دراسـة في رسالة يعـقوب

رسالة يعقوب" الطريق إلى النضج الروحي"
الدرس الثامـن
السـلوك المسيحي
ضبِ( " ،يع  )19 :1ألن
اعُ ،م ْبطِ ًئا فِي ال َّت َكلُّ ِمُ ،م ْبطِ ًئا فِي ْال َغ َ
"إِ ًذا َيا إِ ْخ َوتِي األَ ِحبَّا َءِ ،ل َي ُكنْ ُك ُّل إِ ْن َس ٍ
ان مُسْ ِرعً ا فِي االسْ ِت َم ِ
اإليمان الحقيقي مرتبط بكلمة الحق (اإلنجيل) ،يكمل يعقوب كلماته بربط ما قبل بما سيأتي مستخدما ً (إذاً) ،وكأنه يقول لنترك
كلمة هللا الحية الفعالة تعمل في داخلنا للحياة اليومية ،فال تصير المعرفة أمراً نظريا ً فقط ،ويستخدم تعبير " إِ ْخ َوتِي األَ ِحبَّا َء "
مرة ثانية ألنها تعطي إحساسا ً أنه في نفس العائلة ،ال يتعالى عليهم وإن كان يأمر ويرشد ولكن كأنه مساويا ً لهم ،وهي مقدمة
لطيفة تخفف من حدة أي توجيه أو توبيخ قادم.

نتوقف قليالً عند المحبة األخوية التي يُوصي بها الكتاب كثيراً ،ونستعرض القليل من الكثير فيما يخص عالقاتنا مع
ض َشدِي َد ًة ،ألَنَّ ْال َم َح َّب َة َتسْ ُت ُر َك ْث َر ًة
اآلخرين .ها هو بطرس يُعلم قائالًَ " :ول ِكنْ َق ْب َل ُك ِّل َشيْ ءٍ ،لِ َت ُكنْ َم َح َّب ُت ُك ْم َبعْ ضِ ُك ْم لِ َبعْ ٍ
م َِن ْال َخ َطا َيا1( ".بطرس  .)٨ :٤وبولس كثيراً ما أوصى بذلك " َو ُكو ُنوا ل ُ َط َفا َء َبعْ ُ
ِين
ض ُك ْم َنحْ َو َبعْ ٍ
ضَ ،شفُوق َ
ْ
َ
ْ
ِين َك َما َسا َم َح ُك ُم هللا ُ أَ ْي ً
يح( " .أفسس ِ " ،)٣٢ :٤احْ ِملُوا َبعْ ُ
ض " (غالطية " ،)٢ :٦
ض ُك ْم أث َقا َل َبعْ ٍ
ُم َت َسا ِمح َ
ضا فِي المَسِ ِ
ُ
َ
ْ
ين َبعْ ُ
ض ُك ْم َبعْ ضً ا ِبال َم َح َّب ِة األ َخ ِو َّيةَِ ...،ف َرحً ا َم َع
ُور ُك ْم فِي َم َح َّب ٍة1( " .كورنثوس َ " .)1٤ :1٦وا ِّد َ
لِ َتصِ رْ ُك ُّل أم ِ
ْ
ِين( " .رومية  .)1٥ ،1٠ :1٢ولعل كلمات الرب يسوع لتالميذه هي أقوى تعبير عن طريق
ِين َو ُب َكا ًء َم َع ال َباك َ
ْال َف ِرح َ
ض ُك ْم َبعْ ً
ِي َوصِ َّيتِي أَنْ ُت ِحبُّوا َبعْ ُ
ضا َك َما أَحْ َب ْب ُت ُك ْم " (يوحنا )1٢ :1٥
الشهادة والكرازة للعالم بالمحبة األخوية " .ه ِذ ِه ه َ
" ِب َ
ض " (يوحنا .)٣٥ :1٣
ان لَ ُك ْم حُبٌّ َبعْ ضً ا لِ َبعْ ٍ
هذا َيعْ ِرفُ ْال َجمِي ُع أَ َّن ُك ْم َتالَمِي ِذي :إِنْ َك َ
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والنتيجة الحتمية للوالدة الثانية هي اختالف في سلوكنا :سيكون بحسب كلمة هللا .والنصيحة موجهة لكل إنسان أي
محتمة على كل مؤمن مهما كان عمره اإليماني.
ما المقصود باإلسراع في االستماع؟؟ أصل الكلمة تعني االنتباه  ،اليقظة .االستعداد لالستقبال ،استيعاب الرسالة
المسموعة ،وألن العهد الجديد لم يكن قد ُكتب بعد ،فكان التنويه على ضرورة التركيز في سماع التعليم الذي كان
ً َ
اإل ْخ َوةُ؟ َم َتى اجْ َت َمعْ ُت ْم َف ُك ُّل َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم لَ ُه َم ْزمُورٌ ،لَ ُه َتعْ لِي ٌم ،لَ ُه
يعتمد على المرسلين المسافرينَ " .ف َما ه َُو إِذا أ ُّي َها ِ
ان1( " .كورنثوس .)٢٦ :1٤
لِ َسانٌ  ،لَ ُه إِعْ الَنٌ  ،لَ ُه َترْ َج َم ٌةَ .ف ْل َي ُكنْ ُك ُّل َشيْ ٍء ل ِْل ُب ْن َي ِ
والبطئ في التكلم ،ال يقصد البطء في طريقة الكالم ولكنها دعوة إلى:
 .1ضبط االنفعاالت المتسرعة .٢ ،إعطاء الوقت الكافي لفهم وتقييم األمور التي سُمعت .٣ ،حماية كاملة ضد
ظ َف َم ُه َيحْ َف ُ
االنفعال غير الناضج وغير المعتدلَ " .منْ َيحْ َف ُ
ظ َن ْف َس ُه "(،أمثال َ " )٣ :1٣ك ْث َرةُ ْال َكالَ ِم الَ َت ْخلُو ِمنْ
ب َكثِي ُر ْال َفه ِْم " (أمثال .)٢9 :1٤
ض ِ
َمعْ صِ َيةٍ(" ،أمثال  " ،)19 :1٠بَطِ ي ُء ْال َغ َ
الغضب :االنفعال الداخلي يُعبـ َّر عنه بكالم طائش ومتهور قد يُعرض اآلخرين للجروح أو إثارة الغيظ والحقد.
والغضب كلمة أوسع من الوصف حاد الطباع أو سريع الته ُّيج ،فهو يشير إلى مشاعر مستمرة وقوية من السخط،
والكلمة في األصل اليوناني تشير إلى اتجاه عدواني مستمر ،وخصومة مستمرة ،وعن قصد .الغضب اإلنساني هو
انفعال فطري ولكن استمع إلى نصائح تخص الغضب .على الرغم أن الغضب في حد ذاته ليس خطية ولكن إذا
تطور ولم يتحكم فيه اإلنسان ويضبط انفعاالته بالروح القدس سيخطئ أكيد " .اَ ْل َجا ِه ُل ي ُْظ ِه ُر ُك َّل َغ ْيظِ هَِ ،و ْال َحكِي ُم
َّال ( " .جامعة .)9 :٧
ض َ
ُي َس ِّك ُن ُه أَ ِخيرً ا" (أمثال ْ " ، )11 :٢9ال َغ َ
ب َيسْ َتقِرُّ فِي ِحضْ ِن ا ْل ُجه ِ
هللا( " .يعقوب )٢٠ :1
ان الَ َيصْ َن ُع ِبرَّ ِ
ض َ
" ألَنَّ َغ َ
اإل ْن َس ِ
ب ِ
هنا تحذير أيضا ً أن الغضب ليس هو األداة التي تحقق الهدف ،ألنه ال ينتهي نهاية روحية ،مهما ظهر وتلون بلون
الغيرة الدينية أو غيره من األمور الحسنة فغضب اإلنسان عكس بر هللا .غضب اإلنسان ال يمكن أن يُنشئ البر
المقبول من هللا .الغضب يغلق الطريق ،ويستحيل أن يصنع البر الذي يرضي هللا .و المفهوم األسـاسي للبر في
هللا
ار لَ َنا ح ِْك َم ًة م َِن ِ
ص َ
الكتاب المقدس هو البر الذي نناله باإليمان بما قدمه لنا الرب يسـوع كعطية مجانية إذ " َ
ُ
َ
ير َنا" (رومية  )٢٥ :٤و الذي ننال منه فيض النعمة وعطية
َو ِب ًرا " (1كورنثوس  )٣٠ :1و أيضـًا "أقِي َم ألجْ ِل َتب ِْر ِ
البر .أما المقصد الثاني من استخدام كلمة البر فهو الثمر الصالح لبر اإليمان ،أي األعمال الصالحة التي تنتج نتيجة
لإليمان مثل الثمار التي تمأل الشجرة بعد أن تنمو :ذلك هو ثمر البر وهذا ما يتكلم عنه يعقوب في هذا المقطع.
ك ْ
اط َرحُوا ُك َّل َن َجا َس ٍة َو َك ْث َر َة َشر" (يعقوب )٢1 :1
" لِذلِ َ
ً
هللا ال ُيسر بأنصاف األمور ،فال يرضى بنصف قداسة أو عرج بين الفرقتين ،لذا يُوصي يعقوب قائال علينا أن نخلع
كل أنواع القذارة (نجاسة :الكلمة استخدمت هنا فقط ،وتشير حرفيا ً إلى الثياب المتسخة) أي كل عدم نقاوة وشر
(خبث وعداوة) يؤذي اآلخرين ويؤلمهم ،أما كلمة اطرحوا فهو تعبير شائع يشير إلى التخلي عن أمور محببة
َ
َ
ُّ
ان
س
اإل ْن َ َ
ور(" .رومية  " ،)1٢ :1٣أَنْ َت ْخلَعُوا ِمنْ ِج َه ِة ال َّت َ
صرُّ فِ الس ِ
َّاب ِق ِ
" َف ْل َن ْخلَعْ أعْ َما َل الظ ْل َم ِة َو َن ْل َبسْ أسْ ل َِح َة ال ُّن ِ
ان ْال َجدِي َد " ( أفسس  )٢٤ ،٢٢ :٤و أيضـًا كولوسي  ٨ :٣و 1بطرس .1 :٢
اإل ْن َس َ
ْال َع ِتيقَ ْال َفاسِ َدَ ....و َت ْل َبسُوا ِ
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خالصة هذا الدرس:
وصايا للتعامل مع اآلخرين:
 .1أعط فرص لمن يريد التكلم أن يعبر عما بداخله دون أن تقاطعه ،استمع .افتح قلبك ،وال تتعجل في الرد.
ت َو ْق ٌ
ت" (جامعة  ،)٧ :٣وقد ينشغل القلب بالصالة أثناء استماعك لحديث اآلخر.
ألن "لِل ُّس ُكو ِ
 .٢هللا بطيء الغضب وعلينا أن نتعلم أن نتشـبه به
 .٣ارفض التفكير في الشر "اخلع الثياب القذرة" واقبل الكلمة المغروسة
أسئلة للبحث والدراسة الشخصية:
 .1في مرقس  ٥ :٣غضب يسوع لماذا؟ وألن يسوع "لَ ْم َي ْف َع ْل َخطِ ي ًَّةَ ،والَ وُ ِجدَ فِي َف ِم ِه َم ْك ٌر " (1
بطرس  )٢٢ :٢ماذا تفهم إذن؟ هناك تعاليم كتابية كثيرة تحذر من الغضب .اكتبها من الشواهد اآلتية
(أفسس  ،٤كولوس 1 ،٣تيموثاوس  ،٢أمثال )1٥ :٢٥
ين" (إشعياء  ،)11 :٥٣ما هو البر المتحدث عنه هنا ،وهل هو
ِير َ
َ " .٢و َع ْبدِي ْال َبارُّ ِب َمعْ ِر َف ِت ِه ُي َبرِّ ُر َكث ِ
نفس البر الذي تكلم عنه يعقوب ،ما الفرق؟
ُون ِ .ب ْال ُه ُدو ِء َو ُّ
الط َمأْنِي َن ِة َت ُكونُ قُ َّو ُت ُك ْم" (إشعياء .)1٥ :٣٠
ون َت ْخلُص َ
ُوع َوال ُّس ُك ِ
الشاهد الكتابي للتأملِ " :بالرُّ ج ِ
الصالة األسبوعية:
ص ْي َنا ُك ْم"
ُور ُك ُم ْال َخا َّ
ص َةَ ،و َت ْش َت ِغلُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم أَ ْن ُت ْم َك َما أَ ْو َ
ارسُوا أُم َ
" َوأَنْ َتحْ ِرصُوا َعلَى أَنْ َت ُكو ُنوا َها ِدئ َ
ِينَ ،و ُت َم ِ
(1تسالونيكي .)11 :٤

" ِب ْال ُه ُدو ِء َو ُّ
الط َمأْ ِني َن ِة َت ُكونُ قُوَّ ُت ُك ْم"
(إش )1٥ :٣٠
يمكنك ارسال أي مشاركات أو استفسـارات إلى البريد االلكترونيsalam_akeed@yahoo.com :
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