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 دیعبت رد ادخ موق

 نیلفالکم ار :هتشون

 

 هیبنت کی هزادنا نیا هب ات ار دیعبت هک هچنآ  .دنهدب صیخشت ار هناخ کی و لزنم کی نیب قرف دنناوتیم ینیع روط هب مدرم بلغا

 ام زا ار ندوب قلعتم سح ماY و ،دنکیم ادج تینما و نازیزع زا ار ام .دوشیم هناخ هب ام Uفر زا عنام هک تسا نیا دزاسیم رثوم

  .دهد رارق کانرطخ و زیمآ تموصخ یاهتیعقوم رد یتح ار ام دناوتیم .دریگیم

 هخرچ کی ام خیرات ماY .دنربیم رسب هناگیب ینیمزرس رد نایدیعبت ناونع هب دندش هتخادنا نوریب ندع غاب زا هک ینامز زا ادخ موق

 و دیعبت زا یطولخم ام یاهیگدنز ،العف ،دنچ ره .دسریم دوخ نایاپ هب هخرچ هک تسا نیا بوخ ربخ .تسا هدوب یزاسزاب و دیعبت

  .تسا یزاسزاب

 ندع غاب 

 هب یارب .)۲۲-۲۱ هفشاکم ، ۱۰ :۶ یتم( دهد شرتسگ نیمز یور رب ار ینoسآ یهاشداپ ات دش قلخ ناسنا ادخ یهشقن ساسا رب

 »ریذپلد ییاج« ای »تذل« یانعم هب( ندع مانب داد رارق نآ رد صاخ ینیمز و درک قلخ یلاع و لماک یناهج ادخ ،نیا ندیناسر لoک

 رصم هب ات نیرهنلا نیب زا نیمزرس نیا هک تسا نیا هدنهد ناشن )۱۴-۱۰ :۲ شیادیپ( ندع رد هناخدور راهچ .)یناربع نابز هب

  .دشیم هدرتسگ

 الاب مه غاب هک دیوگیم ار نیا بلطم نیا .تشگیم یراج هناخدور راهچ نآ یاهبآ یماY نآ زا هک ،داد رارق ندع رد یغاب ادخ

 ار نآ و هداد ماجنا ار غاب »راک« ات دومرف نیعم ار ناسنا نینچمه ادخ .هیدوهی یاههوک رد ییاج اسب هچ ،تشاد تیزکرم مه و دوب

 دوب نیا ام راک ،رگید ینابز هب .)۲۸ : ۱ شیادیپ( »دییا� طلست نآ رد و دیزاسرپ ار نیمز« ات و )۱۵ :۲ شیادیپ( هدرک »تظفاحم«

  .میهد شرتسگ نیمز یاهتنا هب ات ار غاب یاهزرم هک

 فظوم ام .)۲ .۷ رتسنیمتسو یهمانداقتعا( دشاب هتشاد تراظن شدوخ اب ام هطبار هب ات تخاس رارقرب ار راک دهع ادخ ،ندع غاب رد

 ۲ شیادیپ( مینک تعاطا هعونمم یاه هویم زا ندروخن اب و ام یارب هدش ررقم هفیظو ندیناسر لoک هب یاتسار رد ادخ زا هک میدوب

  .)۱۷ :۲( میدشیم گرم راوازس ،هن رگا .)۲۲ :۳( میتفای یم تکرب یدبا Uسیز هب ،میدرکیم تعاطا رگا .)۱۷ :

 شیادیپ( دش دیعبت غاب زا ناسنا و ،دندروخ هعونمم هویم زا ود ره و ،درک عناق ار شرهوش اوح ،داد بیرف ار اوح ناطیش ،هنافساتم

 .)۲۴ :۳ شیادیپ( ددرگی� زاب غاب هب ناسنا دوش نئمطم ات دومرف ررقم یظفاحم ناگتشرف ادخ .)۳
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 دیعبت تنعل

 .)۲۲-۲۰ :۸ نایمور( داد رارق ادخ تنعل ریز رد ار تقلخ یماY و ام و تخاس رود ادخ هدش نایا� روضح زا ار ام ،ناسنا لوا دیعبت

-۵ :۸ نایمور( میدرُم یناحور ثیح زا ام .)۹-۱۶ :۳ شیادیپ( دندرُم همه اتیاهن و ،کاندرد ندروآ ایندب هچب ،دش تخس ندرک راک

 ،۲۵-۱۴ :۷ نایمور( درک راوشد ام یارب ار نoیا یهطساوب ادخ دزن هب تشگزاب ای و دهع فیاظو ندناسر لoک هب نیا و ،)۱۱

 تافالتخا رد نینچمه و )۳-۱ :۲ نایسسفا ، ۱۰ :۵ نایمور( میدرب رسب ادخ اب یاهدش هتسکش تکراشم ریز رد ام .)۱۷ :۵ نایطالغ

 هک دوب یزیچ نآ ماY نیا ،ادخ یرگیجنایم نودب .دنتفای همادا طیارش نآ .ناگیاسمه و ،ناشیوخ ،نا�ارسمه اب نامدوخ

  .میشاب میتسناوتیم

 وا .)۱۵ :۳ شیادیپ( دشخب تاجن گرم زا اتیاهن و دیعبت زا ار ام ات داتسرف دهاوخ ار یاهدنهد تاجن هک داد هدعو ادخ ،هناتخبشوخ

-۱۲ :۵ نایمور( درکیم هنوراو ار مدآ دیعبت و تنعل ،حیسم نآ یهطساوب هک ،)۲ .۷ رتسنیمتسو یهمانداقتعا( دو� انب ار ضیف دهع

۱۹(.  

 ام هب ادخ .درک ارجا ،یعمج حطس رد مکتسد ار تیرشب اب دوخ دهع ادخ هک دش یاهویش تیهام هب لیدبت ،غاب زا تیرشب دیعبت

 گرم هزادنا هب تسا نکمم تنعل .میوش تنعل و مینکشب ار اهنآ ای میریگب تکرب و مینک ظفح ار اهنآ میناوتیم .دیشخب ار تعیرش دهع

 نینچ رگا .دیشخب دهاوخ تاجن ار ام وا ،مینک هبوت نoیا هار هب رگا .دیعبت دننام ،دنیزگیم رب ار یدروم بلغا ادخ اما ،دشاب میخو

 .)۳۱-۲۸ هینثت ، ۲۶ نایوال( ددرگیم نوزفا اسب هچ هیبنت ،مینکن

 ادخ تکرب دوخ یدوخ هب ،مینک تعنoم ار ندش دیعبت هک میشاب بوخ یفاک هزادنا هب میتسین رداق زگره ام ،دشاب نامدوخ هب رگا

 Uفای دوبهب هدعو ام ،میوش یکی وا اب نoیا هار زا طقف ام رگا .دهدیم ماجنا ام یارب ار راک نیا حیسم ،نیاربانب .مینک تفایرد ار

  .درک میهاوخ تفایرد ار مدآ دیعبت زا لماک

 نافوط

 مه و ار ادخ مه ،میتشگ نالتاق و نیغورد ناگدنتسرپ ام .دو� طوقس یرتقیمع ترارش هب ناسنا ،غاب زا ندش دیعبت زا دعب

 رتمیخو وا دوخ زا وا لسن و ،)۱۶ : ۴ شیادیپ( تشگ دیعبت ندع زا ادخ روضح زا ،لتاق نیلوا ،نئاق .میدرمش راوخ ار ناگیاسمه

  .دندرک ادیپ تاجن وا هداوناخ و حون طقف .)۹ و ۶ شیادیپ( درک دوبان نافوط رد ار ام همه ابیرقت ادخ هک دش ریرش ردقنآ ناسنا .دندش
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 دروم نیمزرس زا ار ام ،دو� سکعنم ار ناسنا تنعل ییایفارغج ییاجباج نیا .ندع غاب یاهزرم تشپ ،درب تارارآ هب ار حون نافوط

 هطساوب هکنیا هدنهد ناشن ،)۹ :۹ و ۱۸ :۶ شیادیپ( دو� دییات حون اب ار ضیف دهع ادخ ،لاح ره هب .تخاس رترود ادخ یهقالع

  .دروآ دهاوخ تسدب ار دوب هداد تسد زا طوقس رد هکلب نافوط رد اهنت هن هک ار هچنآ ناسنا ،حون

 ،دوب توافتم یلیخ رابنیا .میدو� ندع غاب هب تشگزاب هب زاغآ ام ،الباقتم .داد رارق دوخ فطل دروم ار ناسنا ادخ ،حون دهع ساسا رب

 .دوب ادخ یهاشداپ دیما رگنایا� لاحنیا اب اما

 میهاربا تماقا

 دناسریم لoک هب ینیمز یهاشداپ یارب ار دوخ هشقن ادخ نآ یهطساوب هک ،ددرگ یاهزات تما ردپ ات دیزگرب ار میهاربا ادخ ،اتیاهن

  .دو� تیاده نآ زکرم تمس هب نیرهنلانیب رد ندع رد یاهطقن زا ار میهاربا وا ،ییایفارغج دید زا .)۸-۴ :۱۷ ، ۳-۱ :۱۲ شیادیپ(

 ندرک کرت یهمزال نیا ،لاحنیا اب .دشاب وا تنعل و مشخ ریز رد هکنیا یاج هب دوب ادخ تکرب و ضیف هارمه هب میهاربا تکرح

 یدیدش یطحق ریز رد نیمز ،دیسر ناعنک هب میهاربا یتقو ،لاح ره هب .دوب تساجک تسنادی� هک ییاج هب Uفر و دوخ یهناخ

 .تشگرب ناعنک هب دش ماY یطحق یتقو دعب ،درب رصم هب ار دوخ هداوناخ اتقوم وا ،نیاربانب .)۱۰ :۱۲ شیادیپ( دوب

 هدیدزد وا هون ،دش هدرب نوعرف یارسمرح هب شرسمه .دوب هتفای تکرب یگدنز کی زا رترود بتارم هب میهاربا یگدنز ،تدم نیا رد

 دهع وا اب ادخ هکنیا زا لبق اهنیا یهمه .)۱۴-۱۲ شیادیپ( دنک گنج کی دراو ار دوخ یهداوناخ یاضعا تسیابیم میهاربا و ،دش

 اهدعب و )۱۷-۱۴ :۱۳ و ۷ ، ۳-۱ :۱۲ شیادیپ( دوب هداد ار دنزرف و نیمز نیمضت لیبق زا یددعتم تاداهنشیپ وا هب ادخ .دوب ددنبب

  .) ۸ :۱۵ شیادیپ( دو� دییات ار اهنآ میهاربا تساوخرد هب

 ادخ ،وا لسن یهلیسوب .دنشاب شرoش لباقریغ هک دندرگ رoشیب ردقنآ وا لسن و ،دهدب میهاربا هب ار ناعنک هک تسب دهع ادخ

  .)۱۳ :۴ نایمور ؛۱۴-۱ :۱۷ شیادیپ ؛۲۱-۱ تایآ( داد دهاوخ شرتسگ ایند ماY رب ار میهاربا یهاشداپ

 هداد هدعو ادخ هک ینیمز نoه رد هبیرغ کی دننام و درک یگدنز وا .)۱۳ :۱۱ نایناربع( دیدن ار اههدعو نیا ماجنا زگره میهاربا

 .)۱۸-۱۶ :۲۲ شیادیپ( دیشخب همادا وا اب ار دهع نoیپ ادخ هک )قاحسا( رسپ کی اب طقف مه نآ ،درُم ،داد دهاوخ وا هب هک ،دوب

 بتارم هب اهنآ .تسا هتشگ طقاس ادخ هدعو هک دوب رواب نیا رب وا زا دعب رگید سکچیه هن و میهاربا هن سدقم مالک ساسا رب نکیل

 نایناربع( دیایب نیمز یور هب ادخ ینoسآ یهاشداپ ات دنتشاد راظتنا ؛دنتشاد راظتنا ار یناسنا دنYردق یهاشداپ کی زا رتشیب

۱۱: ۱۶(. 

 جورخ 
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 گرزب تلم کی دننام اهنآ هک ادخ یهدعو نیا ساسا رب ،دنتفر رصم هب یاهدش مارتحا نانoهم دننام میهاربا یهداوناخ ،دعب لسن ود

 اهنرق یارب اهیلییارسا ات داد هزاجا ادخ هکنیا زا دعب اما ،دیسر لoک هب هدعو نیا .)۴-۳ :۴۶ شیادیپ( تشگ دنهاوخرب ناعنک هب

  .)۴۰ :۱۲ ، ۶ :۶ جورخ( دنیآرد یگدرب هب نایرصم طسوت

 .)۲۵-۲۳ :۲ جورخ( دروآ دایب ارنآ ادخ هکنیا رطاخب هکلب دندروآ دایب ار وا دهع اهنآ هکنیا رطاخب هن دنادرگزاب ناعنک هب ار لییارسا ادخ

 هکلب دشاب هدوب اهنآ دوخ ناهانگ لیلدب هکنیا هن ناشیا ینالوط یاهتبیصم یهزیگنا هک دسریم رظن هب ،میهاربا و حون دننoه

 هدش لدبم میظع یتما هب لییارسا .)۲۸ :۸ نایمور( تفرگ راکب اهنآ دوخ یبوخ یارب ار نآ ادخ ،نیا مغریلع .نارگید ندوب راکهانگ

  .)۲۲ :۳ جورخ( درک کرت ،هدرک تراغ ار رصم و

 ندع زا اهنآ حون دننام .دندش هدرک نوریب غاب زا اهنآ مدآ دننام .درکیم رارکت ار میهاربا تکرح نآ لییارسا ،ناعنک هب تشگزاب اب

 شرتسگ هب زاغآ هک ییاج ،تشگ دنهاوخ زاب ندع هب هک دندوب هدش هداد هدعو اهنآ ،میهاربا و ،حون ،مدآ دننام .دندش هدرک نوریب

 .درک دنهاوخ نیمز یاضقنا هب ات ادخ یهاشداپ

 دراو ار اهنآ ،دننک کرت ار رصم موق ات هداد هزاجا ادخ دنچ ره ،نیاربانب .تشگ نoیا یب ادخ هب تبسن جورخ نارود رد لییارسا

 هدرک کرت ار رصم هک لوا لسن نآ یماY هک ،تخاس ینالوط ،ندش نادرگرس اب ردقنآ ار اهنآ دیعبت وا ،ضوع رد .درکن هدعو نیمزرس

  .)۱۴ دادعا( دندرُم نابایب رد ،بیلاک و عشوی زا ریغ هب ،دندوب

 یهاشداپ نیلوا

  ،درک دهاوخ تموکح لییارسا رب دبا هب ات شنارسپ زا یکی هک دنبب دهع دوواد اب ادخ هکنیا زا شیپ اهنرق یارب لییارسا ،ناعنک رد

 .دیسر دوخ تردق جوا هب لییارسا ،دواد رسپ نoیلس نامرف تحت ،سپس .)۸۹ رومزم و ۷ لییومس مود( دوب شکمشک لاح رد

 قبط رب تسرد ،)۲۱-۲۰ :۴ ناهاشداپ لوا( دندش شرoش لباقریغ نآ مدرم و تفای شرتسگ ندع غاب یاهزرم هب ات نآ یاهزرم

  .دوب هدروخ دنگوس میهاربا هب ادخ هک هچنآ

 تخت هدنهد همادا نoیلس دوخ تخت و ،)۱ :۶ ءایعشا ،۲ :۲۸ خیراوت لوا( دو� انب وا تخت و ادخ یهناخ هلزنم هب یدبعم نoیلس

 ندع غاب زا یریوصت یهدننک سکعنم نآ لخاد لیاسو و دبعم ،شتسرپ همیخ دننام .)۲۳ :۲۹ ، ۶-۵ :۲۸ خیراوت لوا( دوب ادخ

 دهاوخ رادید شیوخ مدرم اب و هتفریذپ تنوکس نآ رد ادخ هک دندوب یناکم یناحور یهزیگنا یایوگ ،یرهاظ دید زا انب ود ره .دندوب

 .دوب هدز مدق غاب رد مدآ اب هک یروط دزن مدق دوخ موق اب ادخ .دوب بیاغ یزیچ ،اجنیا یتح اما .دو�
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 لoش رد لییارسا و بونج رد ادوهی نیب یهاشداپ ،ماعبحر شرسپ نارود رد ،نیاربانب .تشگ نoیا یب زین نoیلس دوخ ،اهدعب

 زا هک روطنoه .دندش هدرب هزات یدیعبت کی هب بونج و لoش یهاشداپ ود ره ،تبقاع .)۲۴-۱۶ :۱۲ ناهاشداپ لوا( دش میسقت

  .دندش هتشادرب میلشروا رد وا تخت زا زین ییایفارغج دید زا ،دندوب هدرک رود ادخ زا ار دوخ یناحور ثیح

 یهاشداپ نیرخآ

 ار هچنآ ادخ ،اتیاهن .دندوب نoیایب مدرم نوچ تشگن قفوم اما ،دبای میمرت یهاشداپ نیا ایمحن و ارزع نامز رد هک دش عقاو یشالت

 ینoسآ یهاشداپ و هدروآ نوریب دیعبت زا ار دوخ موق ات داتسرف ار شدوخ رسپ .داد ماجنا ار دنتشادن نآ ماجنا هب لیم ای رداق وا موق هک

  .دیا� انب ایند رسارس رد ار

 زا ؟مینکیم یگدنز نیمز یور رب ادخ ینoسآ یهاشداپ رد هکنیا ای ،میربیم رسب دیعبت رد ام ایآ ؟دراذگیم یقاب ار یزیچ هچ نیا

 .)۲۱-۲۰ :۱۷ اقول( یناحور دید زا یاهدرتسگ روط هب ،تساجنیا نالا نیمه ادخ یهاشداپ ییوگ هک یروط .نآ یود ره ،یظاحل

 میتسه القت و شالت رد دوجوم هانگ و ،دساف مسج ،ینoسج یایند اب ام .هن یناحور دیعبت اما میتسه ینoسج دیعبت ام ،نیاربانب

 و سدقلاحور طسوت هتفای تنوکس ،میتسه ادخ یهاشداپ نینکاس ام ،یناحور دید زا اما .)۱۷ :۵ نایطالغ ، ۲۵-۱۴ : ۷ نایمور(

  .)۷-۴ :۲ نایسسفا( ینoسآ یاهناکم رد حیسم اب هتسشن

 نیمضت ضیف دهع .هزات میلشروا ،یلوقب ای-تسین ندع غاب نیا و ،تسا هدماین نیمز و اهنoسآ یزاسزاب یارب زونه یسیع ،لاحنیا اب

 ار نیا یاهدرتسگ روطب ،نامز نآ ات .)۴ : ۲۱ هفشاکم( دیشک میهاوخن جنر رگید ام ،دسرب ارف ادخ یهاشداپ لoک یتقو هک دنکیم

 رد ام .دنکیم میهاربا یگدنز هیبش یدودح ات ار ام یگدنز نیا .)۱۲ :۳ سویاتومیت مود( درب میهاوخ جنر ام هک دنکیم نیمضت

     .دنیآی� رظن هب روطنیا اهنآ هک ینامز دنچ ره تسا تسار ادخ یاههدعو هک مینادیم ،مینکیم راتفر و یگدنز نoیا

 

 .دشابیم Third Millennium Ministries نامزاس رد هناقالخ یاهمتسیس هئارا شخب نواعم ،نیلفالکم ار

 

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

 

 


