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 رتول نیترام تایهلا زا طابنتسا راهچ

 نسوگرف .یب رلکنیس :یهتشون

 

 Tسیز یارب یموهفم ،حیسم اب داحتا رد هزات یگدنز و ،نIیا هلیسوهب یگدرمش لداع ،ضیف هلیسوهب تاجن ،دنوادخ تیمکاح روطچ

 :دنراد طابنتسا راهچ اهنآ ،رتول نیترام یارب ؟دنتسه یحیسم یگدنز کبس هب

 لداع هک لاح نیع رد ینعی ،تسا simul iustus et pecccator تیحیسم هب دقتعم درف هک تسا هلئسم نیا هب ملع ،طابنتسا نیلوا

 رتول رب رلوئات ناج Theologia Germanica باتک تاریثأت لصاح ًالIتحا هک ،لصا نیا .تسه زین راکهانگ ،تسا هدش هدرمش

 ،منیبیم حیسم رد ار دوخ یتقو اما ؛تسا یراکهانگ ،منیبیم هچنآ ره ،مدوخ زا و نورد :دوب هدننکرادیاپ تیاغ هب یلصا ،تسا

 رد ،حیسم یسیع یهزادنا هب دناوتیم یدرم نینچ سپ .حیسم لماک تلادع هلیسوب ،تسا هدش هدرمش لداع هک منیبیم ار یدرم

 ناما رد ،هاگیاج نیا رد .تسا هدش هدرمش لداع ،تسا حیسم ِنآ زا هک یتلادع ددم هب اهنت اریز – دشاب لداع دنوادخ هاگشیپ

   .میتسه

 نیرتابیز زا یکی .میاهدش هتفریذپ ام .تسا هدش لیدبت حیسم رد ام ردپ هب دنوادخ هک تسا بلطم نیا فشک ،طابنتسا نیمود

 اما هدزادوس یعون هب هک ،نفواهنیگالشا ناج طسوت ،رادینعم یلکش هب دیاش ،دش نایب رتول یزیم رود یاهپگ رد هک یتایاکح

 :تسا هدیسر تبث هب ،دوب ینتشادتسود رایسب

 هن .دنک تبحص نم اب ،ولوچوک نیترام اب نم ِیتَک یاهتبحص هب تبسن رتهناتسود و دشاب رتیمیمص نم اب دیاب دنوادخ

 دیاب دنوادخ .دناوتی] مه دنوادخ .مینک ادج نت زا ار شرس ای میروایبرد ار نامرسپ مشچً ادمع میناوتی] نم هن و یتَک

 یارب ات تسا هداتسرف ام تشوگ و تسوپ هب ار شرسپ نیاربانب و تسا هداد ام هب نآ زا ییاههناشن وا .دنک یروبص ام رب

  .مینک ور وا هب اهنیرتهب هب ندیسر

 یگدنز زا نامیگدنز ،میوش یکی و دحتم حیسم اب رگا .تسا بیلص ریز یگدنزً اموزل حیسم رد یگدنز هک دنکیم دیکأت رتول ،موس

 بیلص یسانشادخ زا هکلب ،)theologiagloriae( لالج یسانشادخ زا هن یقیقح یحیسم و یقیقح یاسیلک ریسم .دریگیم وگلا وا

)theologiacrucis( شیوخ هب هک تسا ینورد ینامز ام رب شریثأت .درذگیمT اسیلک یاهجنر رد هک تسا ینوریب ینامز و میریمیم 
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 ناشیاهفالتخا یهمه اب ،نیولاک و رتول .دشاب بلاغ لالج ییاطسو نورق یسانشادخ رب دیاب بیلص یسانشادخ .میوشیم کیرش

 هجیتن رد و یکی وا اب حیسم زیخاتسر و گرم رد رگا .دنراد رظنقافتا هتکن نیا رد ،ییاسیلک یاهنییآ قیقد تیهام کرد رد

 یگدنز لک سپ ،)دهدیم میلعت ۱۴-۱ :۶ نایمور باتک رد لوسر سلوپ هک روطنIه( میوش رادناشن دیمعت لسغ یهلیسوهب

 :دوب دهاوخ بیلص ندیشک شود هب ،یحیسم

 یهمه هبً امومع هکلب ،دش خیم نآ هبً ادعب و دیشک شود هب حیسم هک درادن هراشا یبوچ هکت نآ تیمها هب حیسم بیلص

 زین ام ّیلست مْسِق نیمه هب« ۵ :۱ نایتنرق ۲ .تسا حیسم یاهجنر نvه ناشباذع و جنر هک دنکیم هراشا نانموم بئاصم

 ار حیسم تvحز یاهصقن و منکیم یداش vش هار رد دوخ یاهتمحز زا نآلا« :رگید راب ؛».دیازفایم حیسم یهلیسوهب

 نآ یهمهً امومع حیسم بیلص ،نیاربانب .)۲۴ :۱ نایسولک( »تسا اسیلک هک وا ندب یارب مناسریم لvک هب دوخ ندب رد

 .دش لمحتم حیسم رطاخ هب اسیلک هک دهدیم ناشن ار اسیلک بئاصم

 یکنیع یاههشیش هب هرمزور هبرجت رد نآ ندناسر ماجنا هب و حیسم زیخاتسر و گرم رد حیسم هب نموم Tسویپ ،رتول رظن زا ،نیاربانب

 نIه – theologiacrucis – نیا .دنک هاگن شایگدنز تایبرجت کت کت هب نآ تشپ زا دریگیم دای یحیسم درف هک ،دش لیدبت

  .مینک کرد ار یحیسم یگدنز یاهبیشن و زارف ات دزاسیم رداق ار ام و ،دهدیم ام هب روما هب تبسن یرتیوق شنیب هک تسا یزیچ

 میتفا مغ ماد رد ،دنشکیم و دننکیم ریفکت ،دنهدیم رازآ ار ام نانمشد هک ینامز ادابم ،تسا ام عفن هب روما نیا هب ملع

 ،مینک راختفا میشکیم شود هب هک یبیلص هب دیاب هک میشیدنایب دوخ اب سلوپ لاثم اب دییایب اما .میوش یدیمون راچد ای

 هک مینیبیم ،میریگب رظن رد میشکیم هک ار ییاهجنر نامدوخ رد اهنت رگا .حیسم رطاخ هب هکلب ،نا]اهانگ رطاخ هب هن

 ای ؛»ددرگیم ناوارف ام رد )حیسم یا( وت یاهجنر« :مییوگیم هک ینامز اما ؛دنتسه ریذپانلمحت هکلب ،کاندرد اهنتهن

 انب هکلب ،ناسآ اهنت هن بئاصم نیا ،»میوشیم هتشک زور یما� وت رطاخ هب هنیآ ره« :هدش نایب ٤٤ رومزم رد هک روطنvه

  .)۳۰ :۱۱ یتم لیجنا( ».کبس نم راب و تسا فیفخ نم غوی اریز« :دنتسه مه نیریش هتفگ نیا هب

 کرد لباق زین نآ تلع و تسا تاحالصا یاهرایع زا یکی دروم نیا .تسا یحیسم یگدنز یاهیگژیو زا تذل و نانیمطا ،مراهچ

 ،میشاب شدنموزرآ هک یدیما هب ندیسر تهج رد شالت یاج هب هکنیا – یگدرمش لداع اب طابترا رد تاحالصا ددجم فشک .تسا

 تذل زا ار فطاوع و هدارا ،نهذ و درک لصاح یاهدننکشوهدم ییاهر – دوشیم زاغآ شالت نIه اب تقیقح رد یحیسم یگدنز
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 ،راچان هب .دنک عورش ار ندرک یگدنز ،راختفا اب نئمطم یاهدنیآ هب ملع اب تسناوتیم درف رگید الاح هک دوب نیا شیانعم .درک راشرس

  .درکیم لصاح یدیدش ییاهر و یگدوسآ و تشاذگیم ریثأت یو ینونک یگدنز رب یهاگآ نینچ

 دازآ و ردتقم ضیف هک تسا لیجنا زا هتفرگتوق و ،لیجنا زا هدشهتخاس ،لیجنا هیاپ رب یگدنز یعون ،یحیسم یگدنز ،رتول رظن زا

 یزوریپ رد گرم هک ینامز ات و ،دباییم همادا نایاپ ات داد ار دوخ ناج نIیارب هک یجان نآ زا ینادردق اب و دهدیم شیا� ار دنوادخ

  .دوب دهاوخ وا غوی رد ،دوش لیدبت تریصب هب نIیا و قرغ

 دنادیم شوگ رتول ظعو هب ،دندوب هتسشن راضح زا یخرب ،انرب رد اسیلک یاههبنشکی زا یکی رد هک روطنIه ،١٥٢٢ لاس رد دیاش

 هدرک ،نوگرگد مییوگن رگا ،هدزناجیه دح نیا ات ار نیترام ردارب هک تسا هتفهن یزیچ هچ لیجنا نیا لد رد دندیسرپیم دوخ زا و

 دوب هتفر هباطخ یوکس هب یلاح رد وا .دوب هدناوخ ار اهنآ نهذ رتول ؟دیآ دوجو هب یتیعضو نینچ مه اهنآ یارب دوب نکمم ایآ .تسا

  .دوب هدرک هدامآ ار دوخ یبوخ هب اهنآ تالاوس هب خساپ یارب هک

 و ،١٦ :٣ انحوی لیجنا ،دهد تاجن ار ناراکهنگ ات داتسرف ناهج هب ار شرسپ دنوادخ هک تسا نیا ؟تسیچ لیجنا اما

 ؟دیهد ماجنا یراک هچ دیاب vش اما .دنک ارجا ار تعیرش و دیادزب ار ناهانگ ،دوش هریچ گرم رب ،دبوکب مه رد ار منهج

 هب ار اهراک نیا یهمه وا هک نیا هب نیتسار داقتعا و ناتیجان هب ¥شاذگ مارتحا و هلئسم نیا ¥فریذپ زج هب یراک چیه

 رطاخ اب دیناوتب ،منهج و هانگ ،گرم تشحو رد ات دهدیم vش هب زیچ همه تیدودحم نودب و تسا هداد ماجنا vش رطاخ

 زا و دراد دوجو زونه هانگ هچرگ ،مدنسارن ماجنا هب ار تعیرش هچرگ :دییوگب و دینک اکتا نآ هب هناعاجش و دییوگب عمج

 غورد منئمطم .تسا هتشاد ینازرا نم هب ار دوخ یاهراک یهمه حیسم هک مریگیم دای لیجنا زا ،مسرتیم منهج و گرم

  .ماهدش هداد دیمعت لسغ ،نآ زا یاهناشن ناونع هب و .درک دهاوخ افو دوخ دهع هب نیقی هب ،تفگ دهاوخن

 هدش هریچ ناطیش و منهج ،هانگ ،گرم رب نم رطاخ هب نم دنوادخ حیسم هک منادیم اریز .دراد رما نیمه رب هیکت نم نانیمطا

 و هانگ نیاربانب .۲۲ :٢ سرطپ۱ ».دشن تفای شنابز رد رکم و ،درکن هانگ چیه هک« :سرطپ یهتفگ قبط ،دوب هانگیب وا اریز .تسا

 هک یناسک یهمه هب ار نآ و تسا هدش لیدبت اهنآ دنوادخ هب وا و ،دراد هاگن ار وا تسناوتی] منهج ،دندوبن وا ¥شک هب رداق گرم

 ،ضیف هطساوب هکلب ،دریگی] رارق نم یگتسیاش ای اهراک ریثأت تحت همه نیا .تسا هدرک اطع دنشاب هتشاد نvیا نآ هب و دنریذپب

  .تسا هناصلاخ تمحر و ییوکین
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 نIه رد تسرد دیاش ».مداتسیایم مرس یور تذل یارب ،تسین ینابصع نم زا دنوادخ منک رواب متسناوتیم رگا« :تفگ رتول راب کی

 .دندرک هبرجت ،دوب هتفگ نخس نآ زا هک ار »ینانیمطا« و هداد ناشن لمعلاسکع ،دنداد شوگ وا ظعو هب هک یناسک زا یضعب ،زور

 یور تذل یارب و هتفر هناخ هب هک دنتفگ و دنتشون دوخ ناتسود هب یاهمان ردً ادعب هک یرتلاسونس مک ناگدنونش زا یخرب زج هب

  ؟دنادیم یسک هچ ،دنداتسیا دوخ رس

 

 

 هدش حالصا تّایهالا یهسردم رد دنمماظن تّایهالا زاتمم داتسا و رینوگیل رد راکمه نیسّردم زا یکی ،نسوگرف .یب رلکنیس رتکد

 زاشیب و تسا هدوب لوغشم تمدخ هب First Presbyterian Church Columbia, S.C رد دشرا شیشک ماقمرد رتشیپ یلو .تسا

 رIشهب یو راثآ هلمج زا ،The Whole Christ, The Holy Spirit, In Christ Alone, Devoted to God هک هتشون باتک تسیب

 .دنوریم

 

  .تسا هدش رشتنم رینوگیل تامدخ تیاسبو رد هلاقم نیا


