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يَعقُوب ُ رسالَة
فِي ِت َّ المُشَت اللهِ* َشعِب إلَى المَِسيِح، يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر ِ الله عَبْدِ يَعقُوَب مِْن ١

مَكاٍن. كُّلِ
وَالحِْكمَة الإيمانُ

ذَلَِك اعتَبِرُوا جارِِب، َّ الت مَِن ً َكثِيرَة ً أنواعا تُواِجهُونَ عِندَما الإخوَةُ، ها أّيُ ٢
يمانِكُْم إ امتِحانَ أّنَ تَعلَمُونَ كُْم َّ لِأن وَذَلَِك ٣ الفَرَِح. كُّلَ تَفرَُحوا أْن إلَى ً دافِعا
ُ عَمَلَه يَنتَُج لـِكَي النِّهايَةِ، إلَى برِ الّصَ هَذا عَلَى فَحافِظُوا ٤ برَ. الّصَ فِيكُمُ ُ يُوَلِّد

شَيءٌ. يَنقُُصكُْم لا وَكامِلِينَ، ناِضجـِينَ فَتَِصيرُوا فِيكُْم، الكامَِل
ُ فَالله لَهُ. فَتُعْطَى ِ الله مَِن فَلْيَطلُْبها الحِْكمَةُ، ُ تَنقُُصه أحَدُكُْم كانَ وَإْن ٥
لا وَأْن يماٍن بِإ يَطلَُب أْن عَلَيهِ لـَِكْن ٦ يُعَيِّرُهُْم. وَلا بِسَخاءٍ النّاِس جَمِيَع يُعطِي
مِْن ُ وَتَقذِفُه ُ الرِّيح ِ بِه تَتَلاعَُب الَّذِي البَحرِ مَوَج ُ يُشبِه يَشُّكُ الَّذِي لِأّنَ ، يَشُّكَ
. ّبِ َّ الر مَِن ً َشيئا َسيَناُل ُ ه َّ أن الإنساِن ذَلَِك مِثُل يَظُّنَ فَلا ٧ جانٍِب. إلَى جانٍِب
ةٌ. َّ مُستَقِر ُ غَير ِ َحياتِه ُشؤُوِن وَجَمِيُع رَأٍي، أّيِ عَلَى يَثبُُت لا إنساٌن َ فَهُو ٨

الحَقِيقِّي الغِنَى
١:١ *

الله اختاره الَّذي عب الّشَ بقبائِل للمؤمنين ً تَشبيها عشرة،« الاثنتي القبائِل »إلى حرفياً: الله. َشعْب
مقاصده. لتتميم ً قديما
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وَعَلَى ١٠ إلَيها. ُ الله ُ رَفَعَه َّتِي ال ِ بِالمَكانَة َ يَفتَِخر أْن الفَقِيرِ المُؤمِِن عَلَى ٩
َكما َستَنتَِهي ُ َحياتَه لِأّنَ يّاهُ، إ ُ الله ُ مَنَحَه الَّذِي واُضِع َّ بِالت َ يَفتَِخر أْن الغَنِيِّ المُؤمِِن
الأعشاَب فَتُحرُِق ُلتَهِبَةِ، الم ِبحَرارَتِها مُس الّشَ تُشرُِق ١١ الحُقُوِل. ُ أزهار تَذبُُل
مُنشَغٌِل َ وَهُو الغَنِيُّ الإنسانُ يَذبُُل هَكَذا جَمالُها. وَيَتَلاشَى أزهارَها، وَتُسقُِط

أعمالِهِ. فِي
الله مَِن لَيسَْت جارُِب َّ الت

عِندَما َياةِ الح إكلِيَل َسيَناُل ُ ه َّ لِأن بَةَ، جرِ َّ الت َيحتَمُِل الَّذِي لِلإنساِن ً هَنِيئا ١٢
وَإذا ١٣ ونَهُ. ُّ ُيحِب الَّذِيَن جَمِيَع ُ الله ِ بِه وَعَدَ الَّذِي الإكلِيَل بِنَجاٍح، َ بَة جرِ َّ الت ُ َيجتاز
َ الله لِأّنَ اللهِ.» مَِن ٌ بَة َتجرِ ِ »هَذِه يَقُوَل: أْن يَنبَغي لا بَةِ، جرِ َّ لِلت أحَدٌ َض َّ تَعَر
بِسَبَِب ُب َّ ُيجَر الإنسانَ لـَِكّنَ ١٤ أحَداً. بِها يُغرِي لا َ وَهُو رُورُ، ُّ الش يهِ تُغرِ لا
وَعِندَما ةً. َّ َخطِي ُ َلِد ت هوَةُ، َّ الش َتحبَُل وَعِندَما ١٥ يهِ. وَتُغرِ ُ َتجذِبُه َّتِي ال ِ شَهوَتِه

المَوِت. إلَى تُؤَدِّي ها فَإّنَ ةِ، َّ الخَطِي ُّ ُمُو ن يَكتَمُِل
ٍ مَوهِبَة وَكُّلُ ٍ صاِلحَة ةٍ َّ عَطِي فَكُّلُ ١٧ تَنخَدِعُوا، لا الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ ١٦
وَعَلَى ماءِ. الّسَ َ أنوار خَلََق الَّذِي الآِب عِندِ مِْن أْي فَوُق، مِْن تَْأتِي كامِلَةٍ،
أْن اختارَ قَدِ َ وَهُو ١٨ المُتَقَلِّبَةِ. َكظِلالِها ُ ر َّ يَتَغَي لا َ هُو الأنوارِ، تِلَك ِخلاِف

خَلائِقِهِ. أهَّمَ لِنَكُونَ الحَّقِ، ِ بِكَلِمَة ُ لَه ً أولادا َيجعَلَنا
وَالّطاعَة الاستِماعُ

يَكُونَ أْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى َلِي: ي ما رُوا َّ تَذَك الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ ١٩
غََضَب لِأّنَ ٢٠ الغََضِب. فِي ً وَمُبطِئا الكَلاِم، فِي ً مُبطِئا الاستِماِع، فِي ً مُسرِعا
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مِْن ُصوا َّ َتخَل لِذَلَِك ٢١ اللهُ. يَطلُبُها َّتِي ال ِ الّصاِلحَة َياةِ الح إلَى يُؤَدِّي لا الإنساِن
ُ الله يَغرِسُها َّتِي ال َ الكَلِمَة ٍ بِوَداعَة وَاقبَلُوا بِكُْم، ُيحِيُط شَرٍّ كُّلِ وَمِْن ُخبٍْث، كُّلِ

َتخلِيِصكُْم. عَلَى َ وَالقادِرُة بِكُْم، قُلُو فِي
بِذَلَِك فَتَخدَعُوا كَلامِهِ، بِسَماِع تَكتَفُوا وَلا اللهُ، ُ يَقُولُه بِما ً دائِما اعمَلُوا ٢٢
إلَى ُ يَنظُر ً َشخصا ُ يُشبِه بِهِ، يَعمَُل وَلا اللهِ كَلامَ يَسمَْع مَْن لِأّنَ ٢٣ أنفُسَكُْم.
رَآهُ! ما وَنَسِيَ ذَهََب َّ ثُم َشيئاً، بِها ُ يُغَيِّر وَلَْم ُ نَفسَه فَرَأْى ٢٤ مِرآةٍ. فِي ِ وَجهِه
دُونَ ذَلَِك عَلَى ُ وَيُداوِم ُتحَرِّرُنا، َّتِي ال ِ الكامِلَة ِ الله ِ يعَة شَرِ فِي َمَعَّنُ يَت مَْن أمّا ٢٥
ذَلَِك. بِسَبَِب ً مُبارَكا يَكُونُ ُ ه َّ فَإن اللهِ، بِكَلاِم يَعمَُل بَْل يَسمَُع، ما يَنسَى أْن

ة َّ الحَقِيقِي ُ العِبادَة
نَفسَهُ، َيخدَعُ َ فَهُو لِسانِهِ، عَلَى ُ يُسَيطِر لا ُ ه َّ لـَِكن مُتَدَيٌِّن، ُ ه َّ أن أحَدٌ َظّنَ إْن ٢٦
َلِي: ي ما ُن تَتََضمَّ أبِينا ِ الله نَظَرِ فِي ُ ة َّ قِي َّ الن ُ الّطاهِرَة ُ فَالدِّيانَة ٢٧ فائِدَةٍ! بِلا ُ وَدِيانَتُه
ُ نَفسَه َيحفََظ وَأْن القاِسيَةِ، ُظرُوفِهِمُ فِي وَالأرامِِل بِالأيتاِم المؤمُِن يَعَتَني أْن

العالَِم. فِي الَّذِي ِث ُّ لَو َّ الت مَِن
٢

َمِيع الج وا ُّ أِحب
ُمَيِّزوا ت أْن لـَكُْم ُ َيجوز فَلا المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر تُؤمِنونَ ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ ١
أحَدُهُما اجتِماعِكُْم: مَكاِن إلَى دَخَلا رَجُلَينِ أّنَ فَلنَفتَرِْض ٢ النّاِس. بَينَ
ً قَذِرَة ً ِيابا ث َلبُِس ي ٌ فَقِير ُ وَالآخَر ذَهٍَب، مِْن ٌ خاتَم ِ يَدِه وَفِي ً ثَمِينَة ً ِيابا ث َلبُِس ي
ْ فَقُلتُم ثَمِينَةً، ً ِيابا ث َلبُِس ي بِالَّذِي ً خاّصا ً اهتِماما ُ أظهَرتُم َّكُْم إن وَلْنَقُْل ٣ بالِيَةً.
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هُناكَ«! »قِْف لِلفَقَيرِ: ْ ُلْتُم ق بَينَما مَكاٍن.» أفَضِل فِي هُنا اجلِْس ِل »تَفَّضَ لَهُ:
فِيما َ َحواِجز بِذَلَِك تََضعُونَ ألا ٤ أقدامِنا«! عِندَ الأْرِض عَلَى »اجلِْس أوِ

يرَةٍ؟ شِرِّ أفكاٍر ذَوي قُضاةً وَتُصبُِحونَ بَينَكُْم،
لِيَكُونُوا النّاِس، نَظَرِ فِي َ الفُقَراء ُ الله َيخـتَرِ ألَْم الأِحبّاءُ، إْخوَتِي يا اْسمَعُوا ٥
ْ أنتُم أمّا ٦ ونَهُ؟ ُّ ُيحِب الَّذِيَن ِ بِه ُ الله وَعَدَ الَّذِي لِلمَلـَكُوِت ً وَوَرَثَة الإيماِن، فِي َ أغنِياء
وَيَسُوقُونَكُْم يَضطَهِدونَكُْم الَّذِيَن هُمُ ُ الأغنِياء ألَيَس لـَِكْن الفَقِيرَ! ُ أهَنتُم فَقَْد
إلَيْهِ؟ تُنسَبُونَ الَّذِي َمِيَل الج الاسْمَ يُهِينُونَ الَّذِيَن هُِم ألَيسُوا ٧ َحاِكِم؟ الم إلَى
ِ الكَلِمَة فِي َ الوارِدَة َ ة َّ المُلُوِكي َ ة َّ الوَِصي تُطِيعُونَ ْ ُكنتُم إْن واَب الّصَ تَعمَلُونَ ْ أنتُم ٨
النّاِس، بَينَ ْ زتُم َّ مَي إذا أمّا ٩ نَفسََك.»† ُتحِّبُ َكما صاِحبََك* »ُتحِّبُ بَةِ: المَكتُو

اللهِ. َ يعَة شَرِ تَكسِرُونَ ْ فَأنتُم
واِحدَةً، ً ة َّ وَِصي ُ يَكسِر ُ ه َّ وَلـَِكن ها، َّ كُل َ يعَة رِ َّ الش يُطَبُِّق مَْن لِأّنَ هَذا أقُوُل ١٠
أيضاً: قاَل تَزِْن.»‡ »لا قاَل: فَالَّذِي ١١ كُلِّها! الوَصايا بَِكسرِ ً ِبا مُذن يَكُونُ
يعَةَ. رِ َّ الش َكسَرَت فَقَْد تَقتُُل، َك َّ لـَِكن تَزْني، لا ُكنَت فَإْن تَقتُْل.»§ »لا
لِأّنَ ١٣ ةٍ. َّ ي ِّ ِبحُر ِ يعَة رِ َّ الش ِبحَسَِب َسيُحاكَمُونَ كَُأناٍس وَاعْمَلُوا مُوا َّ فَتَكَل ١٢

٢:٨ *
في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،25-37 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.

المساعدة. إلى حاجة
٢:٨ †

18. :19 يين اللاو كتاب من نفسك. … تحب
٢:١١ ‡

18. :5 وَالتثنية 14، :20 الخروج كتاب من تَزِْن. لا
٢:١١ §

17. :5 وَالتثنية 13، :20 الخروج كتاب من تقتْل. لا
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عَلَى ُ تَنتَصِر ها فَإّنَ حمَةَ، َّ الر أمّا حمَةِ، َّ الر عَدِيمِي َ ُتجاه ٍ رَحمَة بِلا َستَكُونُ ِ الله َ دَينُونَة
ينُونَةِ! الدَّ

وَالأعمال الإيمانُ
أعماٌل؟ ُ لَه لَيَس لـَِكْن يُؤمُِن، ُ ه َّ إن أحَدٌ قاَل إْن إْخوَتِي، يا ُ الفائِدَة ما ١٤
الأَخواِت أوِ ِ الإخوَة أحَدُ احتاَج فَلَوِ ١٥ ُيخَلَِّصهُ. أْن يَستَطِيُع لا الإيمانُ فَذَلَِك
وَكُلا استَدفِئا اللهُ. »يُبارُِكُكما لَهُما: أحَدُكُْم فَقاَل ١٦ َطعاٍم، أْو ِياٍب ث إلَى
وََطعاٍم، ِياٍب ث مِْن الجَسَدُ إلَيهِ َيحتاُج ما تُعطُوهُما لَْم كُْم َّ لـَِكن بَِع«! الّشَ ى َّ َحت
مَيٌِّت. يماٌن إ َ فَهُو أعماٌل، ُ تُرافِْقه لَْم إْن أيضاً: الإيمانُ هَكَذا ١٧ الفائِدَةُ؟ َما ف
أعماٌل«! ُ لَه مَْن وَهُناكَ يماٌن، إ ُ لَه مَْن »هُناكَ أحَدُهُْم: يَقُوُل وَقَْد ١٨
ُ فَُأْظهِر أنا أمّا أعماٍل، دُوِن مِْن يمانََك إ َ تُْظهِر أْن تَْستَطيُع لا ََّك إن فَأقوُل

أعمالِي. ِخلاِل مِْن يمانِي إ
تُؤمُِن ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح ى َّ َحت لـَِكْن َحسٌَن! هَذا واِحدٌ؟ َ الله أّنَ أتُؤمُِن ١٩
دُوِن مِْن الإيمانَ أّنَ عَلَى ً دَلِيلا ِيدُ أتُر الجاهُِل، ها أّيُ ٢٠ َخوفاً. وَتَرتَعُِش بِذَلَِك
وَذَلَِك بِأعمالِهِ، ِ الله نَظَرِ فِي ً بارّا ُ براهِيم إ أبُونا يُعتَبَرْ ألَْم ٢١ فائِدَةٍ؟ بِلا أعماٍل
يَعمَُل كانَ الإيمانَ أّنَ تَرَى فَأنَت ٢٢ ؟ المَذَبحِ عَلَى اسحََق ُ ابنَه مَ قَّدَ عِندَما
المَكتُوُب: َّ تَم وَهَكَذا ٢٣ بِأعمالِهِ. اْكتَمََل قَدِ ُ يمانَه إ وَأّنَ براهِيمَ، إ أعماِل مََع
»خَلِيَل َ دُِعي لِذَلَِك يمانِهِ.»** إ بِسَبَِب ً بارّا ُ الله ُ فاعتَبَرَه بِاللهِ، ُ بْراهِيم إ »آمََن

٢:٢٣ **
6. :15 التكوين كتاب من يمانه. إ … آمن
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بِالإيماِن لا بِالأعماِل ِ الله أمامَ ً بارّا ُ يُعتَبَر تَرَى، َكما فَالإنسانُ، ٢٤ اللهِ.»††
وَحدَهُ.

بَْت رَّحَ عِندَما ةً بارَّ ُ الله يَعتَبِرْها ألَْم الّساقِطَةُ. راحاُب وَكَذَلَِك ٢٥
ُ الجَسَد يَكُونُ فََكما ٢٦ آخَرَ؟‡‡ يٍق َطرِ مِْن الهَرَِب عَلَى وَساعَدَْتهُما بِالجاُسوَسيْنِ،

مَيٌِّت. يماٌن إ َ هُو أعماٍل بِلا الإيمانُ كَذَلَِك مَيِّتاً، ً َجسَدا رُوٍح بِلا
٣

اللِّسان عَلَى ُ يطَرَة الّسَ
نا، َّ أن تَعلَمُونَ ْ أنتُم مُعَلِّمِيْنَ. مِنكُْم َكثِيرُونَ َ يََصير أْن إْخوَتِي، يا يَنبَغِي، لا ١
نا َّ أن تَعلَمُونَ ْ أنتُم ٢ غَيرِنا. ِحساِب مِْن أَشّدَ ً ِحسابا َسنُحاَسُب المُعَلِّمِيْنَ، َنحُن
َ فَهُو بِالكَلاِم، ُ ُيخطِئ لا أحَدٌ كانَ إْن لـَِكْن َكثِيرَةً، ً أخطاء نَرتَِكُب ً جَمِيعا
فَِم فِي الّلِجامَ نََضُع فَنَحُن ٣ كُلِّهِ. ِ َجسَدِه عَلَى َ يُسَيطِر أْن يَستَطِيُع كامٌِل َشخٌص
انظُرُوا أوِ ٤ كُلِّهِ. َجسَدِها عَلَى َ نُسَيطِر أْن بِذَلَِك وَنَستَطِيُع تُطِيعَنا، لـِكَي ُيُوِل الخ
أْن نَستَطِيُع تَدفَعُها، َّتِي ال ِ ة َّ ي القَوِ وَالرِّيحِ الـَكبِيرِ َحجمِها فَرُغمَ مَثَلاً: فُِن الّسُ إلَى
اللِّسانُ هَكَذا ٥ شاءَ. َكيفَما ِ فِيْنَة الّسَ ُبّانُ ر ُيحَرِّكُها َصغِيْرَةٍ، ةٍ َّ بِدَف عَلَيها َ نُسَيطِر
عَظِيمَةٍ. بُِأمُوٍر ُ يَتَفاخَر ُ ه َّ أن إلّا الجَسَدِ، أعضاءِ مِْن ٌ َصغِير ٌ عُضو ُ ه َّ أن فَمََع أيضاً،

َكبِيرَةً؟ ً غابَة َتحرَِق أْن ُمِكُن ي ً َصغِيرَة ً شَرارَة أّنَ َكيَف تَرَونَ ألا
٢:٢٣ ††

8. :41 إَشعْياء 7، :20 الثاني الأيام أخبار انظر الله. خليل
٢:٢٥ ‡‡

1-21. :2 يشوع في راحاب قصة انظر آخر. … ساعدت
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ُ ه َّ لِأن َجسَدِنا، أعضاءِ بَينَ رِّ َّ الش مَِن ً َما عال ُ يُشبِه ُ ه َّ إن النّارَ. ُ يُشبِه فَاللِّسانُ ٦
اللِّساِن ُ نار أمّا ِنا! َحيات كُّلَ َلتَهِمُ ت ً نارا يَكُونُ وَ هُ، َّ كُل الجَسَدَ يُلَوَِّث أْن يَستَطِيُع

مُ! َّ ُجهَن فَمَصدَرُها
واِحِف َّ وَالز يُورِ وَالّطُ َيواناِت الح جَمِيَع يُرَّوَِض أْن الإنسانُ يَستَطِيُع ٧
يُرَّوَِض أْن أحَدٌ يَستَطِيُْع لا لـَِكْن ٨ بِالفِعِل. ضَها رَّوَ وَقَْد ةِ، َّ ي البَحرِ ِناِت وَالكائ
بِاللِّساِن ٩ مُمِيْتاً. ً سُمّا ٌ مَملُوء َ وَهُو عَلَيهِ، ُ يطَرَة الّسَ ُمِكُن ي لا ٌ شَرّ فَاللِّسانُ اللِّسانَ.
مَِن ١٠ اللهِ! ِ ُصورَة عَلَى َخلُوقِينَ الم النّاَس َلعَُن ن وَبِاللِّساِن وَالآَب، ّبَ َّ الر نُسَبُِّح
لِنَبِع ُمِكُن ي لا ١١ إْخوَتِي. يا هَذا َيجُوزُ لا وَلَعنَةٌ! تَسبِيٌح َيخرُُج الواِحدِ، الفَِم
ِ لِشََجرَة ُمِكُن أي ١٢ واِحدٍ. مَنبٍَع مِْن ً مَعا ً ماِلحا ً وَماء ً عَذبا ً ماء ُيخرَِج أْن ِياهِ الم
ُمِكُن ي لا كَذَلَِك تِيناً؟ العِنَِب ُ كَرْمَة َ ُثمِر ت أْن أْو زَيتُوناً؟ َ ُثمِر ت أْن إْخوَتِي، يا التِّيْنِ

عَذباً. ً ماء ُيخرَِج أْن ماِلحٍ ماءٍ لِنَبِع

ة َّ الحَقِيقِي ُ الحِْكمَة
َ يُظهِر أْن خِص الّشَ ذَلَِك عَلَى بَينَكُْم؟ ِ المَعرِفَة ُ وََكثِير ُ الحَِكيم َ هُو مَْن ١٣
الحِْكمَةِ. مَِن نابـِـٍع ِتَواُضٍع ب يَعمَلُها َّتِي ال ِ وَبِأعمالِه الحَسَِن، ِ بِسُلُوكِه ُ ِحكمَتَه
تَفتَِخرُوا فَلا ةِ، َّ ِي وَالأنان وَالحَسَدِ ِ بِالمَرارَة ً مَملُوءَة بُكُْم قُلُو كانَْت إْن لـَِكْن ١٤
مَِن ُ النّازِلَة ُ الحِْكمَة ِهيَ ِ هَذِه لَيْسَْت ١٥ الحَقِيقَةَ. وََتخْفوا فَتَكْذِبوا ِبحِكمَتِكُْم،
الحَسَدُ يُوجَدُ َيثُما فَح ١٦ ةٌ. َّ ِي َشيطان ةٌ، َّ نَفِسي ةٌ، َّ أْرِضي ٌ ِحكمَة ِهيَ بَْل ماءِ، الّسَ
مَِن ُ النّازِلَة ُ الحِْكمَة أمّا ١٧ المُتَنَوِّعَةِ. ِ بِأشكالِه رُّ َّ وَالش الفَوضَى هُناكَ ةُ، َّ ِي وَالأنان
وَيَسهُُل ِيَْن، بِالآخَر ٌ مُتَرَفِّقَة ِمَةٌ، مُسال َّ ثُم طاهِرَةٌ، شَيءٍ، كُّلِ قَبَل فَهَِي، ماءِ الّسَ
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وَُمخلَِصةٌ. عادِلَةٌ، وَِهيَ الّصاِلحَةِ، وَالأعماِل ِ حمَة َّ بِالر ٌ مَملوءَة ها إّنَ مَعَها. عامُُل َّ الت
لاِم، الّسَ أجِل مِْن العامِلُونَ ُ يَصنَعُه الَّذِي ُ َّمَر الث َ هُو البِرِّ، َحياةِ عَْن ُ النّاِتج ُ َّمَر فَالث ١٨

ِمَةٍ. مُسال ٍ يقَة بِطَرِ
٤

لله نَفسََك أعِط
مِْن تَْأتِي ألا بَينَكُْم؟ َّتِي ال وَالمُشاجَراُت الخُُصوماُت تَْأتِي أيَن مِْن ١
أشياءَ، ِيدُونَ تُر ٢ دائِماً؟ أجسادِكُْم فِي ُ تَتَعارَك َّتِي ال شَهَواتِكُمُ وَمِْن ـِكُْم، داِخل
فَتَتَخاَصمُونَ َشيئاً، تَنالُونَ لا كُْم َّ لـَِكن وََتحِسدُونَ، تَقتُلُونَ تَنالُونَها. لا كُْم َّ لـَِكن

بَينَكُْم. فِيما وَتَتَشاجَرُونَ
وَلـَِكْن ٣ اللهِ. مَِن تَطلُبُونَ لا َّكُْم لِأن ِيدُونَ تُر ما تَنالُونَ لا ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ
لـِكَي خاطِئَةٍ، بِدَوافـِـَع تَطلُبُونَ كُْم َّ لِأن َشيئاً، تَنالُونَ لا تَطلُبُونَ، عِندَما ى َّ َحت
تَعلَمُونَ ألا ِنُونَ، الخائ ها أّيُ ٤ ةِ. َّ خِصي الّشَ لَذّاتِكُمُ فِي عَلَيهِ َتحُصلُونَ ما وا ُّ تَستَغِل
ُ نَفسَه َيجعَُل لَهُ، ً َصدِيقا َ العالَم ِيدُ يُر فَالَّذِي اللهِ؟ َ مُعاداة تَعنِي العالَِم َ مُصادَقَة أّنَ

للهِ. ً عَدُّوا
َجعَلَها َّتِي ال وُح ُّ »الر يَقُوُل: عِندَما ً َشيئا يَعنِي لا الكِتاَب أّنَ ونَ ُّ تَظُن هَْل ٥
يُعطِينا َ الله لـَِكّنَ ٦ غَيرَتِها؟«* بِسَبَِب وَحدَها لَها نَكُونَ أْن ِيدُنا تُر فِينا ُ الله

٤:٥ *
يريدنا فينا، الله جعله الَّذي القدس »الروح إلى: اليوناني النص ترجمة ويمكن غيرتها. … الروح
مَملوءة فينا، الله خلقها َّتي ال »الروح أْو: فينا.» خلقها َّتي ال الروح إلى يشتاق »الله أْو: وحده.» لَه

5. :20 الخروج كتاب انظر بِالحسد.»
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ُ نِعمَتَه يُعْطي ُ ه َّ لـَِكن يَن، ِ المُتََكبِّر ُ الله ُ »يُقاوِم الكِتاُب: يَقُوُل لِذَلَِك أعظَمَ. ً نِعمَة
مَِن بُوا اقتَرِ ٨ مِنكُْم. فَيَهرَُب بلِيَس إ وَقاوِمُوا للهِ، فاخَضعُوا ٧ لِلمُتَواِضعِينَ.»†
المُتَقَلِّبُونَ. ها أّيُ بَكُْم قُلُو وا وَنَّقُ الخُطاةُ، ها أّيُ أيدِيَكُْم َطهِّرُوا مِنكُْم. فَيَقتَرَِب اللهِ،
إلَى وََسعادَتُكُْم نُواٍح، إلَى َضحِكُكُْم َل لِيَتََحوَّ ةٍ! بِِشّدَ وَابكُوا وَنُوُحوا احزَنُوا ٩

َسيَرفَعُكُْم. َ وَهُو ، ّبِ َّ الر أمامَ تَواَضعُوا ١٠ كَآبَةٍ.

قُضاة ْ لَستُم
أْو أخاهُ، يَنتَقِدُ مَْن كُّلُ بَعضاً. بَعِضكُْم انتِقادِ عَِن إْخوَتِي، يا امتَنِعُوا ١١
يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى َتحكُمُ ُكنَت وَإْن يعَةِ. رِ َّ الش عَلَى َيحكُمُ َ فَهُو أِخيهِ، عَلَى َيحكُمُ
لـَِكّنَ ١٢ لَها. ً قاِضيا نَفسََك َتجعَُل َك َّ لـَِكن يعَةِ، رِ َّ الش ِبحَسَِب تَعمَُل لا فَأنَت
فَمَْن يُهلَِك. وَأْن ُيخَلَِّص أْن ُ القادِر ُ الله ُ ه َّ إن واِحدٌ، ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعطِي القاضِي

ِيَن؟ الآخَر عَلَى َتحكُمُ مَْن يا نَفسََك تَظُّنُ

َياتِك ِلح ُيخَّطُِط ُ الله
تِلَك، أْو ِ المَدِينَة ِ هَذِه إلَى ُ َسنُسافِر ً غَدا أْو »اليَومَ تُقُولُونَ: مَْن يا اْسمَعُوا ١٣
غَداً. َحياتُكُْم َستَكُونُ َكيَف تَعلَمُونَ لا كُْم َّ إن ١٤ الماَل.» وََسنَجمَُع وََسنَعمَُل
تَقُولُوا أْن يَنبَغِي لـَِكْن ١٥ َيختَفِي. َّ ثُم قَلِيٍل لِوَقٍت ُ يَظهَر الَّذِي كَالبُخارِ ْ أنتُم
تَتَباهَونَ كُْم َّ لـَِكن ١٦ وَكَذا.» كَذا وَنَعمَُل َسنَعِيُش ، ّبُ َّ الر َ شاء »إْن دائِماً:

٤:٦ †
34. :3 الأمثال كتاب من للمتواضعين. … يقاوم
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َ هُو ما يَعمَُل َكيَف يَعرُِف فَمَْن ١٧ شَرٌّ. باِهي َّ الت هَذا وَمِثُل عَجرَفَتِكُْم. بِسَبَِب
ةً. َّ َخطِي يَرتَِكُب ُ ه َّ فَإن عَمَلِهِ، عَْن يَمتَنـِـُع َّ ثُم َصواٌب،

٥
لِلأغنِياء ٌ َتحذِيْر

عَلَيكُْم َسيَْأتِي ما بِسَبَِب ً َشدِيدا ً بُكاء وَابكُوا نُوُحوا الأغنِياءُ. ها أّيُ اْسمَعُوا ١
دَُأ الّصَ أتلََف ٣ وُس. الّسُ أكَلَها ِيابُكُْم وَث نَْت، تَعَّفَ قَْد ثَروَتُكُْم ٢ مَصائَِب. مِْن
كَالنّارِ وََسيَلتَهِمُ إدانَتِكُْم، دَلِيَل َسيَكُونُ دَُأ الّصَ وَهَذا تَكُْم! وَفِّضَ ذَهَبَكُْم
العُمّاِل ُ ُأُجور ِهيَ ها ٤ نِهايَتُها. َبَْت اقتَر لِأيّاٍم أموالـَكُْم ْ نتُم خَزَّ فَقَْد أجسادَكُْم،
الُأُجورِ! ِ هَذِه مِْن حَرَمتُمُوهُْم َّكُْم لِأن كُْم، ِضّدَ تَصرُُخ ُحقُولـَكُْم َحَصدُوا الَّذِيَن
ْ عِشتُم ٥ القَدِيْرِ.* ّبِ َّ الر مَسامـِـِع إلَى الحَّصادِيَْن صُراِخ َصوُت ارتَفََع قَدِ وَها
. بحِ الذَّ لِيَوِم َيواناٍت َكح أنفُسَكُْم ْ نتُم َّ سَم أنفُسَكُْم. ْ عتُم َّ وَمَت الأْرِض عَلَى تَرٍَف َ َحياة

يُقاوِمُوكُْم. لَْم وَهُْم وَقَتَلتُمُوهُْم، ً ُظلما ياءِ ِ الأبر عَلَى ْ حَكَمتُم ٦

بر الّصَ
ُ يَنتَظِر الزّارِعَ أّنَ رُوا َّ وَتَذَك . ّبِ َّ الر َمجِيءِ يَوِم إلَى ُ الإخوَة ها أّيُ فاصبِرُوا ٧
زَرعِهِ. عَلَى وَالمُتَأّخِرِ† ِ المُبَكِّر المَطَرِ ُسقُوَط بَِصبرٍ ُ يَنتَظِر ُ ه َّ إن َّمِينَ. الث ِ أْرِضه نَتاَج

٥:٤ *
ماء. الّسَ قُوّات رّب أي َصبَؤُوت،« »رّب حرفياً: القدير. َّب الر

٥:٧ †
ّبيع. الر ومطر يف الخر مطر أي وَالمُتأخر. المُبَكر المطر
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ّبِ َّ الر َ َمجِيء لِأّنَ بَكُْم، قُلُو َشّدِدوا ًبَِصبرٍ. أيضا ْ أنتُم تَنتَظِرُوا أْن يَنبَغِي كَذَلَِك ٨
يٌب. قَرِ

َ هُوذا اللهُ. يُدِينَكُمُ لِئَلّا بَعٍض، عَلَى بَعُضكُْم ْر يَتَذَمَّ لا الإخوَةُ، ها أّيُ ٩
الباِب! عَلَى يّانُ الدَّ

لَنا مِثاٌل فَهُْم ، ّبِ َّ الر بِاسِْم مُوا َّ تَكَل الَّذِيَن َ الأنبِياء رُوا َّ تَذَك الإخوَةُ، ها أّيُ ١٠
قَْد احتِمالِهِْم. بِسَبَِب مُبارَِكيْنَ نَعتَبِرُهُْم نا َّ إن ١١ الآلاِم. ِل ُّ تَحَم وَفِي برِ الّصَ فِي
ّبَ َّ الر لِأّنَ كُلِّهِ، ذَلَِك بَعدَ ّبُ َّ الر ُ كافَأه َكيَف وَتَعلَمُونَ ُّوَب،‡ أي بَِصبرِ ْ سَمِعْتُم

. وَُمحِّبٌ ٌ رَِحيم
تَقُولُون ما إلَى انتَبِهُوا

بِأّيِ وَلا بِالأْرِض وَلا ماءِ بِالّسَ َتحلِفُوا لا شَيءٍ، كُّلِ قَبَل إْخوَتِي، يا ١٢
تَقُولُوا أْن ْ أرَدتُم وَإْن »نَعَْم.» قُولُوا »نَعَْم،« تَقُولُوا أْن ْ أرَدتُم إْن آخَرَ. شَيءٍ

اللهُ. يُدِينَكُمُ لِئَلّا »لا،« قُولُوا »لا،«
لاة الّصَ ُ ة َّ قُو

فَلْيُسَبِِّح مَسرُورٌ؟ َ هُو مَْن أبَينَكُْم فَلْيَُصّلِ. باٍت؟ ُصعُو أحَدُكُْم ُ أيُواِجه ١٣
مِْن وا ُّ يَُصل لـِكَي ِ الـَكنِيسَة ُشيُوَخ فَلْيَْدعُ مَرِيٌض؟ َ هُو مَْن أبَينَكُْم ١٤ . ّبَ َّ الر
َستُشفِي يماٍن، بِإ تُرفَُع َّتِي ال ُ لاة فَالّصَ ١٥ . ّبِ َّ الر بِاسِْم يِت َّ بِالز ُ وَيَمسَُحوه ِ أجلِه
ُ الله ُ يَغفِر َخطايا، ارتََكَب قَدِ كانَ وَإْن مَرَِضهِ. مِْن ّبُ َّ الر ُ يُقِيمُه وَ يَض، المَرِ

٥:١١ ‡
أيوب. كتاب راجع أيّوب. صبر
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لـِكَْي لِبَعٍض، بَعُضكُْم وا ُّ وََصل ِبخَطاياكُْم، لِبَعٍض بَعُضكُْم اعتَرِفُوا لِذَلَِك ١٦ لَهُ.
يلِيّا إ كانَ ١٧ وَفَعّالَةٌ. ً ِجّدا ٌ ة َّ ي قَوِ الَبارُّ الإنسانُ يَرفَعُها َّتِي ال َ لاة الّصَ إّنَ تُشفُوا.
عَلَى ٌ مَطَر يَسقُْط فَلَْم المَطَرُ، يَسقَُط لا كَْي ِبحَرارَةٍ َصلَّى وَقَْد تَماماً. مِثلَنا ً إنسانا
مَِن ُ المَطَر فَسَقََط ِيَةً، ثان َصلَّى َّ ثُم ١٨ وَنِصٍف. َسنَواٍت ثَلاِث ةِ ِمُّدَ ل الأْرِض

أثمارَها. الأْرُض وَأخرََجِت ماءِ، الّسَ
الّضالّين ُ مُساعَدَة

آخَرُ، َشخٌص ُ ه وَرَدَّ الحَّقِ، عَِن أحَدُكُْم وَابتَعَدَ حَدََث إْن الإخوَةُ، ها أّيُ ١٩
ُ يُنقِذه لاِل، الّضَ يِق َطرِ عَْن ً خاطِئا يَرُدُّ مَْن أّنَ هُ، رَدَّ الَّذِي ذَلَِك فَلْيَعلَْم ٢٠

الـَكثيرَةِ. ُ َخطاياه ِ مَغفِرَة فِي ً َسبَبا يَكونُ وَ المَوِت، مَِن
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