سﻼم آيه 1
يعقوب  ،خدمتگزار خدا و خداوند مسيح  ،به دوازده قبيله در
پراکندگی :سﻼم
يعقوب خود را بنده و يا خدمتگزار خدا و سرورمان عيسی مسيح توصيف می کند.
خدمتگزار يا برده بودن هميشه يک تجربه خوشايند نبوده است .
شخصی که بنده است در زندگی چيزهای کمی برای خود داشته است  ،نه اموال و نه زمان
.
خدمتگزار متعلق به استاد بوده و از هر طريق بايد از او پيروی کند .يعقوب با توصيف
خود به عنوان خدمتگزار با فروتنی تصديق کرد که عيسی بسيار بزرگتر از او است و همه
چيز را به او مديون است.
شاگردان واقعی تصميم می گيرند که در هر جنبه ای از زندگی خود به عيسی خدمت کنند ،
و سعی کنند اراده خدا را انجام دهند.
آنها با خواندن کتاب مقدس و دعا کردن ميفهمند که بايد چه کاری انجام دهند  .آنها زندگی
خود را هدايای خدا می دانند  -نه خودشان.
آزمايش ايمان شما ) آيات (4-2
برادران من  ،وقتی همه محاکمه های مختلف را مﻼقات می کنيد  ،همه شادی کنيد زيرا می
دانيد که آزمايش ايمان شما استوار است.
و بگذاريد استواری و پايداری تاثير کامل خود را روی شما بگذارد تا شما کامل شويد  .فاقد
هيچ چيز
مومنانی که اولين بار اين نامه را خوانده اند  ،دوران بسيار سختی را تجربه کرده اند  ،که
در واقع ايمان آنها را آزمايش می کرد.
اين يک واکنش طبيعی نيست که هنگام آزمايش  ،خوشحال باشيد .يعقوب به ما می گويد که
اين آزمايش می تواند برای مومنان مخلص سودمند باشد.

اين می تواند منجر به پايداری شود )اين کلمه در بعﺿی نسخه ها "صبر" ترجمه شده است(
توانايی تحمل و کنار آمدن با رنج.
اين به نوبه خود کمک می کند تا يک مؤمن "کامل" شود  ،دقيقا ً همان چيزی باشد که عيسی
از ما خواسته است.
بنابراين شما بايد کامل باشيد  ،همانطور که پدر آسمانی شما کامل است" )متی "(5:48
خواهيم فهميد که يعقوب ﻏالبا ً سخنان و عقايد عيسی را كه در انجيل متی ﺿبط شده است ،
نقل می كند.
اين يک واقعيت شگفت انگيز است که عيسی اطاعت را با رنج آموخت :
اگرچه او يک پسر بود  ،اما اطاعت را از طريق آنچه متحمل می شد ياد گرفت.
عبرانيان 5:8
بنابراين حتی اگر ما شاگردان وفاداری هستيم ممکن است که اوقات سختی را در زندگی
خود داشته باشيم .
شايد ما همپنان بخاطر اعتقاداتمان اذيت بشويم و يا مشکﻼتی در زندگيمان داشته باشيم.
وقتی اين اتفاقات برای ما رخ می دهد می توانيم به عنوان مثال به عيسی مسيح نگاه کنيم و
بدانيم که خداوند همانطور که کنار عيسی بود کنار ما هم باشد  ،هر چه برای ما پيش می آيد
راحتی و پشتيبانی خداوند همراهمان است .

درخواست خرد ) دانش ( ) آيه ( 8-5
اگر کسی از شما عقل ندارد  ،بگذاريد از خدا بخواهد  ،که سخاوتمندانه به همه می دهد
بدون توبيخ ،و به او داده می شود.
اما بگذار او را با ايمان و بدون ترديد سؤال کند  ،زيرا کسی که شک دارد مانند موج دريا
است ،که توسط باد رانده می شود.
زيرا آن ﺷﺨﺺ نبايد تصور ﮐﻨد ﮐه چيزی را از خداوند دريافت ﻣﯽ ﮐﻨد؛او ﻣردی دو ذهن است و از
همه راه ناپايدار است.

يکی از راههايی که خداوند به شما کمک می کند اين است که به ما عقل می دهد تا بفهميم
چرا آزمايش می شويم.
بنابراين يعقوب می گويد که ما بايد چنين خردمندی بخواهيم .ما همچنين بايد به خدا اعتماد
کنيم  -نبايد بپرسيم اما بعد شک می کنيم .بعداً در نامه خود جيمز درباره دعاها و روشی که
بايد آنها را بگوييم حرفهای بيشتری برای گفتن دارد ،اما در اينجا او بر اهميت ايمان تأکيد
می کند .به شباهت با سخنان خود عيسی توجه کنيد :

و عيسی در جواب آنها گفت" :واقعا ً  ،من به شما می گويم  ،اگر ايمان
داريد و شک نداريد  ،نه تنها آنچه را که برای درخت انجير انجام شده
است  ،انجام نخواهيد داد  ،بلکه حتی اگر به اين کوه بگوييد  "،گرفته شده
و پرتاب به دريا " ،اين اتفاق خواهد افتاد .و هرچه در نماز بخواهيد ،
اگر ايمان داشته باشيد دريافت خواهيد کرد ) .متی  21 : 21 -و ( 22
کامﻼً واﺿح است که ما فقط نمی توانيم از خدا بخواهيم هر آنچه را می خواهيم  ،انتظار
داشته باشيم که آن را بدست آوريم .ما به ايمان مناسب نياز داريم تا به روشی صحيح
بپرسيم .اين بدان معنی است که ما بايد بدانيم که ما توان طلب چه چيزهايی را داريم  -خدا
خواهان چه دعاهايی هست از ما  -در ﻏير اين صورت نمی توانيم در دعا هايمان با
اطمينان چيزی بخواهيم.

افراد ثروتمﻨد و فقير )آيات (11-9
بگذار برادر فرومايه در تعالی خود به خود ببالد "،
و ثروتمند در تحقير خود  ،زيرا مانند گل علف او نيز ميميرد.
زيرا خورشيد با گرمای شديد خود طلوع می کند و چمن را خشک می کند؛ گل آن می افتد ،
و زيبايی هﻼک می شود .پس ثروتمند نيز در ميانه اقدامات خود ناپديد می شود.

يعقوب اولين اظهارات خود را در مورد ثروتمندان و فقرا بيان می کند .يهوديان ﻏالبا ً معتقد
بودند که يک مرد ثروتمند بايد صالح باشد تا خدا او را به ثروت خود برکت دهد.
اما همه در نظر انجيل برابر هستند .مرد ثروتمند همانطور که مرد فقير می ميرد می ميرد.
هر چقدر هم که پول داشته باشد  ،مرد وقتی می ميرد آن را پشت سر می گذارد .عيسی
مسيحی راجع به مردی که قصد ثروت بيشتر و ثروتمندتر شدن را داشت )لوک -13 :12
 (21در پايان عيسی گفت :
اما خدا به او گفت  ‘،احمق ! در اين شب روح شما از شما گرفته ميشود و چيزهايی که شما
آماده کرده ايد ) ثروت (از آن چه کسی خواهد بود؟ اين است فرجام کسی که برای خويشتن
ثروت می اندوزد اما برای خدا ثروتمند نيست" )لوقا .(12:21
توجه کنيد که ايده ها چقدر مشابه هستند .شايد يعقوب هنگام نوشتن اين كلمات  ،فکرش به
اين کلمات عيسی هدايت شده بوده .
نسبت به انجيل برابر بودن بدان معنی است که مرد ثروتمند فروتن است  ،با درک اينکه
بدون خدا درمانده و نااميد است .مرد فقير از قبل می داند که درمانده است  ،اما می تواند با
ايمان و اميد به رستگاری احساس واﻻيی يابد .بدون انجيل همه ما مثل چمنزارهای مزرعه
هﻼک می شويم .ما مهم نيستيم ما حتی نبايد هدف داشته باشيم که يک موقعيت برجسته
داشته باشيم .عيسی گفت :
و نيز " معلم " خوانده مشويد  ،زيرا فقط يک معلم داريد که مسيح است .آن که در ميان شما
از همه بزرگتر است  ،خدمتگزار شما خواهد بود .زيرا هر که خود را بزرگ سازد  ،پست
خواهد شد و هر که خويشتن را فروتن سازد  ،سرافراز خواهد گرديد ) .متی .(12-10 :23

پايدار بودن )آيه (12
خوشا به حال مردی که محکم و استوار است در حالی که محکوم است  ،زيرا وقتی که او
در آزمون ايستاده است  ،تاج زندگی را دريافت می کند  ،که خداوند به کسانی که او را
دوست دارند وعده داده است .

يعقوب می گويد ما بايد بر روی استوار ماندن متمرکز شويم  -زيرا اين راه رسيدن به "تاج
زندگی" است .اين پاداش ابدی است که نمی تواند از بين برود .عيسی ديگر نمی تواند
دوباره بميرد ودر بهشت منتظر است تا برگردد و زندگی ابدی را به مومنان بدهد.
هيچ کس نمی تواند جلوی اين واقعه را بگيرد :آن را خود خدا قول داده است.

وسوسه ﺷده )آيات (16-13
اجازه ندهيد کسی وقتی وسوسه می شود بگويد  ،من توسط خدا وسوسه می شوم  ،زيرا خدا
را نمی توان از شرور وسوسه کرد و خود او هيچ کس را وسوسه نمی کند.
اما هر فرد وقتی وسوسه می شود که فريب ميخورد و به ميل خود فريب ميخورد و وسوسه
می شود.
سپس آرزو و ميل هنگامی که تصور شود گناه به دنيا می آورد و گناه وقتی کامﻼً بزرگ شد
 ،مرگ را به همراه می آورد .فريب نخوريد  ،برادران عزيزم.
يعقوب سپس درباره وسوسه ها صحبت می کند .وسوسه ها با آزمايش متفاوت است زيرا
وسوسه ها ما را به انجام کارهای بد تشويق می کنند .اگر در برابر وسوسه ها تسليم شويم ،
گناه می کنيم و به همين دليل می ميريم .خداوند به ما اجازه آزمايش می دهد  ،و اگر ما
وفادار هستيم به ما دانش می دهد تا کنار بياييم و از آزمايش برای رشد شخصيت های خود
استفاده می کنيم .او هرگز  ،هرگز  ،ما را وسوسه نمی کند که کارهای بد را انجام دهيم.
بنابراين يعقوب به خوانندگان هشدار می دهد كه خدا را متهم نكنند كه خداست که انها را
وسوسه ميكند .او فرايندی را که منجر به گناه می شود  ،توصيف می کند .اين با يک فکر
بد شروع می شود و ما اجازه می دهيم تا به يک عمل تبديل شود .ما فقط می توانيم خودمان
را مقصر بدانيم .

هدايای خوب خداوند )آيات (18-17

هر بخشش نيکو و هر عطای کامل از باﻻست  ،نازل شده از چدر نورها که در اون نه
تغييری است و نه سايه ناشی از دگرگونی .او چنين اراده فرمود که ما را با کﻼم حق توليد
کند تا همچون نوبر آفريده های او باشيم .
يعقوب سپس آنچه خدا برای ما انجام می دهد را توصيف می کند  ،او چيزهای خوبی را در
زندگی به ما می دهد  ،حتی وقتی که در آزمايش هستيم .او همچنين راه خود را به ما
آموخته است تا بتوانيم فرزندان او شويم .اين کاری است که خداوند برای کسانی که به او و
رستگاری و نجات از طريق عيسی مسيح ايمان آورده اند  ،انجام ميدهد .همچنين ،
شخصيت خدا هرگز تغيير نمی کند .او هميشه وفادار  ،راستگو و منصف است .ما هميشه
می توانيم به او اعتماد کنيم تا وعده های او را حفظ کنيم.

ﺷﻨيدن و انجام ﮐلمه )آيات (25-19
" برادران عزيزم اين را بدانيد :هر کس بايد در شنيدن تند باشد  ،در گفتن کند و در خشم
آهسته ".
زيرا خشم آدمی پارسايی مطلوب خدا را به بار نمی آورد .
بنابراين هرگونه پليدی و هر فزونی بدخواهی را از خود دور کنيد و با حلم  ،کﻼمی را که
در شما نشانده شده و ميتواند جانهای شما را نجات بخشد  ،بپذيريد.
به جای آورنده کﻼم باشيد  ،نه فقط شنونده آن ؛ خود را فريب مدهيد !
زيدا هر کس که کﻼم را می شنود اما به آن عمل نميکند  ،به کسی ماند که در آينه به چهره
خود می نگرد و خود را در آن ميبيند  ،اما تا از برابر آن دور می شود  ،از ياد می برد که
چگونه سيمايی داشته است .
اما آن که به شريعت کامل که شريعت آزادی است چشم دوخته  ،آن را از نظر دور نمی
دارد  ،و شنونده فراموشکار نيست بلکه به جای آورنده است  ،او در عمل خويش خجسته
خواهد بود.

يعقوب نشان می دهد که خدا چقدر بزرگ و مهربان است .وقتی اين مسئله را درک
کرديم بايد به او پاسخ دهيم.
اول از همه ما حق نداريم از وﺿعيت خود عصبانی شويم و يا با روشی که مردم با ما
رفتار می کنند  ،و مطمئنا ً بايد هرچه سخت تﻼش کنيم تا عصبانی نشويم و به دنبال انتقام از
کسانی باشيم که به ما آسيب رساندند .درعوض ما بايد بر کﻼم خدا تمرکز کنيم که می تواند
ما را نجات دهد .بدون آن نمی دانستيم خدا می خواهد چه کاری انجام دهد .بنابراين بايد پيام
آن را طﻼپوش کنيم .
بايد گوش کنيم.
يعقوب حرفهای بيشتری درباره سخن گفتن دارد  ،اما در اينجا او به ما يادآوری می کند که
ما هميشه بايد به خاطر بسپاريم که واقعا ً چه نوع افرادی هستيم و نه فقط فراموش کردن و
ادامه دادن به همان روش قديمی.
اگر ما به يک آينه نگاه کنيم  ،بﻼفاصله فراموش نمی کنيم که ظاهرمان چطور بوده است –
اين احمقانه است.
نکته ای در نگاه کردن به آينه وجود نخواهد داشت .به همان اندازه احمقانه است که به کﻼم
کامل خدا نگاه کنيم و از آنچه در مورد ما می گويد چشم پوشی کنيم .ما اﻏلب مشتاق
صحبت کردن هستيم تا گوش دادن  ،و اين عاقﻼنه نيست.

دين واقعﯽ )آيات (27-26
"آن که خود را ديندار بداند  ،اما مهار زبان خود را نداشته باشد  ،خويشتن را می فريبد و
ديانتش باطل است  .دينداری پاک و بی لکه در نظر پدر ما خدا  ،آن است که يتيمان و بيوه
زنان را به وقت مصيبت دستکيری کنيم و خود را از آﻻيش اين دنيا دور بداريم".
سرانجام در اين بخش يعقوب درباره ﺿررهايی که می توانيم با آنچه می گوييم رقم بزنيم
هشدار می دهد .عﻼئم واقعی دين چيزی نيست که انسان می گويد بلکه آنچه انجام می دهد ،
است .يک مسيحی واقعی به دنبال فقيران و نيازمندان خواهد بود و بسيار تﻼش خواهد کرد
تا از گناه کردن خودداری کند .

سواﻻت درس اول
نام :
آدرس :
شماره مرجع :
نام مدرس :
.........................................................................................................

پاسخ به بيشتر سواﻻت را می توان در دروس يا بخش های کتاب مقدس داده شده يافت .لطفا ً
پاسخ های خود را در اين همين صفحه بنويسيد و آنها را به مدرس خود ارسال کنيد.

 - 1نام افراد ديگری که خود را خدمتگزار عيسی توصيف کرده اند  ،بيابيد )نگاهی به آﻏاز
کتابهای ديگرعهد جديد بی اندازيد (

 - 2يعقوب در مورد فوايد آزمايشاتی که برای مسيحيان اتفاق می افتد چه می گويد؟

 - 3او می گويد ما چگونه بايد سعی کنيم با اين آزمايش ها کنار بياييم؟

 – 4فکر ميکنيد چند نفر از اشخاص موجود در انجيل به خاطر تﻼش برای اطاعت از خدا
 ،با آنها بدرفتاری شده بود ؟

 – 5اعمال رسوﻻن  42-40 :5را بخوانيد .اين مسيحيان چگونه رنج بردند؟ نگرش آنها به
نسبت به آن رفتارها چه بود؟

 – 6يعقوب چه کسی را مقصرگناهان ما می داند؟ آيا اين يک فرشته شيطانی است؟

 - 7آيا خدا هميشه جلوی اتفاقات ناخوشايند را برای ما می گيرد؟ چرا ؟

 - 8به نظر شما چگونه می توانيد سعی کنيد روند گناهکاری را که در آيات  14و 15
توصيف شده است متوقف کنيد؟

 - 9به چيزی فکر کنيد که ميتواند شما را وسوسه کند  .چگونه سخنان يعقوب می تواند در
ﻏلبه بر اين به شما کمک کند؟ )وسوسه واقعی را توصيف نکنيد  -اين برای شما شخصی
است(.

 - 10مهمترين چيزی که از اين فصل آموخته ايد چيست؟

