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  مقدمه
به زباني كه انسجام آن، به استثناي سخنان عيسي، در ... گويديعقوب واعظي كه همچون يك نبي سخن مي«

  ».نظير استادبيات مسيحي اوليه بي
  (Theodor Zahn)تئودور زان  —

  
  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

درك اشتباه لوتر از تعليم ! وب به عنوان يك رساله ناچيز كامال اشتباه بودارزيابي مارتين لوتر از رساله يعق
دادند نجات توسط ايمان و اعمال يعقوب در مورد اعمال نيكو در بحبوحه درگيري شديد او با كساني كه تعليم مي

ضاوت او تنها كسي نيست كه بر رساالت مسيحي اوليه ق. شود باعث قضاوت نادرست او شدنيكو حاصل مي
اي وجود اند، چرا كه در رساله هيچ پيوستگيناميده »اي از مرواريدرشته«برخي اين كتاب را . كندنادرست مي

اند، بدون اينكه با هم پيوستگي داشته ندارد، و تنها شامل برخي پاراگرافهايي است كه به خوبي بسط داده شده
  !باشند

اين كتاب رنگ و بوي يهودي دارد، حتي . اي تعليمي استهدر حقيقت، اين كتاب كوچك شاهكاري از نوشته
با اينحال ديري نپاييد كه  –تنها واژه يوناني براي جماعت  –نامد مي )يوناني 2: 2( »كنيسه«جماعت مسيحيان را 

  . اين واژه را به طور خاص براي اجتماعات يهودي به كار بردند، مانند امروزه
شيدن حقايق روحاني استفاده كرده است كه در پنج باب كوتاه سي بار آن يعقوب از طبيعت براي به تصوير ك

  . شوددر اينجا براي شخص تعليم خداوندمان تداعي مي. را به كار برده است
همچون، مهار كردن . چرا كه با برخي موضوعات عام سر و كار دارد. اين يك رساله بسيار كاربردي است

  .رورت ابراز ايمان توسط زندگي ماو ض خطر تكريم كردن ثروتمندان،. زبان
  

  نويسنده) ب
. بسياري از نامهاي كتاب مقدس به خاطر ترجمه از عبري به يوناني، التين و فرانسوي و انگليسي تغيير يافتند

ترجمه شده و از نام عبري  Iakobosهيچيك از اسامي به مانند يعقوب اينقدر تغيير نيافته است، كه در يوناني 
Yaakov )(نام يعقوب . گرفته شده است )يعقوبJames(  در ميان يهوديان بسيار رايج بود، و در عهد جديد چهار

توان به عنوان نويسنده اين رساله محتمل دانست، اما اين احتمال و نيز هر چهار نفر را مي. نفر اين نام را دارند
  . پشتوانه تحقيقي هر يك درجات گوناگوني دارد

اگر يعقوب . اگر يعقوب رسول نويسنده بود ).21: 4متي (رسول، پسر زبدي و برادر يوحنا يعقوب  .1
همچنين . رسول اين رساله را نوشته بود، ديگر دليلي نداشت كه پذيرش اين رساله اينقدر طول بكشد

  . ميالدي به شهادت رسيد، كه احتماال قبل از نگارش كتاب بوده است 44يعقوب در سال 
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دانيم او در فهرست رسوالن او تقريبا ناشناخته است جز اينكه مي ).3: 10متي (پسر آلفائوس يعقوب  .2
اشاره كرده و هيچ عنوان ديگري  »يعقوب«اين حقيقت كه نويسنده در رساله به خود تحت عنوان . بود

  . به كار نبرده بيانگر اين امر است كه او در آن زمان بسيار شناخته شده بود
اين شخص نيز بسيار گمنام است و به  ).16: 6البته نه يهوداي اسخريوطي، لوقا (در يهودا يعقوب پ .3

  . توان او را از ليست احتماالت حذف كردراحتي مي
به احتمال زياد وي نويسنده رساله ما  ).19: 1غالطيان  ؛55: 13متي (يعقوب برادر ناتني خداوند ما  .4

. كند؛ چرا كه رابطه خويشاوندي خود با مسيح را ذكر نمياو شناخته شده اما فروتن بود. است
او همان كسي است كه هدايت شوراي اورشليم را برعهده  ).ين به مقدمه يهودا مراجعه نماييدهمچن(

او به خاطر اينكه يك مسيحي يهودي اصيل بود، . داشت و تا هنگام مرگ خود در اورشليم ماند
و سنت  )يوسفوس(جان كالم اينكه، تاريخ . ر منظبطي داشتاي سرشناس بود، و زندگي بسياچرهر

  . كنندهاي نوشتن اين رساله را داشته، ياد مياي كه قابليتكليسايي او را به عنوان يك مسيحي
 

  شواهد خارجي
اند و از اي به آن كردهشواهد خارجي رساله يعقوب بسيار ضعيف است، چرا كه پدران اوليه كليسا تنها اشاره

احتماال به اين خاطر بود كه از اورشليم . خوردهمچنين در كانن موراتوري نيز به چشم نمي. نقل نشده استآن 
شمردگي توسط نوشته شده بود و مخاطب آن يهوديان غربي بودند و در نظر بسياري با تعليم پولس درباره عادل

  .ايمان تضاد داشت
اوزيبوس به ما . اندو جروم از آن نقل كرده زوس، آتاناسيوسسيريل اورشليم، گريگوري اهل نازيان حال با اين

اما او خود از ) antilegomena(گفتند هايي بود كه برخي مسيحيان بر عليه آن سخن ميگويد كه يعقوب از كتابمي
  .آن به عنوان كالم مقدس ياد كرده است

  
  شواهد داخلي

ه كه ما از اعمال رسوالن و غالطيان در مورد سبك شواهد دروني يعقوب بسيار قوي هستندو متن آن با آنچ
دليلي ندارد كه . كه در ديگر منابع ثبت شده مطابقت دارد) Dispersion(دانيم و نيز با تاريخ پراكندگي يعقوب مي

به مانند كتب جعلي بدعت (. خورداين كتاب را جعلي بدانيم، چرا كه تعاليم اساسي اضافي در آن به چشم نمي
كه يعقوب در ميان يهوديان به خاطر سرسپردگي به شريعت وجهه خوبي  گويديوسفوس به ما مي ).ن دومگذار قر

نگار يهودي اين تاريخ. داشت ، اما هنگامي كه اين كار منع شد به خاطر شهادت دادن به مسيح به شهادت رسيد
گويد كه يعقوب را از كنگره به ما مياوزيپوس . گويد كه يعقوب بنا به دستور كاهن اعظم، حنانيا سنگسار شدمي

اين . كندهر دو روايت را ذكر مي Hegesippus. هيكل به زير انداختند، و سپس او را آنقدر زدند كه جان داد
بيانگر جهل دو از شأن از . است »بسيار خوب«ني يعقوب براي يك يهودي فلسطيني استدالل كه سبك يونا

  .خب استنظير فكري قوم منتاستعدادهاي بي
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  تاريخ نگارش) ج
. به قتل رسيد، پس اين رساله بايد پيش از اين تاريخ نوشته شده باشد 62گويد يعقوب در سال يوسفوس مي

كه يعقوب امر  )ميالدي 49يا  48(تصميمات اتخاذ شده در شوراي اورشليم  از آنجايي كه رساله چيزي در مورد
ميالدي را  48و  45، غالبا تاريخي بين سالهاي گويدنمي )15والن اعمال رس(رهبري آن را به عهده داشته است 

  .اندپذيرفته
  

  موضوعزمينه و  پس) د
، و به همين دليل هم رنگ و است كه به نگارش درآمده استاب اولين كتاب عهدجديد كتاين احتماالً چه گرا

آنها امروز هم براي ما كاربرد  .مغاير با زمان حاضر نسبت داداي نبايد تعاليم آن را به دورهولي بوي يهوديت دارد، 
  .هستنددارند و بسيار مورد نياز 
اين مطلب به . واني بر موعظة سركوه عيسي خداوند دارديافتن به هدف خود، تمركز فرا يعقوب براي دست
   :باشد اي زير مشخص مي خوبي در جدول مقايسه

  

  مطابقت با متي  يعقوب  موضوع

  12- 10:5  5:10؛ 12و2:1  زحمت

  12-7:7؛ 13-6:6  18- 13:5؛ 3:4؛ 5:1  دعا

  23و22:6  8:4؛ 8:1  يكدلي

  34-24و21- 19:6  7و6:2؛ 11و10:1  ثروت

  22:5  1:4؛ 20و19:1  خشم

  44- 17:5  13و12و1:2؛ 25:1  شريعت

  18-1:6  27و26:1  ايمان خالص

  12:7  8:2  قانون طاليي

  ٧:۵  13:2  رحم و بخشش

  27- 15:7  26- 14:2  ايمان و اعمال

  20- 16:7  12و11:3  ريشه و ميوه

  24:7  13:3  حكمت حقيقي

  9:5  18و17:3  جو صلح
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قضاوت در بارة 
  ديگران

  5-1:7  12و11:4

  19:6  2:5  زده هاي زنگ گنج

  37- 33:5  12:5  قسم خوردن
  

، و )8: 2( »شريعت ملوكانه«، )25: 1( »شريعت كامل«آن . رها به شريعت اشاره شده استدر اين رساله با
و براي نجات بايد زير شريعت كه خوانندگان ا دهديعقوب تعليم نمي. ناميده شده است )12:2( »شريعت آزادي«

شمردگي در زير فيض قسمتي از شريعت را نيز به بلكه عادل. باشند يا آن را همچون قوانين زندگي اجرا كنند
  . همراه دارد

- بنديسبك او همچون امثال منسجم، واضح، زنده بوده و تقسيم. يعقوب تشابهات بسياري با كتاب امثال دارد

  .خوردت مكررا در اين رساله به چشم ميواژه حكم. اش دشوار است
كند كه و به ما يادآوري مي ن واژه پانزده بار تكرار شده استاي. واژه كليدي ديگر يعقوب، برادران است

 .ايمانان نيز هستندرسد مخاطبش بينويسد، حتي اگر چه بارها به نظر مييعقوب براي ايمانداران مي

بيش از هر نويسنده ديگر در يعني اينكه، يعقوب . اله در عهد جديد استرساله يعقوب تاحدي مقتدرترين رس
  .شودآيه، پنجاه و چهار فرمان ديده مي 108در فضاي محدودي متشكل از . دهدعهد جديد دستور مي

  
  رساله يعقوبطرح كلي 

  )1: 1( .تحيات. 1
  )17 – 2: 1(. هاآزمايشها و وسوسه. 2
  )27 – 18: 1(. كالم خدا. 3
  )13 – 1: 2(. نكوهش جانبداري .4
  )26 – 14: 2. (ايمان و اعمال. 5
  )12 – 1: 3. (استفاده و سوءاستفاده از آن: زبان. 6
  )18 - 13: 3. (درست و غلط: حكمت. 7
  )4باب (. سرمنشأ و معالجه آن: طمع. 8
  )6 - 1: 5. (دولتمندان و افسوس آنها در آينده. 9

  )12 - 7: 5. (ترغيب به صبر. 10
  )20 - 13: 5. (دعا و شفاي بيماران. 11
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  تفسير
  )1: 1( سالمها. 1

اگر نويسنده برادر خداوند باشد، . كندنويسنده خود را يعقوب، غالم خدا و عيسي مسيح خداوند معرفي مي
ن زماني او به خداوند عيسي ايما. همانگونه كه ما باور داريم، پس تحول عميقي در زندگي او صورت پذيرفته بود

اما  )21: 3مرقس (. خود شده استشايد او از همان كساني بود كه گمان كردند عيسي بي )5: 7يوحنا . (نداشت
. دانست اما او اصول ملكوت خدا را نعليم دادگرچه كسي قدر او را نمي. خداوند ما با صبر تمام بذر كالم را كاشت

و او از . شكاك به يك غالم تبديل شد. ي حاصل شدتبديل عظيم. سپس اين دانه در زندگي يعقوب ريشه دوانيد
  !گفتن اين موضوع عار نداشت

نامد و با اين كار به درستي خدا و عيسي مسيح را برابر يعقوب خود را غالم خدا و عيسي مسيح خداوند مي
هيچ «انست كه ديعقوب مي )23: 5يوحنا (. دارددارد همانگونه كه پدر را حرمت مياو پسر را حرمت مي. داندمي

. دانستبا اينحال او خود را غالم خدا و خداوند عيسي مي .)24: 6متي (» دتواند دو آقا را خدمت نمايانساني نمي
  . هيچ تناقضي در اينجا وجود ندارد، زيرا خداي پدر و خداي پسر با هم برابرند

كه پراكنده للفظي به معناي كساني انامه به دوازده سبط كه پراكنده هستند خطاب شده است، كه به طور تحت
به خاطر گناه . زاده و متعلق به دوازده سبط اسرائيل بودنداين افراد يهودي )Diasporaيوناني (. هستند، است

اولين . اسرائيل، اين افراد از سرزمين اجدادي خود رانده شده و در ممالك حوالي مديترانه پراكنده شده بودند
برخي از آنها در . قبل از ميالد ده سبط را به اسارت بردند 721كه آشوريها در سال  پراكندگي هنگامي رخ داد

پنطيكاست، يهوديان ديندار از هر امتي از دنياي در روز . روزگار عزرا و نحميا به وطن بازگشتند، اما تنها عده اندكي
اما مسيحيان . را يهوديان پراكنده ناميدشد آنها به درستي مي )4: 2اعمال رسوالن (. آن روزگار به اورشليم آمدند

به ) غالبا يهودي تبار(، ما خوانديم كه مسيحيان اوليه 1: 8در اعمال رسوالن . يهودي نيز پس از آن پراكنده شدند
باري ديگر به اين پراكندگي . رساندند در تمامي نواحي يهوديه و سامره پراكنده شدندخاطر جفاهايي كه بر آنها مي

پس مخاطبان يعقوب . خوانيم ايمانداران در فنيقيه، قبرس و انطاكيه پراكنده شدنده است، هنگامي كه مياشاره شد
  . توانستند يهودياني باشند كه در هر يك از اين زمانهاي بحراني پراكنده شده بودندمي

-، مي)11: 2ل پطرس ؛ او20: 3فيليپيان (از آنجايي كه ايمانداران حقيقي در اين دنيا غريب و مسافر هستند 

 .اندتوانيم اين نامه را براي خود نيز به كار گيريم، اگر چه مستقيما خطاب به ما نوشته نشده

نويسد يا يهودياني كه به مسيح ايمان مسأله دشوارتر اين است كه آيا يعقوب خطاب به يهوديان غيرمسيحي مي
به نظر نويسنده در درجه اول به ايمانداران حقيقي و تولد تازه  .ايمانآورده بودند و يا هم يهوديان ايماندار و هم بي

اين . نويسدايمانان مياما مواقعي هم است كه به نظر خطاب به مسيحيان ظاهري يا حتي بي. )18: 1(نويسد يافته مي
ن هنوز يك ايماشكاف ميان مسيحيان يهودي و يهوديان بي: يكي از داليل زودهنگام بودن تاريخ نگارش نامه است

  .حقيقت مسلم تبديل نشده بود
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  )17 – 2: 1(. هاآزمايشها و وسوسه. 2
در . برداو اين واژه را به دو شكل متفاوت به كار مي. پردازديعقوب به موضوع وسوسه ميدر اين قسمت  2: 1
- خدا نازل مي ها آن چيزي هستند كه ما آنها را تجربيات يا مشكالت مقدس كه از سوي، وسوسه12 – 2آيات 

در . آورندناميم، كه در واقع اصالت ايمان ما را محك زده و ما را هر چه بيشتر به شباهت مسيح در ميشوند مي
هاي نامقدس هستند، كه از درون انسان سرچمشه گرفته و ، از سويي ديگر، موضوع بر سر وسوسه17 – 13آيات 

گاهي اوقات . اين مشكالت غيرمنتظره هستند. كالت استزندگي مسيحي سرشار از مش. شوندمنجر به گناه مي
در «گويد كه اگر يعقوب نمي. هستندناپذير آنها اجتناب. آورنددسته هجوم ميآيند و گاهي دستهيكي مييكي
آنها بايد با « آنها بگريزيم مسأله اين است كه،توانيم از ما هيچگاه نمي. »وقتي«بلكه  »هاي گوناگون مبتال شويدتجربه

  »چه كنيم؟
توانيم مي. هاي گوناگوني در مورد اينكه چگونه از آزمايشها و تجربيات زندگي عبور كنيم وجود داردديدگاه

توانيم با آنها و افتخار كنيم كه با قدرت خودمان مي )5: 12عبرانيان (با مخالفت به رويارويي به آنها بپردازيم 
اين  )5: 12عبرانيان (. د و نااميد شده زير فشار مشكالت خود را ببازيمتوانيم دلسراز سويي ديگر، مي. بجنگيم

شود كه اين سوال را از خود بپرسيم همه اينها منجر به اين مي. چيزي نيست جز خود را به دست سرنوشت سپردن
ن همان چيزي اي. توانيم به خاطر مشكالت شكوه و شكايت كنيمگذشته از اينها مي. كندكه آيا خدا به ما فكر مي

در دلسوزي براي خود  –راه ديگر اين است . دهدمارا در برابر آن هشدار مي 10: 10است كه پولس در اول قرنتيان 
يا . افراط كنيم، به هيچ كس جز خود فكر نكنيم، و سعي داشته باشيم كه ديگران را به همدردي با خود جذب كنيم

خدا «: توانيم در پاسخ بگوييمما مي )11: 12عبرانيان (. بديده كنندبهتر آنكه مشكالت و تجربيات زندگي ما را آ
اين همان چيزي است كه   ».خواهم كه نقشه او در زندگيم عملي شودمي. گذاشت كه اين تجربه بر من واقع شود

 ».شي دانيدشويد، كمال خوهاي گوناگون مبتال مياي برادران من، وقتي كه در تجربه«: كنديعقوب از آن دفاع مي
آنها . اين مشكالت دشمنان ما نيستند، كه قصد نابود كردن ما را داشته باشند! شادي كنيد! جا نزنيد! مخالفت نكنيد

  . اند تا به شما كمك كنند تا شخصيت مسيحي خود را گسترش دهيددوستاني هستند كه آمده
اين فرايند لزوما رنج، ناكامي، و بهت به . كند هر يك از فرزندان او به شباهت مسيح درآيندخدا سعي مي

. شود؛ بايد باران و ابرهاي سياه بيايندثمره روح تا هنگامي كه همه جا آفتابي نباشد حاصل نمي. همراه دارد
اما ديري نخواهد پاييد كه آنها ثمره نيكوي . آيندو ناسازگار ميتجربيات اصال خوشايند نيستند؛ آنها به نظر مشكل 

- هر از چند گاهي مي )11: 12عبرانيان (. اند ظاهر خواهد ساختدر كساني كه در ميان آنها آبديده شده عدالت را

پشت سر گذاشتن آن چندان ساده نبود، اما «: گويدشنويم كه شخصي مسيحي پس از سپري كردن بحراني عظيم مي
  ».كنمكردم را با هيچ چيز عوض نمي اي كه در آن كسبتجربه
داند كه كيمياگر او ايمان را همچون يك فلز گرانبها مي. گويدوب از امتحان ايمان شما سخن مييعق 3: 1

ما . گيردفلز در معرض آتش جفاها، بيماري، رنج يا غم قرار مي. سعي در اطمينان يافتن از اصالت آن دارد )خدا(
-د كه مشكالت شخصيت را تقويت ميداننحتي مردم دنيا نيز مي. بدون مشكالت هيچگاه صبر كسب نخواهيم كرد
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براي من . مشكالت بهاي پيشرفت هستند«دار بزرگ گفته است، كارخانه) Charles Kettering(چارلز كترينگ . كند
  ».كنداخبار خوش مرا ضعيف مي. ريدچيزي جز مشكالت نياو

ند ما نااميد شده و براي حل آيگاهي اوقات، هنگامي كه مشكالت مي ».لكن صبر را عمل تام خود باشد« 4: 1
به عنوان مثال، به جاي اينكه درباره اين موضوع با خداوند مشورت . كنيماي اتخاذ ميمشكالت، تصميمات عجوالنه

ما با اين كار، . كنيم تا خود را تسكين دهيمنمائيم، فورا نزد پزشك رفته و مقادير زيادي دارو را در حلقمان فرو مي
كنيم و پيش از اينكه نقشه خاص او براي ما عملي شود نقشه خدا براي زندگي خود مانع ايجاد ميدر واقع در برابر 

با همكاري با خدا . ما نبايد مانع پيشرفت صبر در زندگي خود شويم. تري را پشت سر بگذاريمعظيم بايد تجربيات
  . القدس كمبودي نخواهيم داشتشويم و در الطاف روحبالغ مي

هيچ مشكلي براي پدر ما آنقدر بزرگ . ري كردن اين تجربيات هيچگاه نبايد دلسرد و نااميد شويمسپبه هنگام 
ما بايد آنها را بپذيريم و ثابت كنيم كه فيض او ما . شوندبرخي از مشكالت در زندگي هيچگاه برداشته نمي. نيست

خداوند آن را شفا نداد، اما به پولس . دپولس از خداوند سه بار خواست ناتواني جسمي او را بردار. را كافي است
  )10 – 8: 12دوم قرنتيان (. فيضي بخشيد كه آن را تحمل كند

خواهد آنها را بردارد، بايد تسليم شويم كه يقين داريم خدا نميهنگامي كه در زندگي با مشكالتي روبرو مي
  : ساله استنويسنده مستعد اما نابيناي اين سرود، يك دختر هشت . اراده او باشيم

  چقدر خوشبختم من
  بينم؛گرچه نمي

  تقدير بر اين بوده كه در اين دنيا
  خشنود باشم

  بركات بسياري نصيبم شده
  اندبهرهكه ديگران از آن بي

  خواهمتوانم گريه كنم و نه افسوس بخورم و نه مينه مي
  بينمچرا كه نمي

 (Fanny Crosby) كرازبي قاني —

  . شودشويم، سالمتي نصيب ما ميكه تسليم اراده خدا ميهرگاه 
كيمياگر به محض اينكه انعكاس . شوندآموزيم برداشته ميبرخي مشكالت به محض اينكه از آنها درسهايي مي

اكثر ما اين حكمت را نداريم كه از ديدگاه خدا به . كندبيند، آتش را خاموش ميتصوير خود را در فلز گداخته مي
ما يك ديدگاه كوتاه بينانه را اتخاذ كرده و خود را با رنج و عذابي كه در راه است . هاي زندگي نگاه كنيمفشار

  )1: 4مزمور (. كنيم كه هدف خدا اين است كه توسط مشكالت ما را وسعت دهدما فراموش مي. سازيممشغول مي
ه هنگام تجربيات، بينش روحاني نداشته اگر ب. ما نبايد با حكمت خود با مشكالت زندگي مقاومت كنيم 5: 1

پس تمام كساني كه در پي اهداف خدا . باشيم، بايد نزد خدا رفته و در مورد جهل و سرگرداني خود به او بگوييم
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پذير و و نبايد نگران باشند كه خدا آنها را سرزنش نمايد؛ هنگامي كه تعليم. يابنددر تجربيات هستند به سخاوت مي
شماري كه در كتاب مقدس درباره مشكالت بي. هيچيك از ما حكمت نداريم. شودو خشنود ميمطيع هستيم ا

-كالم خدا با جمالت و عبارات طوالني به حل اين مشكالت نمي. دهدآيد پاسخ واضحي نميزندگي ما پديد مي

ايند به ي كه هر روزه پديد ميما بايد اين اصول را در مورد مشكالت. كندپردازد، اما اصول جامعي را به ما ارايه مي
حكمت روحاني راه حل عملي تعاليم خداوندمان براي مشكالت . به همين علت به حكمت نياز داريم. كار گيريم

  . روزمره ما است
ما بايد ايمان داشته باشيم كه او ما را محبت . ما بايد به ايمان و بدون شك به خدا نزديك شويم 8 – 6: 1

اگر در نيكويي و قدرت او ترديد به دل راه دهيم، به . نمود، و براي او چيزي غيرممكن نيست كرده و حفظ خواهد
هاي او اطمينان كنيم، اما روز بعد اي با آرامش به وعدهممكن است لحظه. هنگام مشكالت ثبات نخواهيم داشت

-، تا به ارتفاع زيادي برميما همچون موج دريا خواهيم بود. كه خدا ما را فراموش كرده استكنيم احساس مي

بيني و بدبيني در خدا با ايماني كه ميان خوش. متالطم و ناآرام –گرديم خيزيم، سپس دوباره به سطح پست باز مي
، منشأ 8 – 5در آيات  )8و  7آيات (. دهدثبات بينش الهي نمياو به افراد دودل و بي. يابدنسان است جالل نمي

- وتمندانه عطا ميمنت و سخاشود؛ و براي هم مهيا است؛ حكمت بيعا حاصل ميحكمت به د: خدا است حكمت

  . شود؛ شرط مهم اين است كه به ايمان سوال شود و هرگز شك به دل راه نيابد
خواهند موضوعي كامال جديد را مطرح نمايند، يا حداقل مي 11 – 9رسد آيات در نگاه اول به نظر مي 9: 1

اما با اينحال يعقوب با به دست دادن برخي مثالهاي خاص موضوع تجربيات . هستند چند عبارت داخل پرانتز
هاي تواند از بحرانها و تنگيهاي زندگي منفعتهرگاه انساني فقير و يا غني است، او مي. دهدمقدس را ادامه مي

- بيند، ميي و نااميد ميبه عنوان مثال، هنگامي كه يك برادر مسكين خود را ناراض. روحاني پايداري حاصل نمايد

تواند در اين او مي. تواند هميشه شادي نمايد كه وارث خداوند است، و در واقع هم ارث با عيسي مسيح است
احتماال برادر مسكين هيچ . حقيقت تسلي يابد كه همه چيز از آن او است، و او از آن مسيح و مسيح از خداست

اما خدا شايسته ديد او را در . مالحظه دانستدارد كه او را تنبل يا بيدليلي ن. كنترلي بر شرايط پست خود ندارد
- شايد اگر ثروتمند بود، هيچگاه مسيح را نمي. قشر پايين قرار دهد و اين همان جايي است كه او تاكنون بوده است

د چه كند؟ او باي. حال كه او در مسيح است، پس به هر بركت روحاني در جايهاي آسماني مبارك است. پذيرفت
آيا او بايد نسبت به وضعيت خود اعتراض نمايد؟ آيا بايد تلخ شود يا حسادت كند؟ خير، او بايد، شرايطي كه بر 

بسياري از مسيحيان پا را از زندگي . آنها هيچ تسلطي ندارد را از خدا بپذيرد و در بركات روحاني خود شادي نمايد
  .كنندد، و حتي خود زندگي اعتراض ميخود فراتر گذاشته و نسبت به جنسيت، سن، ق

تر بودند، و كنند مسنجوانان آرزو مي. كنند كه پسر بودنددختراني كه به بازي بيسبال عالقه دارند آرزو مي
كنند، و بلند قدها آرزو دارند كه اينقدر افراد كوتاه قد بر بلند قدها حسادت مي. تر باشندخواهند جوانپيران مي

ديدگاه مسيحي اين است ! تمام اينها ناپسند است »!آرزو داشتم كه بميرم«: گويندحتي برخي مي. دتوي چشم نباشن
براي جالل او آنها مشيت خدا براي ما هستند، و ما بايد از آنها . كه چيزهايي كه قابل تغيير نيستند را از خدا بپذيريم

اول ( ».به فيض خدا آنچه هستم، هستم«: ول بگوييمما بايد همصدا با پولس رس. و بركت ديگران استفاده نماييم
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كنيم، پي كنيم و خود را وقف خدمت به ديگران ميهاي خود را فراموش ميهنگامي كه ناتواني )10: 15قرنتيان 
  . خواهيم برد كه افراد روحاني ما را براي آنچه كه هستيم دوست خواهند داشت، و نه به عنوان مثال براي ظاهر ما

دولمتند در «: گويداما در كمال تعجب او نمي. پردازندسپس يعقوب به موضوع دولتمندان مي 11، 10: 1
، 23: 9او با ارميا . تواند شادي كند كه او فروتن شده استگويد كه دولمتد ميبلكه او مي ».ثروت خود فخر نكند

  : اتفاق نظر دارد 24
تنومندي خوش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار حكيم، از حكمت خود فخر ننمايد و جبار، از «

شناسد كه من يهوه هستم كه رحمت و بلكه هر كه فخر نمايد از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي. نكند
  ».باشمدر اين چيزها مسرور مي: يدگوآورم، زيرا خداوند ميانصاف و عدالت را در زمين به جا مي

شايد . وتمند علت حقيقي شادي خود را بايد در اين بداند كه داراييهايش از او گرفته شوددر واقع انسان ثر
تواند با آگاهي از اين دور شدن از تجارت او را به خداوند نزديك نمايد و يا اگر او يك مسيحي است، پس مي

. او روزي تباه خواهد شد موضوع كه در آسمان ثروتي بهتر و بادوام خواهد داشت، با شادماني بپذيرد كه ثروت
اگر انساني  )7، 6: 40اشعيا (تقدير بر اين است كه ثروتهاي زميني تباه شوند، همچون گل علف  )34: 10عبرانيان (

يعقوب ناپايداري علف را . هايش در قبر به پايان خواهد رسيدچيزي جز ثروت اين دنيا نداشته باشد، تمام نقشه
او در ميان راههاي . برددن انسان دولتمند و ارزش محدود ثروتهاي او به كار ميبراي به تصوير كشيدن فاني بو

توانند بر ارزشهاي روحاني مسلما مقصود اين است كه نه خورشيد و نه باد سوزان مي. خود، پژمرده خواهد گرديد
ما را به امور الهي وابسته  اي كه ما را از دلبستگي به چيزهاي فاني دور سازد و در مقابلهر تجربه. تاثير بگذارند

افرازد، ثروتمندان را پس همان فيضي كه فروتنان را برمي. شودكند، بركتي است كه در لباس مبدل بر ما ظاهر مي
  . هر دو براي ما مايه شادي است. سازدفروتن مي

بركتي را  شوديعقوب در پايان بحث خود درباره تجربيات مقدس، براي شخصي كه متحمل رنجها مي 12: 1
تاج در . هنگامي كه اين شخص ايستادگي كند يا متحمل تجربه شود، تاج حيات را خواهد يافت. كنداعالم مي

مسلما، . شودنه آن تاج شاهي، بلكه آن تاج افتخار در پيروزي است، كه در مقابل تخت داوري مسيح عطا مياينجا 
دن آزمايشها حيات ابدي است، اما كساني كه با شكيبايي هيچ از اين موضوع به ميان نيامده كه پاداش متحمل ش

تر از حيات ابدي در آسمان خواهند اي عميقشوند به خاطر زندگيشان محترم شمرده شده و تجربهمتحمل مي
ظرفيتهاي گوناگون  –ها با هم تفاوت خواهد داشت پياله هر كس در آسمان پر خواهد شد، اما اندازه پياله. داشت

  .مندي بيشتر از جالل آسمانياحتماال مقصود در عبارت تاج حيات همين است؛ بهره -مند شدن از آسمانهبراي بهر
هنگامي كه اشكال گوناگون آزمايشها بر زندگي ما . حال بياييد اين قسمت را در زندگي خود به كار بگيريم

كنيم، و يا اينكه هاي زندگي شكايت مياليسرازير شوند چه واكنشي از خود نشان خواهيم داد؟ آيا با تلخي از بداقب
كنيم و يا اينكه با آرامش آنها را تجربيات خود را اعالن ميكنيم؟ آيا شادي كرده و از خداوند براي آنها تشكر مي

نشينيم تا وضعيت بهتر شود، يا اينكه در زمان حال كنيم، به انتظار ميشويم؟ آيا در آينده زندگي ميمتحمل مي
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سوزد كنيم، در پي آن هستيم كه در تمامي وقايع دست خدا را ببينيم؟ آيا دايما دلمان به حال خودمان ميميزندگي 
  كنيم؟يا اينكه با يك زندگي سرشار از خدمت به ديگران خود را فراموش مي

س خير همانگونه كه تجربيات مقد )17 – 13آيات (. آيدهاي نامقدس به ميان مياكنون موضوع وسوسه 13: 1
يك چيز . ها را براي ما به همراه بياورندهاي نامقدس هم هدفشان اين است كه بدترينخواهند، وسوسهما را مي

  . شويم كه گناه كنيم، اين وسوسه از سوي خدا نيستهنگامي كه وسوسه مي. بايد در اينجا كامال روشن شود
آزمايد، چرا كه او هيچگاه انسان را سه نكرده و نميتا آنجايي كه مسأله ايمان مطرح است، خدا انسانها را وسو

- او هيچ ارتباطي با شرير ندارد، و او هيچگاه كسي را اغوا نمي. كند كه عملي بد و شريرانه انجام دهدوسوسه نمي

  . كند كه گناه كند
دا را سرزنش اگر او بتواند خ .خواهد مسئوليت گناهان خود را از سر خود رفع نمايدانسان هميشه مي 14: 1

. گويد كه گناه بيماري استپس مي. كند، درصدد آن خواهد بود كه كار خود را با روانشناسي مدرن توجيه نمايد
اما گناه بيماري نيست؛ بلكه يك قصور اخالقي است كه انسان . آيدبدين طريق او درصدد گريختن از داوري برمي

اما . جان را براي گناه خود سرزنش نمايندد چيزهاي بيكننبرخي حتي سعي مي. بايد حساب آن را پس بدهد
لكن هر كس در « :گويدهنگامي كه يعقوب مي. شودگناه از آنها ناشي نمي. آلود نيستندالنفسه گناهچيزهاي مادي في

. كندال مياش دنب، در واقع ردپاي شير را تا به النه»سازدكشد و فريفته ميت وي را ميافتد وقتي كه شهوتجربه مي
- زيرا كه از دل برمي«: عيسي گفت. گيرد، از ذات كهنه، شرير، سقوط كرده و گناهكار ماگناه از درون ما نشأت مي

  )19: 15متي ( ».روغ و كفرهاو دزديها و شهادات دآيد، خياالت بد و قتلها و زناها و فسقها 
تواند بر اشاره به هر نوع خواهش چه خوب يا كند مياستفاده مي 14اي كه يعقوب براي شهوت در آيه واژه

اما برخي استثنائات اين واژه در عهد جديد براي توصيف . خنثي استواژه خود از نظر اخالقي . بد به كار رود
- به زن شريري تشبيه شده است كه جاذبه شهوت. شهوات بد به كار رفته است، و در اينجا مقصود همين است

فاسد و همه ما شهوات . ايمهمه ما وسوسه شده. كندهاي خود را اغوا ميرد و قربانيگذاهايش را به نمايش مي
ايم، هنگامي كه پس آيا ما قربانيان درمانده. دهندخواهشهاي ناپاكي داريم كه دايما ما را به گناه كردن سوق مي

آلود را از ذهن خود بيرون كرده و بر توانيم تمام افكار گناهسازد؟ خير، ما ميكشد و فريفته ميشهوت ما، ما را مي
توانيم هاي شديد، ميهمچنين به هنگام وسوسه )8: 4فيليپيان (. موضوعاتي كه پاك و مقدس هستند تمركز نماييم

 ».باشددود و ايمن مياسم خداوند برج حصين است كه مرد عادل در آن مي« خداوند را صدا زده و به ياد آوريم كه
  )10: 18امثال (

به . زايدپس شهوت آبستن شده، گناه را مي: كنيم؟ پاسخ اينجاستاگر چنين است پس چرا گناه مي 15: 1
تن دادن به اين . توانيم آن را در ذهن پرورش داده از آن لذت ببريمجاي اينكه فكر شرير را از ذهن بيرون كنيم، مي

كه روش . آيدنوزادي وقيح به نام گناه به دنيا ميشود و شهوت آبستن مي. افكار به رابطه جنسي تشبيه شده است
تمام . ديگر بيان اين حقيقت است كه اگر به عملي منع شده براي مدتي فكر كنيم، سرانجام آن را انجام خواهيم داد

: 11دوم سموئيل (. فرايند آبستن شدن شهوت و زاييدن گناه در واقعه داود و بت شبع به تصوير كشيده شده است
1 – 27(  
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گناه عقيم و غير مولّد نيست؛ بلكه  .كندو گناه به انجام رسيده، موت را توليد مي: فرمايد يعقوب چنين مي
پيش . توان به چند روش گوناگون درك كردكند را مي را توليد مي مرگ گناه،اين عبارت كه . آوردميوه خود را مي

اما گناه به ) 17: 2پيدايش . (جسماني به همراه داشتاز هر چيز، گناه آدم براي او و براي تمامي فرزندانش مرگ 
) الف 23: 6روميان . (شودنيز منجر مي - يعني جدايي ابدي شخص از خدا و بركت  -مرگ ابدي و روحاني 

 6: 5به عنوان مثال، در اول تيموتائوس . شودهمچنين مفهوم ديگر اين است كه گناه منجر به مرگ ايماندار مي
يعني اينكه او زندگي خود را . كند، در حال حيات مرده استزن ايمانداري كه در عياشي زندگي ميخوانيم بيوه مي

مشاركت نداشتن با . مانداز انجام هدفي كه خدا به خاطر آن، او را نجات داده است ناكام ميسازد و به كلي تباه مي
   .خدا براي يك مسيحي يك نوع حيات مرده است

آنها . كنند به جاي خود، خدا را سرزنش نمايندچندان هم عجيب نيست كه انسانهايي كه گناه مي 17، 16: 1
تنها نعمات نيكو . اما اين يك نوع خودفريبي است »ق كردي؟چرا مرا اينگونه خل«: گوينددر پاسخ به خالقشان مي

  . در حقيقت، او منشأ هر بخشندگي خوب و نيكو است. شوداز خدا جاري مي
 نگاه(. اب مقدس واژه پدر گاهي به معناي خالق يا منشأ استدر كت. كنديعقوب خدا را پدر نورها توصيف مي

اما مقصود از نورها چيست؟ مسلما مفهوم اجسام . بنابراين خدا خالق و منشأ نورها است )28: 38ايوب  كنيد به
نوار اما خدا منشأ تمام ا )7: 136مزمور  ؛ 18 – 14: 1پيدايش (خورشيد، ماه و ستارگان  –آسماني را در خود دارد 

كه نزد او هيچ تبديل و سايه . توان او را منشأ تمام اشكال نور در جهان هستي دانستپس مي. روحاني نيز است
اما او . آنها در معرض تغييرات مداوم هستند. اي كه خود آفريده فرق داردآسماني با اجسامخدا . گردش نيست

پذير خورشيد و ستارگان، بلكه به رابطه انحطاط شايد يعقوب نه تنها به درخشندگي. كندهيچگاه تغيير نمي
. تغييرپذيري ويژگي خورشيد، ماه و ستارگان است. انديشدتغييرپذير آنها نسبت به محورهاي سياره ما نيز مي

- ايست به سايهاحتماال اشاره. شود باشداي كه در اثر گردش ايجاد ميتواند به معناي سايهعبارت سايه گردش مي

ال كسوف به عنوان مث. ايست به كسوفاشاره يا. شودر اثر گردش زمين به دور خورشيد ايجاد ميهايي كه د
اما براي خدا موضوع كامال فرق دارد؛ هيچ تغييري در او . افتددهد كه سايه ماه بر روي زمين ميهنگامي رخ مي
بنابراين، محال . او كامل است هاي همچون خودو بخشش. آيداي كه در اثر گردش به وجود مينيست، يا سايه

 .گيردوسوسه از ذات شر خود انسان نشأت مي. است كه او انسان را فريب دهد كه گناه بكند

داريم، ايا افكار شرير را در ذهن خود نگاه مي. هاي نامقدس آزمايش كنيمبياييد ايمان خود را در مورد وسوسه
گوييم كه نتوانستيم مانع آن شويم؟ آيا هر گاه كه كنيم آيا ميگناه مي كنيم؟ هنگامي كهآيا به سرعت آنها را دور مي

  دانيم؟ شويم گناهي انجام دهيم خدا را مقصر ميوسوسه مي
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  )27 – 18: 1(. كالم خدا. 3
كند كه او پدر ما نيز است، و در اكنون او به ما يادآوري مي. از خدا به عنوان پدر نورها سخن گفته بوديعقوب 

توانيم با اطاعت از كالم حقيقت نقش خود را به انجام ما مي. اي به ما داده استوسيع خود نقش ويژه خلقت
  )27 – 19آيات (. برسانيم
يعقوب . القدسبه مانند روح. كنداين عبارت نقشي كه كالم خدا در تولد تازه ما ايفا نمود را خالصه مي 18: 1

اراده  ».ا ما چون نوبر مخلوقات او باشيما به وسيله كلمه حق توليد نمود تاو محض اراده خود ما ر«گويد به ما مي
او مجبور نبود كه اين كار را بر . گويد كه چه چيز او را بر آن داشت تا ما را نجات دهداين عبارت به ما مي –خود 

محبت او نسبت به ما نه بر . او اين كار را بر حسب اراده آزاد خود انجام داد. هاي ما انجام دهدحسب شايستگي
اين . بلكه كامال به خواست خود او بود. حسب شايستگي ما بود و نه ما در طلب آن بوديم، و نه ما آن را خريديم

ما با اين توليد . كنداين حقيقت تولد تازه را توصيف مي –او ما را توليد نمود ! بايد ما را به پرستش وا دارد
. زيرا هيچگاه يك تولد باطل نخواهد شد. اي كه هيچگاه تغيير نخواهد پذيرفترابطه –روحاني، فرزندان او شديم 

كتاب مقدس در هر تولد تازه اصيل نقش دارد، . اي براي تولد تازه استكتاب مقدس وسيله –به وسيله كالم حق 
درحقيقت، ما حتي . تما جداي از كالم خدا، راه نجات را نخواهيم شناخ. حال چه به طور مكتوب باشد يا شفاهي

  !دانستيم كه نجات مهيا استنمي
  . خوردسه مفهوم الرز در واژه نوبر به چشم مي –تا ما چون نوبر مخلوقات او باشيم 

مسيحياني كه يعقوب براي آنها اين رساله را . هاي رسيده بودابتدا اينكه، نوبر يك حصاد اولين دسته از دانه
مسلما، تمام ايمانداران نوبر مخلوقات او هستند، اما مقصود . مسيحيت قرن اول بودند نوشت، از اولين ايماندارانمي

دوم، نوبرها، همه به خاطر سخاوت . نوشتاي بودند كه يعقوب براي آنها اين رساله را مياوليه، مسيحيان يهودي
تمام ايمانداران بايد خود را پس، . آيد، از آن او استشد، چرا كه هر چه از سوي او ميخدا و به او تقديم مي

سوم اينكه، نوبرها ضمانتي بودند بر حصاد كاملي كه  )2، 1: 12روميان (. همچون قرباني زنده به خدا تقديم نمايند
-ايد تشبيه ميهاي گندمي كه در حصاد مسيح به دست مييعقوب خوانندگان خود را به اولين دسته. در راه است

نوبر خلقت تازه را اي بودند كه دادند، اما آنها به عنوان قديسان نمونهراه آنها را ادامه ميانسانهاي قرون بعدي . كند
 )23 – 19: 8روميان (. باالخره خداوند زمين را با افرادي ديگر همچون آنها پر خواهد ساخت. ساختندمنعكس مي

در اين حين، همانگونه از . نت نمايدشود كه خداوند عيسي بازگردد تا بر زمين سلطحصاد كامل هنگامي واقع مي
و گرچه اين عبارت در وهله اول به . مسيح اطاعت نمايند كه تمام دنيا به هنگام سلطنت هزارساله تسليم او است

  . دهيم كاربرد داردكند، اما براي هر يك از ما كه نام مسيح را جالل ميمسيحيان قرن اول اشاره مي
توانيم نوبر مخلوقات او باشيم به كارهايي عملي براي اين موضوع كه چگونه ميادامه اين باب راه -الف 19: 1

كند، عدالتي كه بايد از ويژگي تمام كساني كه توسط كالم حق متولد اين آيه عدالت عملي را بيان مي. دهددست مي
بنابراين، بياييد مسئوليت . زيمدانيم كه كالم ما را متولد نموده است تا حقيقت خدا را ظاهر ساما مي. شوند باشدمي

  . خود را انجام دهيم
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عجله «منظور اين نيست كه . اين فرمان غيرمنتظره است، و رنگ و بوي مزاح دارد. ما بايد در شنيدن تند باشيم
مقصود اين است كه ما بايد آماده شنيدن از كالم خدا باشيم، و نيز آماده شنيدن درباره هر  »!كن و گوش كن

واقعا جاي بسي شگفتي . بايد در گفتن آهسته باشيم. القدس تعليم بپذيريمما بايد از روح. يي و مشورت الهيراهنما
دهد كه مراقب سخنان خود او به ما هشدار مي! است كه چقدر يعقوب درباره سخن گفتن ما حرف براي گفتن دارد

طبيعت به انسان يك «: سالها پيش دريافت كه )Epictetus(اپيكتتوس . آموزدحتي طبيعت نيز اين را به ما مي. باشيم
سليمان با تمام وجود با يعقوب موافق  ».ابر سخنان خود از ديگران بشنويمزبان داده است، اما دو گوش، تا دو بر

هر كه دهان خود را نگاه دارد جان خويش را محافظت نمايد، اما كسي كه لبهاي خود را «: او گفته است. بود
  . كنندگويند، سرانجام از كالم تخطي مياراده سخن ميكساني كه بي )3: 13امثال ( ».هالك خواهد شدبگشايد 
انساني كه تندمزاج است عدالتي كه خدا از فرزندان خود انتظار . ما بايد در خشم سست باشيم 20ب،  19: 1

هنوز هم . گذارندز مسيحيت باقي نميآيند شهادت خوبي اكساني كه زود به خشم مي. آورددارد را به عمل نمي
اشد از كسي كه ديرغضب باشد از جبار بهتر است، و هر كه بر روح خود مالك ب«اين موضوع درست است كه 
  )32: 16امثال ( ».تسخيركننده شهر افضل است

است و راه ديگري براي اينكه خود را همچون نوبرهاي مخلوقات او ظاهر سازيم، اين است كه ه نج 21: 1
هاي چركيني است كه بايد يك بار براي هميشه آنها را اين گناهان همچون جامه. افزوني شرّ را از خود دور كنيم

 »افزوني شرّ«عبارت . نجاست شامل هر شكل از ناپاكي، چه روحاني و چه ذهني و يا جسمي است. كنار بگذاريم
اي تواند اشارهمي .ايماني بر جاي مانده استاز دوران بي اي دانست به اشكال شرارتي كه هنوزتوان اشارهرا مي

اي باشد به و يا شايد اشاره. گيردباشد به گناهاني كه از بطن زندگي ما جاري شده و زندگي ديگران را نيز در برمي
. داردگويد، بلكه ماهيت گناهكاري كه شرير شرارت فراوان، كه در اين مورد يعقوب از افزوني شرارت سخن نمي

  . براي دست يافتن به حقيقت كالم خدا بايد از نظر اخالقي پاك باشيم. روي هم رفته مقصود روشن است
توان كتاب مقدس را بخوانيم بدون اينكه اجازه همچنين مي. شرط ديگر رسيدن به حقيقت الهي، فروتني است

غرور و . م به شكلي آكادميك به مطالعه آن بپردازيمتوانيم بدون اينكه از آن تأثير بپذيريما مي. دهيم با ما حرف بزند
تنها كساني كه قلب مطيع، و روحي متواضع . اعتنا سازدتواند ما را نسبت به كالم خدا بيسرسختي و گناهان ما مي

اهد مسكينان را به انصاف رهبري خو«. برندتوانند انتظار داشته باشند كه بهترين منفعت را از كالم خدا ميدارند مي
اشعيا (» .م من لرزان باشد، نظر خواهم كرددل و از كالاما به اين شخص كه مسكين و شكسته« )9: 25مزمور ( ».كرد
66 :2(  

. كنداز كتاب مقدس به عنوان كالم كاشته شده كه قادر است جانهاي شما را نجات بخشد، ياد مييعقوب 
اي مقدس در زندگي او يابد، كالم تبديل به بيعانهه ميمقصود اين است كه هنگامي كه شخص مسيحي تولد تاز

كتاب . اين كالم قادر است جانها را نجات بخشد ».زادكالم درون«: نويسدمي RVتوضيحات اضافي ترجمه . شودمي
ناه، او كالم را نه تنها براي نجات دادن جان از عقوبت گ. برداي است كه خدا در تولد تازه به كار ميمقدس وسيله

او كالم را نه تنها براي رهايي ما از لعنت ابدي، بلكه . بردبلكه براي رهايي بخشيدن از قدرت گناه نيز به كار مي
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ترديدي نيست كه اين امر بيانگر جنبه مداوم نجاتي است كه . بردهاي اين زندگي نيز به كار ميبراي رهايي از زيان
  . گويداز آن سخن مي 21يعقوب در آيه 

فقط كافي نيست كه كالم كاشته شده را بپذيريم؛ بايد از آن اطاعت نماييم، از اينكه تنها كالم را داشته  22 :1
بايد اشتياقي عميق به شنيدن از خدا . شودباشيم و يا همچون آثار ادبي آن را مطالعه كنيم، هيچ منفعتي عايدمان نمي

ما بايد كتاب مقدس را به عمل تبديل . گويدام هر آنچه كه او ميچون و چرا براي انجداشته باشيم و نيز اشتياقي بي
هيچگاه نبايد بدون اينكه اجازه دهيم كتاب مقدس در زندگي ما تحول . كالم خدا در زندگي ما جسم بپوشد. كنيم

عيسي  تا هنگامي كه دانش ما از كالم خدا ما را هر چه بيشتر به شباهت خداوند. ايجاد كند به مطالعه بپردازيم
درنياورد، اگر ادعا كنيم كه به كالم خدا عالقه داريم و يا حتي وانمود كنيم كه دانشجوي كتاب مقدس هستيم، اين 

اگر بدون اينكه از كالم خدا اطاعت نماييم دانش ذهني ما از كتاب . شودامر يك نوع خودفريبي محسوب مي
دايما آنچه را كه بايد انجام دهيم، بياموزيم، ولي آن را انجام  اگر. تواند به جاي بركت ما را در دام بيندازدمقدس مي

همچنين ما نسبت به خدا  ».شوددون عمل تبديل به ناكامي ميعقيده ب«. شويمندهيم، افسرده، ناكام و سنگدل مي
  . آل اين است كه كالم را هم بخوانيم و هم از آن اطاعت كنيمو ايدهتركيب درست . شويمتر ميمسول
كند شخصي را ماند كه هر روز شنود اما تغييري در رفتار خود ايجاد نميهر كسي كه كالم را مي 24، 23: 1

اما از آيينه يا از نگاه كردن به آن . كند كه چه ديده استاندازد اما پس از اندكي فراموش ميصبح نگاهي به آيينه مي
-اما حداقل بايد نسبت به آنچه مي. ما قابل تغيير نيستند مسلما برخي چيزها در تيپ ظاهري. بردهيچ حاصلي نمي

حداقل آنچه را كه  »مسواك بزن«يا  »شانه بزن«، يا »اصالح كن«، »بشوي«: گويدوقتي آيينه مي! بينيم فروتن باشيم
  . در غير اين صورت آيينه عمال هيچ نفعي به حال ما ندارد. توانيم انجام دهيمگفته است مي

شناسي كتاب مقدس را بخوانيم اما هيچ تأثيري ر سهل است كه هر از چند گاهي و يا حتي از روي حس وظيفهبسيا
كنيم كه گويي كنيم و طوري زندگي ميدرنگ فراموش ميفهميم كه بايد چگونه باشيم اما بيما مي. از آن نپذيريم
  . شودبيني مانع از پيشرفت روحاني ما مياين خود بزرگ. كامل هستيم

-دوزد و بر حسب عادت به آن جامه عمل ميدر مقابل انساني قرار دارد كه به كالم خدا چشم مي 25: 1

در نظر او كتاب مقدس شريعت كامل آزادي . هاي متفكرانه او پيامدهايي عملي در زندگي او داردنگاه. پوشاند
. كه طبيعت تازه او مايل به انجام چه كاري استگويند بلكه دقيقا به او مي. احكام آن براي او سنگين نيست. است

اين انساني است . كندحقيقت او را آزاد مي. يابدهاي انساني و منطق نفساني رهايي مياو با اطاعت كردن، از سنت
بلكه در پي آن است كه آنها را در . كنداو آنچه را كه خوانده است فراموش نمي. بردكه از كتاب مقدس نفع مي

او در . اش به همراه خواهد داشتشماري براي زندگياطاعت كودكانه او بركات بي. روزمره عملي سازدزندگي 
  . عمل خود مبارك خواهد بود

در  )Religion(پرستش . اندعيب در تقابل با يكديگر قرار گرفتهحتي پرستش و پرستش صاف و بي 27، 26: 1
پرستش بيشتر به اشكال . تار است كه با اعتقادات مذهبي ارتباط دارنداينجا به معناي آن دسته از الگوهاي ظاهري رف

يعني تجليات ظاهري اعتقادات در پرستش و خدمت و نه صرف اعتقاد داشتن . پردازد تا روحيه درونيظاهري مي
  . هابه آموزه
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. رستش او باطل استپ... اگر كسي از شما گمان برد كه پرستنده خدا است، اما نتواند عنان خود را مهار كند 
. دهداما او خود را فريب مي. شايد او انواع رسوم مذهبي را به جا آورد تا نشان دهد كه شخصي است بسيار مذهبي

  . شودشود؛ بلكه از دينداري عملي در زندگي خشنود ميخدا با رسم و رسوم راضي نمي
  . اي است از پرستش باطليك زبان عنان گسيخته فقط نمونه

اين موضوع به داستان بقالي شباهت دارد . ارزش استبي تاري كه با ايمان مسيحي مغايرت داشته باشدهر رف
هر روز صبح او . كرداو در آپارتماني كه باالي فروشگاهش بود زندگي مي. كه ظاهرا يك كالهبردار متدين بود

  »! ژان« :زددستيار خود را صدا مي
  ». بله، قربان«
  »ي؟توي شير آب ريخت«
  ».بله، قربان«
  »ها رو رنگ زدي؟كره«
  ».بله قربان«
  »ها كاسني ريختي؟توي قهوه«
  ».بله قربان«
  »!پس براي رازگاهان بيا باال. خيلي خوب«

  . گويد چنين پرستشي باطل استيعقوب مي
- پاك نگاه مي سوزد و زندگي شخص راخدا در پي شكل عملي دينداري است كه دلش به حال ديگران مي

رود و خود را از زنان ميبيند كه به ديدار يتيمان و بيوهعيب را در كساني مييعقوب نمونه پرستش صاف و بي. دارد
  . داردآاليش دنيا مصون نگاه مي

گاي . شوندديده مي »آميز و سلوك در جدايي از دنيايضاعمال ف«به بياني ديگر، تأثيرات عملي تولد تازه در 
  : ما بايد ايمان را با سواالت زير بيازماييم: داندها را محبت و تقدس عملي مياين ويژگي )Guy King(گ كين

خوانم تا خدا مرا توبيخ نموده، تعليم دهد، و مرا دگرگون سازد؟ آيا اگر زبانم را آيا با فروتني كالم خدا را مي
ادبانه اي بير آن تسلط دارم؟ هر گاه كه شخصي لطيفهشوم؟ آيا بر خشم خود غلبه كرده يا بمهار كنم مضطرب مي

دهم؟ آيا ايمان من خود را در كمك به كساني كه قادر نيستند لطف مرا تالفي العملي نشان ميگويد چه عكسمي
  شود؟كنند متجلي مي

  
  )13 – 1: 2(. نكوهش جانبداري. 4

داري كامال با الگويي كه خداوند به دست داده و طرف. كندجانبداري از ديگران را نكوهش مي 2نيمه اول باب 
  . در مسيحيت هيچ جايي براي تبعيض و طرفداري وجود ندارد. يا با تعاليم عهد جديد مغايرت دارد
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توجه كنيد كه ابتدا اين تذكر خطاب به . پيش از هر چيز اين عمل به طور مشخص منع شده است 1: 2
ايمان خداوند ما عيسي . شودآغاز مي »اي برادران من«ن قسمت با عبارت ايمانداران نوشته شده است؛ چرا كه اي

  . ايست به ايمان مسيحيمسيح اشاره
با كنار هم چيدن اين مفاهيم در . نيست، بلكه حقيقتي كه او به ما داده استمسأله بر سر توكل كردن به او 

فخر فروشي و  ».خود، از كسي جانبداري نكنيد اي برادران من، در ايمان مسيحي«: گويديابيم كه يعقوب ميمي
. نوكر صفتي در حضور پرجالل خداوند جايي ندارد. تبعيض قائل شدن كامال با مسيحيت حقيقي مغايرت دارند

اين امر با ديگر قسمتهاي عهد . خوار شمردن ديگران به خاطر نژاد، جنسيت، يا فقر عملي مغاير با ايمان است
شود كه به حاكمان، اربابان، بزرگان و والدين خود قسمتهايي كه به ايمانداران تعليم داده ميجديد متناقض نيست، 

در اين  )7: 13روميان (. برخي روابط را خدا مقرر كرده است و بايد آنها را به رسميت بشناسيم. احترام بگذارند
 . يا برترينهاي ظاهري آنها است عبارت موضوع بر سر چاپلوسي و فرمانبرداري ديگران به خاطر لباس فاخر و

. كيرددهد مورد تأييد قرار ميبه دست مي 4 – 2اين موضوع با تصوير واضحي كه يعقوب در آيات  4 – 2: 2
محل وقوع جماعت محلي . ناميده است »بينراهنماي كوته«به درستي اين قسمت را  )Guy King(گاي كينگ 

راهنما در . شودداخل مياز ديگران و با لباسي فاخر و نيز انگشتري زرين  شخصي با ظاهري متمايز. مسيحيان است
به محض . كندكند و سپس ميهمان برجسته را به صندلي فاخري كه در جلو قرار دارد هدايت ميمقابل تعظيم مي

خص فقير با ظاهري اين بار او ش. بيند كه ميهماني ديگر نيز آمده استگردد، مياينكه راهنما به درب ورودي باز مي
او با توجه به شرايط . عبارت پوشاك ناپاك بدين معنا نيست كه لباسهاي او نياز به شستشو دارد(. شودژنده وارد مي

كند با راهنمايي كردن آن شخص به رديفهاي آخر اين بار راهنما سعي مي ).بد زندگي خود، لباسي حقير بر تن دارد
به نظر محال . ا حتي در مقابل صندلي خود باعث شرمساري جماعت حاضر نشودو ي و يا نشاندن او بر روي زمين

اما هنگامي كه به قلب . دهيم كه اين واقعه برعكس شودبيشتر ترجيح مي. است كه كسي چنين كاري انجام دهد
داوران خياالت دهيم، و بدينسان بينيم كه غالبا چنين تبعيضهاي ظاهري را در ميان خود انجام مينگريم، ميخود مي
  . شويمفاسد مي

-ترين نمونه اين موضوع در كليسا تبعيضي است كه در حق نژادها و رنگهاي ديگر انجام ميشايد پر واضح

اند و يا اينكه حداقل با روي خوش با پوست در بسياري از مواقع از حقوق خود محروم شدهايمانداران سياه. شود
مسيحيان شرقي . شوندآورند از صميم قلب پذيرفته نميه به مسيحيت ايمان مييهودياني ك. آنها برخورد نشده است

بايد اذعان داشت كه مشكالت نژادي بسياري در روابط نژادي انسانها . اندبه انواع گوناگون طعم تبعيض را چشيده
حقيقت جامه عمل  وظيفه او اين است كه به. اما شخص مسيحي بايد نسبت به اصول الهي وفادار باشد. وجود دارد

  . بپوشاند، اين حقيقت كه همه ايمانداران در مسيح يك هستند
به اين موضوع اشاره  13 – 5يعقوب در آيات . جانبداري كامال با ايمان مسيحي مغايرت دارد –الف  6 ،5: 2

انبداري كند و فقيران آورد كه چرا براي يك ايماندار ناخوشايند است كه از ثروتمندان جچهار دليل مياو . كندمي
  . را خوار بشمارد
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خدا . حرمت ساختن شخصي است كه خدا براي او احترام قايل استپيش از هر چيز، اين مسأله به منزله بي
فقيران اين جهان را برنگزيده است تا دولتمند در ايمان و وارث آن ملكوتي كه به محبان خود وعده فرموده است 

خوانيم كه اين فقيران در كتاب مقدس بارها مي. ، نخبگان، و وارثان و محبان خدا هستندفقيران برگزيدگان. بشنوند
- فقيران بشارت مي«خداوندمان خود گفته است،  -كنند نه ثروتمندان آرايي ميهستند كه در زير بيرق مسيح صف

 )37: 12مرقس (. تمندان و اعيانشنوند، و نه ثروبا خوشحالي از او ميمردم عادي هستند كه ) 5: 11متي ( ».شنوند
 )29 – 26: 1اول قرنتيان (. شدگاناند، بلكه نادانان، ضعيفان، خوارشدگان، و فراموشاعيان بسياري خوانده نشده

از سويي ديگر، . كنند تا خداوندثروتمندان معموال ايمان چندان محكمي ندارند، زيرا بيشتر بر ثروت خود تكيه مي
سازد كه نگاهي اجمالي بر شهروندان پادشاهي روشن مي. يده است تا در ايمان دولتمند باشندخدا فقيران را برگز

پس چقدر . آنها در پادشاهي او جايگاهي واال و پر از جالل كسب خواهند نمود. اندغالبا فقيران در ملكوت او بوده
شوند، حقير هنده ما برافراشته مياحمقانه و خطرناك است كه كساني را كه روزي در پادشاهي خداوند و نجات د

  . بشماريم
اي هستند كه دليل ديگر براي احكقانه بودن جانبداري از ثروتمندان اين است كه آنها تنها طبقه – ب 6: 2

ترديدي در . آيداين استدالل در اينجا كمي گيج كننده مي. دهند همين ثروتمندان هستندمعموال قوم خدا را آزار مي
. اند ايماندار نيستندذكر شده 6و ثروتمندان كه در آيه . ل مقصود از ثروتمندان، ثروتمندان ايماندار بودآيات قب

-كنيد؟ اگر آنها را احترام ميچرا از مردم به خاطر اينكه ثروتمند هستند جانبداري مي«: مقصود يعقوب اين است

ه و شما را در اند كه بر شما ستم كردكساني بوده كنيد كه هميشه از اولينكنيد، در واقع كساني را احترام مي
-الدان خود احترام ميجچرا به «:كالون با اين عبارت نشان داد كه جان كالم را دريافته است،  ».كشندها ميمحكمه

  »گذاريد؟
سيح سخنان دليل سوم، براي احمقانه بودن جانبداري از ثروتمندان اين است كه آنها معموال در مورد نام م 7: 2

مسيحيان، يا پيروان  –اين نام نيكويي است كه بر ايمانداران نهاده شده است . آورنداي به زبان ميزشت و زننده
گرچه سركوفت زدن نام مسيح كه معموال ويژگي ثروتمندان است، گناه نيست، اما با اينحال حقيقت دارد كه . مسيح

. دهندآور بر عليه نجاتدهنده اين كار را انجام مي، غالبا با سخناني شرمرسانندآناني كه بر ايمانداران فقير جفا مي
خصلتهاي پس چرا نسبت به كساني كه صرفا به خاطر اينكه ثروتمند هستند، احترام خاصي قائل شوند؟ معموال 

توان را مي ».به آن نام نيكو كه بر شما نهاده شده است«عبارت . شوندثروتمندان باعث احترام خداوند عيسي نمي
. ايست به تعميد مسيحيگويند اين اشارهبرخي مي ».تنيكويي كه بر شما نهاده شده اسآن نام «: چنين ترجمه كرد

  . گوينداين همان نامي است كه معموال ثروتمندان بر آن كفر مي. گيرندايمانداران در نام خداوند عيسي تعميد مي
يه خود همسا«كه جانبداري از دولتمندان تخطي از اين شريعت است كه چهارمين دليل يعقوب اين است  8: 2

اين حكم، شريعت ملوكانه ناميده شده است، زيرا شريعت پادشاه است و به همين  ».را مثل نفس خود محبت نما
- و نيز ميشايد آن راهنما براي جانبداري از ثروتمندان چنين استدالل بياورد كه ا. سبب او شاه تمام شريعتها است

اگر واقعا . اي براي بدرفتاري با فقيران نيستاما اين بهانه. خواست همسايه خود را مثل نفس خود محبت نمايد
همسايگان خود را همچون خودمان محبت نماييم، با آنان همانگونه رفتار خواهيم كرد كه دوست داريم با ما چنين 
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پس نبايد به اين دليل ديگران را . هستيم خوار شمارده شويم خواهيم از اين كه فقيرمسلما ما نمي. رفتار شود
  . كوچك بشماريم

يه خود را مثل نفس خود همسا« -ترين تعليم است مسلما اين تعليم در ميان تمام تعاليم كتاب مقدس انقالبي
ما بايد . قائل شويم دهيم براي ديگران نيز اهميتيعني اينكه همانگونه كه به خود اهميت مي! يعني چه ».محبت نما

و گذشته از اينها، ما بايد تمام . داراييهاي خود را با كساني كه همچون ما وضعيت مالي مناسبي ندارند، تقسيم نماييم
غالبا تصميمات . تالش خود را بكنيم تا براي آنها اين فرصت را فراهم كنيم كه نجات دهنده مبارك ما را بشناسند

معموال به اميد . ما خود محور هستيم. گيريمونه تحت تاثير احساسات خود قرار ميما بر اين مبنا است كه چگ
انگاريم فقيران را ناديده مي. كنيمو چه پاداش اجتماعي به ثروتمندان كمك ميدريافت پاداش، چه پاداش مادي 

. كندز ديگران را منع ميشريعت ملوكانه چنين سوءاستفاده ا. زيرا چندان اميدوار نيستيم كه منفعتي حاصل نماييم
همسايه من «و اگر بپرسيم . دهد كه همسايگان خود را همچون خودمان محبت كنيمشريعت به ما تعليم مي

تواند هر كسي كه نيازمند كمك آموزيم كه همسايه ما ميمي )37 – 29: 10لوقا (از داستان سامري نيكو  »كيست؟
  . است باشد

گناه يعني عدم انطباق با . اين عمل هم گناه است و هم تخطي. ت ملوكانه استظاهربيني تخطي از شريع 9: 2
برخي اعمال . تخطي يعني شكستن شريعت يا قانوني كه بر همه آشكار است. اراده خدا، ناكامي در انجام معيارها

ه شريعتي آنها را منع شود كاما هنگامي از اين اعمال تخطي مي. آلود هستند، زيرا اساسا و ذاتا اشتباه هستندگناه
شود چرا كه شريعت انجام ظاهربيني گناه است زيرا ذاتا عملي است اشتباه، اما تخطي نيز محسوب مي. كرده باشد

  . كندآن را منع مي
شريعت همچون زنجيريست كه ده . شكستن قسمتي از شريعت به معناي زيرپا گذاشتن همه آن است 10: 2

دهد احكامي كه خود دوست داريم را خدا اجازه نمي. شودتمام زنجير شكسته مي با شكستن يك حلقه. حلقه دارد
  . نگاه داريم، و ديگر احكام را زيرپا بگذاريم

شايد انساني زنا نكرده باشد، اما قتلي . همان خدايي كه زنا را منع كرده است، قتل را نيز منع نموده 11: 2
روح شريعت اين است كه همسايه خود را ! رده است؟ مسلم بليآيا او از شريعت تجاوز نك. مرتكب شده باشد

و . شودمسلما زنا تخطي از شريعت است، اما قتل هم تجاوز از شريعت محسوب مي. همچون خود محبت نماييم
  . مانيماگر هر يك از اين گناهان را مرتكب شويم از انجام احكام شريعت باز مي. نيز تبعيض و فخرفروشي

  
  ده فرمان مالحظاتي بر
اي كه اين قسمت از رساله يعقوب با آن مواجه است اكنون بايد بحث خود را متوقف كرده و به شكلي اساسي

رسد كه يعقوب ده مسلما چنين به نظر مي »مسيحيان زير شريعت هستند يا خير؟آيا «: مسأله اين است. بپردازيم
. كندكند اشاره ميفرمان ششم و هفتم كه قتل و زنا را منع مي او به وضوح به. كندفرمان را بر مسيحيان تحميل مي

با . كند، حداقل پنج فرمان را در آن خالصه مي».يه خود را مثل نفس خود محبت نماهمسا«در عبارت همچنين 
ن اينحال قرار دادن ايمانداران در زير شريعت، به عنوان يك قائده زندگي، با ديگر قسمتهاي عهد جديد همچو
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شما نيز « 4: 7؛ روميان »ايماز شريعت آزاد شده« 6: 7؛ روميان »زير شريعت نيستند، بلكه زير فيض« 14: 6روميان 
اول  ؛25، 24، 13: 3 ؛19: 2همچنين نگاه كنيد به غالطيان ( ».بوساطت جسد مسيح براي شريعت مرده شديد

 7: 3ت كه مسيحيان زير ده فرمان نيستند به وضوح در دوم قرنتيان اين حقيق )19: 7عبرانيان  ؛9، 8: 1تيموتائوس 
  . بيان شده است 11 –

كند؟ پيش از هر چيز، مسيحيان زير شريعت پس چرا يعقوب شريعت را بر ايمانداران دوره فيض تحميل مي
ه شريعت است، حتما جائي ك. مسيح، و نه شريعت، الگوي ايمانداران است. به عنوان يك قائده زندگي قرار ندارند

از . مسيح مرد تا مجازات شكستن شريعت را بپردازد. مجازات زيرپا گذاشتن شريعت مرگ است. مجازات است
اما برخي از اصول شريعت، ارزشهاي . انداين رو آناني كه در مسيح هستند از شريعت و عقوبت آن رهايي يافته

  . انها در هر عصري صادق استاين مفاهيم براي تمام انس. شوندپايدار محسوب مي
. ايمانان اشتباه هستندآنها چه براي ايمانداران و چه بي. پرستي، زنا، قتل و دزدي اصوال و ذاتا اشتباه هستندبت

در هيچ . تنها حكمي كه تكرار نشده حكم سبت است. اندعالوه بر اين، نُه حكم از ده فرمان در رساالت تكرار شده
كار . سيحيان روز هفتم هفته را نگاه دارند، زيرا اين فرمان بيشتر تشريفاتي است تا اخالقيجايي گفته نشده كه م

  . اين عمل اشتباه بود زيرا خدا اين روز را جدا ساخته بود. النفسه كار بدي نبودكردن يك يهودي در روز هفتم في
وان شريعت بلكه همچون تعاليمي در اند نه به عندر آخر، بايد گفت كه نُه فرماني كه در رساالت تكرار شده

اگر دزدي كنيد، به مرگ محكوم  «گويد، به بياني ديگر، خدا به مسيحيان نمي. اندجهت عدالت قوم خدا ذكر شده
من شما را «: گويدبلكه مي ».اگر عملي غيراخالقي مرتكب شويد، نجات خود را از دست خواهيد داد«يا  ».شويدمي

- اگر مي. خواهم از سر محبت به من يك زندگي مقدس داشته باشيدحال از شما مي. امنجات داده با فيض خود

بينيد كه ده در آنجا شما مي ».توانيد بيابيددر عهد جديد ميخواهيد آنچه كه از شما انتظار دارم را بدانيد، آن را 
بينيد كه شما را به سوي معياري باالتر را نيز مي اما همچنين تعاليم خداوندمان عيسي مسيح. فرمان تكرار شده است

: گويد كهاو نمي. دهدپس يعقوب واقعا ايمانداران را زير شريعت و محكوميت قرار نمي. خوانداز شريعت فرامي
  ».گذاريد، و از اين رو به مرگ محكوم هستيداگر جانبداري كنيد، شريعت را زيرپا مي«

شما به عنوان ايمانداران، ديگر در زير شريعت بندگي نيستيد، بلكه شما زير «: ويدگيعقوب در واقع مي 12: 2
خواست كه همسايه خود را شريعت موسي از شما مي ».آزادي به انجام عمل درست –شريعت آزادي قرار داريد 

ايد كه همسايه يافتهدر زير فيض قدرت شما . كردكرديد شما را محكوم ميدوست بداريد، و هر گاه كه چنين نمي
شما اين كار را براي نجات يافتن . دهيد پاداش خواهيد يافتخود را دوست بداريد و هرگاه اين كار را كه انجام مي

شما اين كار را نه براي ترس از مجازات، بلكه در محبت او . ايددهيد چون نجات يافتهدهيد، اما انجام ميانجام نمي
ايستيد، بر طبق اين معيار هنگامي كه در مقابل تخت داوري مسيح مي. دهيدشد انجام مي كه براي شما مرده و زنده

  . شوديابيد و يا اينكه چيزي عايدتان نمييا پاداش مي
به  »نماييدگوييد و عمل ميميهمچنين سخن «عبارت . موضوع بر سر نجات نيست، بلكه پاداش مدنظر است

گذار اين عمل باشند ايمانداران بايد در م حرف و هم زندگي شخص بايد صحهه. سخنان و اعمال اشاره دارد
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چنين سرپيچي از شريعت در مقابل تخت داوري مسيح مورد داوري قرار . سخن و عمل از جانبداري برحذر باشند
  . خواهد گرفت

اينجا موضوع بر سر  .مخاطب يعقوب ايمانداران هستند. را بايد در چارچوب متن دريافت 13معناي آيه  13: 2
موضوع بحث در اينجا . داوري ابدي نيست؛ چرا كه كفاره گناهان ما يك بار براي هميشه در جلجتا پرداخت شد

رفتار خدا با ما در اين دنيا است، ما كه فرزندان او هستيم، اگر به ديگران رحم نكنيم، ما با خدا همگام نيستيم و 
- شود ميرحم بر داوري مفتخر مي. واقب يك زندگي رو به افول را تجربه كنيمتوانيم انتظار داشته باشيم كه عمي

كار «؛ داوري )18: 7ميكاه . (دهد به جاي تنبيه ما بيشتر بر ما رحم كندتواند به اين معنا باشد كه خدا ترجيح مي
و يا شايد . شادي نماييم توانيم در مقابل تخت داورييعني اينكه اگر به ديگران رحم كنيم مي. او است »عجيب

رسد مفهوم كلي به نظر مي. تر استشود چرا كه هميشه از داوري عظيمبدين معناست كه رحم داوري مفتخر مي
  . شوداي كه احتماال براي ما در نظر گرفته شده تبديل به رحمت مياين باشد كه اگر به ديگران رحم كنيم، داوري

هستند لطف ايا نسبت به كساني كه از نژاد خودمان . ري آزامايش كنيمپس بياييد خود را در مورد جانبدا
تيپ انس كنيم يا پيران؟ آيا ما بيشتر با افراد خوشكنيم يا به ديگر نژادها؟ آيا به جوانها بيشتر توجه ميبيشتري مي

دوست شويم يا كساني  گيريم يا كساني كه ساده و صميمي هستند؟ آيا بيشتر در اين فكريم كه با افراد سرشناسمي
كنيم؟ آيا كنيم و با افراد قوي و سالم معاشرت مينام هستند؟ آيا از افراد معلول و ناتوان دوري ميكه نسبتا گم

اعتنا گويند بيها كه با لهجه ديگري به زبان ما سخن ميدهيم؟ ايا نسبت به خارجيثروتمندان را به فقرا ترجيح مي
بياييد به ياد آوريم كه هر گونه كه با ايمانداران مطرود شده دهيم، االت را پاسخ ميهستيم؟ هنگامي كه اين سو

  )40: 25متي (. كنيمكنيم در واقع همانگونه با نجات دهنده رفتار ميرفتار مي
  

  )26 – 14: 2. (ايمان و اعمال. 5
اهميت دارد كه لوتر ميان  آنقدر براي كليسا. برانگيزترين آيات رساله يعقوب همين آيات هستندشايد بحث

- شمردگي توسط ايمان يك تضاد سازششمردگي توسط اعمال و تأكيد پولس بر عادلتعليم يعقوب در مورد عادل

يابيم كه معموال اين آيات را براي دفاع از اين بدعت كه ما با ايمان به اضافه اعمال نجات مي. ناپذيري مشاهده نمود
»Synergism« به بياني ديگر، ما بايد به خداوند عيسي به عنوان نجات دهنده خود . برندد، به كار ميشوناميده مي

  .افزاييمما بايد اعمال خوب و نيكوكارانه خود را نيز به كار نجات بخش او بي. توكل نماييم، اما اين كافي نيست
خواهد به ما بگويد كه ما با يي كه ميناميد، زيرا گو »شمردگي با ايمانعادل«توان اين قسمت را در حقيقت مي

شمردگي را درك نماييم، بايد كامال درك در حقيقت، براي اينكه مفهوم كامل عادل. شويماعمال خود شمرده مي
يعني اينكه ما شايستگي  )24: 3روميان (. ايمما به فيض عادل شمرده شده. شمردگي شش جنبه داردكنيم كه عادل

: 5روميان (. ايمما به ايمان عادل شمرده شده. اريم؛ در حقيقت، حق ما نقطه مقابل آن بودعادل شمرده شدن را ند
ايمان آن چيزي را كه خدا براي . يابيمما توسط ايمان، هديه رايگان را مي. ايمان پاسخ انسان به فيض خدا است )1

- در اينجا خون )9: 5روميان (. ايمشده ما توسط خون عادل شمرده. آوردما انجام داده است براي ما به ارمغان مي

كفاره گناه توسط خون پربهاي مسيح پرداخت . شدشمردگي پرداخت ميبهايي است كه بايد براي مهيا ساختن عادل
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ما توسط . تواند گناهكاران را عادل بشامرد زيرا اين عمل رضايت خدا را حاصل نموده استشد، و اكنون خدا مي
ما . شماردحقيقت در اينجا اين است كه خدا شخصي است كه عادل مي )33: 8روميان . (يماخدا عادل شمرده شده

شمردگي ما به قوتي تشبيه شده است كه مسيح را از مردگان عادل )25: 4روميان (. ايمبا قوت عادل شمرده شده
 )24: 2يعقوب (. ايمه شدهكند كه خدا رضايت حاصل نمود و ما به اعمال عادل شمردقيام او ثابت مي. برخيزانيد

- از اين رو مي. سازندآنها آن چيزي را كه در درون ما پنهان است را ظاهر مي. اعمال تجلي ظاهري ايمان ما هستند

  . شودبينيم كه شخص توسط فيض، ايمان، خون، خدا، قوت و اعمال عادل شمرده مي
. هاي گوناگون همان حقيقت هستندكننده جنبهاين عبارات تنها منعكس . با اينحال هيچ تناقضي وجود ندارد

شمردگي را اي است كه انسان توسط آن عادلشمارد؛ ايمان وسيلهفيض اصلي است كه خدا توسط آن عادل مي
شمردگي است؛ قدرت گواهي پرداخت؛ خدا عامل پويا در عادليابد؛ خون، بهايي است كه نجات دهنده بايد ميمي

  . پيامد آن هستند است بر اين امر و اعمال
دو كليد ما را در . كند ايماني كه به اعمال نيكو منجر نشود، ايمان نجات بخش نيستيعقوب تأكيد مي 14: 2

گر چه اگر شخص ايمان ... چه حاصلي دارد «: گويداول از همه اينكه يعقوب نمي. كنندفهم اين آيه بسيار ياري مي
به بياني ديگر، مسأله بر سر شخصي نيست  ».ايمان دارم: سود دارد اگر كسي گويد چه«: گويدبلكه مي ».داشته باشد

كه چيزي ندارد جز ادعاي كند يعقوب انساني را توصيف مي. كه حقيقتا ايمان دارد، ولي هنوز نجات نيافته است
دومين كليدي كه . شوده نميگويد ايمان دارد، اما در زندگي او هيچ چيزي كه نشان ايمان او باشد ديداو مي. ايمان

تواند آيا اين ايمان مي«يابد در آنجا، عبارت با اين سوال پايان مي. شودمي ديده NASBترجمه كند در ما را ياري مي
تواند نجات بخشد؟ اگر سوال شود كه يعقوب چه ايماني به بياني ديگر، آيا اين نوع ايمان مي »او را نجات بخشد؟

گويد كه توسط اعمال خوب او از ايماني سخن مي. توان در قسمت اول آيه يافتد، پاسخ را ميرا مدنظر دار
  . اين ايمان فقط حرف است و نه چيز ديگر. ارزش استچنين ايماني بي. شودحمايت نمي

يكي . شويمما با دو نفر آشنا مي. اكنون عبث بودن سخن بدون عمل به تصوير كشيده شده است 16، 15: 2
خواهد آن را با ديگران اما ديگري هر دو را دارد، اما نمي. تي مايحتاج روزانه خود و يا حتي لباس هم نداردح

برو و لباس بر تن كن و «: گويدفرد دوم گويي كه بسيار سخاوتمند است، به برادر فقير خود مي. تقسيم نمايد
اي دارد؟ مسلما هيچ ارزشي اين سخنان چه فايده. دارداما حتي يك قدم هم براي او برنمي ».شكمي سير غذا بخور

  . كنندو نه لباسي گرم بر تن او مي كنندنه گرسنگي او را رفع مي! ندارند
ايمان بدون عمل ايماني اصيل نيست، بلكه همه . همچنين ايمان نيز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است 17: 2

پذيرفتن چنين ديدگاهي كار كامل . يابيممان به اضافه اعمال نجات ميگويد كه ما توسط اييعقوب نمي. حرف است
يافتيم، پس دو نجات دهنده اگر توسط ايمان به اضافه عمل نجات مي. سازدحرمت ميخداوند عيسي مسيح را بي

-مييعقوب تأكيد . گويد كه مسيح تنها نجات دهنده استاما عهد جديد به وضوح مي. عيسي و خودمان –داشتيم 

به بياني ديگر، . آوردايم، بلكه به آن ايماني كه اعمال نيكو ثمر ميكند كه ما تنها با ايمان به سخنان نجات نيافته
كالون اين موضوع را مختصر و مفيد . اعمال ريشه نجات نيستند، بلكه ثمرات؛ آنها علت نيستند بلكه ثمرات هستند

  ».ايم، اما نه ايماني كه تنها استتهما تنها به ايمان نجات ياف«: كندبيان مي
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يعقوب با تصويري از بحث ميان دو نفر اين موضوع را . اندايمان حقيقي و اعمال نيكو درهم تنيده شده 18: 2
كند ايمان دارد اما هيچ شخص دوم ادعا مي. شخص اول كه واقعا نجات يافته است، سخنگو است. دهدنشان مي

. خواندشكن فراميگويي شخص اول، ديگري را به يك چالش دندان. ان او را تأييد كندعمل نيكويي ندارد كه ايم
گويي كه بله، تو مي«: گويدشخص اول به درستي و در كمال انصاف مي: توانيم اين گفتگو را چنين خالصه كنيممي

اي سرشار از اعمال نيكو تأييد گيايمان بايد با زند من عقيده دارم. دهدايمان داري، اما اعمالت اين را نشان نمي
ايمان نامريي . تواني اين كار را بكنيتو نمي. به من ثابت كن كه بدون زندگي عاري از اعمال ايمان داري. شود
من ايمان خود را از . اي است كه آن را تأييد كندبرند كه تو ايمان داري زندگيتنها راهي كه ديگران پي مي. است

نماياندن ايمان بدون عمل امريست : است »بنما«اين آيه در واژه  كليد حل ».ابت خواهم نموداعمال خود به تو ث
  . محال

تواند چيزي نباشد ايمان ظاهري شخص مي. گويدشخص اول هنوز سخن مي. يابدبحث ادامه مي 20، 19: 2
كند، و يك زندگي جاد نمياين پذيرش عقالني در شخص هيچ تعهدي اي. جز پذيرش عقالني يك حقيقت آشكار

مسلما اين امر ضروري است اما . به وجود خدا ايمان داشته باشيمكافي نيست كه فقط . كندتبديل يافته ايجاد نمي
شياطين به . لرزندحتي شياطين نيز به وجود خدا ايمان دارند و از مجازات نهايي توسط او به خود مي. كافي نيست

هنگامي كه شخص حقيقتا به خداوند ايمان . اين ايمان نجات بخش نيست. شوندم نميحقيقت ايمان دارند اما تسلي
. انجامددر مقابل اين تعهد به زندگي متحول شده مي. آورد، ايمان او تعهد روح، جان و جسم را به همراه داردمي

  . ايمان جداي از اعمال فقط يك اعتقاد محض است، يعني اعتقادي باطل
 –اب حو رايك يهودي  –ابراهيم ها اين نمونه. شوداز ايمان به عمل از عهد عتيق ذكر ميدو نمونه  21: 2

براي اينكه از . به قربانگاه به اعمال عادل شمرده شدتقديم پسر خود اسحاق  ابراهيم با .هستند –يك غيريهودي 
خوانيم كه ابراهيم ما در آنجا مي. 6: 15 اندازيم به پيدايشاي درست به اين حقيقت نگاه كنيم، بايد نگاهي بيزاويه

در اينجا ابراهيم با ايمان داشتن عادل . نمودبه خداوند ايمان داشت، و خداوند آن را برايش عدالت محسوب 
شود، بلكه بايد به پيدايش باب موضوع اينجا تمام نمي. شود؛ به بياني ديگر او به ايمان عادل شمرده شدشمرده مي

به . شوداينجاست كه او به اعمال عادل شمرده مي. و ببينيم كه ابراهيم پسر خود را تقديم نمودرجوع كنيم  22
خوانيم اما سپس، هفت باب جلوتر مي. ابراهيم به خداوند ايمان آورد، او در نظر خدا عادل شمرده شدمحض اينكه 

ان اصيل او باعث شد كه با اشتياق اسحاق را ابراهيم نشان داد كه ايم. كه خدا ابراهيم را در بوته آزمايش قرار داد
  . اطاعت او حاكي از اين بود كه ايمانش فقط يك اعتقاد محض نبود، بلكه يك تعهد قلبي. قرباني كند

كرد كسي در آنجا حاضر نبوده كنند كه هنگامي كه ابراهيم اسحاق را تقديم ميگاهي اوقات افراد اعتراض مي
اما مردان جواني كه ابراهيم را . ه ابراهيم اصالت ايمان خود را براي او ثابت نمايداست، پس كسي در آنجا نبود ك

عالوه . كردند از او چندان دور نبودند، و منتظر نشسته بودند كه ابراهيم و اسحاق از كوه باز گردندهمراهي مي
اعت از فرمان خدا در كتاب همچنين اشتياق ابراهيم براي قرباني كردن پسر خود در اط. براين اسحاق آنجا بود

  . او به تمامي نسلها منعكس شده استمقدس ثبت شده است، پس اصالت ايمان 
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بخش اعمال او بود، و توسط اعمال او بود كه ايمانش پس پر واضح است كه ايمان ابراهيم الهام 23، 22: 2
و دومي بر اولي شهادت . ندة دومي استاولي به وجود آور. اندايمان حقيقي و اعمال درهم تنيده شده. كامل گرديد

اين تحقق عملي كالمي بود كه گفت ابراهيم . بينيمدر قرباني كردن اسحاق تجلي عملي ايمان ابراهيم را مي. دهدمي
  . اعمال نيكوي او باعث شد او دوست خدا ناميده شود. به ايمان عادل شمرده شد

البته . شود، نه از ايمان تنهانسان از اعمال عادل شمرده ميگيريم كه، اچنين نتيجه مياز اين موضوع  24: 2
او با ايمان از سوي خدا عادل شمرده . بدان معنا نيست كه او توسط ايمان به اضافه اعمال عادل شمرده شده است

: دگويانسان مي. اي كه او ايمان آورد خدا او را عادل برشمردهمان لحظه. شود، و از سوي انسان با اعمالمي
  . و تنها راه انجام اين كار اعمال نيكو است ».اصالت ايمان خود را ثابت كن«

او (. مسلما او به خاطر شخصيت خوب خود نجات نيافت. دومين مثال عهد عتيقي راحاب فاحشه است 25: 2
راحاب . انه نمودبلكه از اعمال عادل شمرده نشد زيرا كه قاصدان را پذيرفته، به راهي ديگر رو )!يك فاحشه بود

-او شنيده بود كه لشكريان پيروزمند به سوي شهر پيشروي مي. كرداهل كنعان بود، كه در شهر اريحا زندگي مي

او به اين نتيجه رسيده بود كه خداي عبرانيان، خداي حقيقي . كنند، و هيچ لشكري ياراي مقاومت با آنها را نداشت
هنگامي كه جاسوسان وارد شهر شدند، او با . ند، به هر بهايي كه باشدو تصميم گرفت با اين خدا همكاري ك. است

او با پناه دادن جاسوسان . او با اين كار اصالت ايمان خود به خداي زنده را ثابت نمود. اي داشتانها رفتار دوستانه
  . نوازي او را ثابت نمود كه او يك ايماندار اصيل استنجات نيافت، بلكه ميهمان

شود افراد از اين عبارت براي تعليم اين عقيده كه قسمتي از نجات توسط اعمال حاصل ميبرخي از 
اما مقصود آنها از انجام عمل نيكو، صدقه دادن، ادا كردن دين، گفتن حقيقت و رفتن به كليسا . كنندسوءاستفاده مي

براهيم، عمل او اشتياق براي كشتن در مورد ا! آيا اعمال نيكوي ابراهيم و راحاب اينها بودند؟ مسلما خير. است
اگر ايمان را از اين اعمال برداريد، بيشتر اعمال شر خواهند ! و در مورد راحاب، موضوع خيانت بود! فرزندش بود

ايمان را از آنها بزداييد، و خواهيد ديد كه نه تنها عمل «: گويدبه خوبي مي (Mackintosh) شمكينتا .وببود تا خ
آلود نيز خواهد بود، اين قسمت به اعمال زندگي اشاره دارد و نه اعمال بلكه گناه احساس،آنها غيراخالقي و بي

مره ايمان به آنها همچون ث. شونداگر ايمان را از اعمال ابراهيم و راحاب برداريم، آنها تبديل به عمل بد مي. شريعت
  ».و اعمال زندگي بنگريد

اين عبارت خواننده را در يك . توان براي تعليم نجات توسط اعمال به كار گرفتپس اين عبارت را نمي
  !دهد تا نجات توسط قتل و خيانت را تعليم دهدوضعيت سست قرار مي

زيرا چنانكه بدن بدون روح مرده است، «: رسانديعقوب اين قسمت را با اين عبارت به پايان مي 26: 2
يعقوب ايمان را با . در اينجا موضوع به زيبايي تمام خالصه شده است ».مان بدون اعمال نيز مرده استهمچنين اي

. ارزش استفايده و بيجان، بيبدن بدون روح، بي. كنداو اعمال را به روح تشبيه مي. كندمقايسه ميبدن انسان 
ماني است جعلي، و نه يك ايمان اصيل و نجات مسلما آن اي. اثر استحاصل و بيپس ايمان بدون عمل مرده، بي

  . بخش
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آيا همچون ابراهيم حاضرم بهترين . توانيم با پاسخ دادن به اين سواالت ايمان خود را محك بزنيمپس مي
چيزي كه در زندگي دارم را به خدا تقديم كنم؟ آيا همچون راحاب براي اينكه به مسيح وفادار بمانم به دنيا پشت 

  كنم؟ مي
  

  )12 – 1: 3. (استفاده و سوءاستفاده از آن: زبان. 6
 ).ذكر شده است 12: 5 ؛11: 14 ؛12: 2 ؛26، 19: 1همچون در (. پردازنددوازده ايه باب سه به مسأله زبان مي

كند تا علت بيماري را تشخيص دهد، يعقوب نيز سالمتي همانگونه كه يك طبيب قديمي زبان بيمار را بررسي مي
يعقوب نيز با اين . شودبا گناه زبان آغاز مي )Self diagnosis(لغزش . آزمايدص را با سخنان او ميروحاني شخ

   »!شودچرا كه راحت بريده مي. مواظب زبانت باش«شوخي امروزي موافق است كه، 
ان در اينجا گرچه زب. شودموضوع با هشداري در برابر اشتياق عجوالنه در معلم كالم خدا شدن آغاز مي 1: 3

به طور خاص ذكر نشده است، اما مفهومي كه در لفافه وجود دارد اين است كه هر كه زبان خود را در تعليم كتاب 
توان را مي ».بسيار معلم نشويد«عبارت . افزايدگيرد بر مسئوليت خود در مقابل خدا و انسان ميمقدس به كار مي
البته اين موضوع را نبايد به منزله منع استفاده از عطاي  ».شدن مشتاق نباشيد جهت براي معلمبي«: چنين تعبير كرد

تنها يك هشدار ساده است كه . شخصي دانست، شخصي كه حقيقتا از سوي خدا براي تعليم دادن دعوت دارد
عمل نكنند دهند دهند اگر به آنچه تعليم ميكساني كه كالم حقيقت را تعليم مي. خدمت را موضوعي كوچك شمرد

  . تري خواهند داشتداوري سنگين
يابد معلم كالم بايد آماده باشد از هر آنچه كه در كالم مي. تعليم كتاب مقدس مسئوليت خطيري در بردارد

ميزان . كند هدايت نمايدتواند انتظار داشته باشد كه ديگران را فراتر از آنچه خود عمل مياو نمي. اطاعت نمايد
اگر . سازدمعلم ديگران را شبيه خود مي. شودگران توسط پيشرفت خود او در امور روحاني تعيين ميتأثير او بر دي

اگر به هر . كندمفهوم كالم را بپوشاند و يا چيز ديگري تعبير كند، در مقابل رشد شاگردان خود مانع ايجاد مي
تواند چنين مچون عهد جديد نميهيچ كتابي ه. دهدپوشي كند، زندگيهاي نامقدسي پرورش ميچشمنحوي از 

كند كتاب مقدس تأكيد مي. خواندكالم خدا ما را به تعهد كامل به مسيح مي. ادعايي بر خوانندگان خود داشته باشد
  . تعليم دادن از اين كتاب موضوعي است بسيار خطير. كه او بايد خداوند هر جنبه از زندگي ايماندار باشد

- همه ما در بسياري از زمينه. دهداز خدمت تعليم به مبحث گفتگو گسترش مي اكنون يعقوب موضوع را 2: 3

ها در معرض لغزش هستيم اما هر كسي كه بتواند زبان خود را مهار كند، به طوري كه گناهاني را كه ناشي از زبان 
مسلط  اگر شخص بتواند بر سخنان خود. است مرتكب نشود، آن شخص به خوبي رشد كرده و تربيت شده است

مسلما، عيسي مسيح خداوند . هاي زندگي نيز با مشكل مواجه نخواهد شدداري در ديگر زمينهباشد، در خويشتن
توانيم كامل شويم، يعني بالغ، اما ما به يك معنا مي. تنها كسي است كه به طور كامل اين موضوع را انجام داده است

  . كامل و كامال تربيت يافته
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. در وهله اول زبان با لگام مقايسه شده است. نج تصوير از زبان به دست داده شده استدر اين آيات پ 3: 3
. دهنه به لگام متصل است. بندند و تا دهان اسب را نگاه دارندلگام همان افسار است كه بر قسمت سر اسب مي

تواند رفتار اسب د، ميگرچه لگام يك قسمت كوچك فلزي است، اما با اينحال اگر شخص بتواند آن را كنترل نماي
  . چه به جهت خوب و چه بد –تواند زندگي را هدايت نمايد پس زبان مي. را كنترل نمايد

سكان تنها قسمتي از وزن كستي را . سكان در مقابل كشتي بسيار كوچك است. تصوير دوم سكان است 4: 3
 -تن بود 140ت، در حالي كه سكان كشتي تن وزن داش 83.673به عنوان مثال، كشتي ملكه اليزابت . شودشامل مي

آيد، جهت كشتي با اينحال هنگامي كه يك سكان به گردش درمي. دهم از يك درصد كل وزن كشتي -كمتر از دو
آيد كه انسان بتواند چنين كشتي عظيمي را به يك وسيله نسباتا به نظر باورنكردني مي. دهدرا نيز خود تغيير مي

. پس نبايد قدرت زبان را با اندازه آن بسنجيم. دهداين دقيقا همان چيزي است كه رخ مي كوچكي مقايسه كند؛ اما
  . تواند پيشرفتهاي بزرگي حاصل نمايداگر چه زبان عضوي كوچك و نسباتا مخفي بدن است؛ اما با اينحال مي

در جايي انداخته  احتياطيبييك كبريت افروخته كه از روي . سومين استعاره از زبان، آتش است 6، 5: 3
هايي از ذغال تواند جنگل عظيمي را در آتش فرو ميبرد و ويرانهدر مقابل اين مي. تواند جرقه آتش باشدشود، مي

يكي از بزرگترين بالياي تاريخ ! پس احتمال دارد يككبريت كوچك موجب تباهي و خرابي شود. باقي بگذارد
اين است كه هنگامي اين واقعه آغاز شد كه گاو خانم اُلري به  روايت بر. بود 1871سوزي شيكاگو در سال آتش

حال چه اين روايت درست باشد يا نادرست، اتش به مدت سه روز تا شعاع سه و نيم مايلي . فانوس او ضربه زد
خانمان كرد، و خسارتي معادل نفر را بي 100.000نفر را كشت،  250سوزي اين آتش. شهر پيش رفت

نيروي . زبان همچون يك كبريت كوچك افروخته يا يك فانوس واژگون شده است. ر به بار آورددال 175.000.000
واژه عالم در . نامديعقوب آن را عالم ناراستي در ميان اعضاي ما مي. باالقوه آن براي شرارت تقريبا نامحدود است

 بريم؛آن را به اين شكل به كار ميگاهي اوقات . اينجا براي بيان وسعت و عظمت موضوع به كار گرفته شده است
زبان گرچه كوچك است، اما به طرز وسيعي امكان وجود . يعني زحمت بسيار، بسيار زياد. دنيايي سرشار از زحمت

  . خوردناراستي در آن به چشم مي
يكي . چگونگي گسترش سخن بد در گفتگوي ميان دو زن در بروكلين چنين به تصوير كشيده شده است

اون واقعا «: ديگري پاسخ داد ».تيلي به من گفت كه آن رازي را كه به تو گفتم به كسي نگو، به او گفتي«: گفت
خوب، من به تيلي گفتم كه به تو «: شخص اول در پاسخ گفت ».به او گفتم كه به تو نگويد كه به او گفتم. پست
  ».پس به او چيزي نگو –گويم كه او به من گفت نمي

توند تمام شخصيت خود را با استفاده از زبان خود براي، شخص مي. تواند تمام بدن را آلوده سازدمي زبان
  . تهمت زدن، سوءاستفاده كردن، دروغ گفتن، كفر گفتن و قسم خوردن تباه سازد

  :نويسدمي )Chappel(چپل 
تواند اوقات خود را كشد نميمي شخصي كه ديگران را به لجن... رساند گير به خود آسيب ميشخص خرده«

هر از چند گاه با احساس كثيف از چنين . ها سپري نمايدبدون در دست و بر قلب داشتن ذرات اين لجن
كرديم با افترا زدن به ديگران نشان اگر فكر مي. ما اصال چنين نبودبا اينحال مقصود ! آييماي بيرون ميتجربه
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واقعا احمق هستيم اگر گمان كنيم با خراب كردن . ايممال در اشتباه بودهدهيم كه خود چقدر پاك هستيم، كا
كرديم با گذاشتن ديناميت در زير خانه آنقدر چشمانمان تار بود كه فكر مي. توانيم خود را بسازيمديگران مي

شايد در  .اما موضوع هيچگاه اين نبوده است. توانستيم بنياد خانه خود را مستحكم نماييممان ميهمسايه
  ».بريمتر در خود رنج ميدار كردن ديگران موفق شويم، اما هميشه از جراحتي عميقجريحه

آيد و است كه به هنگام تولد به حركت درمي )چرخه(اين همان دايره . سوزاندزبان دايره كائنات را مي
سازد، بلكه تمام اعمال او وده ميزبان بد نه تنها زندگي شخص را آل. توصيف كننه تمام چرخه زندگي انسان است

زبان  ».تمامي بدن در طول كل دوران زندگي از شرارت تأثير پذيرد«شود زبان بد باعث مي. سازدرا نيز ملوث مي
اي كه در اينجا براي جهنم واژه. ذات آن جهنمي است. گيردسخن بد از آنجا نشأت مي. شودبد از جهنم سوخته مي

را در عهد جديد به كار برده است؛ كه به استثناي اين مورد، تنها يكبار عيسي خداوند آن  Gehennaبه كار رفته 
  .است

انواع وحوش، پرندگان، مارها و . اين بار زبان به يك مخلوق وحشي و رام نشدني تشبيه شده است 7: 3
ها و ماهيان رام شده مارها، نهنگ ديدن فيلها، شيرها، ببرها، پرندگان شكاري،. توان رام كردموجودات آبزي را مي

: پليني از مخلوقاتي كه در روزگار خود توسط انسان رام شده بودند فهستي تهيه كرد. برانگيز نيستچندان تعجب
فيل، شير و ببر از چهارپايان؛ عقاب در ميان پرندگان؛ افعي و ديگر مارها؛ تمساح و ماهيان گوناگون از آبزيان 

توان رام نمود به منزله مخالفت با استدالل يعقوب است؛ دليلي ندارد كه همه مخلوقات را نمي اين استدالل. دريايي
  . كافي بدهيد و پافشاري نماييدتوان رام نمود، زمان كه بگوييم هر نوع مخلوقي را نمي

  :كندبا فصاحت تمام اين موضوع را بيان مي )Robert G. Lee(لي . جي. رابرت

پيكر چه كرده است؟ او به زادگاه آنها در جنگل هجوم برده، آنها را به دام انداخته، ي غولانسان يا فيلها
انسان . هاي باري، و در هر كاريدر حمل الوارها، در كشيدن واگن –كند از آنها استفاده مي –آموزش داده 

از آنها هم بازي ساخته  چشم سبز بنگالي چه كرده است؟ او آنها را شكار كرده، آموزش داده، وبا ببرهاي 
از آنها را به دام  انسان با شيرهاي درنده، خشمناك و قوي آفريقا چه كرده است؟ او تعداد بسياري. است

هاي بلند هاي آتش بپرند، بر پشت اسبان بپرند، روي ستونانداخته و به آنها آموزش داده است كه از حلقه
اي كه در ميان چنگالهايشان است را رها كنند، بخوابند، دهبنشينند، به هنگام گرسنگي گوشتهاي دست نخور

يك بار . بايستند، بدوند، بغرند، همه در اطاعت از سخنان انسان، همه در اطاعت از صداي شالق انسان
- اش باز بود، مردي كه مربيشيري را ديدم كه در حالي كه دهان بزرگ و گرسنه )سالها پيش در يك سيرك(

  . ا در دهان شير فرو برد و به مدت يك دقيقه كامل سر خود را آنجا نگاه داشتاش بود، سر خود ر
انسان با مار بوا چه كرده است؟ با افعي بزرگ؟ به سيرك برويد و ببينيد كه زنان كوچك، چگونه اين 

ونه به شوي حيوانات برويد و ببينيد كه چگ. اندهاي گل به دور خود پيچيدههمچون حلقه. هيوالهاي زشت را
هاي آموزش ديده را ببينيد، برويد و برويد و كك. وحشي را در مقابل خود رام كرده استانسان پلنگ و گربه

اند، ببينيد كه عقاب و كبوتر كنار هم آشيانه كرده. آزار خوابيده استهاي گرسنه كنار برة بيببينيد كه شغال
  .كنندگرگ و خرگوش دارند با هم بازي مي
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اگر . گر چه انسان در رام كردن حيوانات وحشي موفق است، اما نتوانسته زبان خود را مهار كنداما ا 8: 3
ايم، از آنجايي كه سقوط كرده. صادق باشيم، بايد تصديق كنيم كه اين موضوع در مورد زندگي ما صحت دارد

اداره كردن اين عضو كوچك را  طبيعت انسان توانايي يا قوت. ايمتسلط خود بر اين قسمت از بدن را از دست داده
  .تواند آن را مهار كندتنها خدا مي. ندارد

ارتباط دهيم،  »پر از زهر قاتل«اگر اين عبارت را با عبارت . نامدسپس يعقوب زبان را شرارتي سركش مي
تواند كشنده يك يا دو قطره مي. قرار با زهري بسيار سمي را مدنظر دارددهيم كه يعقوب يك مار بياحتمال مي

توان براي دانيم كه بسيار راحت ميهمه ما مي. توان افكار را سمي كرده و شخصيتها را ترور كندپس زبان مي. باشد
و گاهي . ايمبارها شده كه حتي به خاطر برخي تصورات اشتباه به ديگران تهمت زده. ديگران شايعه درست كرد

-آسيبي كه وارد مي. گيريمكنيم و آنها را دست كم مي، از آنها انتقاد ميايمبدون هيچ دليلي ديگران را تحقير كرده

ريخته شده؟ و چه هاي شكسته، آبرويي كه توان سنجيد، اشكهايي كه جاري شده است، قلبشود را چگونه مي
اي دورنيتواند بگويد مصيبتي كه اين اعمال براي زندگي و خانواده ما به همراه آورده چقدر است؟ تلخي كسي مي

والديني كه با انتقاد از ديگر ايمانداران . كه به همراه داشته، شرمساري براي عذرخواهي، تأثيرات بد بر سالمتي ما
. مخالف هستند بايد مراقب باشند كه فرزندانشان همين روحيه را اتخاذ كرده و از جماعت مسيحيان دور نشوند

  . بپردازيم بسار گران استبهايي كه بايد براي استفاده نادرست از زبان 
جويي، و سخنان نامربوط دور پراكني، عيبچاره كار در كجاست؟ هر روز دعا كنيد كه خداوند ما را از شايعه

دانيم، اگر نكته بدي از ديگران مي )8: 4اول پطرس (. پوشانداز ديگران بد نگوييد؛ محبت گناهان بسيار را مي. سازد
بياييد به جاي اينكه  )3: 17لوقا  ؛15: 18متي (. محبت با او در ميان گذاشته و دعا كنيدمستقيما نزد او رفته و با 

آوريم، حاصل و نامربوط به زبان مياگر سخني بي. اشتباهات برادران خود را بزرگ كنيم مسيح را در آنها ببينيم
برخي چيزها بهتر است به زبان . نيست بياييد در همان وسط جمله حرفمان را بريده و بدانيم كه ادامه آن بنا كننده

  . آورده نشود
اين كامال غيرطبيعي . كندبه كار بردن زبان هم براي بيان سخنان بد و هم خوب، تناقض ايجاد مي 10، 9: 3

گويد، و چندي بعد اي شخص خدا را با زبان خود حمد ميلحظه. است؛ در طبيعت چنين چيزي وجود ندارد
در ميان (چقدر ناشايسته است كه يك منبع مشترك . گويداند را لعن ميآفريده شده كساني كه به صورت خدا

-زباني كه خدا را متبارك مي. چنين وضعيتي نبايد وجود داشته باشد! ثمرات متناقضي به همراه داشته باشد )انسانها

بايد از اين امتحان سه سوالي عبور گوييم هر چه مي. دار سازدخواند بايد به آنها كمك كند تا اينكه آنها را جريحه
آيا درست است؟ آيا دوستانه است؟ آيا الزم است؟ ما بايد دايما از خداوند بخواهيم كه بر دهان ما نگاهباني : كند

و دعا كنيم كه سخنان دهان ما و تفكرات دل ما همه منظور نظر او كه قوت و نجات  )3: 141مزمور (. قرار دهد
  . است 1: 12بايد به خاطر بسپاريم كه زبان نيز از اعضاي بدن ما در روميان  )14: 19مزمور (. دهنده ماست، باشد

آنچه از آن . زبان نبايد چنين باشد. سازداي در يك زمان آب شيرين و شور جاري نميهيچ چشمه 11: 3
  . شود بايد كامال خوب باشدجاري مي
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تازگي و طراوت دارد، ميوه درخت انجير نيز خوراك و شود همانگونه كه آبي كه از چشمه جاري مي 12: 3
در . تواند انجير بياوردو نه درخت مو مي. تواند زيتون بدهديك درخت انجير نمي. كندقوت را در ذهن تداعي مي

  خوب و بد؟  –شود كه زبان دو نوع ميوه بدهد پس چگونه مي. دهدطبيعت درخت تنها يك نوع ميوه مي
سازد كه نبايد انتظار در آنجا ما را آگاه مي. اشتباه گرفت 20 – 16: 7ايد با متن مشابه آن در متي اين پيغام را نب

در اينجا يعقوب . تواند اعمال بد ثمر بياوردانسان بد تنها مي. داشته باشيم كه از درخت بد ميوه خوب عايدمان شود
  . بدهددهد كه مبادا زبانمان دو نوع ميوه متناقض به ما هشدار مي
. يا بايد آب شيرين بدهد يا شور. تواند در يك لحظه هم آب شيرين بدهد و هم آب شوراي نميهيچ چشمه

  . اند كه به ما يادآوري نمايند كه سخنانمان همه بايد يكپارچه باشنداين مثالها در اينجا فقط بدين منظور ذكر شده
پيش از اينكه اين قسمت را تمام كنيم، بياييد اين  .دهدپس يعقوب سخنانمان را در بوته آزمايش قرار مي

كنم؟ آيا پشت سر ديگران از آنها آموزم كه خود اطاعت نميآيا به ديگران چيزهايي مي. سواالت را از خود بپرسيم
سري به كنم؟ آيا سخنان من هميشه پاك، بنا كننده و دوستانه است؟ پس از يك جلسه رسمي، آيا با سبكانتقاد مي

اي، آنقدر گويم؟ آيا به هنگام بازگو كردن واقعهپردازم؟ آيا از كتاب مقدس سخن ميث درباره نتايج فوتبال ميبح
گويم، حتي اگر منجر به آبروريزي، و كنم كه مردم را بيشتر تحت تأثير قرار دهم؟ آيا غالبا حقيقت را مياغراق مي

  يا ضرر و زيان شود؟ 
  

  )18 - 13: 3. (درست و غلط: حكمت. 7
گويد، وقتي او درباره حكمت مي. پردازداكنون يعقوب به بحث درباره تفاوت ميان حكمت درست و اشتباه مي

مسأله بر سر . كندانديشد كه انسان چقدر معرفت دارد، بلكه چگونه روزهاي زندگي خود را سپري ميبه اين نمي
ما در اينجا تصويري از يك انسان حكيم در . ت داردچقدر علم داشتن نيست، بلكه كاربرد درست آن است كه اهمي

: 1؛ اول قرنتيان 19: 11متي (. اساسا اين شخص، خداوند عيسي مسيح است؛ او حكمت مجسم است. مقابل داريم
. كسي كه ثمره روح در او، آشكار است. سازداما انسان حكيم نيز كسي است كه زندگي مسيح را ظاهر مي )30

  )23، 22: 5غالطيان (
او . كنداو بر طبق اصول اين دنيا زندگي مي. همچنين تصويري از يك انسان حكيم دنيوي نيز در مقابل داريم

- رفتار او هيچ نشاني از زندگي الهي بر جاي نمي. باشدكنند دارا ميتمام ويژگيهايي كه انسانها آن را تحسين مي

  . گذارد
گيرد وي او به همراه روح فروتني كه از حكمت سرچشمه مياگر انساني حكيم و عالم باشد، سيرت نيك 13: 3

. دل بودعيسي خداوند، تجسم حكمت حقيقي، متكبر و خودبين نبود؛ بلكه فروتن و افتاده. سازدآن را ظاهر مي
  . بنابراين، تمام كساني كه حقيقتا حكيم هستند، نشاني از فروتني واقعي در خود دارند) 29: 11متي (

انگيزه او در زندگي رسيدن . هاي خودخواهانه از ويژگيهاي انسان حكيم دنيوي استخ وانگيزهحسد تل 14: 3
اما . كنداو به حكمتي كه موفقيت به همراه دارد فخر مي. ورزداو به هر رقيب خود رشك مي. به منافع خود است
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كه انساني كه حقيقتا حكيم  اين انكار عملي اين حقيقت است. اين به هيچ وجه حكمت نيستگويد كه يعقوب مي
  . است، فروتن نيز است

حتي در خدمت مسيحي هم، محال است كه شخصي نسبت به ديگر خادمان حسادت نورزد، و جايگاه  15: 3
ما بايد . هميشه اين خطر وجود دارد كه حكيمان دنيا رهبري كليساها را به عهده بگيرند. بارز را براي خود نخواهد

اين حكمت اشتباه را، دنيوي و يعقوب . كه مبادا اصول دنيوي ما را در امور روحاني هدايت كنند دايما مبارزه كنيم
دنيوي يعني حكمتي كه آسماني نيست، . در اين سه صفت يك سير نزولي وجود دارد. نامدنفساني و شيطاني مي
شيطاني يعني . ات پست انسان استالقدس نيست، بلكه ثمره ذنفساني يعني اينكه ثمره روح. بلكه از اين دنيا است

  . اينكه به سوي اعمالي كه بيشتر به رفتار ديوها شباهت دارند تا انسانها، تمايل دارد
به . هر گاه كه در جايي حسد و تعصب ببينيد، فتنه، ناهماهنگي، و هر نوع زشتي را نيز خواهيد ديد 16: 3

علت است كه انسان حكمت حقيقي را رد كرده و بر طبق  همه به اين –ناآرامي و تالطم دنياي امروز بينديشيد 
  !كندزندگي ميزيركيهاي خود 

در روح و جسم، در آموزه و . در فكر، كالم و عمل پاك است. حمتي كه از خداست، اول طاهر است 17: 3
ا دوست يعني اينكه يك انسان حكيم صلح ر. آميز استهمچنين حكمت صلح. عمل، در ايمان و اخالق طاهر است

توان در داستان لوتر مشاهده اين موضوع را مي. كنددارد، و هر آنچه در توان دارد را در راه ايجاد صلح تالش مي
نه . اي عميق بنا شده بود به هم رسيدندداستان درباره دو گاوي است كه در ميانه پلي باريك كه بر رودخانه. كرد
پس از يك مذاكره، يكي از آنها خم شد و گذاشت كه ديگري از «. شتندتوانستند برگردند و نه جرأت جنگيدن دامي

اگر  درس اخالقي بسيار آسان است«گويد؛ لوتر مي ».رويش عبور كند، در نتيجه هيچ آسيبي به هيچكدام نرسيد
. حكمت حقيقي ماليم است ».صلح است راضي باشيد، منظورم شخصيت است و نه وجدانشخصيت شما در پي 
يك مرد حكيم، شخصي است كه به احساسات ديگران هم . ادبگذشت؛ مودب است نه بيباگذشت است نه بي

هاي تُند، و بريدن حرف اخالق زشت و زننده، جواب«: گويدمي )A. B. Simpson(سيمپسون . احترام بگذارد
   ».همه هيچ سنخيتي با تعليم نجيب تسلي دهنده ندارد –ديگران 

توان به او آميز است، راحت مييعني اينكه چنين شخصي مسالمت. پذير بودن استنصيحتويژگي دوم 
يك شق و چنين شخصي نقطه مقابل آدم كله. شودپذيرد، و هر جا كه الزم باشد تسليم مينزديك شد، منطق مي

-شتباه بوده و دلاين حكمت براي كساني كه در ا. هاي نيكو استحكمت آسماني پر از رحمت و ميوه. دنده است

اين حكمت مهربان و . كند كه راه درست را انتخاب كنندنگران هستند، پر از رحمت است و به آنها كمك مي
اين حكمت . دهدادبي را با خيرخواهي پاسخ ميشود؛ در واقع او بيجويي يافت نميدر آن هيچ كينه. بامحبت است

. بري از تبعيض استديگران با در رفتار . كندكسي جانبداري نمياست، يعني اينكه، از  )بري از تبعيض(تردد بي
كند كه چيزي غير از هيچ وقت وانمود نمي. اصيل و راستين است. ريا استسرانجام اينكه، حكمت حقيقي بي

  . خودش باشد
 ويم حقيقي حك - حال بياييد تمام اين عقايد را كنار يكديگر بگذاريم تا تصوير اين دو انسان را ترسيم نماييم

كند، بلكه او خودنمايي نمي. داندديگران را بهتر از خود مي. اي داردحكيم حقيقي فروتني صادقانه .دروغين حكيم
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او براي جسم . رفتار او همانند دنياي اطراف او نيست؛ بلكه مغاير با دنيا است. كنداز ديگران تعريف و تمجيد مي
زندگي او پاك . كندو رفتار او خداوند عيسي را در ذهن شما تداعي مي اعمال. كند بلكه براي روحزندگي نمي

هاي او توهين و تهمت. دوست استپس او صلح. نظر روحاني پاك استاو هم از نظر اخالقي و هم از . است
و  او باوقار، متين. هيچگاه درصدد تالفي برنيامده تا حقانيت خود را ثابت كنددروغ را متحمل خواهد شد، اما 

جو نيست بلكه هميشه او انتقام. خواهد ديدگاه ديگران را بداندكند، و ميراحت منطق را قبول مي. رئوف است
نه تنها اين، بلكه او معموال نسبت به ديگران مهربان . اند را ببخشدآماده است كساني كه نسبت به او بدي كرده
. همه چنين است؛ و نه فقط با اشخاص مورد عالقه خود و نسبت به. است، مخصوصا كساني كه لياقت آن را ندارند
سرانجام اينكه او . بينند؛ ثروتمندان نسبت به مردم عادي برتري ندارندفقيران و دولتمندان همه يك رفتار را از او مي

او از حقيقت . بينيم كه او تملق نمايدهيچگاه نمي. سخنانش همان چيزي است كه در ذهنش است. رياكار نيست
  . زندگويد و هيچگاه نقاب بر چهره نميسخن مي

او براي اينكه خود را ارتقا دهد، از هر . جوييئل او پر است از حسادت و ستيزه. حكيم دنيوي چنين نيست
او . رفتار او هيچ نجابتي ندارد؛ هيچوقت از سطح اين دنيا باالتر نخواهد رفت. مبارزه و رقابتي دريغ نخواهد داشت

رحمانه، و روشهاي او بي. كنندهمانگونه كه حيوانات مي –كند نيازهاي طبيعي خود زندگي مي براي ارضاي
افكار او آلوده است، اخالق او پست و . در زير جامه زيباي او زندگي ناپاكي نهفته است. خائنانه، و شيطاني است

- كنند ميشكلي برخالف ميل او رفتار مي او با تمام كساني كه با او موافق نيستند و يا به هر. سخنانش ناپاك است

-و او ناماليم، مغرور، خشن و بي. جو استچه در خانه، چه در محل كار يا زندگي اجتماعي او دايما ستيزه. جنگد

دليل . كنداي ايجاد ميتوانند به او نزديك شوند؛ او هميشه ميان خود با آنها فاصلهمردم به راحتي نمي. رحم است
او بخشنده نيست، بلكه . كنندذهن او شكل گرفته است، و عقايد او هيچگاه تغيير نمي. فايده استاو بيآوردن براي 

ادبي و بلكه او در كمال بي. كندبيند، هيچگاه رحم نميهنگامي كه شخصي را در حين اشتباه مي. جو استستيزه
وقتي ديگر . رسانندناي منفعتي است كه به او ميارزش مردم براي او بر مب. پردازدفرومايگي با او به بدرفتاري مي
سرانجام اينكه، او دورو و خالي . كند، بدين معنا است كه ديگر نفعي به حال او ندارندارتباط خود را با آنها قطع مي

  . نه به سخنان او و نه به اعمال او –توانيد به او اطمينان كنيد هيچگاه نمي. از صداقت است
شود براي و ميوه عدالت در سالمتي كاشته مي«رساند، باب را با اين عبارت به پايان مي يعقوب اين 18: 3

كرديم اين آيه يك حلقه ارتباطي ميان آنچه كه تاكنون در مورد آن بحث مي ».آورندآناني كه سالمتي را به عمل مي
بعدي در مورد جنگ ميان مردم در باب . دوست استما آموختيم كه حكمت حقيقي، صلح. و موضوع بعدي است

مرد حكيم كه (ما كشاورز را داريم . خوانيم كه زندگي همچون مراحل مختلف زراعت استدر اينجا مي. خوانيممي
آيا چنين . خواهد ميوه عدالت به عمل آوردكشاورز مي. )عدالت(؛ و حصاد )سالمتي(؛ آب و هوا )جو استصلح

زراعت بايد در وضعيتي آرام صورت . جويانه عملي كرد؟ خيرقشه و ستيزهتوان در يك جو پر مناامري را مي
ميوه عدالت در زندگي آنها و زندگي كساني كه به . آرام دارند انجام شوداي بايد توسط كساني كه روحيه. پذيرد

اين بار نوع دهد، باري ديگر يعقوب ايمان ما را در بوته آزمايش قرار مي. شودكنند نمايان ميآنها خدمت مي
آيا به انسانهاي متكبر دنيا بيش از « - بايد از خود بپرسيم. سازيمحكمتي كه در زندگي هر روزه خود ظاهر مي
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- آيا بدون اينكه به ديگران توجه كنم به خدمت خداوند مي«؛  »گذارم؟ايماندار فروتن در عيسي خداوند احترام مي

آيا در دل خود خشم و حسادت «؛ »كنم؟تأثير قرار دهم چاپلوسي ميرا تحت  آيا براي اينكه ديگران«؛ »پردازم؟
  »آيا افكارم، سخنانم، و اخالقم پاك هستند؟«؛ »آورم؟آميز و تلخ به زبان ميآيا سخنان كنايه«؛ »دارم؟

  

  )4باب (. سرمنشأ و معالجه آن: طمع. 8
انگيزي كه غالبا در ميان قوم خدا اكنون نزاع غم. وست استديعقوب خاطرنشان ساخت كه انسان حكيم، صلح

هاي سرد و اين همه كليساهايي كه علت در چيست؟ چرا اين همه خانواده. شودوجود دارد در ذهنش تداعي مي
هاي تلخ وجود دارد، و اند؟ چرا در ميان خادمان مسيحي داخل كشور چنين عداوتبر اثر نفاق از هم جدا شده

هاي خود را در تالشيم تا خواسته ها در ميان مبشران خارج از كشور؟ علت در اين است كه ما هموارهاعهمين نز
  . و ديگران را از رسيدن به آنها محروم كنيم. در رسيدن به اموال و خوشي ارضا نماييم

ر بگوييم كه اين اگ. ها وجود داردحقيقت اسفناك در اينجاست كه ميان مسيحيان جنگها و نزاع - الف 2، 1: 4
چه . بردپاراگراف در مورد مسيحيان نيست، از واقعيت به دور است، و تمام ارزش اين قسمت را زير سوال مي

. جنگند تا ارشا شوندهاي بسياري است كه دايما ميشود؟ اينها برخاسته از لذتها ميچيزي موجب اين همه نزاع
هوس . هميشه اشخاص در پي كسب شهرت هستند. وجود داردهميشه حرص براي رسيدن به مال واموال بسيار 

ما هيچگاه . كننداين نيروهاي قوي در درون ما كار مي. رسيدن به لذتها هميشه هست، براي ارضاي هوسهاي جسم
- خواهيم، ناكام ميو با اينحال به نظر دايما در پي رسدن به آنچه مي. خواهيمما هميشه بيشتر مي. شويمارضا نمي

شوند كه در راه رسيدن به آنها هر كسي كه بر سر راهمان قرار هاي ارضا نشده آنقدر قوي مياين خواسته. يممان
كشيم، ما واقعا كسي را نمي. گويداو اين واژه را به كنايه مي. »كشيدمي«: گويديعقوب مي. كنيمگيرد را زير پا له مي

  . مر مرده هستندرحمي ما در همان بدو ااما خشم، حسادت و بي
و . خواهيم از ديگران بيشتر و بهتر داشته باشيمما مي. توانيم به چنگ آريمنماييم و نميما حسد مي 3 -ب2: 4

  . كشمكش هستيمبينيم كه با يكديگر در حال جنگ و در اين تقالها، مي
جين همچون ديگر . ردژان شغلي مناسب با حقوق مكفي دا. اندژان و جِين به تازگي با هم ازدواج كرده

- جين مبلمان و اثاثيه خوب مي. خواهدژان يك اتومبيل مدل جديد مي. خواهدزوجهاي جوان كليسا يك خانه مي

. حقوق ژان به سختي جوابگوي اين چيزهاست. برخي از اين چيزها را بايد به طور قسطي خريداري نمود. خواهد
باافزايش يافتن . به منزله مخارج اضافي و بودجه ناكافي استشود؛ اين سپس يك بچه هم به خانواده اضافه مي

بعد از اندك زماني . كندجين با غيبت و اشك ريختن تالفي مي. شودمزاج ميخلق و تندهاي جين، ژان كجخواسته
  . كن استگرايي خانه خرابمادي. آيندديوارهاي خانه از پرتاب اشياء به لرزه درمي

تري نسبت كند كه باب و سو اسميت جايگاه شاخصاو حس مي. ين حسود هم باشداز سويي ديگر، شايد ج
با شدت گرفتن نزاع ميان آنان، . گويدآميز ميپس از اندك زماني او به سو سخنان كنايه. به او و ژان در كليسا دارند
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و ميان جماعت دو  خيزند،سپس ديگر ايمانداران به طرفداري برمي. شوندژان و باب هم درگير اين جنگ مي
  . همه به خاطر خواسته يك شخص براي مطرح بودن –آيد دوستگي به وجود مي

همه ناشي از آرزوي بيشتر داشتن، و حسادت . بينيمپس در اينجا منشأ نزاع و درگيري ميان ايمانداران را مي
توان طمع، ناميد؛ اما واژه دقيق آن را مي »مرغ همسايه غازه«توان نام مودبانه اين كار را مي. نسبت به ديگران است
هاي خود تقريبا حاضر به شود كه مردم براي ارضاي خواستهاين خواهش آنقدر قوي مي. حرص و حسادت ناميد

توان بدين شكل حاصل نمود، بلكه با آموزند كه لذت را نمياين افراد بسيار دير مي. شوندانجام هر كاري مي
   )8: 6اول تيموتائوس (. كقناعت به خوراك و پوشا

نداريد از اين جها كه سوال . نجنگيد. بحث نكنيد«: گويديعقوب مي. دعا راه حل درست اين مشكل است
- كنيم با تالشهاي خودمان به آنچه ميبه جاي اينكه در دعا اين چيزها را از خداوند بخواهيم، سعي مي ».كنيدنمي

اگر بخواهيم، اما جوابي نيابيم، تكليف . كه نداريم، بايد از خداوند بخواهيم خواهيماگر چيزي مي. خواهيم برسيم
يعني اينكه ما اين چيزها را براي جالل خدا يا براي . هاي ما درست نبوده استچيست؟ در اينصورت انگيزه
-ا را براي خواستهما آنه. خواهيمما آنها را براي لذات خودخواهانه خود مي. خواهيمخيريت ديگر ايمانداران نمي

  . خدا وعده نداده كه چنين دعاهايي را پاسخ دهد. خواهيمهاي جسماني خود مي
اگر انسانها به آنچه كه خدا به آنها داده است ! اول نهفته است آيةي در پس اين سه چه درس روانشناسي عميق

كرديم، و ت مياگر همسايگان خود را همچون خودمان محب! راضي بودند، ديگر اين همه نزاع و ناآرامي نداشتيم
دهنده  ز حكم نجاتاگر ا! شدما مية گرفتن، چه آرامشي نصيب هماز شديم تا خوشنود ميبخشيدن بيشتر از 
گنج  نج بر زمين در آسمانگكرديم؛ و به جاي اندوختن همه چيز را ترك مي ،كريم و به جاي جمع كردنپيروي مي

  !شدمتوقف ميهاي زيادي  چه درگيري، كرديم خود را جمع مي
پيش از هر چيز و خواهد كه خدا مي. دانددلبستگي بيش از حد به ماديات را زناي روحاني مي يعقوب 4:4

  . نيستيمصادق  خداكنيم، با ت ميهنگامي كه چيزهاي فاني اين دنيا را محب. ت نماييماو را محببيش از هر چيز، 
چيزهايي داشته باشيم كه در ارادة  يعني اينكه ما شديداً تمايل داريم. پرستي استبت ، نوعياز اين رو طمع

چيزهاي مادي را باالتر از ارادة خدا . ايم هاي روحاني ساخته به بياني ديگر ما در دلهاي خود، بت. خدا نيستند
  . خيانت روحاني نسبت به خداونديعني پرستي بتپرستي است، و  گوييم طمع، بت اينچنين است كه مي. ايم دانسته

كنيم و يا دنياي اي كه بر روي آن زندگي ميمقصود از دنيا، سياره. همچنين دنياپرستي دشمني با خداست
طبيعي اطراف ما نيست، بلكه نظامي است كه انسان در تالشهاي خود براي ارضاي خواهش چشم، شهوت جسم و 

يد دنياي هنر، فرهنگ، آموزش، علم و شا. در اين نظام براي خدا و پسر او جايي نيست. غرور زندگي ساخته است
اما قلمرويي است كه در آن نام مسيح جايي ندارد و يا اصال منع شده است، جز اينكه يك . يا حتي مذهب باشد

خالصه آنكه، اين دنيا، دنيايي است از بشري كه خارج از قلمرو كليساي حقيقي زيست . وجهه رسمي داشته باشد
در . همين دنيا بود كه خداوند حيات و جالل را مصلوب نمود. ه منزله دشمني با خداستدوستي با ايننظام ب. كندمي

پس چقدر دور از ذهن است كه ايمانداران . دنياي مذهبي بودكه در مرگ او نقش اصلي را ايفا نمودحقيقت، 
  . همگام با اين دنيايي كه نجات دهنده را كشت در يك مسير حركت كنند
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روحي كه او را در ما «: گويدآيا گمان داريد كه كتاب عبث مي: ن آيه اين رساله استدشوارتري 5آيه  5: 4
  »ساكن كرده است، تا به غيرت بر ما اشتياق دارد؟

با اينحال اين عبارت نه در عهد عتيق : كندمشكل اول در اين است كه گويي يعقوب دارد از عهد عتيق نقل مي
در وهله اول، گرچه اين عبارت . دو توضيح براي اين مشكل وجود دارد. شودمي و نه حتي در كتب آپوكريفا يافت

دومين راه حل اين مسأله . كنددقيقا در عهد عتيق وجود ندارد، شايد يعقوب به عنوان يك تعليم كلي آن را نقل مي
-بريد كه كتب عبث مييا گمان مي«: در آنجا آيه به دو سوال تقسيم شده است. توان يافتمي RVرا در ترجمه 

در اينجا مقصود اين است كه  »گويد؟ يا روحي كه او در ما ساكن كرده است، تا به حد حسادت مشتاق ماست؟
  . كندطلب نميكتاب مقدس واژه را به عبث صرف نكوهش روح دنيوي و نزاع

به مانند (لقدس است امشكل اينجاست كه ايا روح، روح. مفهوم قسمت دوم آيه است 5دومين مشكل در آيه 
القدسي كه خدا تواند اين باشد كه روحالقدس باشد، پس مفهوم مياگر مقصود روح. يا روح خيانت )NKJVترجمه 

سازد؛ بلكه با غيرت مشتاق است تا تمام شود، جاري نميرا كه موجب نزاع ميدر ما قرار داد حسادت و شهوت 
ادت مدنظر باشد، پس مقصود اين است كه روحي كه در ما ساكن اگر روح حس. وجود خود را وقف مسيح نماييم

  . است، يعني روح حسادت و شهوت، ريشه تمام خيانتها به خدا است
. تواند چقدر شرير باشددر پنج آيه اول ديديم كه طبيعت كهنه ايماندار مي. بخشدليكن او فيض زياده مي 6: 4

خدا را شكر، هرگاه كه . وت خود با شهوات جسم دست و پنجه نرم كنيمايم تابا قآموزيم كه ما رها نشدهاكنون مي
مثل روزهايت، قوت تو ... «: او وعده داده است )16: 4عبرانيان (. بخشدنياز باشد، او با فيض يا قوت زياده مي

   )25: 33تثنيه ( ».خواهد بود

  بخشد،شوند، فيض زياده ميتر ميهرگاه بارها سنگين
  بخشد،شوند، قوت زياده مينجها زياد ميهرگاه كه ر

  شود،تر ميتر شوند، رحمتش زيادههر چه مصيبتها افزون
  .شودتر ميتر شوند، سالمتي زيادههر چه تجربيات افزون

 )Annie Johnson Flint(فلينتجانسون ني ا —   
  

كند، اما در اينجا به نقل مي 34: 3بخشد، از امثال يض مييعقوب براي اينكه ثابت نمايد خدا به اندازه نياز ف
خدا با متكبران مخالفت . اين مفهوم اضافه شده است كه اين فيض به فروتنان وعده داده شده است و نه به متكبران

  . تواند با روح فروتن و شكسته مخالفت كندكند، اما نميمي
يعقوب در برابر . در توبه حقيقي پيگيري شود ذكر شده استكه بايد  ايچهار مرحله 10 – 7در آيات  7: 4

آنها همچون رعد از . كندسخنان همچون تيرهاي الزام كننده در دلهاي ما نفوذ مي. آوردگناهان مقدسين فرياد برمي
سر تعظيم دلهاي ما در برابر تأثير كالم او . گفته استيابيم كه خدا با ما سخن ميما درمي. ريزندتخت خدا فرو مي

  »چه بايد كرد؟«: اما اكنون مسأله در اينجاست كه. آورندفرود مي
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يعني اينكه تسليم او باشيم، آماده شنيدن و . اين است كه خدا را اطاعت نماييم اولين كاري كه بايد انجام دهيم
اين . بايد با ابليس مقاومت كنيمسپس . شق و متكبردل باشيم، نه كلهبايد مهربان و افتاده. اطاعت كردن از او باشيم

همچنين با استفاده از كالم خدا . دهيمها و حرفهاي او انجام ميكار را با بستن قلبها و گوشهاي ما به روي وسوسه
  . اگر مقاومت كنيم، او از ما خواهد گريخت. توانيم حمالت او را دفع كنيمبه عنوان شمشير روح مي

ما بايد باايمان نزد او آييم و هر . دهيماين كار را با دعا كردن انجام مي. ييمسپس بايد به خدا تقرب جو 8: 4
به . يابيم كه او نيز به ما نزديك شده استپس با نزديك شدن به او، درمي. آنچه در دل خود داريم را به او بگوييم

شوي، به او نزديك ميا هنگامي كه كرديم كه او از ما بسيار دور باشد، امخاطر نفساني بودن و دنياپرستي، گمان مي
دستهاي خود را طاهر سازيد، اي گناهكاران و دلهاي خود را : گام چهارم اين است. كنداو ما را بخشيده و احيا مي

ما با اعتراف به گناهان و ترك . هاها و خواستهدست حاكي از عمل ماست و دل بيانگر انگيزه. پاك كنيد، اي دودالن
نياز  ما به عنوان گناهكاران. سازيمو چه بيروني، دستان خود را طاهر ساخته و دلهايمان را پاك مي آنها، چه دروني

  .هاي خود اعتراف كنيمداريم اعمال بد خود را اعتراف كنيم؛ و به عنوان دودالن بايد به انگيزه
اله و گريه نماييد و خنده شما خود را خوار سازيد و ن. اعتراف بايد با اندوه عميق براي گناه همراه باشد 9: 4

. سري جايي نداردآيد، ديگر سبكهنگامي كه خدا با الزام به گناهان مي. به ماتم و خوشي شما به غم مبدل شود
ثمر بودن خود ماتم اعتنايي و بيبلكه زماني است كه بايد در مقابل او به زانو درآمده و براي گناهان، ضعف، بي

ما چه در درون . وتن ساخته و براي ماديگرايي، دنياپرستي و ظاهرپرستي خود اشك بريزيمبايد خود را فر. بگيريم
  . و چه در ظاهر خود بايد ثمرات توبه الهي را ظاهر سازيم

  . افتيم، ما را سرافراز خواهد نموداگر صادقانه به پاهاي او بي. بايد خود را در حضور خدا فروتن كنيم 10: 4
به . غالبا چنين نيستبا اينحال، . نماياند بايد به او پاسخ دهيمدرونمان را به ما مي پس هنگامي كه خداوند

براي لحظاتي به خودمان . گويد در يك جلسه هستيمعنوان مثال گاهي اوقات هنگامي كه خدا با قلب ما سخن مي
د، معموال افراد با شادي و يابجلسه پايان مياما هنگامي كه . كندآييم، و افكار خوبي به ذهنمان خطور ميمي

شود و روح خدا اطفا خورد، قوت محو ميتمام جو جلسه بر هم مي. پردازندسرزندگي به گپ زدن با يكديگر مي
  . شودمي

شخصي . جويي، يا بد گفتن از برادران ديگر استپردازد عيبگناه ديگري كه يعقوب به آن مي 12، 11: 4
اين كار چه نفعي به حال  –د ديگران بپردازيم بايد سه سوال از خود بپرسيم گفته است پيش از اينكه به انتقا

  شود؟ برادرت دارد؟ چه نفعي به حال خودت دارد؟ آيا جالل خدا در آن ديده مي
پس بد گفتن از . گويد كه بايد همسايگان خود را همچون نفس خود محبت نماييمشريعت ملوكانه محبت مي

زير پا . ارزش شمردن آن استهايش، همچون بد گفتن از اين حكم و نيز بين انگيزهيك برادر، يا محكوم كرد
اين كار درست مانند اين است كه . گذاشتن عمدي شريعت به منزله برخورد ناشايست و تحقيرآميز با آن است

زند در مي كسي كه از اطاعت سر باز«. بگوييم شريعت خوب نيست، و ارزش ندارد كه از آن اطاعت كرده شود
- گويد جايگاه يك داور را ميحال كسي كه به برادر خود ناسزا مي ».گويد كه اين نبايد شريعت باشدحقيقت مي
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. داندتسليم شريعت باشد، خود را باالتر از آن مياو به جاي اينكه . شودگيرد، تا اينكه كسي باشد كه بر او حكم مي
  بگيرد و بر ديگري حكم كند؟  كند كه جايگاه خدا راچه كسي جسارت مي

هاي توخالي و مطمئن به خودي است كه بدون توكل گويد برنامهگناه بعدي كه يعقوب از آن سخن مي 13: 4
به . كشد كه برنامه كاملي براي آينده خود دارداو تاجري را به تصوير مي )16 – 13آيات (. شودبه خدا اجرا مي

؛ )يك سال(؛ مدت زمان )فالن شهر(؛ مكان )ما(؛ كاركنان )امروز و فردا(انديشد او به زمان مي: جزئيات توجه كنيد
اين تصوير چه كم دارد؟ او هيچگاه در تجارت خود خدا را در . )نفع بردن(بيني شده ؛ ونتيجه پيش)تجارت(عمل 

-ما صرفا اين كار را كردن فيريزيها را انجام دهيم، ادر زندگي، الزم است كه براي آينده برخي برنامه. گيردنظر نمي

هاي خواهمبه عنوان مثال به مي. خود عصاره گناه است »خواهيممي«و يا  »خواهممي«گفتن . النفسه گناه است
به آسمان صعود نموده، كرسي خود را باالي ": گفتيو تو در دل خود مي«: توجه كنيد 14، 13: 14 شيطان در اشعيا

باالي بلنديهاي ابرها صعود . هم افراشت، و بر كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمودستارگان خدا خوا
  »".كرده، مثل حضرت اعلي خواهم نشست

دانيم فردا ما نمي )28: 3امثال ( »فردا... مگو «. اطمينان داشتن در مورد فردا چدنان عمل درستي نيست 14: 4
  . بيني استزودگذر و غيرقابل پيش »دود سيگار«زندگي ما همچون . شودچه مي
ما بايد با اين حقيقت . ها با خدا مشورت نماييم تا بر طبق اراده او انجام شوندبايد در تمام برنامه 15: 4

مانيم و چنين و چنان اگر خدا بخواهد، زنده مي«: ما بايد بگوييم. زندگي كنيم كه سرنوشت ما در دستهاي اوست
نزد شما خواهم ... اگر خدا بخواهد «: نويسداز اين رو، پولس رسول در كتاب اعمال رسوالن چنين مي ».مكنيمي

 ».لكن به زودي نزد شما خواهم آمد، اگر خداوند بخواهد«: نويسدمي 19: 4، او در اول قرنتيان )21: 18( ».برگشت
اين دو حروف، ابتداي دو . گيرندن توكل خود به خدا به كار ميرا براي بيا »D.V .«گاهي اوقات مسيحيان حروف 

  . است »به خواست خدا«هستند، كه معنايش  Deo volenteواژه التين 
هاي عالي خود براي آينده مسيحيان به برنامه. كنيدنويسد، اما الحال به عجب خود فخر مييعقوب مي 16: 4

آنها به . كردند، به اين اعتماد كه هيچ چيزي برنامه آنها را برهم نخواهد زدخود فخر ميآنها به اعتماد . باليدندمي
- چنين فخري بد است چرا كه خدا را در نظر نمي. كردند كه گويي مالك سرنوشت خود هستنداي عمل ميگونه

  . گيرد
به  »نيكويي كردن«چارچوب در اي . پس هر كه نيكويي كردن بداند و به عمل نياورد، او را گناه است 17: 4

اگر . معناي در نظر داشتن خدا در هر جنبه از زندگي است، يعني اينكه لحظه به لحظه در توكل به او زيست نماييم
- مسلما اين اصل كاربردي و سيع. كنيمولي در انجام آن قصور بورزيم، ما آشكارا گناه مي. بدانيم كه بايد چنين كنيم

اگر فرصتي براي نيكويي كردن پيش بيايد، مسئوليم كه آن كار را انجام . ي گوناگون زندگيدر قسمتها. تر دارد
عدم انجام آن كار به منزله گناه كردن به . دانيم چه كاري درست است، ما وظيفه داريم به آن عمل كنيماگر مي. دهيم

  . خدا، به همسايگان و حتي به خودمان است
ريزي بدون توكل به خداوند را در بوته طمع ما، بدگويي كردن و برنامه هاي ما،، نزاع4يعقوب در باب 

ايا در تقالي به دست آوردن بيشتر هستم يا به  –ها را از خود بپرسيم پس بياييد اين سوال. دهدآزمايش قرار مي
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كنم؟ زي دعا ميورزم؟ آيا پيش از خريد چيام؟ آيا به كساني كه بيشتر از من دارند حسادت ميآنچه دارم راضي
گويم؟ آيا زنم؟ آيا بر عليه برادران خود سخن ميگويد، آيا از تسليم شدن سر باز ميهنگامي كه با من سخن مي

  كنم؟ ريزي ميبدون مشورت با خداوند برنامه
  

  )6 - 1: 5. (دولتمندان و افسوس آنها در آينده. 9
. پردازداش، اكنون به تقبح گناهان ثروتمندان ميهترين قسمتهاي رساليعقوب در يكي از نافذترين و دقيق

در حقيقت، اين انتقاد آنقدر قوي است كه به ندرت . پردهآيند، رك و بيهمچون ضربات چكش فرود ميسخنان او 
  . شوددر مورد اين آيات وعظ مي

وتمندان در استفاده از ثروت او در برابر ناكامي ثر. كندعدالتي اجتماعي را ايفا مييعقوب در اينجا نقش نبي بي
او كساني را كه با سوءاستفاده از كارگران خود صاحب ثروت . آوردخود براي تسكين نيازهاي مردم فرياد برمي

سرانجام، او ثروتمندان . شودجويي و زندگي مجلل نكوهش مياستفاده از ثروت براي لذت. كنداند محكوم ميشده
  . كشدبه تصوير مي را همچون حاكمان متكبر و ستمگر

خواند تا به جهت مصيبتهايي كه در آينده تجربه خواهند كرد گريه و ولوله ابتدا او دولتمندان را مي 1: 5
خواهند ديد كه . پس از شرمندگي و پشيماني پر خواهند شد. آنها به زودي خدا را مالقات خواهند كرد. نمايند

آنها به خاطر طمع و . اند ماتم خواهند گرفتصتهايي كه از دست دادهآنها براي فر. اندمباشران وفاداري نبوده
آنها درخواهند يافت كه . آنها به خاطر اعمال ناعادالنه خود محكوم خواهند شد. خودخواهي خود خواهند گريست

حد و بي جوييهايو به خاطر لذت. كردند نه در خداونداند چرا كه امنيت را در اموال دنيا جستجو ميگناه كرده
گناه اول، گناه اندوختن . كنديعقوب چهار گناه اصلي ثروتمندان را ذكر مي. حصر خود اشكهاي تلخ خواهند ريخت

  . ثروت است
زر و سيم شما زنگ شده و زنگ ! هايتان را بيد خوده استثروت شما تباه شده و جامه«: گويديعقوب مي 2: 5

  )هزاره( ».آتش گوشت بدن شما را خواهد خورد آنها عليه شما سخن خواهد گفت و همچون
به عنوان مثال، ممكن است شخصي يك شبه . گويد كه ثروتمند بودن گناه استهيچگاه نميمقدس  كتاب

اما كتاب مقدس تعليم . فرصتي عايدش شود و مسلما او در به دست آوردن آن ثروت مرتكب گناهي نشده باشد
ها براي گنج«. كندخداوند عيسي به صراحت تمام اندوختن ثروت را منع مي. تدهد كه ثروت اندوختن گناه اسمي

بلكه . نمايندزنند و دزدي ميرساند و جايي كه دزدان نقب ميخود بر زمين نيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان مي
زنند و دزدان نقب نمي رساند و جايي كهها به جهت خود در آسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان نميگنج

  )21 – 19: 6متي ( ».زيرا هر جا گنج تو است دل تو نيز در آنجا خواهد بود. كننددزدي نمي
در روزگار كتاب مقدسي ثروت . دولت، رخت، طال و نقره: گويدبه چهار شكل از ثروت سخن مي يعقوب

دولت «: گويدشايد هنگامي كه يعقوب مي. دلباس، طال و نقره بو: عموما به شكل گندم، روغن، و ديگر توليدات
نكته در . گرديده استهاي آنان پر از كرم شده و روغ آنها متعفن مقصودش اين است كه گندم ».شودشما فاسد مي
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شد از آنها براي سير كردن مي. شوندشوند كه در نهايت فاسد مياينجاست كه اين چيزها آنقدر روي هم انباشته مي
هنگامي كه از  ».شودرخت شما بيد خورده مي«گويد، او مي. ارزش هستنداستفاده كرد، ولي اكنون بي گرسنگان

اما هنگامي كه گنجه خانه آنقدر از لباس پر است كه به . آيدشود چنين باليي بر سرشان نميلباسها استفاده مي
در نظر يعقوب هنگامي كه افراد بسياري در نياز . ندگيرشود، در معرض آسيب بيد قرار ميندرت از آنها استفاده مي

  . برند، اندوختن لباس از نظر اخالقي اشتباه استشديد به سر مب
خورد و زنگ آنها بر شما شهادت خواهد داد، و مثل آتش گوشت شما را طال و نقره شما را زنگ مي 3: 5

شوند، و در شرايطي كه در جاي نامطلوبي نگ ميرزند، بلكه تيره شده و كمطال و نقره زنگ نمي. خواهد خورد
دولتمندان به جاي اينكه ثروت خود را به كار اندازند، گرسنگان را غذا . رودانباشته شوند، احتمال پوسيدن آنها مي

 »تنگيروز «دهند، بينوايان را بپوشانند، براي بيماران دارو تهيه كنند، و انجيل را منتشر نمايند، ثروت خود را براي 
  . شوداي ندارد، و سرانجام ضايع مياين ثروت براي هيچكس فايده. اندوزندمي

اگر اين . گويد، گواهي خواهد بود بر عليه دولتمندانزنگ، كه از استفاده نادرست و تباه شدن سخن مي
امروزي صادق موضوع در مورد ثروتمندان روزگار يعقوب صحت داردريال پس چقدر بيشتر در مورد ايمانداران 

است؟ اگر امكانات انتشار انجيل را داشتيم، اما از آنها استفاده نكرديم چه اعتراضي خواهيم داشت؟ اگر اموال دنيا 
مثل آتش ... زنگ آنها «توانستيم از آنها براي نجات جانها استفاده كنيم؟ عبارت ايم در حالي كه ميرا اندوخته

معنا است كه ناكامي آنها در راه استفاده ثروت براي خيريت ديگران، موجب بدين  »گوشت شما را خواهد خورد
رحمي، خودخواهي و طمع را اگر چشمان آنها سرانجام باز شود تا بي. شديدترين رنجها و پشيماني خواهد شد

، و گزنده اي سوزان، تجربه)قيمتهاي گرانهاي مجلل، اتومبيلجواهرات گرانبها، لباسهاي فاخر، خانه(ببينند 
  . خواهند داشت

پردازد، به دست آوردن ثروت از راه خوردن حقوق ديگران با آن به مقابله ميگناه دومي كه يعقوب  4: 5
ها اعتراض گرچه ممكن استعمله. شدنددروند از حقوق عادالنه خود محروم ميها را ميهايي كه كشتهعمله. است
اما با اينحال، فرياد . هيچكس بر روي زمين نبود كه از حق آنها دفاع نمايد. درسيكردند، اما كسي به داد آنها نميمي

دهد به دفاع از او كه به لشكرهاي آسمان فرمان مي. رسيده است )خداوند لشكرها(النجود هاي ربآنها به گوشه
ب مقدس نه تنها پس، كتا. خداوند، خداي قادر مطلق براي آنها انتقام خواهد گرفت. محرومان برخواهد خواست

يعقوب عالوه بر گناه عدم پرداخت . كنداندوختن ثروت، بلكه كسب ثروت به روشهاي ناعادالنه را نيز محكوم مي
رشوه دادن به مقامات . مزد حقيقي كارگران، عوايد حاصل از باج و خراج، تقلب در وزن كردن و اندازه گرفتن

  . كندو كتاب را نيز ذكر ميو غيره، تبليغات دروغ، و تقلب در حساب  دولتي
جواهرات گرانبها، لباسهاي فاخر، . كندسپس يعقوب زندگي تجمالتي ثروتمندان را نكوهش مي 5: 5

توانند ثروت خود را بر باد دهند، در حالي كه افراد بسياري در چگونه مي - هاي مجللخوراكهاي لذيذ، و خانه
كاريهاي كليسا و مسيحيان را توانيم ثروت و افراطان كنيم، چگونه ميتنگنا قرار دارند؟ يا اگر به شكل امروزي بي

در چنين دنيايي، چگونه . ميرندكنيم كه روزانه هزاران نفر از گرسنگي ميتوجيه نماييم؟ ما در دنيايي زندگي مي



 

- ٣٩ - 

توانيم پول ه ميهاي سرعتي خود را توجيه نماييم؟ چگونها، و قايقهاي لوكس خود، ليموزينتوانيم، اتومبيلمي
  جويي بكنيم؟ قيمت، رستورانهاي درجه يك و هرگونه لذتهاي گرانخداوند را صرف هتل

گويند تا هنگامي كه حتي اندازه دنيا، الگوي نجاتدهنده، و غريزه دلسوزي به ما ميتعليم كتاب مقدس، نياز بي
  . الت زيست نماييميك جان پيغام انجيل را نشنيده است اشتباه است كه در رفاه و تجم

اند كه دلهاي خود كنند و غرق در تجمالت هستند به كساني تشبيه شدهكساني كه در ناز و نعمت زندگي مي
سازند، و يا همچون سربازاني كه همچون حيوانات، خود را براي قرباني فربه مي –پرورند را در يوم قتل مي

  . شوندآنها هالك ميكنند، در حالي كه ديگران در اطراف چپاولگري مي
رسانند، و او با آنها دهند و او را به قتل ميآخرين اتهام دولتمندان اين است كه آنها بر مرد عادل فتوي مي 6: 5

با اينحال بيشتر رهبران مذهبي در مرگ . برخي بر اين باورند كه اين عادل، خداوند عيسي است. كندمقاومت نمي
يعقوب به رفتار خشن . گناه بدانيمنماينده انسانهاي بيشايد بهتر آن باشد مرد عادل را  .بودند تا دولتمنداناو مجرم 
آنها زيردستان خود را با اتهام . كنداي كه ثروتمندان معموال نسبت به زيردستان خود دارند فكر ميو احمقانه

اند، نه مستقيما، دستان خود را كشتهآنها زير. كنند، با زبان تند خود، و سرانجام با دلهاي خوددروغين محكوم مي
اعتراض .گناه از هيچ كمكي برخوردار نيستبي. بلكه با خواستن كار بيش از حد از آنها و در مقابل پرداخت اندك

  .كردن ممكن است به خشونت بيشتر و يا عزل شدن از شغل منجر شود
  )12 -  7:5. (ترغيب به صبر. 10

انگيزه براي صبر . كند كه صبر كنندپردازد، و آنها را ترغيب مين ستمديده مياكنون يعقوب به ايماندارا 7:5
عهد . اي باشد به ربوده شدن ايمانداران و يا بازگشت مسيحتواند اشارهاين امر هم مي. است »آمدن خداوند«كردن 

  . شمارداي براي صبر برميجديد هر دوي آن را انگيزه
اي طوالني بلكه دوره. كاردكند، نمياو در همان روزي كه درو مي. كشدوير ميدهقان نياز به صبر را به تص

بارد، كه سپس در پايان فصل باران آخر مي. ابتدا بايد باران اولين ببارد، موجب شود كه دانه جوانه بزند. كندصبر مي
اين وعده كه . داننداول و آخر مي اي به بارانبرخي اين مثل را اشاره. آميز محصول الزم استبراي باروري موفقيت

بركات پنطيكاست در آغاز دوران كليسا، پيش از بازگشت خداوند تكرار خواهد شد، اما آهنگ كلي عهد جديد به 
دليلي وجود ندارد كه بقيت وفادار ايمانداران را از انتظار براي  با اينحال .كندنظر چنين انتظاري را تشويق نمي

  بهترين راه براي خوشامد گفتن به نجات دهنده چيست؟ . منع كنيما خداوند و بشارت دني
. پس قوم او بايد صبر نمايند، همچون يك دهقان. با آمدن خداوند اشتباهات زمين درست خواهد شد 8: 5

  . دلهاي آنان با اطمينان از آمدن او پايدار بايستد
اين عادت . ها بر عليه يكديگر به پاخيزند، چندان عجيب نيست كه قربانيبه هنگام جفا و پريشاني 9: 5

. عجيب ما انسانها است كه به هنگام فشار و مشكالت خشممان بر عليه كساني كه دوستشان داريم افروخته شود
اين آيه براي آن دسته از خادماني كه . از يكديگر شكايت مكنيد، مبادا بر شما حكم شود: دهدپس كالم هشدار مي

سرانجام . ما نبايد اجازه دهيم خشم بر ما غلبه كند. كنند، پيغامي داردر كنار يكديگر كار ميتحت شرايط دشوار د
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ما . به زودي در مقابل تخت داوري مسيح خواهيم ايستاد. دانداو افكار ما را مي! اينكه، داور بر در ايستاده است
  . نبايد حكم كنيم، تا مبادا بر ما حكم كرده شود

توجه نماييد كه زحمت پيش از . شونداي از زحمت و صبر ذكر ميعتيق به عنوان نمونهانبياي عهد  10: 5
همانگونه كه قبال هم شرح داديم، صبر در عهد  )3: 5روميان ( ».كندمصيبت، صبر را پيدا مي«. صبر آمده است

رحمانه مورد اذيت و آزار بي انبيا به خاطر وفاداري در اعالم كالم خدا. جديد به معناي بردباري و استواري است
  )40 – 32، 27: 11عبرانيان ( ».چون آن ناديده را ديدند، استوار ماندند«با اينحال . قرار گرفتند

نگريم، انبيايي همچون اشعيا، ارميا و دانيال ما به خاطر زندگي پر از در كمال احترام به انبياي گذشته مي 11: 5
ما موافقيم كه حق با . ناميمبه اين خاطر آنها را خوشحال مي. شويمنها احترام قايل ميغيرت و وفاداري آنها، براي آ

خوب، بايد به ياد آوريم كه آنها تجربيات و رنجهاي بسياري متحمل شدند، و آنها با صبر . آنها بود و دنيا در اشتباه
  . ين است كه ما نيز همچون آنها عمل كنيمباشيم، تنها راه معقول اخواهيم خوشحال اگر مي. و بردباري تاب آوردند

در طول تاريخ بسيار اندك هستند انسانهايي كه همچون ايوب . اي عالي از صبر و بردباري استايوب نمونه
در پايان، به . با اينحال او هيچگاه خدا را لعنت نكرد، و او را رها نكرد. متحمل اين همه رنج و عذاب شده باشند

  . خدا به مانند هميشه خود را بغايت مهربان و كريم ظاهر ساخت. ش يافتخاطر صبر خود پادا
، ممكن است وسوسه )پيامدي كه خداوند ظاهر ساخت(را ندانيم  »انجام كار خداوند«اگر مقصود يعقوب از 

 )17 – 3: 73مزمور (. هنگامي كه آساف كاميابي متكبران را ديد حسد برد. شويم كه حسادت ورزيم يا گناه بكنيم
سپس او به مكان مقدس خداوند رفت و به عاقبت . شدانديشيد، بيشتر آشفته ميهر چه بيشتر به اين موضوع مي

او  15: 17در مزمور . اي داشتداود هم چنين تجربه. اين امر موجب شد تمام حسادت او برطرف شود. آنها پي برد
در . ا اين اوصاف، شايسته آن است كه ايماندار صبور باشدب. كندنصيب ايمانداران در زندگي آينده را توصيف مي

 – 10: 42ايوب (. مورد ايوب، انجام كار خداوند را ديديم، يعني اينكه خدا در برابر آنچه كه داشت به او عطا كرد
15(  

- در اينجا موضوع بر سر بي. شودتجربيات گاهي به صورت سوگند نيز ظاهر مي ناشكيبايي به هنگام 12: 5

مورد از نام در اينجا استفاده بي. بلكه مسأله بر سر سوگند ياد كردن در محكمه است. رمتي نيست، و نه لعنتح
مسيحيان نبايد به . دهند منع شده استخداوند و يا برخي از نامهاي ديگر كه بر صداقت سخن شخص گواهي مي

شناسند بايد بتوانند بر اين ني كه او را ميكسا. كسي يا هر چيزي سوگند ياد كنند، نه به آسمان و نه بر زمين
  . باشد »ني«او  »هايني«و  »بلي«او  »هايبلي«حقيقت اتكا كنند كه 

به «؛ »خدا شاهد«؛ »محض رضاي خدا«اي همچون توان در مورد عبارات بيهودهاين عبارت را همچنين مي

  . كار برد ؛ و يا عباراتي نظير آن به »خدا

نام يهوه، خداي  «: شايد او فرمان سوم را مدنظر دارد )يا رياكاري(. گويد، مبادا در تحكم بيفتيديعقوب مي
  )7: 20خروج ( ».گناه نخواهد شمردخود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسم او را به باطل برد، بي
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  )20 -  13: 5. (دعا و شفاي بيماران. 11
اين واژه چه به صورت فعل و يا اسم هفت بار در اين رساله به . ن آيات پاياني رساله يعقوب دعا استمضمو
  . خوردچشم مي

هنگامي كه در تنگنا قرار داريم بايد با التماس . در هر موقعيت از زندگي، بايد با دعا نزد خداوند برويم 13: 5
خواهد كه ما در تمام او مي. لب خود را به سوي او بگشاييمبه هنگام شادي بايد با شكرگزاري ق. نزد او برويم

  . شرايط زندگي خود او را در كنار خود داشته باشيم
ما نبايد به آنچه كه راتر فورد . ما بايد خدا را علت اصلي تمام چيزهايي كه در زندگي داريم، بدانيم

)Rutherford(  اگر اجازه دهيم بازيچه شرايط . ناميده است، نگاه كنيم »هاگردش سر در گم چرخهاي معلول«آن را
نبايد به هيچ دستي بنگريم، جز . زندگي شويم، يا اينكه منتظر بمانيم شرايط تغيير يابند شكست خواهيم خورد

  . دستان او
اين قسمت ما را با . ترين قسمتهاي اين رساله، و يا شايد كل عهد جديد باشداين قسمت يكي از پرجنجال

پيش از اينكه به تفصيل در مورد اين آيه بحث كنيم، بهتر . سازدجايگاه شفا در زندگي ايماندار امروزي روبرو مي
  . آموزد را از نظر بگذرانيماست آنچه كتاب مقدس درباره بيماري و شفا به ما مي

  اي بر شفاي الهيضميمه
اگر گناه هيچگاه وارد جهان . جهان استمسيحيان همه موافقند كه بيماري به طور كلي پيامد گناه در  .1

  . اي نبودشد، هيچ بيمارينمي
در مورد  30: 11در اول قرنتيان . گاهي اوقات بيماري پيامد مستقيم گناه در زندگي شخصي است .2

خوانيم كه به خاطر تفتيش نكردن گناه در زندگي خود، يعني بدون اينكه گناهي برخي از قرنتيان مي
 . اندتوبه كنند، در شام خداوند شركت جسته را اعتراف كرده و

رغم اينكه ايوب مرد عادلي بود اما علي. همه بيماريها پيامد مستقيم گناه در زندگي شخصي نيست .3
: 2فيليپيان (وقفه براي خداوند بيمار شده بود اپافروديتوس به خاطر كار بي )3، 2: 9يوحنا (. بيمار شد

سوم يوحنا (. ما از نظر فيزيكي وضعيت چندان خوبي نداشتغايوس سالمت روحاني داشت ا )30
  )2آيه 

. شيطان بود كه باعث شد بدن ايوب از دمل پر شود. گاهي اوقات بيماري پيامد عمل شيطاني است .4
را به آن وضع دچار كرده بود، به طوري كه  )17 – 10: 13لوقا (شيطان بود كه زن  )7: 2ايوب (

شيطان او را به مدت هجده سال ... و اين زن «: ر نبود خود را راست كندپشتش خميده شده بود و قاد
خاري «او آن را . پولس ضعفي داشت كه باعث و باني آن شيطان بود )16: 13( ».تا به حال بسته بود

 )7: 12دوم قرنتيان (. ناميده بود »فرشته شيطان، تا مرا لطمه زند... در جسم 

يهوه شفا «يكي از مفاهيم عهد عتيق . در واقع تمام شفاها منشاء الهي دارد. تواند شفا دهدخدا مي .5
از كتاب مقدس **. ما بايد در هر شفايي عمل خداوند را اقرار نماييم )26: 15خروج (. است »دهنده
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گاهي اوقات او توسط عملكرد بدن شفا . پيدا است كه خدا روشهاي گوناگوني براي شفا دادن دارد
دانند پزشكان مي. هاي عجيبي در بدن انسان قرار داده استاو براي بهبودي شخص قدرت .دهدمي

گاهي اوقات شفا توسط مصرف كردن دارو . كه بيشتر بيمارها به هنگام صبح وضعيت بهتري دارند
به جهت شكمت و ضعفهاي «: كندبه عنوان مثال پولس به تيموتائوس توصيه مي. شودحاصل مي

رهايي از ترسهاي نهفته، «گاهي او از طريق  )23: 5اول تيموتائوس ( ».شرابي كم ميل فرمابسيار خود 
گاهي او از طريق پزشكان و . دهدشوند، شفا ميكه غالبا موجب بيماري مي »خشم، نگرانيها و گناهان

پولس از  )12: 9 متي(. عيسي به وضوح تعليم داد كه بيماران به طبيب نياز دارند. دهدجراحان شفا مي
كه مسلما لزوم وجود يك پزشك در ميان  )14: 4كولسيان (. كندياد مي »طبيب حبيب«لوقا به عنوان 

 همانگونه كه دوبويس. بردخدا در خدمت شفا پزشكان را به كار مي. كندمسيحيان را تصديق مي
)Dubois (دهدبندد و خدا شفا ميجراح زخمها را مي«: پزشك جراح معروف فرانسوي گفته است.«  

-هاي بسياري از اين موضوع در اناجيل يافت مينمونه. دهدآسا نيز شفا مياما خدا به شكل معجزه .6

دهد، و نيز نبايد بگوييم كه او درست نيست كه بگوييم خدا معموال به اين شكل شفا مي. شوند
ه ما را از شود كه امروزيافت نميدر كتاب مقدس هيچ عبارتي . دهدهيچگاه به اين شكل شفا نمي

  . ساي خدا مأيوس نمايدآايمان به شفاي معجزه
سيس را در سليتس بيمار فپولس تر. اما بايد روشن سازيم كه اراده خدا هميشه شفا دادن نيست .7

 – 7: 12دوم قرنتيان (. خداوند خار در جسم پولس را شفا نداد )20: 4دوم تيموتائوس (. واگذارد
 ! مردندشدند و نميراده خدا هميشه شفا دادن بود، برهي هيچگاه پير نمياگر ا )10

در . خدا وعده نداده كه هر بيماري را شفا بخشد، شفا چيزي نيست كه ما بتوانيم از او مطالبه نماييم .8
 . ، شفا همچون رحمت توصيف شده است، نه چيزي كه حق مسلم ما باشد27: 2فيليپيان 

شفا وجود دارد، با اينحال تمام بركاتي كه در  »كفاره«كه به طور كلي در در حالي كه درست است  .9
به عنوان مثال، كار مسيح براي ما نجات جسم را به . كفاره وجود دارد هنوز به ما عطا نشده است

در آن زمان ما  )23: 8روميان (همراه داشته است، اما تا هنگامي كه مسيح براي مقدسين خود بازگردد 
 . خالصي خواهيم يافت از تمام بيماريها كامال

اگر چنين بود، برخي تا به ابد زندگي . ايماني استدرست نيست كه بگوييم شفا نيافتن حاصل بي .10
ان آنها زنده و پر از شهامت اما ايم. پولس، ترفسيس، و غايوس شفا نيافتند. اما چنين نيستكردند؛ مي
 .بود

بينيم كه چقدر اين آيات با تعلين كتاب مقدس در مورد شفا ، مي5عقوب باب بياييد بازگرديم به ي 15، 14: 5
  : مطابقت دارد

و هرگاه كسي از شما بيمار باشد، كشيشان كليسا را طلب كند تا برايش دعا نمايند و او را به نام خداوند به «
خواهد برخيزانيد، و اگر گناه و دعاي ايمان، مريض را شفا خواهد بخشيد و خداوند او را . روغن تدهين كنند

  ».كرده باشد از او آمرزيده خواهد شد
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توانستيم اطمينان حاصل نماييم كه هر اگر اين دو ايه تنها آيات كتاب مقدس در مورد شفا بودند، آنگاه مي
مقدس با اينحال، از آيات ديگر كتاب . يافتشخص مسيحي با انجام مراحل فوق از هر بيماري در زندگي شفا مي

رسيم كه يعقوب درباره هر نوع بنابراين به اين نتيجه مي. چنين پيداست كه اراده خدا هميشه شفا دادن نيست
كليد درك اين قسمت . گويد، بلكه شكل خاصي از بيماري كه پيامد برخي شرايط خاص استبيماري سخن نمي

شفا در اين قسمت با بخشش گناهان سر . شودافت ميي ».اگر گناه كرده باشد، از او آمرزيده خواهد شد«در عبارت 
  . و كار دارد

در اينجا احتماال مقصود شخصي است كه مرتكب گناهاني شده است كه شهادت كليساي محلي خود را 
داند كه اين بيماري نتيجه او مي. درست پس از اين عمل او بيماري به سراغش آمده است. دار ساخته استخدشه

او از . كندخدا براي اينكه او را احيا كرده و به آغوش جماعت بازگرداند، تنبيهش مي. ود استمستقيم گناه خ
-اما از آنجايي كه اين گناه شهادت همه جماعت را خدشه. كندگناهان خود توبه كرده و در حضور خدا اعتراف مي

آنها برايش دعا كرده و او . واهد كردخواند و در حضور آنان نيز اعتراف كامل خدار ساخته است، او كشيشان را مي
. اين دعاي ايمان مريض را نجات داده و خداوند او را خواهد برخيزانيد. كنندرا به نام خداوند به روغن تدهين مي

اين يك وعده مسلم خداوند است كه در جاييكه بيماري نتيجه مستقيم گناه باشد، و در جاييكه به گناه اعتراف شود 
  .كه گفته شد توبه صورت پذيرد، خداوند شفا خواهد دادو به آن شكلي 

 »كند؟دانيد كه شخصي مرتكب گناه شده و توبه نموده و اعتراف مياز كجا مي«: ممكن است برخي بگويند
دانيم كه گناهان تنها به خاطر گويد و ما مياز بخشش گناهان او سخن مي 15پاسخ اين است كه قسمت پاياني آيه 

  )9: 1اول يوحنا (. شوندبخشيده مياعتراف 
بلكه . گويد كه او مرتكب گناه شده استاين جمله نمي«: و ممكن است شخصي ديگر اعتراض كرده، بگويد

اين موضوع درست اما چارچوب كلي متن درباره اعتراف به گناهان و احياي » ”.اگر گناه كرده باشد”: گويدمي
نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براي يكديگر «: يه بعدي توجه نماييدبه ا. گويدشخص مرتد سخن مي
ذكر شده است، داوري خدا بود بر اسراييل به خاطر  18و  17اي كه در آيات خشكسالي ».دعا كنيد تا شفا يابيد

ودند، خشكسالي متوقف پس از اينكه قوم توبه نمودند و او را به عنوان خداي حقيقي خود اقرار نم. گناهانشان
نيز به وضوح در مورد احياي يك شخص گناهكار در كليسا سخن  20و  19آيات  )39: 18اول پادشاهان (. گرديد

  . گويدمي
اش گويد كه شفايي كه خدا وعده داده براي شخصي است كه بيماريبه ما مي 20: 13چارچوب كلي يعقوب 

مسئوليت كشيشان است كه برايش دعا . كندكشيشان اعتراف ميحاصل گناه است، و به گناهان خود در حضور 
اند كه روغن در اينجا كاربرد پزشكي دارد چرا كه در برخي چنين تفسير كرده. نمايند و او را به روغن تدهين نمايند

ر اينجا ديدگاهي ديگر اين است كه استفاده آئيني از روغن د )34: 10لوقا (. زما ن يعقوب روغن يك نوع دارو بود
به بياني ديگر، تدهين بايد با اقتدار او و در . شودتقويت مي »به نام خداوند«اين ديدگاه با عبارت . مدنظر است

اول (. كردنداساي امراض استفاده ميگاهي رسوالن از روغن براي درمان معجزه. شداطاعت كالم او انجام مي
  )9: 12قرنتيان 
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دوره فيض مغايرت دارد، چرا كه دوره فيض بر  بااستفاده آئيني از روغن برخي اعتراض خواهند كرد كه 
كنيم، با اينحال، ما از نان و شراب به عنوان نمادي از بدن و خون مسيح استفاده مي. كندها تأكيد نميمراسم و آئين

نمادي باشد بر اطاعت كنند تا همچنين زنان در جماعت پوششي به سر مي. كنيمما براي تعميد از آب استفاده مي
  پس چرا بايد نسبت به استفاده آئيني از روغن اعتراض كنيم؟ . آنها از مرد

اين دعاي ايمان است، چرا كه بر وعده كالم خدا . بخشدخدا در پاسخ به دعاي ايمان شخص را شفا مي
شخص بيمار چقدر ايمان اصال مسأله بر سر اين نيست كه كشيشان چقدر ايمان دارند، و يا اينكه . استوار است

توانند با اطمينان كامل دعا نمايند، زيرا خدا وعده داده است هنگامي كه اين شرايط به طور كامل كشيشان مي. دارد
  . انجام شود شخص را برخيزاند

در مواردي كاربرد دارد كه بيماري شخص  15و  14توانيم بگوييم كه جان كالم اين است كه آيات پس مي
كند، او بايد كشيشان برد و توبه ميهنگامي كه او به اين موضوع پي مي. اش استقيم گناه در زندگيپيامد مست

در مقابل آنها بايد براي او دعا نمايند و او را بهنام خداوند . كليسا را طلب كند و در حضور آنان كامال اعتراف نمايد
و دعا كنند، چرا كه خدا در اينجا وعده داده است آنها را توانند براي احياي ايمان اآنها مي. به روغن تدهين كنند

  . شفا بخشد
هر شخصي با . نزد يكديگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براي يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيد -الف 16: 5

. گوييمكند كه بايد تمام گناهان مخفي خود را به ديگران بمطالعه اجمالي اين عبارت اين فكر به ذهنش خطور مي
گويد كه اگر نسبت به شخصي ديگر مرتكب گناه شويم، بايد يعقوب در درجه اول مي! اما مقصود اصال اين نيست

  . ايم برويم و به گناه خود اعتراف كنيمنزد آن شخصي كه نسبت به او مرتكب خطايي شده
در ما  م و اجازه دهيم نفرتبه جاي اينكه در دل خود كينه نگاه داري. همچنين بايد براي يكديگر دعا كنيم

  . شكل بگيرد، بايد با اعتراف و دعا با ديگران مشاركت برقرار نماييم
توجه نماييد كه يعقوب چگونه اعتراف، دعا و شفا را به . شفاي جسم به احياي روحاني تشبيه شده است

انسان داراي سه . م و روحاي است آشكار به ارتباط حياتي ميان جساين موضوع اشاره. سازديكديگر مربوط مي
هاي ديگر چيزي كه بر يك جنبه تأثير بگذارد، بر جنبه )23: 5اول تسالونيكيان (. روح، جان و جسم –جنبه است 

به عنوان مثال، او بود كه جذام را تشخيص داد، و او بود كه كه اعالن نمود شفا يافته . هم تأثير خواهد گذاشت
مقام كهانت و پزشك با يكديگر نشان داد كه ميان روح و جسم ارتباط نزديكي  خداوند با درهم آميختن دو. است

  . وجود دارد
كند كه ممكن رشته طب روان تني اين ارتباط را دريافته است و آن دسته از مشكالت شخصي را بررسي مي

اپاكي، قدرت و رهايي از گناه، ن. اما طب مدرن عالجي براي گناه ندارد. است به اختالالت جسمي منجر شود
غالبا ما . مجازات گناه تنها به واسطه خون مسيح، و توسط اعتراف نزد خدا و نزد انسان انجام خواهد پذيرفت

بيشتر مايل هستيم كه بگوييم، بيماري حاصل از گناه، پيامد گناهاني همچون پرخوري، اضطراب، خشم، نداشتن 
آورد و گاهي گناه در زندگي بيماري به همراه مي. است كاري، حسادت، خودخواهي و غرورروحيه بخشش، افراط

ما بايد به محض آگاهي يافتن از گناه در زندگي خود به آن اعتراف كرده و توبه  )30: 11اول قرنتيان (.هم مرگ
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 عالوه بر اين، گناهان نسبت به ديگران نيز بايد نزد آنها. تمام گناهان بايد نزد خدا اعتراف كرده شوند. نماييم
  . اين امر هم براي سالمت روحاني و هم سالمت جسم ما حياتي است. اعتراف كرده شود

الياس انساني بود همچون ما، اما چون . دعاي مرد پارسا، قدرت دارد و بسيار ثمربخش است 18 –ب  16: 5
و از آسمان باران  با تمام وجود دعا كرد كه باران نبارد، سه سال و نيم باران بر زمين نباريد؛ و باز دعا كرد

  ) JBP -هزاره (. باريد و زمين محصول به بار آورد

او توسط . در آن زمان اخاب پادشاه اسراييل بود. ثبت شده است 10: 19 – 1: 17اين واقعه در اول پادشاهان 
عمال اخاب در ا«. پرستي سوق دادهمسرش ايزابل، به پرستش بت بعل روي آورد، و قوم را به اين شكل به بت

خود افراط نموده، خشم يهوه، خداي اسراييل را بيشتر از جميع پادشاهان اسراييل كه قبل از او بودند، به هيجان 
  . خشكسالي نتيجه مستقيم گناه اسراييل بود كه سه سال و نيم بر سرزمين اسراييل عارض گشت )33: 16( ».آورد

هنگامي كه آتش خداوند نازل . ر كوه كرمل را انجام دادسپس ايليا آن رويارويي معروف در مقابل گاهن بعل د
ايليا باري ديگر . شد و قرباني سوختني، مذبح و آب را سوزانيد، قوم متقاعد شدند، و به سوي خداوند بازگشتند

  دعا نمود و 
و از اند كند به اينكه براي كساني كه گناه كردهنمونه ايليا خود ما را ترغيب مي. خشكسالي پايان يافت
دعاي «: دعاي مرد عادل در عمل قوت بسيار دارد، يا بر طبق تعبير شخصي. اند دعا كنيممشاركت با خدا دور شده

مبادا به اين گمان باشيم كه ايليا از ما بسيار باالتر بود،  ».مردي كه قلبش با خدا راست است ثمرات بسياري دارد
او فقط يك انسان بود، و . اي كه ما داريمد با همان جسم فانيسازد كه الياس مردي بويعقوب خاطر نشان مي

  . همچون ديگران در معرض ضعف و سستي
و ديديم . در آيات قبل ديديم كه براي احياي فرد گناهكار كشيشان كليسا بايد به كار گرفته شوند 20، 19: 5

شويم كه حال ما ترغيب مي )و تا حديبه طور موقتي (. كه ايليا در جهت احياي يك قوم مرتد به كار گرفته شد
  . خود را به اين خدمت وسيع بسپاريم

. كند كه از راستي منحرف شده است، چه در تعليم و يا چه در عمليك برادر مسيحي را توصيف مي 19آيه 
ان و كند، و بدينسان او را به مشاركت با خدا و برادربرادري ديگر با ايمان و پر از حرارت براي او دعا مي

پيش از هر چيز، او برادر خطاكار خود را از ! اين خدمت چقدر مهم است. گجرداندخواهرانش در مسيح بازمي
گناهان او . پوشانددوم اينكه، او گناهان بسيار را مي. دهدگر خدا نجات ميدر زير دستان تأديبمرگ پيش از موعد 

- آنها همچنين از سوي ديگر ايمانداران بخشيده مي. دشونتوسط خدا بخشيده شده و به دست فراموشي سپرده مي

شايد غيرت ما براي . ما امروز به اين خدمت نياز داريم. شوند و از چشمان دنياي بيرون پوشيده خواهند شد
  . اند، نداردبشارت به گمشدگان، توجه كافي به گوسفندان گمشده مسيح كه از گله دور شده

به عنوان مثال، او از . كندسبت به قسمتهاي گوناگون زندگي مسيحي بيدار ميباري ديگر يعقوب وجدان ما را ن
اندوزيد؟ آيا روشهاي كسب و كار شما بر پايه صداقت استوار است؟ به عنوان ها بر زمين ميآيا گنج«: ما سوال كرد

كه ديگران نجات دهنده را  كنيداي زندگي ميكنيد؟ آيا به گونهمثال ماليات درآمدتان؟ آيا در تجمالت زندگي مي



 

- ۴۶ - 

-شويد، آيا نزد او رفته و طلب بخشش ميدرشما بشناسند؟ هنگامي كه نسبت به شخصي ديگر مرتكب گناه مي

- با پزشك يا خداوند؟ هنگامي كه مي –كنيد شويد، ابتدا با چه كسي ارتباط برقرار ميكنيد؟ هنگامي كه بيمار مي

  »كنيد يا سعي در احياي او داريد؟، آيا از او انتقاد ميبينيد برادري در گناه گرفتار شده است
ديديم كه . در اين رساله ما ايمان و آزمايش را ديديم. رسيمو بدين سان ما به پايان اين رساله كاربردي مي

شخصي . هاي نامقدس، توسط اطاعت از كالم خداشود، توسط وسوسهايمان ما با مشكالت زندگي محك زده مي
اي شود تا با اجتناب از جانبداري يا غرور آن را نشان داده و با زندگين دارد، به اين رويارويي خوانده ميكه ايما

آموزد كه زبان شود؛ ايماندار ميواقعيت ايمان در سخنان شخص ديده مي. سرشار از اعمال نيكو آن را ثابت نمايد
قي توأم است؛ حسادت و نزاع در زندگي جاي خود ايمان حقيقي با حكمت حقي. خودرا به خداوند مسيح بسپارد

  . دهندرا به دينداري عملي مي
ايمان از . كندهاي دنيوي دارند دوري ميايمان از نزاع، كشمكش و حسادتهايي كه ريشه در طمع و انگيزه

. كند، دوري ميكندهاي زندگي جدا مياز اعتماد به نفسي كه خدا را از نقشه. كندروحيه انتقادي و خشن دوري مي
و بردباري بازگشت خداوندمان از خود رغم جفاها، ايمان، صبر علي. داند كه چگونه بيابد و چگونه بدهدايمان مي
ايمان در تمام . سخنان آن كامال از روي صداقت است و نيازي نيست كه با سوگند تأييد شود. دهدنشان مي

ايمان با اعتراف . روداري، ابتدا به دنبال علل روحاني او ميدر بيم. تحوالت زندگي به سوي خدا در حركت است
سرانجام اينكه، ايمان با . داردنمودن در نزد خدا و كساني كه نسبت به آنها خطا كرده، اين علل را از مقابل برمي

  . كنداند دعا ميمحبت و مهرباني براي كساني كه منحرف شده
  رأي قاضي چيست؟ . گيردش قرار ميايمان شما و من هر روزه در بوته آزماي

  


