ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب ۱
۱ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا و ﺑﻨﺪۀ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دوازده ﻃﺎﯾﻔﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ،
ﺳﻼم و درود ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ.
اﯾﻤﺎن و ﺣﻤﺖ
 ↵۲ای ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ↵۳ ،ﭼﻮن ﻣداﻧﯿﺪ
اﮔﺮ ﺧﻠﻮص اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺮدﺑﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد؛ ۴و وﻗﺘ ﺑﺮدﺑﺎری ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻧﻘﺼ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ↵۵ .اﮔﺮ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت ﻣﺑﺨﺸﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ
ﻧﻤﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ داد ↵۶ .اﻣﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در ﻓﺮ ﺧﻮد ﺷ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
آدم ﺷﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮج درﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد راﻧﺪه و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﺷﻮد۷ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۸ ،ﭼﻮن ﺷﺨﺺ دودل در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت
۹ﻣﺴﯿﺤ ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ۱۰و ﻣﺴﯿﺤ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺧﻮد،
زﯾﺮا او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﻋﻠﻒ زودﮔﺬر اﺳﺖ۱۱ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻣﺗﺎﺑﺪ ﻋﻠﻒ را
ﻣﺧﺸﺎﻧﺪ ،ﮔﻞ آن ﻣرﯾﺰد و زﯾﺒﺎﯾ آن از ﺑﯿﻦ ﻣرود .ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣرود.
آزﻣﺎﯾﺶ و وﺳﻮﺳﻪ
 ↵۱۲ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ از ﭘﺎی در ﻧﯿﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ آزﻣﻮده ﺷﻮد ﺗﺎج ﺣﯿﺎﺗ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ↵۱۳ .ﮐﺴﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺪی ﻣﺒﺮاﺳﺖ و ﮐﺴ را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ
ﻧﻤاﻧﺪازد ↵۱۴ .اﻧﺴﺎن وﻗﺘ دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺬوب و ﻓﺮﯾﻔﺘﮥ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ۱۵.در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺷﻬﻮت آﺑﺴﺘﻦ ﻣﺷﻮد و ﮔﻨﺎه را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ و وﻗﺘ ﮔﻨﺎه ﮐﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺷﻮد.
۱۶ای ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ↵۱۷ .ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﻧﯿﻮ و ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﺎﻣﻞ از آﺳﻤﺎن و از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاﯾ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ 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 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزۀ او ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻨﯿﺪن و اﻧﺠﺎم دادن
 ↵۱۹ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺑـﺮادران ﻋﺰﯾـﺰ ﻣـﻦ ،اﯾـﻦ را ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮐـﺲ ﺑﺎﯾـﺪ زود ﺑﺸﻨـﻮد ،دﯾـﺮ ﺟـﻮاب دﻫـﺪ و دﯾـﺮ
ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﻮد۲۰ .ﭼﻮن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻧﯿﻮی اﻟﻬ ﮐﻤ ﻧﻤﮐﻨﺪ ↵۲۱ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎدت
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و رﻓﺘﺎر ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﮐﻼﻣ را ﮐﻪ او در دﻟﻬﺎی
ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.

۲۲ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۳ .ﭼﻮن ﮐﺴﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم
ﮔﻮش ﻣدﻫﺪ وﻟ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ و ﻗﯿﺎﻓﮥ ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد
را در آن ﻣﺑﯿﻨـﺪ۲۴ .او ﺧـﻮد را ﻣﺑﯿﻨـﺪ وﻟـ ﻫﻤﯿﻦﮐـﻪ از ﺟﻠـﻮی آﯾﻨـﻪ دور ﻣﺷـﻮد ،ﻓﺮاﻣـﻮش ﻣﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮد۲۵ .اﻣﺎ ﮐﺴﮐﻪ ﺑﺎ دﻗّﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزادیﺑﺨﺶ ﻧﺎه ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪۀ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
۲۶اﮔﺮ ﮐﺴ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آدم ﻣﺘﺪﯾﻨ اﺳﺖ وﻟ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣدﻫﺪ و
اﯾﻤﺎن او ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ۲۷ .دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺎک و ﺑآﻻﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﻬﺎ
دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را از ﻓﺴﺎد ﺟﻬﺎن دور ﻧﺎه دارﯾﻢ.

