
يعقوبكتاب مقدس از  يعمل يدرس ها  

3فصل   

3 درس   

)1 يه(آ معلمان   

"  يمقضاوت خواه يشتريب يريبا سخت گ يمكن يم يسكه ما كه تدر يددان يم يرا، ز يداز شما معلمان شو ياريبس يدبرادران من نبا
به عنوان معلم خوانده  ""كند.  ي. اشاره م12 -10: 23 يثبت شده در مت يسيبه سخنان ع يعقوبكه  يديمد يعقوبدر فصل اول  "شد.
خود را فروتن خواهد كرد و هر  ي،شما خواهد بود. برتر ينشما خدمتكار ياندر م ين. بزرگتريح، مس داريدمعلم  يكشما  يرا، ز يدنشو

 يربر سا يرگذاريتأث يلكند. معلمان به دل يمعلمان مراجعه م يابه مدرسان  يعقوباكنون  ". يافتخواهد  يكس خود را فروتن كند ، برتر
،  ين. همچنيستن يعيما طب يدارد ، كه برا يبه فروتن يازن يكردرو ين. ايمكه معلم شو يمكن جلهع يددارند و ما نبا يبزرگ يتافراد مسئول

و نه دروغ پردازند يدرست م يسحاصل كنند كه آنها به تدر يناناطم يدمعلمان سخت قضاوت خواهند شد. معلمان با .  

)8-2 ياتزبان (آ كنترل   

" قادر است تمام  يناست ، همچن يدر سخنان خود خسته نشود ، او انسان كامل ي. و اگر كسيمكن يم يرگ ياديهمه ما از جهات ز يراز
تمام بدن آنها را  يزما ن تا آنها از ما اطاعت كنند ، يد. از اسبها استفاده كنيمبدن خود را كنترل كند. اگر ما كلمات را در دهان بگذار

شوند ، اما هرجا كه  يرانده م يدبزرگ هستند و در اثر وزش باد شد يار: اگرچه آنها بسيدنگاه كن يزها ن ي. به كشتيمكن يم ييراهنما
 يزهايعضو كوچك است ، اما به چ يكزبان  ينشوند. همچن يرهنمون م يارزبان كوچك بس يكشود ، توسط  يتخواست ناخدا باشد هدا

. زبان در يعدالت يب يايشود! و زبان آتش است ، دن يآتش كوچك غرق م ينبزرگ توسط چن گلجن يككند ، چقدر  يافتخار م يبزرگ
هر نوع  يرازند ، ز يكشد و به جهنم آتش م يرا به آتش م يكند تمام بدن ، كل زندگ يم يزيما قرار گرفته است ، رنگ آم ياعضا يانم

تواند تنبل  ينم يانسان يچ، اما ه يردقرار گ يتتواند انسان را لكه دار كند و مورد آزار و اذ يم ياييزندگان و موجودات درجانور و پرنده ، خ
 يدر ادامه مشاوره م يعقوبشد.  يبلند صحبت م يبا صدا ياددر آن روزها ، آموزش ز "قرار و پر از سم كشنده است.  يشر ب يك ينكند. ا

 ياربس -دارند  يخوب ياربس يراتدهد كه تأث يكوچك را ارائه م يزهاياز چ يي. او نمونه هايمصحبت كن يكديگرا ب يددهد كه چگونه با
 يتوان از آن برا يكلمات كوچك است اما م ينها است. ا يكشت يدر دهان اسب ها و ناخداها يشامل كلمات ينهامتناسب با اندازه آنها. ا

ها كوچك  يكوچك استفاده كرد. آتش سوز يسكو يكتوان از  يبزرگ م ياربس يكشت يتهدا ياسب بزرگ استفاده كرد: برا يككنترل 
تواند  يخدا م يب يااز بدن ما است اما با صحبت كردن بدون فكر  يكم يارزبان بخش بس يكشوند.  يبزرگ م يارشوند و بس يشروع م

 يميعظ يآتش سوز دتوان يجلب توجه كند ، م يزيما دشوار است. اگر چ يه ، كنترل آن برارا وارد كند. متاسفان ياريبس يها يبآس
 يك،  يبترت ينشود. به هم يري. پس از آن دشوار است. بهتر است كه در وهله اول از آتش كوچك جلوگيدجنگل را آتش بزن -كند  يجادا

را  يوحش يوانات. حيدنزن ياست. بهتر است با شروع بد ،حرف يعالئم بهبود ينكند ، كه ا يجادرا ا يتواند دردسر بزرگ يجمله كوچك م
وجود نداشت  يكينامه الكترون يچه يعقوب. در زمان يمكن يفرا كث يمانرسد كه زبان ها يتوان لكه دار كرد ، اما به نظر م ياوقات م گاهي

 يبرا ينفر ارسال شود اما به زود يك يبرا يميلا يك. ممكن است يمنوارد ك ياديناخواسته صدمات ز يها يميلبا ا يمتوان ي، اما امروزه م
يمو فكر كن يممراقب باش يدارتباط با يرا وارد كند. قبل از برقرار ياديتواند صدمات ز يم ينشود و بنابرا ياز افراد ارسال م ياريبس .  

)12-9 يات(آ ييمگو يآنچه م يدباش مراقب  

 ين،از همان دهان بركت و نفر يكنيمرا كه به قرب خدا ساخته شده لعنت م يو با آن افراد يمده يآن پروردگار و پدر خود را بركت م با
 يااست؟ برادران من آ يختهر يو هم نمك يريناز همان باز هم آب ش يچشمه ا ياباشد. آ ينچن يدنبا يزهاچ ين. برادران من ، ايدآ يم

با  ينبه همراه داشته باشد ، ما همچن يرينتواند آب ش ينم يحوضچه نمك يچكنند؟ ه يدانگور تول يا يتونتوانند ز ي، م يردرخت انج
 يوهنوع م يك ي. درخت دارايستهر دو موجود ن -دارد  ينمك يا يرين. چشمه آب شيمده يرا نشان م ياكاريو ر يارتباط خود ناسازگار



، واقعًا  يمرفتار كن ينبد است اگر واقعاً چن يليخ ينكنند. ا ينتوانند در همان جمله بركت و نفر يا مم ينه انواع مختلف. اما زبانها -است 
يمخدا را دوست داشته باش يمتوان ينم . 

)18-13 ياتاز باال (آ فضيلت   

بگذارد. اما اگر  يشرا با ظرافت حكمت به نما يشخو يكارها يداست؟ با رفتار خوب خود اجازه ده تريدهشما عاقل و فهم ينب يكس چه
سقوط  يينكه از باال به پا يستعقل ن ين. اييددروغ نگو يقتو به حق يد، فخر نكن يدخود دار يخود را در دل ها يحسادت تلخ و جاه طلب

 يو هر عمل نادرست ينظم يد ، بخودخواهانه وجود دار يكه حسادت و جاه طلب ييجاها ياست. برا يطانيروح ، ش ي، ب ينيكند ، بلكه زم
. يمانهطرف و صم يخوب ، ب يها يوهرحمت و م ي، باز برا يم، مال يزرخ خواهد داد. اما حكمت از باال ابتدا خالص است ، سپس صلح آم

كه ما  يبه افكار -تر از زبان است  يقاكنون عم يمزشود. ج يكنند در صلح كاشته م يصلح م كه يپسر ، پر از و عدالت توسط كسان
 يسي. عيمكنترل كن يمكن يآنچه را كه فكر م يمكن يسع يدبا يناست. بنابرا يمكن يمنعكس كننده آنچه فكر م ييمگو ي. آنچه ميمدار

 ي، قتل ، زنا ، ب طانييافكار ش يراكند ، ز يم يندفرد را ناخوشا ين، و ا آيد يم يرونشود ، از قلب ب ياما آنچه از دهان خارج م"گفت: 
. اما فروتن يمفروتن باش يدبا يم). اگر عاقل باش19- 15: 15 ي. (متيندآ يم يروناز قلب ب "، سرقت ، شاهد كذب ، تهمت يجنس ياخالق

. يستيم، اصالً خردمند ن يمحسود باش يا! اگر خودخواه يمدار دوست. خودمان را يمكن يافتخار م يعتاًما طب يرااست ، ز يبودن كار سخت
. اگر به يندتواند قلب و ذهن ما را بب ي. اما خدا ميمهست يو فكر كنند ما دوست داشتن ينندرا در ما نب يرهاتقص ينا يگرممكن است افراد د

 -عقل خداست  يند. ابو يممهربان و مهربان خواه يگرداشت و نسبت به افراد د يمخواه يز، آنگاه افكار خالص و مسالمت آم يمخدا فكر كن
يمو هرگز مشكل ساز نباش يمبه دنبال صلح باش يدبا يشه، هم يمباش ينانسان. اگر ما مثل ا يعينه خرد طب .  
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برگه سوال  ينخود را در ا ياسخ ها. لطفاً پيدمربوط به كتاب مقدس ارائه كن يبخشها يادر درسها  يدتوان يسواالت را م يشترب پاسخ
يدو آنها را به مدرس خود ارسال كن يسيدبنو . 
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