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 ؟يدبا تازاجم ای نتشگ تسین
 نوسرتیپ تربار :هدنسیون

 

 

 نیا زا هک یناسک .دنوشیم دوبان هشیمه يارب ناشناهانگ يهمیرج تخادرپ و منهج هب نتفر زا دعب راکهانگ دارفا هک تسانعم نادب نتشگ تسین

 .دنیامنیم هئارا یلصا لیالد ناونع هب ار لیلد شش دننکیم يرادفرط هاگدید

 شتآ رد هچ نآ ره هک هدش هتفگ نینچ ام هب .تسا منهج فیصوت يارب شتآ هیبشت زا سدقمباتک يهدافتسا ساسا رب دارفا نیا لادتسا نیلوا

 دهاوخ ار ناراکهانگ هک یشتآ )8 :21 ؛15 ،14 ،10 :20 ؛20 :19 هفشاکم( دراد دوجو شتآ يهچایرد نیمه يارب .دش دهاوخ عیاض دوش هدنکفا

 .دنشاب هتشادن دوجو رگید ات دنازوس

 )16 :3 انحوی( نانامیایب باذع و تکاله دننام .دننکیم تبحص ندش دوبان ای و يدبا تکاله دروم رد هک تسا یتایآ ساسا رب لالدتسا نیمود

 .)9 :1 نایکینولاست مود( يدبا لالحمضا و تازاجم

 يهدنیآ رد ینارود زا تسا يروصت طقف ندوب يدبا ،تسا هدش هراشا منهج هب هک یتایآ رد .تسا يدبا يهملک موهفم ساسا رب لالدتسا نیموس

 .تسین ندوب یمئاد و یگشیمه ینعم هب و ور شیپ

 ناراکهانگ دنوادخ تسا نکمم روطچ :دنسرپیم دنراد رواب ندش تسین هب هک یناسک .تسا تیدبا و نامز نایم زیامت ساسا رب لالدتسا نیمراهچ

 .دناهدش ناهانگ بکترم صخشم ینامز لوط رد اهنآ هک یلاح رد دهد رارق تازاجم دروم دبا يارب ار

 زا یضعب دننادب رگا دنربب تذل تشهب رد ندوب زا دنناوتیمن زگره زین وا نیسدقم و دنوادخ دوخ هک نیا .تسا تاساسحا ساسا رب لالدتسا نیمجنپ

 .دوب دنهاوخ منهج رد هشیمه يارب )ناشناتسود و نازیزع هب دسرب هچ( اهناسنا

 دنکیم مالعا ینشور هب سدقمباتک .دنکیم رادهکل ار ناطیش رب ادخ يزوریپ يدبا و مئاد روط هب منهج دوجو هک تسا ساسا نیا رب مشش لادتسا

 دبا يارب مه نآ منهج رد اهناسنا ندید باذع كرد ایوگ .)28 :15 نایتنرق لوا( دوب دهاوخ لک رد لک وا ،دوب دهاوخ زوریپ تیاهن رد دنوادخ هک

 .داد مهاوخ خساپ اهلالدتسا نیا مامت هب تبون هب نم .تسا تخس یعوضوم

 دروم رد یحیضوت هک نآ نودب مه نآ ،تسا هدرک تبحص شتآ دروم رد سدقمباتک ياهشخب زا یلیخ .دوب منهج شتآ دروم رد لالدتسا نیلوا

 میهاوخیمن ام لاح نیا اب 	.نتشگ تسین هلمج زا ،میناوخب اهشخب نیا دروم رد یفلتخم ياههاگدید هک تسا نکمم نیا سپ .دشاب هداد نآ
 نینچ هک یتقو .مینک لصاح سدقمباتک زا ار نامدوخ ياههدیا و تارظن میتسه لیام هکلب ،میناوخب نامدوخ روصت و هدیا ساسا رب ار سدقمباتک

 .دنشابیم منهج شتآ زا هاگدید نیا ناوریپ كرد و نتشگ تسین ،هاگدید لباقم رد یعنام سدقمباتک زا ییاهشخب هک میوشیم هجوتم ،مینکیم

 نیا رد نینچمه .دوشیم لماش مه ار رذاعلیا و دنمتورث صخش لثم رد )28 :16 اقول( »باذع لحم« منهج دروم رد حیسم تاحیضوت عناوم نیا

 .)24 هیآ( »مبذعم شتآ نیا رد اریز« :دیوگیم هک تمسق

 ادخ ِبضغ ِرمخ زا زین وا« :دیوگیم هکلب ،تسین ارذگ يزیچ زا تبحص ،دهدیم حیضوت منهج ياههلعش دروم رد سدقمباتک شخب نیرخآ یتقو

 و ،دش دهاوخ بّذعم ،تیربک و شتآ هب ،هّرب روضح رد و سّدقم ِناگتشرف دزن رد و ،دیشون دهاوخ ،تسا هدش هتخیمآ شغیب يو مشخ هلایپ رد هک

 یمارآ زورهنابش ،دریذپ ار وا مسا ناشن هک ره و دننکیم شتسرپ ار وا تروص و شحو هک ینانآ سپ .دوریم الاب دابآلادبا ات ناشیا ِباذع دود

 .)11-10 :14 هفشاکم( »دنرادن
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 زا یحیضوت چیه نودب سدقمباتک یتقو مه زاب .دنکیم تبحص يدوبان ای يدبا كاله دروم رد هک تسا ییاهشخب دروم رد لالدتسا نیمود

 دیوگیم سدقمباتک هچ نآ ینعم میهاوخیم ام ؛میوگیم هرابود اما .دناوخ يرایسب تارظن ساسا رب ار اهنآ دوشب دیاش ،دنکیم هدافتسا تاملک نیا

 تبقاع حرش لوسر سلوپ .تسا نکمم ریغ نتشگ تسین هاگدید اب ادخ مالک ياهتمسق یضعب قیبطت لیلد نیمه هب .مینک تفایرد نآ نورد زا ار

 باتک رد »يدوبان« نینچمه .)9 :1 نایکینولاست مود( ».دیسر دنهاوخ ینادواج تکاله صاصق هب ناشیا هک« ،دنادیم تکاله ار ناراکهانگ

 هفشاکم( ».دندش هتخادنا تیربک هب هدش هتخورفا شتآ هچایرد هب هدنز ،ود ره« )هبذک یبن نآ هارمه هب( ،هدش ییوگشیپ 11-8 :17 باب هفشاکم

 زورهنابش دابآلادبا ات ناشیا و« .دش دنهاوخ هتخادنا شتآ يهچایرد رد هبذک یبن و شحو ،تسین مهبم ناطیش تبقاع نتفگ رد سدقمباتک .)20 :19

 .دوب دهاوخ يدبا و هنادواج شتآ يهچایرد رد شحو باذع تروص نیا رد سپ .)10 :20 هفشاکم( »دیشک دنهاوخ باذع

 تسا ینارود يانعم هب افرص »يدبا« هژاو هک دوشیم اعدا ،هدش هراشا منهج هب هک ییاهتمسق رد .دوب »يدبا« يهملک دروم رد لالدتسا نیموس

 .دنکیم فیرعت ار نامز هک ياهنیمز رد ،تسا ینالوط ینارود ینعم هب »يدبا« دیدج دهع رد هک تسا تسرد نیا .یگنادواج هن و تسا شیپ رد هک

 يهزادنا هب دیآیم هک ور شیپ نارود نیا اما .تسور شیپ رد هک دراد ینارود هب هراشا »يدبا« ،دننکیم تبحص »يدبا« هاگیاج زا هک ینوتم رد و

 دهاوخ هک تسا ینارود نآ ،نیا سپ .)7 :15 ؛6 :10 ؛10-9 :4 هفشاکم( »تسا هدنز دابآلادبا ات هک« دوب دهاوخ رارقرب دنوادخ دوخ ياهتنایب تایح

 اّما ،تفر دنهاوخ ینادواج باذع رد ناشیا و« :درک نایب ار عوضوم نیا حوضو و یگداس هب اهزب و اهدنفسوگ دروم رد شماغیپ رد حیسم یسیع .دمآ

 ود ره ،تسا تشهب رد نالداع دننام اقیقد تدم و نامز باب زا منهج رد ناراکهنگ تازاجم و باذع .)46 :25 یتم( »ینادواج تایح رد نالداع

 .دوب دهاوخ دبا يارب و نادواج

 لداعان دناهدرک هانگ دودحم ینامز رد هک یناراکهانگ يدبا تازاجم لیلد هب ار ادخ هک ییاعدا ،دوب دنوادخ ندوبن لداع دروم رد مراهچ لالدتسا

 تلادع صیخشت يارب تسا رتهب ام .تسا مادک یتلادعان و تسیچ تلادع ،دیوگب ادخ هب دهاوخب هک تسا ناسنا فرط زا یخاتسگ کی نیا .دنادیم

 .مینک هدافتسا تسا هدش هداد ام هب هک ادخ سدقم مالک زا یتلادعان و

 ملاع يادتبا زا هک ار یتوکلم و نم ردپ زا ناگتفای تکرب يا دییایب« ،دشخب تاجن ات دناوخ وا ،تسا هتشاذگن یقاب یکش ياج چیه حیسم یسیع

 سیلبا يارب هک ینادواج شتآ رد دیوش رود نم زا ،نانوعلم يا« :دیوگیم ناراکهانگ هب وا .)34 :25( »دیریگ ثاریم هب ،تسا هدش هدامآ امش يارب

 يهچایرد رد ناطیش يهنادواج تازاجم يارب يدبا یشتآ ار شتآ نیا لوسر يانحوی هک میدناوخ مه اب .)41 هیآ( »تسا هدش اّیهم وا ناگتشرف و

 .)15-14 تایآ( تشاد دهاوخ لباقم رد ار هباشم یتشونرس زین راکهانگ ناسنا هک میناوخیم ،دعب هیآ دنچ .)10 :20 هفشاکم( درک فیرعت شتآ

 هک میتسه یهاگیاج رد ام ایآ .دیامن تازاجم يدبا یمنهج رد ار دنتسه وا تیسودق و وا هیلع هک ییاهناسنا ات دراد رظن رد نینچ دنوادخ اصخشم

 ؟میناوخب یتلادعیب ار نیا

 تذل تشهب رد ندوب زا زگره وا نیسدقم و دنوادخ هک نیا ،دوب یساسحا مجنپ لالدتسا .درک مهاوخ یسررب مه اب ار مشش و مجنپ ياهلالدتسا

 رب دنوادخ يزوریپ ینادواج یمنهج هک دوب نیا مه مشش لالدتسا .دوب دنهاوخ منهج رد دبا يارب اهنآ نازیزع و ناتسود هک دننادب رگا ،دنربیمن

 یمامت تیاهن رد ادخ هک هدیا نیا رب يراشفاپ يارب مه نایارگناهج هک تسا بلاج رایسب .دنکیم رادهکل و هدرب لاوس ریز ار ترارش و ریرش

 دنهاوخن تذل تشهب تاکرب زا وا موق و دنوادخ ،هک دننکیم لالدتسا نینچ اهنآ .دننکیم هدافتسا لالدتسا ود نیمه زا !دهدیم تاجن ار اهناسنا

 کی یتح رگا دید دهاوخ جنر دوخ تسکش زا دنوادخ هک نیا و .تفای دنهاوخ تاجن همه تیاهن رد .دنامب یقاب منهج رد رفن کی رگا یتح ،درب

 .دوش كاله دبا يارب هدرک قلخ شدوخ تهابش هب هک قولخم

 ،منادیم سدقمباتک ياهناتساد یسیونزاب ار ادخ يزوریپ و تاساسحا دروم رد نتشگ تسین هب نادنمرواب و نایارگناهج ياهلالدتسا نیا نم

 هدرک مایق نیسدقم .دنهدیم ناشن ار يدبا تشونرس سدقمباتک رخآ باب هس نوچ میوگیم ار نیا .میرادن ار شماجنا يهزاجا زگره ام هک يزیچ

 ییاهن باب هس ره رد ام یلعف ثحبم دروم رد هک نیا بلاج و .)4-1 :21 هفشاکم( دیدج نیمز رد ،ادخ يدبا روضح رد تفای دنهاوخ تکرب

 .دهدیم ناشن ار ناراکهانگ تشونرس سدقمباتک
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 دابآلادبا ات ناشیا و ؛دنتسه بذاک یبن و شحو هک ییاج ،دش هتخادنا تیربک و شتآ هچایرد هب ،دنکیم هارمگ ار ناشیا هک سیلبا و«

 )10 :20 هفشاکم( ».دیشک دنهاوخ باذع زورهنابش

 ،دشن تفای بوتکم تایح رتفد رد هک ره و .شتآ هچایرد ینعی ،یناث ِتوم تسا نیا .دش هتخادنا شتآ هچایرد هب تاوما ملاع و توم و«

 )15-14 تایآ( ».دیدرگ هدنکفا شتآ هچایرد هب

 هتخورفا هچایرد رد ناشیا بیصن ،نایوگغورد عیمج و ناتسرپتب و نارگوداج و نایناز و نالتاق و ناثیبخ و نانامیایب و ناگدنسرت نکل«

 )8 :21( ».یناث توم تسا نیا .دوب دهاوخ تیربک و شتآ هب هدش

 نارگوداج و ناگس هک اریز ،دنیآرد رهش ياههزاورد هب و دنبای رادتقا تایح تخرد رب ات دنیوشیم ار دوخ ياهتخر هک ینانآ لاحباشوخ«

 )15-14 :22( ».دنشابیم نوریب ،دروآ لمع هب و دراد تسود ار غورد هک ره و ناتسرپتب و نالتاق و نایناز و

 

 اهناسنا مامت تیاهن رد« :دیوگیمن یتح ».تشاد دنهاوخن دوجو رگید و هدش كاله ناراکهانگ« ،دیوگب هک دسریمن مامتا هب نینچ سدقمباتک

 روضح رد شنایاپیب تاکرب زا وا موق ،دیامرفیم ،دروآیم اهتنا هب ار شمالک دنوادخ یتقو ،ضوع رد ».دنباییم تاجن و هدش عمج ادخ تبحم رد

 دیدج میلشروا سدقم رهش زا و دش دنهاوخ يدبا باذع لمحتم و هدش هدنکفا شتآ هچایرد هب ناراکهانگ اما .درب دنهاوخ تذل دیدج نیمز رد وا

 .دوب دنهاوخ هرهب یب دشابیم وا موق و دنوادخ يارب یشوخ زا رپ و يدبا نکسم هک

 ،دوخ ندوب رد هک میراپسب دنوادخ هب ار یتلادعیب زا تلادع فیرعت دیاب ام ضوع رد .مینک یسیونزاب ار سدقمباتک میرادن هزاجا هجو چیه هب ام

 هب یگدنز نیمه رد اهنآ هک تسا لیام و دراد تسود ار ناراکهانگ وا اریز ،دنکیمن اهر دیدرت و کش رد منهج هب تبسن ار ام وا .تسا لک رد لک

 .دنروایب نامیا لیجنا

 ،دیوگب دونشیم هک ره و !ایب ،دنیوگیم سورع و حور و« :تسا هداد رارق شمالک ياهتنا رد ار توعد نیا هک وا تسا تمحر زا رپ و نابرهم ردقچ

 یسیع مایق و گرم هب هک یناسک یمامت .)17 :22 هفشاکم( ».دریگب تمیقیب تایح بآ زا ،دراد شهاوخ هک ره و دیایب ،دشاب هنشت هک ره و !ایب

 یمامت اب دننک نینچ هک یناسک يهمه .تشاد دنهاوخ یمهس دنوادخ سدقم رهش و تایح تخرد زا ،دنشاب هتشاد نامیا منهج زا تاجن يارب حیسم

 :دنیوگب هشیمه يارب و نونکا دنناوتیم نیسدقم

 )2-1 :19 هفشاکم( ».تسا ام يادخ ِنآ زا تّوق و مارکا و لالج و تاجن !هایوّلَِله«

 

 

 سییول .تنس رهش رد Seminary Theological Covenant تایهلا هاگشناد رد دنمماظن تایهلا داتسا ،نوسرتیپ .ِيا تربار رتکد

Under Hell  باتک يراتساریو و Hell of Views Two باتک نتشون رد و هدوب Trial on Hell باتک يهدنسیون ناشیا .دشابیم

Fire تسا هتشاد يراکمه. 

 

  .تسا هدش رشتنم )Tabletalk( كاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا

 

 


