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 ؟تسا (اظ ادخ ایآ

 تنِفیلآ .ِسا دِرَج یهتشون

 

 ،یدروخ نآ زا هک یزور« .دشاب هدیخرچ وا نهذ رد اهراب و اهراب دیاب ریبعت نیا ،دز هعونمم یهویم هب ار زاگ نیلوا مدآ هکنیا زا دعب

 یسرت مناوتیW .درُمیم اعطق هک دوب یزور ،نیاربانب و دوب هدروخ نآ زا وا هک دوب یزور نیا .)۱۷ :۲ شیادیپ( »درم یهاوخ هنیآ ره

 هکنآ زا شیپ یاهفاضا تقو رد مدآ الاح .منک روصت ار تشاد Zخاس سابل یارب مه هب ریجنا گرب دنچ Zخود نامز رد مدآ هک

  .دوب هدیسر ارف یرواد زور .درکیم یگدنز دسرب ارف شریذپانبانتجا تازاجم

 هک ییایند و مدآ هب و درک یریگولج زین شایرواد لماک راب زا اما ،داد ناشن نیمز رب ار تلادع راب نیلوا یارب زور نآ هکیلاح رد ادخ

 نیب ام دربن رد هدنرادزاب یهاگ اما دنیاشوخ یریسم ،ییاهن یرواد زیمآتمحر قیلعت .داد یقیلعت یتیموکحم ،دوب دولآهانگ الاح

 .دبایب نیمز یور یخساپ ،ینیمز ترارش ره هک تسین روطنیا – دهدیم رارق نامیور شیپ تلادع و هانگ

 دیدج یهراگنا ود ،درک یریگولج یروف گرم زا دادیم تروق ار هعونمم یهویم هب زاگ نیلوا نآ مدآ هک ینامز رد ادخ هک نانچمه

 زا ود ره تمحر و تلادع .تسا تمحر ،تلادع لمکم اما ،تسا ملظ ،تلادع داضتم .تمحر و ضیف :داد ناشن اهنآ هب مه ار رگید

 هدنهدتاجن کی یهدعو ادخ ،تشاد جایتحا تمحر هب تایح یهمادا یارب تقلخ هک یزور رد و دناهتفرگ همشچرس ادخ یوکین تاذ

 .)۱۵ :۳ شیادیپ( داد ار

 ،دنشاب دیاب هک دنتسین یروطنآ اهزیچ دنیوگیم و دننکیم هراشا ایند هب نانیبدب یتقو ؟میسانشیم ار ادخ تاذ هنوگچ ام اما

 ،دننکیم مهتم تسیاشان راتفر و یتلادعیب هب ار ادخ ،الاب هب هراشا اب نانیبدب ،دعب هک یتقو اما .دنیوگب »!نیمآ« دنناوتیم نارادن�یا

 .دوشیم ادج مه زا رادن�یا و نیبدب دیاقع ریسم اتدعاق

 نیا ».تسا �اظ ،مراد رواب وا هب اعقاو نم هک ییادخ« )۲( و »دراد دوجو ادخ« )۱( هک دننکیم دییات نامزمه ،نانیبدب زا یضعب

 نیب نیداینب یتوافت اما .دننک فشک هناملاظ عیاجف و ادخ دوجو نیب یمداصت دنراودیما هک تسا یناسک یوس زا الومعم ماهتا

 ،هدش داجیا تعیرش .دراد دوجو تسا هدرک فوشکم و عضو دوخ وا هک یتعیرش اب ادخ یهطبار و ادخ تعیرش تحت ناسنا تیلوئسم

 تاذ زا ادج ،دوخ یارف »ینوناق« هب ار دوخ ادخ .دندوب هدش هداد لکش یتقوم یهاگ و ،ینیمز ،صخشم طیارش یارب ادخ طسوت
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 و قلاخ یهطبار ،دننادیم وگباوج تسا هدرک عضو وا دوخ هک یتعیرش هب تبسن ار ادخ هک ینانیبدب .دنادیW وگخساپ شیوخ

 .دناهدش هجوتم هابتشا یکلهم لکش هب ار قولخم

 اهناتساد نیا ما� اب دناوتیم ادخ لداع و یلاع تاذ روطچ ؟روطچ دنتسه سدقمباتک رد یتلادعیب دهاش هک ینانیبدب یهرابرد

  ؟دنهدیم ار نآ روتسد ای دننکیم تقفاوم ملظ اب – ادخ دوخ یتح و – ادخ موق دسریم رظن هب هک دوش گنه�ه ادخ مالک رد عیاقو

 یتلادعیب تاقوا بلاغ ،داتفا قیوعت هب ندع زا دعب تلادع هک اجنآ زا .دنکیم راکشآ ار ییاهن تلادع یارب دربن لوا یهدرپ قیتع دهع

 اب ار عشوی باتک رد یزوریپ تایاکح .دهدیم ناشن ار هقوعم ییاهن یرواد زا ینیمز و یتقوم یاهیاس افرص ادخ .دوشیم بایماک

 هچرگا .دسریم رظن هب رطخیب رایسب هفشاکم شتآ و ،اهوید ،نایاهدژا اب هسیاقم رد عشوی .دینک هسیاقم هفشاکم باتک زا یباب ره

 روط هب ایند – تسین شیاW یارب افرص مایپ نیا اما ،دنکیم نایب هداعلاقراخ ریواصت و روتسم یاهداW نابز هب ار دوخ مایپ هفشاکم

 ،تنایخ لماش یملاظم هب ندیشخب نایاپ یارب وا دزن ادخ دهع موق ،دسرب نایاپ هب ایند هکنآ زا شیپ .تفای دهاوخ نایاپ یرابتنوشخ

 :دیناوخب ،دندرکیم ساسحا قیتع دهع نیسدقم هچنآ نینط نودب ار ریمازم دیناوتیW �ش .دننکیم هثاغتسا گرم و دیعبت ،یگدرب

 »؟دش دهاوخ هداد یخساپ نم یاههلان هب زگره ایآ«

 هفشاکم ؛۳۱ :۱۲ انحوی( دوشیم راکشآ یشخب ود ناتساد کی رد ،یتلادعیب زا هشیمه یارب راب کی ِییاهر اما .داد خساپ رفن کی

 وا قح هک یایرواد یتامدقم جنر رد ،)ین�یستج( توافتم یغاب رد ،یناث مدآ ؛مینیبیم هپت کی رب ار حیسم ،زکرم رد .)۷ :۱۴

 یدح هب ناشنیرتگرزب ،اهیتلادعیب ما� نایم زا .)۴۴ :۲۲ اقول( دشکیم راظتنا ،دشیم لزان شردپ یوس زا اعطق و ،دوبن

 .دش لزان وا رب یرواد زور ،دیرخیم دیدج تقلخ یارب ار ییاهن لالج حیسم یتقو – داتفا قافتا زیمآرارسا لدابت نآ رد دودحمان

 یهدعو ،یبوچ بیلص ،زور نآ .دنکیم داجیا مخ و چیپ ،ادخ تلادع حیضوت یارب یاهناراگناهداس شالت ره هار رس رب بیلصلاهعمج

 .)۱۵ :۳ شیادیپ( دناسر دوخ ققحت جوا هب ار لوا مدآ هب ادخ زیمآتمحر

 دناوخ نارادن�یا یارب »یربون« ار نیزاغآ مایق نیا سلوپ .درک موکحم یدوبان تازاجم هب ار ترارش و گرم ،حیسم مایق ،دعب زور هس

 شخب نیا نایاپ رد مایق لوصحم هب Zسویپ یارب هک میتسه »رخآ یهویم« ام ،تسا »ربون« حیسم رگا .)۲۳-۲۰ :۱۵ نایتنرق لوا(

  .میشکیم راظتنا ،خیرات زا

 ریگمشچ ناتساد نایاپ یگنوگچ زا یهاگآ اما ،)۳۸-۳۵ :۱۱ انحوی( درمشن کچوک ار گرم یهنالداعان شین تقیقح زگره حیسم

 نیمز و ن�سآ رد نامدیدج یهناخ و ،ام ریذپانبانتجا مایق .دنکیم لمحت ار یتقوم یاهیتلادعیب هک دشخبیم یایلست وا

 سفنت نیمز رب هک ییاوه یتلادعیب ،رضاح لاح رد .دنکیم دیرخزاب ار هنهک نیمز نیا رب یمیدق یتلادعیب نآ تیاهن رد ،دیدج
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 یهراچ ام اما .دوش دروخرب اهنآ اب ینابش تبقارم و تیساسح اب و دنوش هتفرگ یدج دیاب تبیصم و جنر .تسا هتفرگ رب رد ار مینکیم

 رارکت ام .دوشیم ادیپ یدبا و دیدج یلزنم رد ،یتلادعیب زا ییاهن تغارف .تفای میهاوخن نیمز رب ار – نامییاهن دیما و – ییاهن

 رخآ یهدرپ یارب ار ام دیدج یاههناخ نونکامه ناملداع و نابرهم یهدنهدتاجن مینادیم هکیلاح رد »؟ِیک هب ات ،ایادخ« مینکیم

 .)۳ :۱۴ انحوی( دنکیم انب ،زور نیرخآ نآ رد

 

 تایهلا سناسیل قوف عطقم یوجشناد و Texas A&M University هاگشناد رد هفسلف یارتکد عطقم یوجشناد ،تنِفیلآ .ِسا دِرَج

 .دشابیم ایفلدالیف رد Westminster Theological Seminary تایهلا هاگشناد رد

 

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

 

 


