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 رس احلياة السعيدة
 بقلم أر. يس. سربول

 4 األصحاح نصوص مثل رسالة يعقوببسبب  وهذا .يُطلق أحيانًا ىلع رسالة يعقوب "سفر أمثال العهد اجلديد"
العام اهتمامنا بصحاح ة. يبدأ هذا األة اإلهلي  من احلكمة العملي  ببعضها تعطينا سلسلة من األمثال غري املرتبطة 

 خبصوص الرصااعت:

ْعَضائُِكْم؟
َ
اتُِكُم الُْمَحاِرَبِة ِِف أ لَيَْسْت ِمْن ُهنَا: ِمْن ََل 

َ
ْيَن احْلُُروُب َواْْلُُصوَماُت بَيْنَُكْم؟ أ

َ
 ِمْن أ

ْن 
َ
َتنَالُوا. ُُتَاِصُموَن َوَُتَاِرُبوَن تَْشتَُهوَن َولَْستُْم َتْمتَِلُكوَن. َتْقتُلُوَن َوََتِْسُدوَن َولَْستُْم َتْقِدُروَن أ

ن ُكْم اَل َتْطلُبُونَ 
َ
ن ُكْم َتْطلُبُوَن رَِديًّا لََِكْ ُتنِْفُقوا  .َولَْستُْم َتْمتَِلُكوَن، أل

َ
ُخُذوَن، أل

ْ
َتْطلُبُوَن َولَْستُْم تَأ

اتُِكمْ   (3-1: 4)يعقوب  .ِِف ََل 

حروب ِف املجتمع، وهناك حروب ِف الكنيسة، و ؛ةة واحلروب القومي  احلروب العاملي  فهناك العالم باحلروب.  يتمّي  
الرصااعت، وهناك رصاع ِف لك ماكن حونلا. يقول الرسول يعقوب أن تلك اْلصومات،  — حروب ِف املزنلو
 طمع،أو ال ،الرصااعت هو احلسد وراء هذهادلافع إن من قلوبنا الساقطة.  ،تأيت من داخلنا والزنااعت ،ملشاجراتاو

 إثم نادًرا ما نسمع عنه ِف أيامنا هذه.وهو 

أن ِف حد ذاته طأ من اْلالرصااعت يه ثمرة شهوة القلوب اليت تريد ما يملكه اآلخرون. ِف احلقيقة، إنه ليس إن 
نطلب من اهلل أن يعطينا  أنا ضمنيًّ ألننا لم نطلب يدعونا  نأخذترصيح يعقوب أننا ال إن متلكه. نال  شيئًا ريدن

ا. رغباتنا. ال جيب أن نشعر باْلجل عندما نرغب ِف أشياء جيدة طاملا رغباتنا ال جتعل تلك األشياء اجليدة أصنامً 
 أشياءً  نطلبال نمتلكه. أحيانا ما بالطريقة اخلطأ  نطلب أحيانًا يعقوب أنناعندما أعلن اتلحذير ضد الشهوة يأيت 

  جيدة لكن بروح خاطئة.

عندما نعتقد أن دلينا  يتحول هذا إىل شهوةألننا نعتقد أنها جتعلنا سعداء.  أشياءً  نطلبماذا يعين هذا؟ فكر ِف أننا 
، إن َتقيق أقىص قدر من املتعة هو اهلدف الرئييس ثلقافتنانلوال املتعة كمصدر للسعادة.  ِف السيعحق أصيل 

 بني السعادة واملتعة. شديدلكن هنالك اختالف و

ىلع املدى  — ر أن اْلطية تغوينا ألنها قادرة ىلع منحنا متعةلست ضد املتعة. فأنا استمتع بها. لكن تذك  أنا 
. لك مرة خنطئ، نصدق الكذبة األصلية للشيطان، اَلي بالرضاالقصري. حنن خنطئ ألننا نظن أنها جتعلنا نشعر 
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ف اْلري من حيث ُيَعر  اَلي ، Hedonism)مذهب املتعة )إن املتعة اليت نريدها.  نلنا انا أننا سنصبح سعداء إذيغوي
 .تعارض اهللأقدم فلسفة  هو، املتعة

الربكة، واالكتفاء حيث ال ماكن للطمع وحالة الرسور ادلاخيل، أي  — مع ذلك، اْلطية ال يُمكن أن جتلب السعادة
يكيف أن وويف رشكة معه،  ،السعادة، عندما نكون وحدنا ِف حمرض اهلل حلظات مناملؤمنون  تربالشهوة. خي وأ

حصلت ىلع  إنفقط " :الفواتري. فجأة، نقولونقلق بشأن نعرف أن خطايانا قد ُغفرت. لكن رساعن ما ننىس 
 ".ِف انلهاية سعيًدافسأكون أفضل،  كنت أمتلك مزنالً إن سيارة أفضل،  دلي  اكن إن القليل من املال، 

 ة:لب السعادة احلقيقي  جيا ينهيها ويعقوب عم   يكشفبعد رشح مصدر الرصااعت، 

ا الُْمتََواِضُعوَن َفيُْعطِ  م 
َ
يَن، َوأ ْعَظَم. َِللَِك َيُقوُل: "ُيَقاِوُم اهلُل الُْمْستَْكرِبِ

َ
 يِهْم نِْعَمًة".لِكن ُه ُيْعِطي نِْعَمًة أ

َفَعُكْم. )يعقوب فَاْخَضُعوا هلِل... ات ِضعُ  اَم الر ب  فرََيْ  (10، 7–6: 4وا قُد 

ن الشخص املتواضع هو الشخص إ املقدسالكتاب ال يقول اتلواضع هو رس احلياة السعيدة. ما هو اتلواضع؟ إن 
لكن ىلع انلقيض، الشخص املتواضع هو  ؛ة اَلي يعيش كممسحة أرجل للعالماْلانع، الواهن، ضعيف الشخصي  

 ضع لسلطانه.خياهلل و يرهب من قلب   وهذه املخافة تنبع، خمافة الرب من خياف اهلل. رأس احلكمة

 يتجر أوصف يُ ال  يكشف عن كربياء ريدهانلا بكل متعة ن يديناهلل  إن االعتقاد بأن. عكس اتلواضع هو اتلكرُب 
ِف مطلق األمر رصاعنا يكون رصاع ىلع يشء ال نمتلكه، اللك مرة نبدأ فيها ِف نلا. وتدبريه عناية اهلل ىلع انتقاد 

. فهو آخر شخص أريد أمر ِف اغية اْلطورةمقاومة اهلل إن  مع الرب. هل من يشء أكرث محاقة من رصاعنا ضد اهلل؟
يَن،  :يعقوب يعل مهجيب أن نضع هذا املبدأ ِف داخلنا اَلي ، َلا اهلل املتكربين . يقاومأاعرضهأن  "ُيَقاِومُ اهلُل الُْمْستَْكرِبِ

ا الُْمتََواِضُعوَن َفيُْعِطيِهْم نِْعَمًة" م 
َ
 .َوأ

انلعمة ليست  إن سب اتلعريف،وحبهو نعمة اهلل. ف نسىع تلحقيقه بشغفأي يشء ينبيغ علينا أن  إذا اكن هناك
رشائها،  يمكنكيه عطية. ال ف إذا أعطاها لك اهلل برمحته.ال يمكنك احلصول ىلع انلعمة إال . نرحبها نستطيع أن شيئً 

ا حياة انلعمة. خُيضع اتلواضع إراديًّ  فضل ن. يعطي اهلل نعمة للمتواضعني ألنهم يدركواستحقاها، أو أو رحبها
 هلم بيشء. الرب ال يديناملتواضعون أن يدرك الشخص لرمحة اهلل ذات السيادة. 

نا. ئكربيامن  نلتخل صعن مقاومة أقل من اهلل؟  هل نبحثمن اتلواضع.  نلجر ب املزيداملزيد من انلعمة؟  هل نريد
رض اهلل ونطلب إىل حم حينما ندخل رمحة املحكمة. َتتبأنفسنا  ليقغري مستحقني نُ عبيًدا ر أننا جيب أن نتذك  
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بطريقة  للقيام بيشءصيحة انلنعطيه هل ا ُمشريين ا لو كن  شيئًا كم عطينابأن ي إقناعهاول حنمنه أن يعطينا شيئًا أو 
م إيلهأن  جيب. وكربياء دخلنا بغطرسة املقدس بلكما يدعونا الكتاب  ثقدةلم ندخل حمرضه بفإننا أفضل،   نتقد 

ازدادت نا تكرب  ما . ك  ازدادت انلعمة اليت نستقبلها، تواضعناما . ك  أخذناها بالفعلاليت  احلمد ىلع انلعمةشكر والب
 .نلا اهلل مقاومة

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو ِف مدينة سانفورد 
بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب، بما ِف ذلك 

 .(The Holiness of God) قداسة اهلل""

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة ِف األصل ِف جملة 
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