
https://fa.ligonier.org   
 

 دیهد دیمعت ار اهنآ

 وکسِف .یو .یِج :هدنسیون

 

 ار شنادرگاـش ام ات داد نامرف یـسیع ارچ هکنیا زا تـسرد مهف هب یحطـس یهاگدید ،دننکیم هاگن دیمعت هب مدرم یتقو منکیم رکف

 یبن لایقزح مایپ هب یتقو صوصخب تـسا تـسرد یطابترا هک ،دننیبیم ندـش زیX اب طابترا رد ار بآ مدرم Sکا .دنراد میهد دیمعت

 انعم زا دروم کی اهنت ،ناهانگ زا ندـش کاپ ،لاحنیا اب .)۲۵ :۳۶ یبن لایقزح( دـشاپیم دوخ مدرم رب ار بآ ادخ هک مینکیم هاگن

  .تسا دیمعت موهفم و

 ماX رد .تـسا هدرک هدافتـسا یخیرات تاجن یهنیمز رد یرتهدرتـسگ طابترا رد ار بآ ادخ ،صخـش کی یور رب ندـش زکرمتم یاجب

 شنیرفآ حطــس رب سدقلا حور .تــسا هزات تقلخ زا یریوــصت یایوگ هک دنوــشیم رهاظ یاهنیمز رد حور و بآ ،سدقمباتک لوط

 :۸ شیادیپ( داتــسرف دندیــشکیم هت هک ییاهبآ زارف رب )دیدج دهع رد حور رگنایاw( ار یرتوبک حون .)۲ :۱ شیادیپ( درک تکرح

 ،هدننک تکرح هدنرپ نآ اب طابترا رد هک ،داد رارق ار دوخ حور ادخ ،تفرگ دیمعت خرس یایرد رد لییارسا یتقو .)۱۶ :۳ یتم ،۸-۱۲

 دیمعت یسیع یتقو .)۴-۱ :۱۰نایتنرق لوا ،۱۴-۱۱ :۶۳ یبن ءایعشا ،۱۲-۱۰ :۳۲ هینثت ،۲۲-۲۱ :۱۴ جورخ( دوب لییارسا نیب رد

 هزات تقلخ هزیگنا ات تـسا هدرک هدافتـسا سدقلا حور راک هارمه هب بآ زا ادخ .)۱۶ :۳ یتم( تـسـشن وا رب یرتوبک دننام حور ،تفرگ

 تقلخ هیواز گنـس هچ و تلم کی ناونعب لییارسا تقلخ هچ ،نافوط زا سپ نیمز ددجم تقلخ هچ ،لوا تقلخ هچ ،دزاـس نایاw ار

  .)۴۵ :۱۵ نایتنرق لوا( رخآ مدآ ناونعب ،یسیع هطساوب ،هزات

 ـرسپ راک هطـساوب ،تـسا ثیلثت یادخ راک هک درک دهاوخ قلخ هزات ینیمز و ن�ـسآ اتیاهن وا هک دوب ماغیپ نیا نداتـسرف لاح رد ادخ

 حور نآ زا دعب و «:دهدیم ناـشن یبن لییوی ییوگـشیپ رد ار شدوخ هدعو نیا ،لاثم ناونعب .سدقلا حور راک و بآ هلیـسوب و دوخ

 هب هک ییاهنآ هب یتقو تـشاد دوخ رواب رد ییحی هک دوب یاهدعو نآ نیا .)۲۸ :۲ یبن لییوی( ».تخیر مهاوخ ـرشب همه رب ار دوخ

 ».داد دـهاوخ دـیمعت سدـقلا حور هـب ار Eـــش وا نکیل مهدیم دـیمعت بآ هـب ار Eـــش نم« :تـفگ دـندوب هدـمآ ناـباـیب هـب وا رادـید

  .دیناسر ل�ک هب ار نآ تساکیطنپ زور رد حیسم هک تسیاهدعو نآ نیا و .)۸ :۱ سقرم(

 مه هب )۲۰-۱۸ :۲۸ یتم( گرزب نامرف رد نداد دیمعت هب حیــسم نامرف اب ار تــساکیطنپ هعقاو هک دنراد دوجو هجوت لباق هرازگ ود

 هب ور سرطپ .دــش هراــشا نآ هب هک روطن�ه ،دیناــسر ل�ک هب ار قیتع دهع ییوگــشیپ عوــضوم نیا هکنیا ،لوا .دنزاــسیم لــصتم

 همه رب ار دوخ حور دنوادخ هک تـسا یبن لییوی ییوگـشیپ ندیـسر ل�ک هب دنتـسه نآ دهاـش اهنآ هک ار هچنآ ،تفگ نینچ تع�ج
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 رد .تـسا سدقلا حور زا �فرگ دیمعت صوـصخ رد ییحی هدعو نیا نینچمه .)۲۱-۱۸ :۲ نالوـسر ل�عا( .تخیر دهاوخ اهناـسنا

 ردپ زا ار دوعوم سدقلا حور دـش هدرب الاب ادخ تـسار تـسدب نوچ سپ« :دنکیم دییات ار نیا سرطپ ،تـساکیطنپ زور هظعوم

 سدقلا حور رد ار اــسیلک حیــسم )۳۴-۳۳ :۲ نالوــسر ل�عا( ».تــسا هتخیر دیونــشیم و دینیبیم لاح Eــش هک ار نیا هتفای

  .دوw اهناسنا یماX رب حور �خیر هب زاغآ وا ،داد دیمعت

 زور رد -ناگناگیب و یدوهی ،فلتخم یاهتلم زا مدرم هک دینک تقد ،تساهتما نداد دیمعت صوصخ رد وا نامرف یاتسار رد ،مود

 حور هلیـسوب اهتما نداد دیمعت لاح رد وا - داد دیمعت ار اهناـسنا همه یـسیع .)۱۱-۹ :۲ ل�عا( دندوب هدـش عمج تـساکیطنپ

 ادخ موق هب و ایند هب ،دهدیم دیمعت ار حیــسم نادرگاــش اــسیلک یتقو ،نیاربانب .دنکیم هزات تقلخ دراو ار اهنآ ،شماجنا اب و - دوب

 کاـپ ناـهاـنگ زا ار دوخ مدرم ،هـتخیر ار دوخ حور لاـح نیمه رد حیـــسم هـک ،بآ رد و مالک رد ،دـنکیم هـظعوم لـیجنا یهـطـــساوب

  .دنکیم هزات نیمز و ن�سآ دراو ار اهنآ و هتخاس دحتم شیوخ اب ار اهنآ ،هتخاس

 ندرک دحتم دوخ اب ار یمدرم و اهتما رب حور �خیر - تـسا هتـسباو وا دوخ لمع هب اتیاهن ،نداد دیمعت یارب حیـسم نامرف نیاربانب

 نیا .)۲۷-۲۵ :۵ نایـــســـسفا( دنک میدقت سدقم و بیعیب ار وا هنوگنیا ات دنک کاپ یکورچ و نیچ و هکل ره زا ار دوخ سورع ات -

 ار یمایپ دیمعت نیاربانب .)۲۸ :۱۹ یتم ،۵ :۳ سطیت( دمانیم هزات دلوت ای هزات تقلخ لـسغ ار نآ لوـسر سلوپ هک تـسیزیچ ن�ه

 سدقم مالک هظعوم هب هک دـشاب راذگ ریثات و دوـش هدینـش دناوتیم ینامز طقف مایپ نیا هک دنچ ره ،دنکیم هظعوم بآ یهطـساوب

 هظعوم نامزمه هنوگ هب ادخ مالک اب یتقو ضوع رد .درادن ندرک کاپ و نداد تاجن یارب یتردق ییاهنت هب بآ .دــشاب لــصتم ادخ

  .تسا ضیف موهفم هب دیمعت ،یتایهلا ینف نابز هب .دزاسیم سدقم و هداد تاجن سدقلا حور هطساوب ادخ ،ددرگیم

 موق و هداد تاجن وا هنوگنیا هک دنتــسه ادخ ناگدیزگرب نیا - میهد دیمعت ار حیــسم نادرگاــش تــسیابیم هک تــسا لیلد نیا هب

 نییآ کی« نآ نوچ ،میهدیم دیمعت لیلد نیا هب ام ،زجوم هخـسن رتـسنیمتـسو همانداقتعا یهتفگ ربانب .دزاـسیم سدقم ار شیوخ

 حیـسم رد ام شقن هدننک رهُم  و هدنهد ناـشن ،سدقلا حور و ،ـرسپ و ،ردپ مان رد بآ هلیـسوب ندـش هتـسـش نآ رد هک ،تـسا

 خـساپ و شـسرپ( ».میوــش هدروآ رد دنوادخ دقع هب و ،هتــشاد یمهــس ضیف دهع زا هک دزاــسیم نیا لومــشم ار ام و ،تــسا

 نیمز و ن�ــسآ و ،هتخیر ار دوخ حور هک وا ،داتــسرف ار شدوخ ــرسپ ادخ اریز ثیلثت یادخ مان رد ،میهدیم دیمعت ام نیاربانب .)۹۴

 ،تـــسا هزات تقلخ لوارق شیپ هک وا ،رخآ مدآ ینعی ،هدرک یکی یـــسیع اب ار ام و ،هتخاـــس کاپ ناwاهانگ زا ار ام ،هدرک انب ار هزات

 .هزات نیمز و ن�سآ
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 میریگیم دیمعت اـصخـش نامدوخ ام هکنیا هچ ،مینزب گنچ نآ هب تـسیابیم ام همه هک تـسا دیمعت کرد زا رتعیـسو یاw کی نیا

  .ددرگیم ماجنا نیا نارگید رب هک میتسه نیا دهاش هکنیا ای

 

 Westminster Seminary تایهلا هاگـــشناد رد یخیرات تایهلا و دنمماظن تایهلا داتـــسا ،هورگ ریدم ،وکـــسِف .یو .یِج رتکد

California باتک یهدنسیون ناشیا .دشابیم Word, Water, and Spirit: A Reformed Perspective on Baptism دشابیم.  

 

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

 

 


