دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب "الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس الثاني
االصحاح األول
االث َنيْ َع َش َر سِ ب ً
ُوع ْالمَسِ يحُ ،ي ْهدِي ال َّسالَ َم إِ َلى ْ
ت" (يعقوب )1 :1
ِين فِي ال َّش َتا ِ
ْطا الَّذ َ
هللا َوالرَّ بِّ َيس َ
" َيعْ ُقوبُ َ ،ع ْب ُد ِ
ِ
يستهل يعقوب رسالته بمقدمة وتحية بسيطة مقدما ً نفسه أنه عبد هللا .ما هو مفهوم هذا اللقب ودالالته؟ ولماذا لم ُيـلقب
نفسه بخادم بدالً من عبد؟ كلمة عبد  Doulousأعمق بكثير من كلمة خادم ،فالعبد يعني امتالك السيد له بالكامل،
العبد خادم مقيد ومحكوم بقوانين السيد ،والعبد مُشترى من قبل السيد ،ويصير ملكه "ألَ َّن ُك ْم َق ِد ا ْش ُت ِري ُت ْم ِب َث َمن"
(2كورنثوس  .. )20 :6العبد ليس له أي حقوق شخصية "أَحْ َيا الَ أَ َناَ ،ب ِل ْالمَسِ ي ُح َيحْ َيا فِيَّ " (غالطية  .)20 :2العبد
يوجد من أجل سيده ،وال مبرر لوجوده سوى أن يفعل مشيئة سيده ،العبد ينتمي لسيده ،فليس له رغبة أو طموح غير
رغبة وطموح سيده ،وهو مديون بطاعة كاملة إلراد سيده ،ورهن إشار سيده في أي ساعة في اليوم ،نهاراً وليالً!!
تلك بعض األمور التي كانت تخص العبد في ذلك الوقت ،ومن هنا نفهم لماذا وصف يعقوب نفسه بهذا اللقب الجميل،
كأنه يفتخر ويلمح أن لديه أعظم امتياز وكرامة ومكانة ،وهي أن يكون المؤمن عب ًدا ليسوع المسيح .افتخاره أنه عبد
ض ُكلِّ َها" (زك )14 :4
لملك الملوك " َس ِّي ِد األَرْ ِ
ُوسى َع ْب ُد الرَّ بِّ " (تثنية ( ،)٥ :٣4مزمور
هل هناك آخرين وصفهم الروح القدس بنفس اللقب "عبد" نعم ها هو "م َ
( ،)26 :10٥مالخي  ،)4 :4ويشوع أيضا ً لـ ُقب بعبد الرب ،أما بولس وبطرس ويهوذا جمعيهم أحبوا هذا اللقب
ووصفوا به أنفهسم (رومية  ،1 :1فيلبي  ،1 :1تيطس 2 ،1 :1بطرس  ،1 :1يهوذا .)1 :1
هللا َوالرَّ بِّ َيس َ ْ
يح"
" َع ْب ُد ِ
ُوع المَسِ ِ
استخدم يعقوب كلمة يسوع لإلشار إلى عمل الخالص والتجسد (متى  ،)21 :1أما كلمة المسيح فهي الكلمة التي
يُقصد بها "المسيا" الذي تنبأ عنه المرنم (مزمور  ،2 :2أعمال )26 :4
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استخدم يعقوب هذا التعبير ألنه يكلم يهود ويريد أن يوجه أنظارهم من البداية إلى إتمام النبوات الخاصة بمجيء
المسيا ،وفي دراستنا للرسالة ستجد أنه استخدم كلمة الرب ( 14مر ).
" ُي ْهدِي ال َّسالَ َم " لم يستخدم يعقوب التحية التقليدية (نعمة وسالم) ،ولكنه استخدم كلمة يونانية تحمل معنى الفرح،
وهي نفس الكلمة في (أعمال  ،)2٣ :1٥ربما كان مقصده أن يهيء األذهان للكالم عن الفرح في وقت التجارب.
ب ُم َت َنوِّ َعة" (يعقوب )2 :1
ون فِي َت َجا ِر َ
" ِاحْ سِ بُوهُ ُك َّل َف َرح َيا إِ ْخ َوتِي حِي َن َما َت َق ُع َ
تركز رسالة يعقوب كثيراً على اإليمان الحي ،فاإليمان هو مركز ومحور الحيا المسيحية ،واإليمان ال بد أن يُعلن
عن نفسه في حيا شاهد وأعمال صالحة ..يناشد يعقوب المؤمنين أن:
" . 1يحسبوا" الكلمة من أصلها اليوناني تتحدث عن الحسابات المالية ومعناها "التقدير والتقييم" ،واستخدمها الرسول
بولس في كتابته لرسالة فيلبي(فيلبي )7 : ٣
" .2يا إخوتي" يستخدم التعبير لإلشار إلى كل من اختبر الوالد الثانية فهو متأثر بما قاله الرب يسوع " َوأَ ْن ُت ْم َجمِي ًعا
اء
ان عُضْ و َواحِد َي َتأَلَّ ُمَ ،ف َجمِي ُع ألَعْ َ
إِ ْخ َو " (متى  ،٨ :2٣مرقس  ،)٣٥ :٣وألنه أخ له ،يهتم جداً بأحوالهمَ " ،فإِنْ َك َ
ض ِ
َت َتأَلَّ ُم َم َع ُه" (1كورنثوس .)26 :12
" .٣حين" والحظ معي أنه لم يقل إذا بل "حين" وفي هذا إشار إلى حتمية وضرور التعرض لتجارب مختلفة،
ولكن ما هو االتجاه السليم الذي يحثهم يعقوب أن يكونوا فيه في مواجهة امتحانات اإليمان المتعدد ؟؟ الفرح ،فالفرح
هو األرضية اآلمنة التي نسلك فيها وبها ونحن نجتاز التجارب (متى 10 :٥ـ  ،12ولوقا  22 :6ـ  ،2٣وأعمال
الرسل 40 :٥ـ )41
ما المقصود بكلمة تجارب؟ وهل هي متنوعة فعالً؟
الكلمة في األصل اليوناني الذي ُكتبت به الرسالة تعني (امتحان ،سؤال ،البرهان على  ،peirasmasوالتجارب
ليست هي اإللحاحات الداخلية الرتكاب الخطأ وبل هي التحديات وجبال الحيا اليومية.
متنوعة في األصل تشير إلى ألوان متعدد (أي امتحانات عملية ،شفوية ،نظرية ...مختلفة وهي نفس الكلمة
المستخدمة في (متى  ،24 :4عبرانيين .)4 :2
ون " الفعل ُمركب و ُيعبر عن حصار من كل ناحية ،وسبيل الهروب وزمن الفعل يشير للمواجهة الشخصية.
" َت َق ُع َ
الفعل في اليوناني يعبر عن األحداث غير المرغوب فيها والتي تهاجمنا .تكرر هذا الفعل في (لوقا .)٣0 :10
إال أن كلمات الرسول تحمل معنى هام وهو :في الوقت الذي نجتاز فيه امتحانات إليماننا علينا أن ُنـقيـم األمر تقييمـًا
سليمـًا في ضوء خطة هللا العظمية لحياتنا ،وما يفعله ألجلنا ،فإذا نظرنا للعيان وما يحدث معنا ،وعشنا في الحاضر
ولم ننظر للمستقبل ،ستكون التجارب شوكة موجعة ،أما إذا فهمنا أن الرب البد وأن يجيزنا في امتحانات مختلفة،
ومواقف وتحديات ،وصعاب ومشكالت هي إما إلثبات صحة إيماننا أو للتنقية وربما تكون فرص أو طريقا ً لبناء
اإليمان وتقويته ،لذا علينا أن نفرح أن الرب يسمح لنا في بعض األوقات أن ُنمتحن ونفرح ونكون شاكرين كما رنم
أيوب " :إِ َذا َجرَّ َبنِي أَ ْخ ُر ُج َك َّ
ب " (أيوب .)10 :2٣
الذ َه ِ
أعدتها د .سـوسـن ثابت
الدرس الثاني

دراسـة في رسالة يعـقوب

للدراسة الشخصية والبحث




 يوحنا رسول المحبة ،وبولس رسول اإليمان ،من قراءتك السريعة لرسالة يعقوب ما المسمى الذي تلقبهبه؟
المؤمن الحقيقي الذي اختبر محبة المسيح له هو عبد ،عبد الحب اكتب شواهد تؤكد ذلك من (أعمال :2
1 ،1٨كورنثوس  ،22 :7أفسس 2 ،6 :6تيموثاوس  ،24 :2ويوحنا  ،26 :12ورومية  ،1 :12كولوسي
 2٣ :٣ـ .)24
يخطئ من يظن أن الحيا ستسير بدون تحديات إيمانية .لماذا في ضوء القراءات اآلتية( :يوحنا ،٣٣ :16
1بطرس  ،12 :4اعمال الرسل .)22 :14

الشـاهد الكتابي للصال  :مزمور 24 :1٣9
َ
" َوا ْن ُ
ان فِيَّ َط ِريق بَاطِ لَ ،واهْ ِدنِي َط ِري ًقا أ َبد ًِيا".
ظرْ إِنْ َك َ
يمكنك ارسال أي مشاركات أو استفسـارات إلى البريد االلكترونيsalam_akeed@yahoo.com :

" َوا ْن ُ
ان ِفيَّ َط ِريق َباطِ لَ ،واهْ ِدنِي َط ِري ًقا أَ َبد ًِيا"
ظرْ إِنْ َك َ

(مز )24 :1٣9
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