
   ٢ درس

  )7تا  1 های آيه 2(يعقوب بخش  تبعيض

  نباشد. همراه تبعيض با مان جالل بر خداوند مسيح عيسی به شما ايمانِ  من برادران"

  شود، وارد ژنده یجامه با نيز فقيری و درآيد شما مجلس به فاخر یجامه و زرين انگشتر با کسی اگر

 را فقير اما بشين" نيکو جای "در بگوييد او به و دهيد نشان خاص توجه دربردارد فاخر یجامه آن که به شما اگر
  ،بنشين" زمين بر من پای پيش "اينجا يا و بايست" "همانجا بگوييد

  ؟"ايدنکرده قضاوت بد انديشه با و شدهن قائل تبعيض خود ميان در آيا

 با و کنيممی برخورد اهميت با )،مهم( مالحظه قابل افراد که ما برای است انسانی طبيعی واکنش اين
 توجه ارپولد يک به يهوديان اول قرن در بنابراين .کنيم رفتار بيتفاوتی با ،مالحظه غيرقابل افراد
 هيچ بدون - است تبعيض طرفداری .است غلط کامالً  اين که گويدمی يعقوب اما .کردمی ایويژه
 اب را وفادار شاگردان او زيرا ،شودمی قائل تبعيض مردم بين خدا کردن. رفتار بد مردم با ،دليلی

 تمايز اين اما .بود نخواهند او پادشاهی در و شوندمی نابود دينبی افراد اما دهدمی پاداش ابدی زندگی
ً  و پوست رنگ ،جنسيت به  را کسی ما اگر پس ،خداست قاضی .ندارد ربطی آنها ثروت به قطعا

-يزهانگ. است زشتی بسيار عمل که است قضاوت اين ،دهيم قرار برتری مورد ديگر کسی به نسبت
  ند.نيست خوب ما های

  )5-7های (آيه اهميت ايمان

به  ای رادهيد! مگر خدا فقيران اين جهان را برنگزيده تا در ايمان دولتمند باشند و پادشاهی برادران عزيز، گوش فرا'
  است؟دوستداراِن خود وعده فرموده ميراث يابند که او به 

  کشند؟ارند و شما را به محکمه میدايد. آيا دولتمندان نيستند که بر شما ستم روا میحرمتی روا داشتهاّما شما به فقير بی

   'گويند؟آيا ايشان نيستند که به آن نام شريف که بر شما نهاده شده، کفر می

 دانيم، می خدا از بهتر انگار که کنيممی عمل طوری ،شويممی قائل تبعيض ما وقتی اين از بدتر
 ،ردهک انتخاب خود پادشاهی در را هستند غنی ايمان نظر از که را فقيرانی خداوند که گويدمی يعقوب

 ايجاد مشکل مومنان برای که ،بودند ثروتمند مردمِ  يعقوب دوران در .دارند دوست را او آنها زيرا
 نه است مهم خدا برای که است چيزی همان ايمان .بود اشتباه کامال ثروتمندان به توجه پس ،کردند

 ماناي در کسی چه که داند می خدا ،حال اين با .باشيم داشته را نگرش همين بايد ما و ،دنيوی مالکيت
 قضاوت منصفانه توانيم نمی ما بنابراين .شويم متوجه را آن توانيم نمی ما که حالی در ،است غنی
  .کنيم

  )8-13های قانون سلطنتی (آيه

 نات را همچون خويشتهمسايه«فرمايد: اگر براستی شريعت شاهانه را مطابق با اين گفتۀ کتاب به جای آوريد که می'
  ايد.کاِر نيکو کرده» محبت کن،

  کند.شکن، محکوم میافرادی قانونايد و شريعت، شما را چون اّما اگر تبعيض قائل شويد، گناه کرده

  ، مجرم به شکستن تمام شريعت است.را نگاه دارد اّما در يک مورد بلغزد زيرا اگر کسی تمام شريعت



اگر قتل کنی، شريعت را پس هرچند زنا نکنی، اّما » قتل مکن.«همچنين گفته است: » زنا مکن،«چه، او که گفت: 
  ای.شکسته

  اوری خواهد شد،آزادی، بر آنها د دانند بر پايۀ شريعتِ پس همچون کسانی سخن گوييد و عمل کنيد که می

 ' !رحم خواهد بود. اّما رحم بر داوری پيروز خواهد شدزيرا داوری نسبت به آن که رحم نکرده باشد، بی

 قراف از محافظت برای يهود قانون .کند نامهربانی فقرا با که بود مخالف موسی قوانين اصول با آن
  .داشت ایويژه قوانين

های برجا ماندۀ های مزرعه را به تمامی درو مکنيد و خوشهکنيد، تا به گوشهمیچون محصول زمين خود را درو »'
های ريخته شدۀ تاکستانتان را جمع نکنيد؛ آنها را چينی مکنيد، و خوشهمحصول خود را برمچينيد. تاکستان خود را دانه

 )19: 9و10الويان (' .برای فقيران و غريبان واگذاريد: من يهوه خدای شما هستم

  :آمده قانون از بخش اين در جلوتر کمی

ات را همچون خويشتن محبت کن: من از فرزندان قوم خويش انتقام َمِکش و از آنان کينه به دل مگير، بلکه همسايه'
 )19:18الويان (' .يهوه هستم

 صحبت "سلطنتی قانون" مورد در او زيرا ،باشد کرده فکر آيات اين خوبیِ  به است کنقوب ممعي
  يد.بدار دوست خود مثل را خود همسايه - کندمی

 انونق با که خواهيمنمی ما ،حال اين با .دشمی محسوب گناه و موسی قانون شکستن تبعيض دادن نشان
 هک قانونی از راعيسی ما  .شويم می قضاوت آزادی قانون و مسيح توسط ما شويم، قضاوت موسيقی
 از پس و بشکنيم را قانون آن از بخش يک کافيست فقط .کرد رها داريم نگاه را آن توانيمنمی احتماالً 

 آن همه آن ینتيجه در .بود مرگ مجازاتش و شکست را قانون يک فقط آدم شايسته مرگ هستيم. آن
 با مخصوصا ،باشيم مهربان ديگران با بايد پس ،داريم احتياج خدا رحمت به . مامرد خواهيم ما همه

  .است قضاوت از بهتر مهربانی گويد می يعقوب .دارند اشکاالتی که کسانی

سی عي که است چيزی دقيقا اين .است مومن زندگی اساس همسايه و خدا داشتن دوست که گفته عيسی
  .داشت کمی دارايی و ،نداشت زندگی برای ایخانه ،بود فقير انسانی معيارهای . او طبقداد انجام

َمتّی ( .ها، اّما پسر انسان را جای سر نهادن نيستهاست و مرغان هوا را آشيانهالنهروباهان را «عيسی پاسخ داد: '
8:20.( 

 کار وقت هيچ و ،کرده خوشنود را خدا هميشهاو  و نداشته عيسی از ترغنی ايمانی کسی هيچ اما
  .نداده انجام اشتباهی

  )14-25های ايمان بدون عمل مرگ است (آيه

تواند او را نجات يمانی میاگر کسی ادعا کند ايمان دارد، اّما عمل نداشته باشد؟ آيا چنين ابرادراِن من، چه سود '
  بخشد؟

  ازمند پوشاک و خوراک روزانه باشداگر برادر يا خواهری ني

ايشان کاری  اّما برای رفع نيازهای جسمی» برويد به سالمت، و گرم و سير شويد،«و کسی از شما بديشان گويد: 
  انجام ندهد، چه سود؟

  به تنهايی و بدون عمل، مرده است.پس ايمان 



اما تو ايمانت را بدون اعمال به من بنما و من » تو ايمان داری و من هم اعمال دارم!«حال کسی ممکن است بگويد: 
  مود.ايمانم را با اعمالم به تو خواهم ن

  لرزند!دارند و از ترس به خود میگونه ايمان ! حتی ديوها نيز اينکنیتو ايمان داری که خدا يکی است. نيکو می

  ثمر است؟چرا ايمان بدون عمل بی خواهی بدانیای نادان، می

  ود اسحاق را بر مذبح تقديم نمود؟آيا َجد ما ابراهيم به اعمال پارسا شمرده نشد، آنگاه که پسر خ

  ، و ايمان او با اعمالش کامل شد.کردندبينی که ايمان و اعمال او با هم عمل میمی

و او دوست خدا » ه شد،ابراهيم به خدا ايمان آوْرد و اين برای او پارسايی شمرد«گويد: و آن نوشته تحقق يافت که می
  خوانده شد.

  ايماِن تنها. شود، نه بابينيد به اعمال است که انسان پارسا شمرده میپس می

يشان را از راهی ديگر پارسا شمرده نشد، آنگاه که به فرستادگان پناه داد و ا همچنين آيا راحاِب روسپی به اعمال
  روانه کرد؟

  '.گونه که بدن بدون روح مرده است، ايمان نيز بدون عمل مرده استآری، همان

 ايمان ادعای توانند نمی ندارند خدا اطاعت در سعی که مردمی که دهدمی توضيح ادامه در يعقوب
 اثر ام زندگی نحوه روی که است چيزی آن :کنيد فکر فقط شما که نيست چيزی آن اما .باشند داشته

 را است نيازمند که کسی اگر .است مرده کامالً  آن - نيست ايمان اصالً  ،عمل بدون ايمان .گذاردمی
 .است دهفاي بی ما سخن پس ،ندهيم ارائه را دارد نياز که چيزی ولی يمبزن زيبا سخنان او به و ببينيم

 هب ايمان به که مردمی از نوع يا طبقه هر .است هيچ عمل بدون باشد سخن فقط که ايمانی بنابراين
 تیح .دهندمی فريب را ديگران و خود آنها ،کنند عمل او های گفته به نتوانند اگر ولی ،کنند ادعا خدا

  .دارند ايمان خدا به که کنند می ادعا شرور افراد از بعضی

 ).22: 1-14(پيدايش  داد نشان اسحاق قربانیِ  سازیِ آماده با را خود ايمان ،يهوديان پدر ،ابراهيم
 ،اريحا در خود زندگی انداختن خطر به با و جاسوسان کردن پنهان با ،نبود يهودی که کسی راحاب

ً  اصل اين بنابراين ).2: 1-21(يوشع  داد نشان را خود ايمان  صدق غيريهوديان و يهوديان برای دقيقا
 سفَ نَ ما که وقتی .شود می باعث را دارد ريشه ايمان در که کارهايی ،ايمان .همه برای - کند می

  .است استفاده بال و مرده کامالً  عمل بدون ايمان بنابراين .ايم مرده کامال نکشيم

ً  آنها ميکند فوت شخصی وقتی است معتقد يعقوب که باشيد داشته توجه  کاری هيچ و ،مرده واقعا
  را بخوانيد. 22: 37-40و متی  19: 15-18. لطفا الويان دهند انجام نميتوانند
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