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 حیسم اهنت

 یکِب .رآ لئوج

 

 ُسلوس( حیسم یهلیسو هب اهنت تاجن هک دراد دیکات نKیا و ضیف یهرابرد نآ میلعت و ادخ مالک هک دنکیم راهظا تاحالصا تایهالا

 رد نKیا شخبتاجن تردق« ،تشون دلیفراو .یب .یب .)۱۲ :۴ لKعا( تسا هدنهدتاجن اهنت حیسم ،ینعی هک – تسا )سوتسیرک

 ».تسا یکتم نآ رب هک یقلطم رداق یهدنهدتاجن رد هکلب ،درادن رارق نآ ِدوخ

 وا هکنیا ینعی – تسا »سدقمباتک نوماریپ و زکرم« حیسم دیوگیم رتول نیترام .تسا ناتستورپ نKیا ساسا ،حیسم تیزکرم

 یهمه رس حیسم« ،تفگ یلگنیوز شیرلوا .تسادخ مالک نیداینب یاوتحم ،داد ماجنا یراک هچ دوخ مایق و گرم رد و تسیک

 ».تسا هدرم ندب ،رس نودب و ،دنتسه وا ندب هک تسا ینارادنKیا

 اهنت .)۱۴ :۴ نایپیلیف ؛۵ :۱۵ انحوی( میتسه زیچ همه ماجنا هب رداق وا رد ؛میهد ماجنا میناوتیx یراک چیه ام ،حیسم نودب

 لمع زا جراخ ،ادخ زا یلجتشیوخ کی هچرگا هک دنکیم نشور نایمور ۲ و ۱ یاهباب رد سلوپ .دشخبب تاجن دناوتیم حیسم

 اهنت حیسم اب داحتا .دنک دحتم ار ناسنا و ادخ دناوتیx یعیبط یسانشادخ زا ینازیم چیه ،دراد دوجو حیسم رد وا شخبتاجن

 .تسا تاجن هار

 زا اهنت تاجن هکنیا هب رواب هزورما یدایز دارفا .میراد سوتسیرک ُسلوس ندینش هب یمربم زاین نامیارگ�کت تایهالا یهنامز رد ام

 نرق یهتسکشرو درکیور کی هب اهنآ« ،دیوگیم ِنتارِب لراک هک روطنKه .دنهدیم رارق شسرپ دروم ار تسا حیسم هب نKیا قیرط

 کی زا رتارف یزیچ تردن هب هکیلاح رد ،دنناوخیم »دیدج« ار نآ و دندرگیم رب ناتستورپ میسلاربیل ِیسانشحیسم زا یمهدزون

 دارفا – مسیلاربیل یهرابرد روبِین .رآ .چا روهشم یهتفگ دننام – هزورما هک تسا نیا ییاهن یهجیتن ».تسا یحطس یسانشیسیع

 »درک دوخ یهاشداپ دراو بیلص نودب ِحیسم کی تمدخ قیرط زا و یرواد نودب ،هانگ نودب ار مدرم هک مشخ نودب ییادخ« یرایسب

 .دننکیم شتسرپ و مالعا ار

 یهرابرد رکفت و دسریم – مراهچ نرق یهدنسیون – یهیرصیق لها سویبسوی هب هک دندرک میسرت ار یهاگدید ،ام یارگحالصا ناکاین

 و ،حیسم« :دیوگیم روطنیا ندنل ۱۶۸۹ تسیتپاب یهمانفارتعا ،هنوx یارب .دنتفای دیفم ار هاشداپ و ،نهاک ،یبن ناونع هب حیسم

 یهاگن دییایب .)۸.۹( »تسادخ یاسیلک هاشداپ و ،نهاک ،یبن وا .دشاب ناسنا و ادخ نیب یهطساو ات دراد تیحالص ،حیسم اهنت

 .میشاب هتشاد ماقم هس نیا هب رتقیمع
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 یبن ِحیسم

 و شسرپ .دنک ادیپ افش ام ییانیبان و یروک ات دهد میلعت ار ام ادخ روما یهرابرد ات میراد جایتحا وا هب هک تسا یایبن نآ حیسم

 »هدرک فوشکم ار ام تاجن اب هطبار رد ادخ یهدارا و ریبدت زار لماک روط هب هک ...ام مظعا ملعم و یبن« ار وا ،گربلدیاه خساپ

 وت یارب نم لثم ،تناردارب زا وت نایم زا ار یایبن ،تیادخ ،هَوُهی« :دنکیم مالعا ۱۵ :۱۸ هینثت رد یسوم .)۳۱ خساپ( دناوخیم

 .)۵ :۱۷ یتم( میهد شوگ وا هب هک دبلطیم نینچ ادخ و ،تسادخ رسپ وا ».دیونشب ار وا ،دینادرگ دهاوخ ثوعبم

 فُحُص« یقیقح یانعم و دنک راکشآ ار »ناهج یادتبا زا« خیرات رد ادخ فده دناوتیم هک تسا یسک اهنت ،یبن ناونع هب یسیع

 تفرشیپ راظتنا میناوتیم یتروص رد طقف ام .)۲۶-۲۵ :۱۶ نایمور .کن ؛تسا قیتع دهع روظنم( دزاس راکشآ و دهد میلعت ار »ایبنا

 .مینک هجوت وا یاهییKنهار و میلاعت هب هک ،میشاب هتشاد ار یحیسم یگدنز رد

 نهاک ِحیسم

 ینابرق هب« ،دیوگیم گربلدیاه خساپ و شسرپ هک روطنKه و ،میراد جایتحا تدش هب هک یمظعا نهاک – تسه زین نهاک ،حیسم

 ،ندنل ۱۶۸۹ تسیتپاب یهمانفارتعا نایب هب .)۳۱ خساپ( »دنکیم تعافش ار ام ردپ یادخ دزن هفقویب و هدیرخزاب ار ام ،دوخ ندب

 ار ادخ و ام نیب حلص ات میراد جایتحا وا تناهک ماقم هب ،دوخ تلاح نیرتهب رد ناملKعا ناصُقن و ،ادخ اب ام یگناگیب رطاخ هب«

 .)۸.۱۰( »دزاس وا لوبقم و دنک رارقرب

 اب .میروایب اج هب ار اهنآ میناوتیx ،مینک شالت هک مه ردقچره ام هک دنراد دوجو طرش ود نوچ تسا حیسم یاسیع رد اهنت تاجن

 ،مود .تسا تعیرش تعاطا قیرط زا ادخ تلادع عانقا ،تسخن .تسا یرورض اهنآ ماجنا ،میبایب تاجن ام هکنیا یارب ،لاحنیا

 نایمور .داد ماجنا یلاع و لماک روط هب ار ود ره حیسم اما ،میهد ماجنا میناوتیx ار مادکچیه ام .تسا نامناهانگ یاهب تخادرپ

 هب ،میدوب نمشد هک یتلاح رد« ،دیوگیم ۱۰ :۵ نایمور ».دیدرگ دنهاوخ لداع یرایسب صخش کی تعاطا هب« ،دیوگیم ۱۹ :۵

 .حیسم قیرط زا اهنت رگم مییایب ادخ روضح هب میناوتب هک درادن دوجو یرگید هار چیه ».میدش هداد حلص ادخ اب شرسپ گرم تطاسو

 لوبقم یاهشیاتس و اهاعد ما£ وا قیرط زا هک یاهناگی ؛تسا ام مظعا نهاک نانچمه وا اما ،دش ماجنا راب کی طقف یسیع ینابرق

 نیمه زا .)۱ :۲ انحوی لوا ؛۳۴ :۸ نایمور( دنامیم یقاب ام ی¥اد عفادم و عیفش ،ینKسآ یاهیاج رد وا .دوشیم میدقت ادخ هب

 ام .)۲۶ :۱۶ نایمور( دوش هداد ادخ هب »دابآلادبا ات حیسم یاسیع یهلیسو هب« لالج دهاوخیم سلوپ هک درادن یبجعت یاج ،ور

 .مینک دشر ادخ هب یسرتسد یداش رد ،نامعیفش و ینابرق ناونع هب حیسم هب قیمع یدKتعا اب اهنت میناوتیم

 هاشداپ ِحیسم
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 لKعا( تسا مکاح شیاسیلک رب ،دوخ سدقلاحور یهلیسو هب وا .دنکیم ینارمکح زیچ همه رب و تسا هاشداپ حیسم ،تیاهن رد

 :۵ لKعا( دنکیم اطع ششخب ناراکهانگ هب و درادیم او هبوت هب ار ناراکهبوتان دوخ قلطم تیمکاح اب وا .)۳۳-۳۰ :۲ نالوسر

 تسا هدیرخ ام یارب هک یتاجن نآ زا ام یرادروخرب رد و دنکیم تنطلس ام رب شحور و مالک هک تسا ام یدبا هاشداپ« حیسم .)۳۱

 یهاشداپ هب ار ام ،دیدج تقلخ یتنطلس ثراو ناونع هب وا .)گربلدیاه خساپ و شسرپ زا ۳۱ خساپ( »دنکیم تظفاحم و عافد ام زا

 .دنکیم تیاده تبحم و رون یدبا

 و ییاوسر ،یراوخ ،یدرس ،یزورهریت اب یگدنز نیا زا هناروبص دیاب ام« ،تفگ هک میشاب قفاوم نولاک ناج اب میناوتیم ،ور نیمه زا

 یاهزاین هکلب ،تشاذگ دهاوخن هراچیب ار ام زگره نامهاشداپ هک :میشاب دونشخ دروم کی نیا زا طقف و – مینک روبع نآ تالکشم رگید

 حیسم تیمکاح تحت هناعیطم یگدنز اب اهنت میناوتیم ».میاهدش هدناوخ یزوریپ هب ام ؛درک دهاوخ مهارف نامدربن نایاپ نامز ات ار ام

 .مینک دشر یحیسم یگدنز رد وا تردق و

 ایآ .تسKش یارب زیچ همه یهطساو هاشداپ و ،نهاک ،یبن ناونع هب دوخ یهناگهس ماقم رد حیسم ،دیتسه ادخ دنزرف Kش رگا

 Kش ات تسه Kش یبن وا ایآ ؟دینکیم تبحم وا عفانم و ،تاذ ،اهماقم ،صخش رد حیسم هب ایآ ؟دیراد تسود ار سوتسیرک ُسلوس

 و دنک ینارمکح Kش رب ات ناتهاشداپ و ؛دهد تکرب ار Kش و ،دنک تعافش ،دنارذگب ینابرق ناتیارب ات Kش نهاک ؛دهد میلعت ار

 ؟دشاب ناتیKنهار

 دوخ رتسکرا هب ،نووهتب ُهن یهرKش ینوفمس زا یلاع یارجا کی زا سپ ،ییایلاتیا رتسکرا روهشم ربهر ،ینیناکسوت وروترآ دنیوگیم

 ،هدرُم اما ناشخرد زاسگنهآ کی یهرابرد تسناوتیم ینیناکسوت رگا ».تسا زیچ همه نووهتب .دیتسه چیه Kش .مچیه نم« :تفگ

 وا ،ام تاجن اب هطبار رد هک دنیوگب هدنز یهدنهدتاجن یهرابرد ار یزیچ نینچ دیابیم نایحیسم رتشیب ردقچ ،دیوگب یزیچ نینچ

  .تسابیز یقیسوم ِدوخ یتح و ،هدنزاون ،زاسگنهآ

 

 Heritage Netherlands یاسیلک نابش و Puritan Reformed Theological تایهلا هاگشناد سییر ،یکِب .رآ لئوج رتکد

Reformed Congregation باتک .تسا ناگیشیم تلایا رد زدیپَر دنَِرگ رهش رد عقاو Piety: The Heartbeat of Reformed 

Theology تاراشتنا راتساریو رس یکیب رتکد .دشابیم ناشیا یاههتشون زا Reformation Heritage Books یدنسیون زین و 

 .تسا »Living for God’s Glory: An Introduction to Calvinism« ،هلمج زا یددعتم یاهباتک
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  .تسا هدش رشتنم )Tabletalk( کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


