دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس الخامس
االصحاح األول
نكمل معا ً اإلصحاح األول الذي يتناول مرحلة هامة في حياة كل مؤمن بالرب يسوع ،أال وهي الفرح في األوقات
الصعبة ،خاصة حين يسمح الرب بعبورنا أو باجتيازنا تجارب وامتحانات متنوعة ..ولكن هناك أمر هام وهو
اإليمان ،ألنه الطريق المتالك العطايا اإللهية ،فمن ال يطلب بثقة متوقعا ً االستجابة  ..عليه أن ال ينتظر أن ينال
شيء بل هو أيضا ً خادع لنفسه .لماذا؟ "فال يظن ذلك اإلنسان أنه ينال شيئا ً من عند الربَ " .فالَ َيظنَّ ذل َِك اإلِ ْن َسان أَ َّنه
ْ
ْ
ِيع طر ِق ِه " (يعقوب .)٨ ،٧ :١
َي َنال َش ْي ًئا ِمنْ عِ ْن ِد الرَّ بَ ،رج ٌل ذو َرأ َيي ِ
ْن ه َو م َت َقل ِق ٌل فِي َجم ِ
يبدأ يعقوب الجملة بكلمة "رجل" قبل أن يذكر الصفة .وفي التركيب اللغوي هذا تأكيد أكثر على حقيقة ما يقال.
رأيين :كلمة هامة تترجم أحيانا ً بمعنى قلب فقلب ،أي كما لو كان له شخصيتين أو نفسين أحداهما تصدق واألخرى
تشك.
هذا اإلنسان صاحب هذا النوع من الشخصية يتصف بالتقلقل أي عدم الثبات ،والتأرجح ما سبب هذا؟؟
غياب األساس المتين القوي المتماسك ..هذا النوع من الشخصيات يثق أحيانـًا في كالم الرب ،وال يثق في كالمه في
أوقات أخرى .النتيجة تردد دائم ،ألنه يشك في محبة هللا له ،وأمانته وحكمته وعنايته ،نقدر أن نسميه منقسم الذهن
ألنه غير واثق بالقدر الكافي في الرب.
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ولعل هيرودس الملك الذي كان يهاب يوحنا المعمدان عالمـًا أنه رجل بار وقديس ويسمعه بسرور ،ولكنه في نفس
الوقت يرسل سيافـًا ويأمر أن يؤتى برأسه .مرقس ٢٧ ،٢٠ :٦يوضح لك الرجل ذو الرايين ،أولئك الذين يصفهم
ب" (مزمور  ، )٢ :١٢أما بنو زبولون الخارجين للحرب
ب َف َق ْل ٍ
صاح ِِب ِه ِ ..ب َق ْل ٍ
ون  ...ك ُّل َوا ِح ٍد َم َع َ
داود قائالًَ " :ي َت َكلَّم َ
ولهم قلب واحد فنسميهم بال قلب فقلب ( ١أخبار األيام .)٣٣ :١٢
ك " (مزمور )١١ :٨٦
انتبه إذن ولتكن صالتك باستمرار " َوح ْد َق ْل ِبي ل َِخ ْوفِ اسْ ِم َ
ننتقل إلى جزئية جديدة ينبه فيها يعقوب قارئ رسالته إلى مبادئ هامة
ب َيزول.)١٠ ،٩( " .
ضاعِ هِ ،ألَ َّنه َك َزهْ ِر ْالع ْش ِ
" َو ْل َي ْف َتخ ِِر األَخ ْالم َّتضِ ع ِبارْ ِت َفاعِ هَِ ،وأَمَّا ْال َغنِيُّ َف ِبات َ
األخ :إشارة إلى وجود عالقة روحية ،أي من أهل بيت هللا (أفسس .)١٩ :٢
المتضع :الكلمة اليونانية تشير إلى من ال يرتفع سوى قليالً عن األرض ،كما تـشـير إلى حالة ذهنية ووضع عام
بسيط ،وفقير أو مسكين.
جرب والمضطهد أو من سلبت أمواله بسبب إيمانه بالمسيح ،يريد أن يقول له أنت أيها األخ،
ربما يعتقد الفقير أي الم َ
وإن كنت خارجيا ً ظاهر أنك مسكين وفقير ،افرح وافتخر بالغنى الذي لك في المسيح.
أوالً :لك رجاء موضوع في السماويات.
ثانيـا ً:كونك أمين هلل فأنت وارث هلل بالمسيح (غالطية .)٧ :٤
ينَ ،كأَنْ الَ َشيْ َء لَ َنا َو َنحْ ن َن ْملِك ك َّل َشيْ ء"
ِير َ
أولئك المتضعين الذين قال عنهم بولس " َكف َق َرا َء َو َنحْ ن ن ْغنِي َكث ِ
(٢كورنثوس  .)١٠ :٦ثم يتحدث لألغنياء ولكن ال يقول األخ لئال يظن أنه يحابي لألغنياء ...يوجهه قائال ً ال تتكل
على ما لديك وال تفتخر بما لديك .بل بالحري تفتخر بما لك في المسيح .ألن الغنى سهل جداً أن ييبس ويذبل مثل
الزهر الذي للعشب السريع الجفاف.
قد تتساءل لماذا إهتم أن يسهب في وصيته للغني واختصر كلماته للفقير؟؟
أوالً :كالهما أعطي مكانة جديدة في المسيح ولكن بسبب قصر الحياة الزمنية وهذه حقيقة لالثنين ولكنه يؤكدها للغني ألنه من
السهل أن ينساها وسط رغدة الحياة.
والغنى شيء وقتي كالعشب في الحقل .يـزهر سريعا ً ويذبل سريعا ً (إشعياء  ،)٦ :٤٠مع تتابع األحداث بسـرعة ،أي أن هناك
فترة قصيرة بين المتغيرات كما وصفها :أشرقت ،فيبست فسقط !
ألن الشمس الحارقة في أرض فلسطين مع الريح الجنوبية الشرقية الحارة تحرق األعشاب الخضراء في ساعات قليلة هذه هي
الزهرة الجميلة المنظر ذات الجاذبية عند وقت الظهيرة تحترق بسبب الحرارة.

" ه َك َذا َي ْذبل ْال َغنِيُّ أَ ْي ً
ضا فِي طر ِق ِه "
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كلمة "طرقه" تشير في أصل الكلمة إلى رحلة أو سفرية ،وهي نفس الكلمة في " َواجْ َت َ
از فِي مد ٍن َوقرً ى" (لوقا )٢٢ :١٣
ً
تعبير عن الحياة والنشاطات المختلقة للغني بينما هو منشغل في نشاطاته غير مدرك أن النهاية قد تكون قريبة جدا ولكن.
ِين ي ِحبُّو َنه" (.)١٢
"طو َبى لِلرَّ ج ِل الَّذِي َيحْ َتمِل ال َّتجْ ِر َب َة ،ألَ َّنه إِ َذا َت َز َّكى َي َنال «إِ ْكلِي َل ْال َح َيا ِة» الَّذِي َو َع َد ِب ِه الرَّ بُّ لِلَّذ َ
كلمة تجربة في أصلها اليوناني = فحص ،امتحان وليس إغراء (ألن اإلغراء يحتاج إلى مقاومة ال احتمال)
طوبى = تعبير شائع يشير إلى نوعية وحالة من السعادة الداخلية وفرح ال يعتمد على الظروف الخارجية.
رجل= تستخدم في اإلشارة إلى ذكر وأنثى،
أما يحتمل = تشير للشجاعة والثبات في وقت االمتحان حتى نهايته ،والمعنى هنا ال يعبر أنه لن يهزم أبداً ولكن
يعبر عن الصمود حتى يتبدل الفشل ليصير نجاحـًا
أما التعويض والمكافأة فيأتيان بعد نهاية االمتحان...
تزكى = كلمة يوناينة تستخدم في الكشف عن العمالت المعدنية لمعرفة مدى أصالتها .والمؤمن أيضا ً يحتاج أن
يبرهن على أصالته.
أما كلمة ينال = تشير للتعويض المستقبلي ولكنه مؤكد بال شك .وهو يشير لتعويضات سماوية وليست أرضية.
ك إِ ْكلِي َل ْال َح َيا ِة" (رؤيا .)١٠ :٢
ـ ما هو أكليل الحياة؟؟ "كنْ أَمِي ًنا إِلَى ْال َم ْو ِ
ت َف َسأعْ طِ ي َ
هللا َفلَي َْس ْ
ت لَه ْال َح َياة ( ١يوحنا .)١٢ :٥
ْس لَه ابْن ِ
" َمنْ لَه االبْن َفلَه ْال َح َياةَ ،و َمنْ لَي َ
ْ
يز" (مزمور .)٣ :٢١
وكلمة إكليل تشير للسعادة والغنى والفرحَ " ،و َ
ضعْ تَ َعلَى َرأسِ ِه َتاجً ا ِمنْ إِب ِْر ٍ
"الذي وعد به الذين يحبونه".
حبُّو َنه" هناك بركات كثيرة لمن يحبون الرب ما هي ..أولئك الذين يحبون ظهوره
ِين ي ِ
للمرة األولى في هذه الرسالة تعبير "لِلَّذ َ
(٢تيموثاوس .)٨ :٤
تصنع إحسانا ً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي (خروج .)٦ :٢٠
ل محِبي ِه" (مزمور .)٢ :١٤٥
" َيحْ َفظ الرَّ بُّ ك َّ
هللا " (رومية .)٢٨ :٨
ِين ي ِحب َ
" َو َنحْ ن َنعْ لَم أَنَّ ك َّل األَ ْش َيا ِء َتعْ َمل َمعً ا ل ِْل َخي ِْر لِلَّذ َ
ُّون َ

ِين ي ِحبُّو َنه (١كورنثوس .)٩ :٢
انَ :ما أَ َعدَّه هللا لِلَّذ َ
َما لَ ْم َت َر َعيْنٌ َ ،ولَ ْم َتسْ َمعْ أذنٌ َ ،ولَ ْم َي ْخطرْ َعلَى َب ِ
ال إِ ْن َس ٍ
ألن الحب هو جوهر اإليمان الحقيقي ..إذا اختفى الحب هناك يملك الموت .من يحب الرب حقا ً يحفظ وصاياه (يوحنا
 ،١٥ :١٤و١يوحنا  ٥ :٢ـ  .)٦ولم يقل إكليل الحياة للذين يطيعونه بل للذين يحبونه ألن المحبة تسبق الطاعة.
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الروح القدس هو الذي يستطيع أن يساعدنا أن نحب الرب من كل القلب والفكر والقدرة ألن محبة هللا قد انسكبت في
قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا (رومية .)٥ :٥
الخالصة إذن:
أن المؤمن الناضج من يحب الرب ويثق في محبة الرب له لن ينهار حين يسمح له الرب أن يجتاز في تجارب أو
امتحانات ،هو مطمئن في محبة الرب له .كان إبراهيم يحب الرب ويثق في محبة الرب القوية له ،لما جاء وقت
االمتحان نجح وبامتياز وإيمان ناضج .إذن قصد هللا من االمتحانات هو أن نكون ناضجين والصبر يكون له عمل
تام في حياتنا هل هذا ما تريده أنت ؟؟؟

أسئلة للبحث والدراسة الشخصية:
بعد قرائتك للدرس السابق ،ابحث عن إجابة لهذه األسئلة

ـ في متى  ٣١ :١٤حين بدأ بطرس يغرق وبخه يسوع "لماذا شككت" أين الشاهد في درسنا اليوم الذي يؤكد
ضرورة توبيخ يسوع له .وماذا عن ما جاء في (أفسس  ،)١٤ :٤يؤكد هذا المعنى.
ـ توجد أسباب لغياب استجابات الصالة منها ما جاء في دراستنا اليوم وما جاء في ما يلي من شواهد .اشرح تثنية :١
 ،٤٥مزمور  ،١٨ :٦٦أمثال  ٢٤ :١ـ  ،٩ :٢٨ ،٢٨إشعياء  ،١٥ :١إشعياء  ،٢ :٥٩وميخا  ،٤ :٣وزكريا ،٣ :٧
.١٣
ـ المؤمنون إخوة في جسد واحد رأسه المسيح فتش عن هذا في (١كورنثوس  ١ ،٢٠ :١٦تسالونيكي ،٢٦ :٥
و١تيموثاوس .)٢ :٦
ـ جاء في (رومية  ،٣ :٥وأعمال  )٤١ :٥معنى يتفق مع أحد األعداد التي شرحناه اليوم ما هو وما هو المعنى.
يمكنك ارسال أي مشاركات أو استفسـارات إلى البريد االلكترونيsalam_akeed@yahoo.com :

ِين
"طو َبى لِلرَّ ج ِل الَّذِي َيحْ َتمِل ال َّتجْ ِر َب َة ،ألَ َّنه إِ َذا َت َز َّكى َي َنال «إِ ْكلِي َل ْال َح َيا ِة» الَّذِي َو َعدَ بِ ِه الرَّ بُّ لِلَّذ َ
ي ِحبُّو َنه" (يعقوب .)١٢ :١
أعدتها د .سـوسـن ثابت
الدرس االخامس

