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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.

نیست ی نویسد: کاف ایمان آورده بودند، م مسی که به عیس نویسنده در این نامه به کسان

شخص ادعا کند که به خدا ایمان دارد و مسیح است، بله الزم 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، به کار بردن زبان، حمت، اختالفات، تبر، فروتن، قضاوت کردن دیران م پردازد.

نویسنده بر این نته تأکید م کند 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 ۱: ۲ ‐ ۸
فقر و ثروت: فصل ۱: ۹ ‐ ۱۱

وسوسه و آزمایش: فصل ۱: ۱۲ ‐ ۱۸
شنیدن و عمل کردن: فصل ۱: ۱۹ ‐ ۲۷

هوشدار در مورد تبعیض: فصل ۲: ۱ ‐ ۱۳
ایمان و عمل: فصل ۲: ۱۴ ‐ ۲۶

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

زبان مسیح: فصل ۳
مسیحیان و جهان: فصل ۴: ۱ ‐ ۵: ۶
دستورات گوناگون: فصل ۵: ۷ ‐ ۲۰

۱ ۱یعقوب بندۀ خدا و بندۀ عیس مسی خداوند به دوازده طایفۀ اسرائیل که در سراسر عالم
پراگنده اند، سالم م فرستد.

ایمان و حمت

۲ای برادران من، هرگاه دچار آزمایش های گوناگون م شوید، ب نهایت شاد باشید، ۳چون

شود؛ ۴و وقت دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر م م

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 نم کند، آنرا به او خواهد داد. ۶اما 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 متالطم م شود. ۷چنین شخص نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت، ۸چون

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 است. ۱۱همین 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 گرفت. ۱۳کس 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. ۱۴انسان وقت دچار وسوسه م شود که مجذوب و فریفتۀ شهوات

خود باشد. ۱۵در نتیجه، شهوت حامله م شود و گناه را تولید م کند و وقت گناه کامال رشد

کرد، باعث مرگ م شود.

۱۶ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید. ۱۷تمام 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 ندارد. ۱۸او

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 نم کند. ۲۱پس هر نوع عادت

ناشایست و رفتار شرارت آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کالم را که او در

دل های شما کاشته و م تواند شما را نجات بخشد، با فروتن بپذیرید.

۲۲مطابق کالم او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید، ۲۳چون کس که به کالم

گوش م دهد ول مطابق آن عمل نم کند، مانند کس است که به آینه ناه م کند و چهرۀ

طبیع خود را در آن م بیند. ۲۴او خود را م بیند ول همین که از پیش آینه دور م شود،

فراموش م کند که چهره اش چونه بود. ۲۵اما 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. ۲۶اگر کس گمان م کند که آدم دینداری است

ول زبان خود را ناه نم دارد، خود را فریب م دهد و ایمان او ب فایده است. ۲۷دیانت پاک

و ب آالیش 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 جالل با ظاهر بین و تبعیض همراه نباشد.
۲اگر شخص با انشتر طال 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 باال

بنشینید» و به آن شخص فقیر بوئید: «در آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من

بنشین.» ۴آیا 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 م کنید. آیا دولتمندان به شما ظلم نم کنند و شما را به پای میز محاکمه نم کشند؟

۷و آیا آن ها به نام نیوی که خدا بر شما نهاده است، ب حرمت نم کنند؟

۸اگر شما حم شاهانه ای را که در کالم خداست و م فرماید: «همسایه ات را همچون خویشتن

دوست بدار.» بجا آورید، کاری نیو کرده اید. ۹اما 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 است. ۱۱زیرا 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.
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۱۲مانند کسان سخن گوئید و عمل نمائید که خداوند بر اساس این شریعت آزادی بخش، دربارۀ

آن ها قضاوت م کند. ۱۳چون 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: «بسالمت

بروید و گرم و سیر شوید.» چه چیزی فایده آن ها م شود؟ هی، مر آنه احتیاجات مادی

آن ها را برآورید. ۱۷همین 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 م کنم.» ۱۹تو ایمان داری که خدا واحد است، بسیار خوب! ـ شیاطین هم ایمان دارند و

از ترس م لرزند. ۲۰ای 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 شد. ۲۲م بین که چونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز

ایمانش را کامل گردانید. ۲۳کالم خدا که م فرماید: «ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش

عدالت شمرده شد.» تحقق یافت و او دوست خدا خوانده شد. ۲۴پس م بینید که چونه انسان

نه فقط از راه ایمان بله به وسیلۀ اعمال خود عادل شمرده م شود. ۲۵همین طور راحابِ

فاحشه نیز با اعمال نی خود یعن پناه دادن به قاصدان اسرائیل و روانه کردن آن ها از راه

دیر، عادل شمرده شد. ۲۶ایمان 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
ب خطایایروز داوری برای ما معلمین سخت تر خواهد بود. ۲همۀ ما در چیزهای زیاد مرت

م شویم و کس که در سخن گفتن خطا نند، مرد کامل است و م تواند تمام وجود خود را

اداره کند. ۳ما به دهان اسپان دهنه م زنیم تا مطی ما شوند و به این وسیله تمام بدن آن ها را به

هر طرف که بخواهیم م  گردانیم. ۴همچنین 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 نمود. ۵زبان هم همین طور است: گرچه عضو کوچ است، اما ادعا های

بزرگ دارد. چه جنلهای بزرگ که با جرقه ای، آتش م گیرند. ۶زبان 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 م کند. ۷انسان توانسته است و باز هم م تواند تمام حیوانات

وحش و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند. ۸ول هیچس هرگز نتوانسته است زبان را

تحت فرمان خود نه دارد. زبان، شریر و رام نشدن و پر از زهر کشنده است. ۹ما با آن، هم

خداوند و پدر را حمد و سپاس م گوئیم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است،

دشنام م دهیم. ۱۰از ی دهان هم شر و سپاس شنیده م شود و هم دشنام! ای برادران، این

کار درست نیست. ۱۱آیا 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.

مت آسمانح

خود که با تواض و اعمال نی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگ ۱۳در میان شما چه کس

حمت همراه باشد، آن را نشان دهد. ۱۴اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید، از آن

متمت از عالم باال نیست. این حوئید. ۱۵این حنید و بر خالف حقیقت دروغ نفخر ن
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است دنیوی، نفسان و شیطان. ۱۶چون هر جا حسد و خودخواه هست، در آنجا ب نظم و

هر نوع شرارت است. ۱۷اما حمت که از عالم باال است اول پاک، بعد صل جو، با گذشت،

و عدالت میوۀ بذرهای ریاست. ۱۸نی غرض و ب و، بر از شفقت و ثمرات نیمهربان، پ

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

عالقه 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 اید. ۳اگر از خدا هم

بخواهید، دیر حاجت شما برآورده نم شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود

آن را م طلبید. ۴ای 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 م گرداند. ۵آیا گمان

م کنید کالم خدا ب معن است، وقت م فرماید: «خدا به آن روح که خود در دل انسان قرار

داده، به شدت عالقه دارد و نم تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟» ۶اما

فیض که خدا م بخشد از این هم بیشتر است، چون کالم او م فرماید: «خدا با متبران

مخالفت م کند، اما به فروتنان فیض م بخشد.»

۷پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بریزد. ۸خود 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 سازید، ۹ماتم بیرید و گریه و ناله کنید. خندۀ شما به گریه و

خوش شما به غم مبدل شود. ۱۰در پیشاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز
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خواهد ساخت.

داوری نسبت به برادر

۱۱ای برادران، از یدیر بد نوئید. کس که به برادر خود بد بوید و یا نسبت به او داوری

وم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کناز شریعت بد گفته و آن را مح کند، در واق

تو داور شریعت شده ای و نه بجا آورندۀ آن. ۱۲دهندۀ 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 م کن؟

الف زدن

۱۳ای کسان که م گوئید: «امروز یا فردا به فالن شهر م رویم و در آنجا تجارت م کنیم و سود

فراوان م بریم.» ۱۴ول نم دانید فردا چه خواهد شد. زندگ شما مثل بخاری است که لحظه ای

دیده م شود و بعد از بین م رود. ۱۵در عوض آن، شما باید بوئید: «اگر خدا بخواهد ما زنده

م مانیم تا چنین و چنان کنیم.» ۱۶شما 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 بالیای که بر سر شما م آید گریه و زاری کنید. ۲ثروت شما
تباه گشته و لباس های زیبای تان را کویه خورده است. ۳طال 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 مشغولید. ۴مزد کارگران که مزارع شما را درو کرده اند و شما آن ها را

نپرداخته اید، علیه شما فریاد م کنند و نالۀ دروگران به گوش خداوند لشر های آسمان رسیده
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است. ۵شما در روی زمین به عیش و نوش پرداخته اید و خود را مانند گوسالۀ چاق برای روز

مقاومت که هی را مالمت کرده اید و در حال آماده کرده اید. ۶شخص عادل و نی ذب

نم کرد، 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 ماند. ۸شما نیز صبر کنید و قوی دل باشید،

زیرا آمدن خداوند نزدی است. ۹ای برادران، پشت سر دیران از آن ها شایت ننید، مبادا

خود شما مالمت شوید، چون داور عادل آمادۀ داوری است. ۱۰ای برادران، صبر و تحمل

انبیای که به نام خداوند سخن م گفتند، برای شما نمونه باشد. ۱۱ما 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. ۱۴اگر کس از شما بیمار است، از رهبران کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام

خداوند بدن او را با روغن تدهین نمایند. ۱۵دعای 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 شد. ۱۶نزد یدیر به گناهان خود اقرار نمائید و برای یدیر دعا کنید تا شفا

یابید. دعای صمیمانۀ شخص عادل بسیار مؤثر است. ۱۷الیاس 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 نبارید. ۱۸دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیر محصول به بار آورد.
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۱۹ای برادران، اگر کس از شما از حقیقت منحرف گردد و شخص دیری او را برگرداند،

۲۰یقین 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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