا َّلذِي َد َعانَا ِإ َلى َمجْ ِد ِه األ َ َبدِي ِ فِي ْال َم ِسيحِ َي ُ
سو َ
ابنه يسوع المملوء نعمة وحق ومن ملئه نحن جميعا ً أخذنا " َونِ ْع َمةً فَ ْوقَ نِ ْع َمة" (يوحنا .)١٦ ،١٤ :١



ْطيَ ْ
ت لَنَا فِي
ص ِد َوالنِ ْع َم ِة الَّتِي أُع ِ
ضى ْالقَ ْ
ضى أ َ ْع َما ِلنَا ،بَ ْل ِب ُم ْقتَ َ
سةً ،الَ ِب ُم ْقت َ َ
صنَا َو َد َعانَا َدع َْوة ً ُمقَ َّد َ
"الَّذِي َخلَّ َ
ع" (٢تيموثاوس .)٩ :١
ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ



صونَ " (أفسس " ،)٨ :٢النِ ْع َم ِة الَّتِي نَحْ نُ فِي َها ُم ِقي ُمونَ " (رومية  ،)٢ :5والنعمة التي تقوينا
"بِالنِ ْع َم ِة ُم َخلَّ ُ
(٢تيموثاوس  )١ :٢النعمة تثبت القلب (عبرانيين .)٩ :١٣

ما هي النعمة؟؟ هي محبة هللا ،تحننه ومعونته مجانا ً يترأف ويرفق بنا.
لمن يعطي النعمة؟؟
فينظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كالمه (إشعياء  ،٢ :٦٦ومزمور .)٦ :١٣٨
"المستكبرين" ماذا يقصد بهم؟؟
يسميهم "المتغطرسين" (مزمور  )٤ :٤٠يفترون زورا ً ويحفروا لآلخرين حفر (مزمور  ،)٨5 ،7٨ :١١٩المستكبر
متصلف وهو ال يفهم شيئا ً يتعلل بمباحثات (١تيموثاوس .)٤ :٦
المستكبر يهين اآلخرين ،الرب يعرفه من بعيد (مزمور .)٦ :١٣٨ ،٤ :١٢٣
ماذا يقصد بتعبير’" :يُقَا ِو ُم هللاُ ْال ُم ْست َ ْكبِ ِرينَ ؟ "كيف يقاومهم وهو إله كل نعمة أبو الرأفة؟؟
ش ِر يَ ُكونُونَ قَ ًّ
اإلجابة نجدها في مالخي ُ " ١ :٤ك ُّل ْال ُم ْست َ ْكبِ ِرينَ َو ُك ُّل فَا ِع ِلي ال َّ
صالً َوالَ فَ ْرعًا".
شا ... ،فَالَ يُ ْب ِقي لَ ُه ْم أ َ ْ
ضعِينَ " (لوقا .)5٢ :١
وهو ينزل "األ َ ِع َّزا َء (المستكبرين) َع ِن ْالك ََرا ِسي ِ َو َرفَ َع ْال ُمت َّ ِ

تصحيح العالقة مع هللا ( ٧ـ .)١٠
لخص يعقوب الطريق لتصحيح اإلنسان عالقته مع هللا في ثالث نقاط:
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"فَ ْ
ب ِم ْن ُك ْم( ".يعقوب )7 :٤
يس فَيَ ْه ُر َ
اخ َ
ضعُوا هللِ .قَا ِو ُموا ِإ ْب ِل َ
 .١فاخضعوا هلل.
 .٢قاوموا إقليس فيهرب منكم
 .٣اقتربوا إلى هللا
 .١الخضوع هلل
هو الرفض التام لإلرادة الذاتية ،في نفس الوقت انحناءها أمام إرادة هللا وقبولها ،الحظ معي "الفاء" تربط الكالم
السابق بما يليه ،كما تحمل معنى اإللحاح ،وسرعة االستجابة "أي االستعداد أن نكون رهن إشارته"
ما هي صورة الحياة الخاضعة هلل؟
ي" (غالطية )٢٠ :٢
 .١هللا هو القائد وصاحب الكلمة العليا في الحياة بكل تفاصيلها" :فَأَحْ يَا الَ أَنَا ،بَ ِل ْال َم ِسي ُح يَحْ يَا فِ َّ
 .٢من يخضع هلل شريعة إلهه في داخله( :مزمور .)٨ :٤٠
 .٣صالته أن يحيا لكي يمجد الرب ويسر قلبه (مزمور .)١٠ :١٤٣
الرب يسوع في تجسده وحياته على األرض نموذج للحياة الخاضعة لآلب الذي أرسله (يوحنا  ،١7 :7 ،٣٠ :5متى
 ،)٣٩ :٢٦ولهذا صلى بولس طالبا ً لكي نكون عاملين مشيئة هللا من القلب (أفسس  ،٦ :٦وعبرانيين .)٢١ :١٣
س ِر ْرتُ (." ،مزمور )٨ :٤٠
هل نأتي إليه طائعين وطالبين مع داود قائلين " :أ َ ْن أ َ ْف َع َل َم ِشيئَتَكَ َيا ِإل ِهي ُ
 .2مقاومة العدو:
ينَ ... ،م َع أَجْ نَا ِد ال َّ
س ْ
وحيَّ ِة فِي
اءَ ،م َع ال َّ
الر ِ
س ِ
ش ِر ُّ
ت َم َع َدم َولَحْ م ،بَ ْل َم َع ُّ
الر َؤ َ
ار َعتَنَا لَ ْي َ
ص َ
من هو العدو؟ "فَإ ِ َّن ُم َ
سالَ ِط ِ
ت" (أفسس )١٢ :٦
س َما ِويَّا ِ
ال َّ
"ألَجْ ِل هذَا أ ُ ْ
يس" (١يوحنا .)٨ :٣
ظ ِه َر ا ْبنُ هللاِ ِل َك ْي َي ْنقُ َ
ض أ َ ْع َما َل ِإ ْب ِل َ
إبليس الحية القديمة قد "تَ َّم خ ََرابُه ُ ِإلَى األ َ َب ِد" (مزمور .)٦ :٩
اراَ ،
ظافِ ًرا بِ ِه ْم فِي ِه " (كولوسي .)١5 :٢
سا ِ
ت َوال َّ
سالَ ِطينَ أ َ ْش َه َر ُه ْم ِج َه ً
الريَا َ
في الصليب " إِ ْذ َج َّر َد ِ
إذن الرب انتصر وأعطانا أمكانية االنتصار في شخصه.
كيف نقاوم نحن إبليس؟؟ أوالً تعبير "قاوموا" في المعنى اليوناني :أن تقف ضد العدو األكبر إبليس كما لو في عمل
عسكري (ومعنى إبليس هنا هو الواشي ،أو المفتري ،رئيس قوى الشر).
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 .١إلبسوا سالح هللا الكامل (أفسس ١١ :٦ـ .)١٨
 .٢كلمة هللا "استخدم الكلمة كما استخدمها الرب يسوع على جبل التجربة (متى .)7 ،٦ ،٤ :٤
 .٣التسبيح " ت َ ْن ِوي َهاتُ هللاِ فِي أَ ْف َوا ِه ِه ْم " (مزمور  ٦ :١٤٩ـ .)٩
وال ننسى أبدا ً أنه أعطانا سلطانا ً أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضرنا شيء (لوقا .)١٩ :١٠
سيَ ْس َح ُق
لذا قاوم إبليس :قف بشجاعة كجندي صالح ليسوع المسيح ،قاومه سيهرب منك ،تذكر دائما ً أن "إِلهُ ال َّ
سالَ ِم َ
ش ْي َ
ال َّ
س ِريعًا" (رومية  ،)٢ :١٦وذلك ألن المسيح يظهر اآلن أمام وجه هللا ألجلنا( ،عبرانيين :٩
طانَ تَحْ تَ أ َ ْر ُج ِل ُك ْم َ
 )،٢٤ال تنسى أن الثقة في وعود هللا تجعل العدو يفر هارباً.

الشاهد الكتابي للتأمل:
"ألَنَّ ُك ْم أ َ ْق ِويَا ُءَ ،و َك ِل َمةُ هللاِ ثَا ِبت َةٌ فِي ُك ْمَ ،وقَ ْد َ
ير " (١يوحنا .)١٤ :٢
غلَ ْبت ُ ُم ِ
الش ِر َ

ألَنَّ ُك ْم أَ ْق ِويَا ُءَ ،و َك ِل َمةُ هللاِ ثَابِتَةٌ فِي ُك ْمَ ،وقَ ْد
َ
ير
غلَ ْبت ُ ُم ِ
الش ِر َ
١يو ١٤ :٢

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