رﺳﺎﻟﮥ ﯾﻌﻘﻮب رﺳﻮل
ﻣﻌﺮﻓ رﺳﺎﻟﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ و رﻫﺒﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوان ﺧﺪا در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﯾ
ﺷﺨﺺ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارد و ﻣﺴﯿﺤ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ او اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد را
در رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﺴﯿﺤ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻘﻮب رﺳﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿ و روﺷﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﯿﺤ ﻣﺜﻞ ﺛﺮوت ،ﻓﻘﺮ ،وﺳﻮﺳﻪ ،رﻓﺘﺎر ﻧﯿ ،ﺗﻌﺼﺐ ،اﯾﻤﺎن و
ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن زﺑﺎن ،ﺣﻤﺖ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺗﺒﺮ ،ﻓﺮوﺗﻨ ،ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن دﯾﺮان ﻣ ﭘﺮدازد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎنِ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای دﯾﻨﺪاری ﺑ رﯾﺎ و ﭘﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
و ﺛﻤﺮ آن در درﺧﺖ زﻧﺪﮔ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻓﺼﻞ ۱ :۱
اﯾﻤﺎن و ﺣﻤﺖ :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۲ :۱
ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۹ :۱
وﺳﻮﺳﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ :ﻓﺼﻞ ۱۸ ‐ ۱۲ :۱
ﺷﻨﯿﺪن و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن :ﻓﺼﻞ ۲۷ ‐ ۱۹ :۱
ﻫﻮﺷﺪار در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ :ﻓﺼﻞ ۱۳ ‐ ۱ :۲
اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ :ﻓﺼﻞ ۲۶ ‐ ۱۴ :۲
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زﺑﺎن ﻣﺴﯿﺤ :ﻓﺼﻞ ۳
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﺟﻬﺎن :ﻓﺼﻞ ۶ :۵ ‐ ۱ :۴
دﺳﺘﻮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن :ﻓﺼﻞ ۲۰ ‐ ۷ :۵

۱

۱ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪۀ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ

ﭘﺮاﮔﻨﺪه اﻧﺪ ،ﺳﻼم ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ.

اﯾﻤﺎن و ﺣﻤﺖ
۲ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ۳ ،ﭼﻮن
۴

ﻣ داﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﻠﻮص اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺮدﺑﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد؛ و وﻗﺘ
ﺑﺮدﺑﺎری ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑ ﻧﻘﺼ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
۵اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺮا از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ داد۶ .اﻣﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در
ﻓﺮ ﺧﻮد ﺷ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج ﺑﺤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه
و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣ ﺷﻮد۷ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۸ ،ﭼﻮن
ﺷﺨﺺ دو دل در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.

ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت
۹ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ۱۰و ﺑﺮادر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺧﻮد،
زﯾﺮا او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔُﻞ ﻋﻠﻒ زودﮔﺬر اﺳﺖ۱۱ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻣ درﺧﺸﺪ
ﻋﻠﻒ را ﻣ ﺧﺸﺎﻧﺪ ،ﮔُﻞ آن ﻣ رﯾﺰد و زﯾﺒﺎﺋ آن از ﺑﯿﻦ ﻣ رود .ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣ رود.
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آزﻣﺎﯾﺶ و وﺳﻮﺳﻪ
۱۲ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ از ﭘﺎی در ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ آزﻣﻮده ﺷﻮد ،ﺗﺎج زﻧﺪﮔ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ۱۳ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺪی ﻣﺒﺮاﺳﺖ و
ﮐﺴ را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤ اﻧﺪازد.
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

۱۴

اﻧﺴﺎن وﻗﺘ دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺬوب و ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ ﺷﻬﻮات

۱۵

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻬﻮت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﮔﻨﺎه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ و وﻗﺘ ﮔﻨﺎه ﮐﺎﻣﻼ رﺷﺪ

ﮐﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣ ﺷﻮد.
۱۶ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ۱۷ .ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺎی ﻧﯿﻮ و ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﺎﻣﻞ از
آﺳﻤﺎن و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﯾ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻧﻮر اﺳﺖ و در او ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﯿﺮﮔ وﺟﻮد ﻧﺪارد۱۸ .او
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارادۀ ﺧﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﻠﻤﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزۀ او ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﻨﯿﺪن و اﻧﺠﺎم دادن
۱۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ زود ﺑﺸﻨﻮد ،دﯾﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ و دﯾﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﻮد.
۲۰ﭼﻮن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻧﯿﻮی ﺧﺪا ﮐﻤ ﻧﻤﮐﻨﺪ۲۱ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎدت
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و رﻓﺘﺎر ﺷﺮارت آﻣﯿﺰ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﮐﻼﻣ را ﮐﻪ او در
دل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
۲۲ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۳ ،ﭼﻮن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم
ﮔﻮش ﻣ دﻫﺪ وﻟ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺮۀ
ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد را در آن ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۲۴ .او ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ وﻟ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ آﯾﻨﻪ دور ﻣ ﺷﻮد،
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه اش ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد۲۵ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزادی ﺑﺨﺶ
ﻧﺎه ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪۀ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ،
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

۲۶

اﮔﺮ ﮐﺴ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم دﯾﻨﺪاری اﺳﺖ

وﻟ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎه ﻧﻤ دارد ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﺪ و اﯾﻤﺎن او ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.

۲۷

دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺎک

و ﺑ آﻻﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،از
آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را از ﻓﺴﺎد دﻧﯿﺎ دور ﻧﻬﺪارﯾﻢ.

ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت

۲

۱ای ﺑﺮادران ،اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻼل ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻨ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺮ ﻃﻼ و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻓﻘﯿﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره ﻧﯿﺰ وارد
ﺷﻮد ۳و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ دارد اﺣﺘﺮام ﺑﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« و ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ روی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻦ۴ «.آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ و آﯾﺎ ﻗﻀﺎوت ﺷﻤﺎ از روی
ﻓﺮﻫﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟
۵ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ،ﻣﺮ ﺧﺪا ﻓﻘﯿﺮان اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﻧﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻤﺎن دوﻟﺘﻤﻨﺪ
و وارث آن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ؟ ۶اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا
ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﻣﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﮐﺸﻨﺪ؟
۷و آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻮﯾ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ؟
۸

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻢ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ

دوﺳﺖ ﺑﺪار «.ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﮐﺎری ﻧﯿﻮ ﮐﺮده اﯾﺪ۹ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص از روی ﻇﺎﻫﺮ آن ﻫﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﻮم ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۰ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺴ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾ از اﺣﺎم آن را ﺑﺸﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ۱۱ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :زﻧﺎ ﻧﻦ« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻗﺘﻞ ﻧﻦ« ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ از زﻧﺎ ﭘﺎک ﺑﺎﺷ وﻟ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺷﺴﺘﻪ ای.
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۲

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﯿﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ آزادی ﺑﺨﺶ ،درﺑﺎرۀ

آن ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت ﻣﮐﻨﺪ.

۱۳

ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ رﺣﻢ ﻧﺮده ،رﺣﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟ ﻫﻤﯿﺸﻪ

رﺣﻤﺖ ﺑﺮ داوری ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ
۱۴ای ﺑﺮادران ،ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻤﺎن دارم «.وﻟ ﻋﻤﻞ او اﯾﻦ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ؟ ۱۵ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮادری ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ و
ﻣﺤﺘﺎج ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ۱۶و ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ
ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺮم و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ «.ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺎﯾﺪه آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد؟ ﻫﯿ ،ﻣﺮ آﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺎدی
آن ﻫﺎ را ﺑﺮآورﯾﺪ۱۷ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮده اﺳﺖ.
۱۸ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ اﯾﻤﺎن داری و ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻮ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﻢ۱۹ «.ﺗﻮ اﯾﻤﺎن داری ﮐﻪ ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب! ـ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻫﻢ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و
از ﺗﺮس ﻣ ﻟﺮزﻧﺪ۲۰ .ای ﻣﺮد ﻧﺎدان ،آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺑ ﺛﻤﺮ اﺳﺖ؟ ۲۱ﭘﺪر
ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد در وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺤﺎق را در ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﺮد،
ﻧﯿ و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ۲۲ .ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن او ﻣﺤﺮک اﻋﻤﺎل او ﺑﻮد و اﻋﻤﺎل او ﻧﯿﺰ
اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ۲۳ .ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آورد و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ «.ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ و او دوﺳﺖ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ۲۴ .ﭘﺲ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از راه اﯾﻤﺎن ﺑﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد۲۵ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر راﺣﺎبِ
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻠ و رواﻧﻪ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ از راه
دﯾﺮ ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪ۲۶ .اﯾﻤﺎن ﺑ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ﺑ روح ،ﻣﺮده اﺳﺖ.
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زﺑﺎن

۳

۱ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ

روز داوری ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻄﺎﯾﺎﯾ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻨﺪ ،ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد را
۳

اداره ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن اﺳﭙﺎن دﻫﻨﻪ ﻣ زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﯿ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
۴

ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣ ﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را ﮐﻪ از ﺑﺎدﻫﺎی
ﺳﺨﺖ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﻣﻬﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺪا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد۵ .زﺑﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ادﻋﺎ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ دارد .ﭼﻪ ﺟﻨﻠﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻗﻪ ای ،آﺗﺶ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ۶ .زﺑﺎن ﻫﻢ آﺗﺶ اﺳﺖ! در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ زﺑﺎن دﻧﯿﺎﯾ از ﺷﺮارت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻣﺎ را آﻟﻮده ﻣ ﺳﺎزد و دوران
زﻧﺪﮔ را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮزاﻧ ﻣﺒﺪل ﻣﮐﻨﺪ۷ .اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن را رام ﮐﻨﺪ۸ .وﻟ ﻫﯿﭽﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﺑﺎن را
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻪ دارد .زﺑﺎن ،ﺷﺮﯾﺮ و رام ﻧﺸﺪﻧ و ﭘﺮ از زﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ۹ .ﻣﺎ ﺑﺎ آن ،ﻫﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺪر را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
دﺷﻨﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ.

۱۰

از ﯾ دﻫﺎن ﻫﻢ ﺷﺮ و ﺳﭙﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻢ دﺷﻨﺎم! ای ﺑﺮادران ،اﯾﻦ

ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ۱۱ .آﯾﺎ ﯾ ﭼﺸﻤﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾ ﺷﺎف ﻫﻢ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻢ آب ﺷﻮر
ﺟﺎری ﺳﺎزد؟ ۱۲ای ﺑﺮادران ،آﯾﺎ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺘﻮن و ﯾﺎ درﺧﺖ اﻧﻮر ،اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر
آورد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮥ آب ﺷﻮر ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎری ﺳﺎزد.

ﺣﻤﺖ آﺳﻤﺎﻧ
۱۳در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻋﺎﻗﻞ و ﻓﻬﯿﻢ اﺳﺖ؟ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿ
ﺣﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ۱۴ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﻮد و ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﺧﻮدﺧﻮاه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از آن
ﻓﺨﺮ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ دروغ ﻧﻮﺋﯿﺪ۱۵ .اﯾﻦ ﺣﻤﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺘ
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اﺳﺖ دﻧﯿﻮی ،ﻧﻔﺴﺎﻧ و ﺷﯿﻄﺎﻧ.
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮارت اﺳﺖ.

۱۶

ﭼﻮن ﻫﺮ ﺟﺎ ﺣﺴﺪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫ ﻫﺴﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺑ ﻧﻈﻤ و

۱۷

اﻣﺎ ﺣﻤﺘ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اول ﭘﺎک ،ﺑﻌﺪ ﺻﻠ ﺟﻮ ،ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ،

ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﭘﺮ از ﺷﻔﻘﺖ و ﺛﻤﺮات ﻧﯿﻮ ،ﺑ ﻏﺮض و ﺑ رﯾﺎﺳﺖ.

۱۸

ﻧﯿ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﻮۀ ﺑﺬرﻫﺎﯾ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن در ﺻﻠ و ﺻﻔﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت

۴

۱ﻋﻠﺖ ﻧﺰاع ﻫﺎ و دﻋﻮاﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی

ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﺟﻨ و ﺳﺘﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ۲ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﭼﺸﻢ ﻣ دوزﯾﺪ و ﺑﺮای آن ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ دﯾﺮان را ﺑﺸﯿﺪ .ﺣﺴﺪ ﻣ ورزﯾﺪ،
وﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﻨ و ﻧﺰاع
ﻣ ﭘﺮدازﯾﺪ .ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺪارﯾﺪ ﭼﻮن آن را از ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﯾﺪ۳ .اﮔﺮ از ﺧﺪا ﻫﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،دﯾﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺿﺎی ﻫﻮﺳﻬﺎی ﺧﻮد
۴

آن را ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﺑ وﻓﺎ ،آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ دﺷﻤﻨ ﺑﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد را دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻣﮔﺮداﻧﺪ۵ .آﯾﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ،وﻗﺘ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪا ﺑﻪ آن روﺣ ﮐﻪ ﺧﻮد در دل اﻧﺴﺎن ﻗﺮار
۶

داده ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« اﻣﺎ
ﻓﯿﻀ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣ ﺑﺨﺸﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻼم او ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺘﺒﺮان
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺗﻨﺎن ﻓﯿﺾ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ«.
۷ﭘﺲ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰد۸ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻧﺰدﯾ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ای ﮔﻨﺎﻫﺎران ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ .ای
رﯾﺎﮐﺎران ،دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ۹ ،ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و
ﺧﻮﺷ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد۱۰ .در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎزﯾﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﺳﺮاﻓﺮاز
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

داوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر
۱۱

ای ﺑﺮادران ،از ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺪ ﻧﻮﺋﯿﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺪ ﺑﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داوری

ﮐﻨﺪ ،در واﻗ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ و آن را ﻣﺤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ داوری ﮐﻨ
ﺗﻮ داور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺪه ای و ﻧﻪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪۀ آن۱۲ .دﻫﻨﺪۀ ﺷﺮﯾﻌﺖ و داور ﯾ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .ﭘﺲ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد
داوری ﻣﮐﻨ؟

ﻻف زدن
۱۳ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :اﻣﺮوز ﯾﺎ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ﻣ روﯾﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻮد
ﻓﺮاوان ﻣ ﺑﺮﯾﻢ«.

۱۴

وﻟ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای

دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود.

۱۵

در ﻋﻮض آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ زﻧﺪه

ﻣ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ۱۶ «.ﺷﻤﺎ از ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﯿ ﻧﯿﺴﺖ.
۱۷ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﯿ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﯿ ﻧﻨﺪ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان

۵

۱و ﺷﻤﺎ ای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،ﺑﺮای ﺑﻼﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﺛﺮوت ﺷﻤﺎ

ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﺎن را ﮐﻮﯾﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ۳ .ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺷﻤﺎ زﻧ زده و زﻧ آن ﻫﺎ
دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﺗﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎی آﺧﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ۴ .ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺰارع ﺷﻤﺎ را درو ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﻟﮥ دروﮔﺮان ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﺮ ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧ رﺳﯿﺪه
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۵

اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﭼﺎق ﺑﺮای روز
۶

ذﺑ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل و ﻧﯿ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﯿ ﻣﻘﺎوﻣﺘ
ﻧﻤﮐﺮد ،او را ﮐﺸﺘﯿﺪ.

ﺻﺒﺮ و دﻋﺎ
۷ای ﺑﺮادران ،ﺗﺎ روز ﻇﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .زارع ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ارزش زﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺻﺒﺮ و ﺷﯿﺒﺎﯾ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎران ﻫﺎی ﺧﺰاﻧ و ﺑﻬﺎری ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۸ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻮی دل ﺑﺎﺷﯿﺪ،
زﯾﺮا آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ۹ .ای ﺑﺮادران ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﺮان از آن ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن داور ﻋﺎدل آﻣﺎدۀ داوری اﺳﺖ۱۰ .ای ﺑﺮادران ،ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ
اﻧﺒﯿﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺒﻮر و ﭘﺮ ﺗﺤﻤﻞ
را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣ داﻧﯿﻢ .ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻮب ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﻣ داﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺧﺮ ﺑﺎ او
ﭼﻪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
۱۲ای ﺑﺮادران ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿ
ﭼﯿﺰ دﯾﺮ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻠ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻠ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺤﻮم ﺷﻮﯾﺪ.
۱۳ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘ روی دﻫﺪ ،او دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺳﺮود
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

۱۴

اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،از رﻫﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪن او را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۵ .دﻋﺎﯾ ﮐﻪ از روی اﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺠﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۶ .ﻧﺰد ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮای ﯾﺪﯾﺮ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﺑﯿﺪ .دﻋﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ۱۷ .اﻟﯿﺎس دارای ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻮد ،وﻟ وﻗﺘ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ۱۸ .دوﺑﺎره دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ و زﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
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۱۹

ای ﺑﺮادران ،اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ دﯾﺮی او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ،

۲۰

ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎری را از راه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺟﺎﻧ را از ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ

رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
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