دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس العشـرون
يء1( ".كورنثوس )7 :13
علَى ك ِل َ
" ْال َم َحبَّة  ...ت َ ْ
صبِر َ
ش ْ
من األمراض الروحية الشائعة النقد السلبي المستمر ،والبحث عن أخطاء اآلخرين ،وأيضا ً قد تكون الضيقات
واالضطهادات سببـًا قويا ً للتذمر وللشكوى واألنين ،وإذا لم يتوقف هذا وذاك (النقد السلبي والبحث عن أخطاء
اآلخرين) وتركنا لهما العنان وتزايدا فسيمتأل الجو من حولنا بالحزن وعدم الرضا.
اإل ْخ َوة ِلئَالَّ ت َدانوا.
ولهذا ينصح يعقوب قارئيه بهذا األمر ناصحا ً المؤمنين قائالً" :الَ يَئِ َّن بَ ْعضك ْم َعلَى بَ ْعض أَيُّ َها ِ
ب" (يعقوب  .)٩ :٥في البداية نالحظ غياب كلمة األخوة التي استخدمها بكثرة في هذه
ه َوذَا ال َّديَّان َواقِ ٌ
َّام ْالبَا ِ
ف قد َ
الرسالة وهذا يوضح أنه ال يشترك معهم في هذه الخطية ،ولكن ماذا يقصد بتعبير "الَ يَئِ َّن" الحظ اآلتي
زمن الفعل في المضارع المستمر ،ألن األمر مستمر ،ولهذا يحذرهم يعقوب تحذير صريح ومباشر أن يكفوا عن
الحديث المحمل بالشكوى واأللم والحزن ،حتى لو كان مجرد همسات بصوت منخفض كما لو كانت أنين ،قد يكون
بسبب سوء المعاملة التي أصابتهم من بعض األغنياء ،ولهذا يناشدهم يعقوب أن ال ينسوا تعليم الرب يسوع في
ضى َعلَيْك ْم " (متى
الموعظة على الجبل حين خاطب الجموع قائالً" :الَ تَدِينوا فَالَ ت َدانوا .الَ تَ ْقضوا َعلَى أ َ َحد فَالَ ي ْق َ
 ،1 :7ولوقا  ،)37 :٦ومن األفضل أن يتركوا األمور بين يد الرب يسوع المسيح "ال َّديَّان " ذاك الذ اقترب
ت"( .أعمال " ،)٤٢ :1٠ه َو فِي ِه م ْز ِم ٌع أَ ْن يَدِينَ ْال َمسْكونَةَ بِ ْالعَ ْد ِل"
اء َواأل َ ْم َوا ِ
مجيئه فهو " ْالمعَيَّن ِمنَ هللاِ َديَّانًا ِلألَحْ يَ ِ
ام ك ْر ِسي ِ ْال َم ِسيحِ" (رومية .)1٠ :1٤
(أعمال  ،)31 :17هذا و نحن " َج ِميعًا َ
س ْو َ
ف َن ِقف أ َ َم َ
اآلب الَ يَدِين أ َ َحدًا ،بَ ْل قَ ْد أ َ ْع َ
طى ك َّل ال َّديْنونَ ِة ِلالب ِْن" (يوحنا  .)٢٢ :٥وستجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم
" َ
من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء (متى  ..)3٢ :٢٥والجل كل هذه التأكيدات يقول الرسول بولس في
ْ
ي
موضع آخر علينا أن ننتبه فال ندين أو نحاكم أو نزدر بعضنا للبعض وال نحكم "فِي َ
ش ْيء قَ ْب َل ْال َو ْقتَِ ،حتَّى يَأتِ َ
ظالَ ِم َوي ْ
سينِير َخفَايَا ال َّ
احد ِمنَ هللاِ" (1كورنثوس .)٥ :٤
بَ .و ِحينَئِذ يَكون ْال َمدْح ِلك ِل َو ِ
َّ
آرا َء ْالقلو ِ
الربُّ الَّ ِذ َ
ظ ِهر َ
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شج َّْع َق ْلبُكَ  ...مزمور ٢٧
ش َّد ْد َو ْليَت َ َ
ِليَتَ َ
ب( " .يعقوب  ،)1٠ :٥كما يقول
" خذوا يَا ِإ ْخ َوتِي ِمثَاالً الحْ تِ َما ِل ْال َم َ
ش َّقا ِ
ت َواألَنَاةِ :األَ ْنبِيَا َء الَّذِينَ تَ َكلَّموا بِاس ِْم َّ
الر ِ
يرتِ ِه ْم فَت َ َمثَّلوا بِإِي َمانِ ِه ْم( ".عبرانيين  ،)7 :13وهي نفس الدعوة أن ننظر لمن سبقونا أولئك الذين
"ا ْنظروا إِلَى نِ َهايَ ِة ِس َ
ْ
َ
ً
ْف"
من أجل الرب "ت َ َج َّربوا فِي هزء َو َجلد ،ث َّم فِي قيود أ ْيضًا َو َحبْس ..ر ِجموا ،ن ِشروا ،ج ِربواَ ،ماتوا قَتْال بِال َّ
سي ِ
(عبرانيين  .)37 ،3٦ :11هؤالء الذين احتملوا كل شيء وصاروا لنا مثاالً ليس فقط أنبياء العهد القديم ولكن ألن
ض َ
ط َهدون"٢( .تيموثاوس  .)13 :3هؤالء الذين صاروا
عي ْ
" َج ِميع الَّذِينَ ي ِريدونَ أ َ ْن يَ ِعيشوا ِبالت َّ ْق َوى فِي ْال َم ِسيحِ يَسو َ
نموذجـا ومثاالً مشجعـًا لكل من يركض في الميدان ،يتمثل بهم لكي يـكمل ا ِلسباق ،األنبياء المطوبين المطرودين من
أجل البر (متى  ،)11 :٥علينا نحن أيضا ً أن نكون قدوة لآلخرين في الصبر واحتمال اآلالم من أجل اسمه ألنه
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت هللا (أعمال  .)٢٢ :1٤لنكون قدوة في اإليمان والمحبة والتصرف واألعمال
الحسنة (1تيموثاوس  ،1٢ :٤تيطس ٢ ،7 :٢تسالونيكي  .)٩ :3وال نطرح ثقتنا "الَّتِي لَ َها م َجازَ اة ٌ َع ِظي َمةٌ"
(عبرانيين  .)3٥ :1٠ودائما ً نتفكر فيمن "احْ ت َ َم َل ِمنَ ْالخ َ
طاةِ مقَ َاو َمةً ِلنَ ْف ِس ِه ِمثْ َل ه ِذ ِه ِلئَالَّ تَ ِكلُّوا َوت َخوروا فِي نفو ِسكم".
(عبرانيين  ،)3 :1٢ودائما ً ننظر إلى رئيس اإليمان ومكمله يسوع الذ يقودنا في موكب نصرته كل حين
صايَا
(٢كورنثوس  ،)1٤ :٢هو "إِله ال َّ
صبْر ْال ِقدِيسِينَ  .هنَا الَّذِينَ يَحْ فَظونَ َو َ
صب ِْر َوالت َّ ْع ِزيَ ِة" (رومية " ،)٥ :1٥هنَا َ
ع"(.رؤيا يوحنا )1٢ :1٤
هللاِ َوإِي َمانَ يَسو َ
"هَا نَحْ ن ن َ
وف" (يعقوب
الربَّ َكثِير َّ
ب .أل َ َّن َّ
ُّوب َو َرأَيْت ْم َعاقِ َبةَ َّ
ط ِوب ال َّ
الرحْ َم ِة َو َرؤ ٌ
الر ِ
صب ِْر أَي َ
صا ِب ِرينَ  .قَ ْد َ
س ِم ْعت ْم ِب َ
 .)11 :٥مرة أخرى يوحد نفسه بقارئيه مستخدمـ ًا زمن الفعل في المضارع المستمر ،فمن يتلقون الرسالة كانوا
في احتياج للتشجيع ،والحث على الصبر لكي يكملوا المسيرة من أجل ذلك استخدم يعقوب أمثلة وعبارات متنوعة
لكي يذكرهم بأولئك األمناء الذين سبقوهم مثل أيوب صاحب األمانة واالستقامة ،هذا الذ اجتاز امتحانات وتحديات
شديدة وكثيرة ،ربما ال تقل بل تزيد عن نيران األتون المحمى سبعة أضعاف الذ ألقي فيه الفتية الثالثة (دانيال :3
اط ِن قَ َد ِم ِه إِلَى
 .)1٩حقـًا نعم فاآلم أيوب كانت نفسية وجسدية وشكايات واتهامات من األصدقاء" ،ق ْرح َر ِد ء ِم ْن بَ ِ
هَا َمتِه"( .أيوب  .)7 :٢كالم سلبي ومحبط حتى من الزوجة ،خسائر مادية وفقدان لألوالد ،وخلف الشاشة شكايات
شيطانية ،كل هذه األمور التي استمرت أيام وليال ،ثم نسمعه يقول للربَ " :منَحْ تَ ِني َح َياةً َو َرحْ َمةًَ ،و َح ِف َ
ظ ْ
ت ِعنَا َيتكَ
ش ْيئًا .فَقَطْ
وحي" (أيوب  .)1٢ :1٠وتشتد عليه اآلالم وتزيد اتهامات األصدقاء فيقول" :ه َوذَا يَ ْقتلنِي .الَ أَ ْنت َِظر َ
ر ِ
َّ
َ
َ
أزَ ِكي ط ِري ِقي قدَّا َمه" (أيوب  .)1٥ :13فهو "مؤْ تِي األغَانِي ِ فِي الل ْي ِل" (أيوب  ،)1٠ :3٥ولهذا يشهد الروح القدس
عن مكانة أيوب السامية ،وتقرأ هذا في (حزقيال  )٢٠ ،1٤ :1٤ظل يثق في صالح هللا ،حتى لو كان يجتاز في
اللهيب ،النيران لم تحرقه والمياه لم تغمره فـ َقـ َد كل شيء ،وبدى وكأنه مرفوض من هللا ،ولكنه كان يرنم مع حبقوق
وم .يَ ْكذِب َع َمل َّ
لربُّ السَّيِد ق َّوتِي " (حبقوق  17 :3ـ
الزيْتونَ ِة ...،ا َ َّ
"فَ َم َع أَنَّه الَ ي ْزهِر التِينَ ،والَ يَكون َح ْم ٌل فِي ْالكر ِ
الربُّ .
صا ِل ٌح ه َو َّ
ورَ ،
 .)1٩يهتف مع ميخا " َ
سأ َ ْنظر بِ َّره( " .ميخا  ،)٩ :7ويغني مع ناحوم " َ
سي ْخ ِرجنِي إِلَى النُّ ِ
قَ ،وه َو َي ْع ِرف ْالمت ََو ِكلِينَ َعلَ ْي ِه( ".ناحوم .)7 :1
ِح ْ
ص ٌن ِفي َي ْو ِم الضَّي ِ
ثم نسأل ما هي نهاية أيوب؟؟
علَى ك ِل َما
صلَّى ألَجْ ِل أ َ ْ
ص َحابِ ِهَ ،وزَ ا َد َّ
ُّوبَ ...و َر َّد َّ
كما نعلم جميعنا " َو َرفَ َع َّ
الربُّ َ
ْي أَي َ
الربُّ َوجْ هَ أَي َ
الربُّ َ
ُّوب لَ َّما َ
سب َ
ض ْعفًا( .أيوب  .)1٠ ,٩ :٤٢بعد أن تذلل واتضع وتعلم درسـ ًا بل دروسـًا وصار مدرسة جاءت
َكانَ ألَي َ
ُّوب ِ
الربُّ َوين َِجي ِه ْم .ي ْن ِقذه ْم ِمنَ األ َ ْش َر ِار َويخ َِلصه ْم ،ألَنَّهم احْ تَ َم ْوا بِه".
المكافآت" .الَ يَت َ َخلَّى َع ْن أَتْ ِقيَائِ ِه ... .ي ِعينهم َّ
(مزمور .)٤٠ ،٢8 :37
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ب َعلَى
عيْن َّ
الر ِ
قصة أيوب تكشف لنا جزء من طبيعة قلب اآلب فهو كثير الرحمة (مزمور " )11 :1٠3ه َوذَا َ
سه ْمَ ،و ِليَ ْستَحْ ِييَه ْم فِي ْالجوعِ"( .مزمور .)18 :33
ي ِمنَ ْال َم ْو ِ
خَائِ ِفي ِه َّ
ت أَ ْنف َ
الر ِ
اجينَ َرحْ َمتَهِ ،لين َِج َ
أسئلة للدراسة الشخصية
 .1تحدثنا في هذا الدرس عن خطورة األنين السلبي ،ولكن هناك نوعا ً آخر من األنين محبب ألذني الرب بحسب ما
جاء في (رومية ٢3 :8؛ ٢كورنثوس  .)٢ :٥ما هو؟
 .٢لم يكن أيوب فقط من إلتحق بمدرسة اآلالم ونجح بامتياز فهناك الكثير من رجال هللا احتملوا االضطهاد واآلالم
من أجل اسمه .ابحث عنهم لتتمثل بهم (إرميا 1٩ :11؛ 17 ،1٥ :1٥؛ 1٥ :37؛ 1ملوك ٢ :1٩؛ عبرانيين :11
37-3٦؛ أعمال )٦٠-٥٤ :7
 .3من قراءتك لسفر أيوب ستجد دروسا ً أكثر وأكثر ما هي( :أيوب ٢3-٢1 :1؛  ،)1٠ :٢3قارن هذه الشواهد مع
٢كورنثوس  7 :1٢ـ ٩؛ عبرانيين  1٤ :٤ـ .)1٦
 .٤الرب هو الديان العادل أكد ذلك من الشاهدين اآلتيين (٢تيموثاوس 1 :٤؛ 1بطرس .)٥ :٤
يمكنك ارسال أ مشاركات أو استفسـا رات إلى البريد االلكترونيsalam_akeed@yahoo.com :

صلَّى أل َ ْج ِل
َو َر َّد َّ
ْي أَي َ
الربُّ َ
ُّوب لَ َّما َ
سب َ
علَى ك ِل َما َكانَ
أَ ْ
ص َحابِ ِهَ ،وزَ ا َد َّ
الربُّ َ
ض ْعفًا
ُّوب ِ
ألَي َ
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