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 ؟تسادخ مالک سدقمباتک ایآ

 رگورک رتکد :هدنسیون

 

 دیتسه لیام هک ییاهزیچ« :دننکیم رکف نیوشرگ جرج دننام بلغا یزورما نامدرم ،دسریم سدقمباتک تقیقح هب تبون هک یتقو

 یاهناتساد زا تسا راشرس باتک نیا هک دنیوگیم روطنیا اهکاکش ،لاح ره هب ».دنتسین حیحص اموزل ،دیناوخب سدقمباتک رد

 فرط زا اعقاو سدقمباتک هک مینک رواب دیاب ارچ .دنک رواب ار اهنآ دناوتیd یایقطنم درف چیه هک یزیمآقارغا تازجعم و یلایخ

 ؟تسا ادخ

 ناسنا« ،هک اجنآ زا .تسین یاهداس راک ،سدقمباتک یهالا یاههشیر هب کاکش دارفا oخاس دعاقتم هک درک قیدصت دیاب هتبلا

 یناحور باتک کی سدقمباتک .تسین قیاقح یهئارا یگداس هب عوضوم ،)۱۴ :۲ نایتنرق لوا( »دریذپیd ار ادخ حور روما یناسفن

  .مینیبب تسه هک روطنآ ار نآ ات دنک راک ام رد دیاب سدقلاحور ،رطاخ نیمه هب و تسا

 هب ییاههار ادخ .دنربتعمان ام تالالدتسا هک تسین ینعم نآ هب نیا اما ،دنکن دعاقتم ار کاکش دارفا هشیمه ام یاهلالدتسا دیاش

 .تسوا فرط زا اهباتک نیا مینادب میناوتب هک دیشخب ام

 یهالا تایصوصخ

 .دنتسه ادخ فرط زا اهنآ دهدیم ناشن هک دنراد ینورد یتایصوصخ سدقمباتک یاهباتک هک میهدب صیخشت دیاب ،تسخن

 نایمور ؛۱۹ رومزم( تسا تعیبط عناص ادخ دهدیم ناشن هک دراد ییاههصخشم )تقلخ ناهج( ماع یهفشاکم هک روطن�ه تسرد

 ادخ دهدب ناشن هک دشاب هتشاد ییاههصخشم نانچ زین )سدقمباتک( صاخ یهفشاکم هک میشاب هتشاد راظتنا دیاب ،)۲۰ :۱

  .تسا سدقمباتک فلوم

 موکحم .دهدیم ماجنا مه ییاهراک هکلب ،دیوگیم ییاهزیچ سدقمباتک اهنت هن .تسا سدقمباتک تردق و ریثات ،لاثم کی

 .)۹۸ یهیآ( دشخبیم تمکح و ،)۵۰ یهیآ( دهدیم یلست ،)۱۰۵ :۱۱۹ رومزم( دنکیم قیوشت ،)۱۳-۱۲ :۴ نایناربع( دنکیم

 .)۱۴۴ یهیآ( دشخبیم کرد ،یگدنز لاوس نیرتگرزب یهرابرد سدقمباتک ،نیا زا رتارف یتح .تسا هدنز باتک نیا ،هصالخ روط هب

  .دنکیم حیرشت ،یرگید باتک چیه هب تهابش نودب ار تقیقح هک دنکیم هئارا هدننکدعاقتم و مجسنم هاگدید کی سدقمباتک
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 ،اهنامز رد هک – فلتخم ددعتم ناگدنسیون مینیبب هک تسین یندرکرواب .تسا سدقمباتک یگنه�ه و یگناگی ،رگید لاثم

 لکش ار حیسم قیرط زا زیچ همه ییاهر زا مجسنم و ،هچراپکی ،دحاو ناتساد کی مه اب – دناهتشون فلتخم یاهگنهرف و ،اهناکم

 .تسا یهالا یهشیر کی رب یدهاش هکلب ،تسین رشب تسد یهتخاس یایگنه�ه نینچ .دناهداد

 هک روطن�ه .دنونشیم ار دوخ دنوادخ یادص نآ رد نوچ تسا ادخ مالک سدقمباتک هک دننادیم نایحیسم ،هصالخ روط هب

 .)۲۷ :۱۰ انحوی( »دننکیم تعباتم ارم و مسانشیم ار اهنآ نم و دنونشیم ارم زاوآ نم نادنفسوگ« :درک مالعا یسیع

 یخیرات یاههشیر

 هاگن ناشدرف هب رصحنم داهن رب یدهاش ناونع هب زین اهنآ یخیرات یاههشیر هب میناوتیم ،اهباتک نیا یلخاد تیصوصخ رب هوالع

 سدقمباتک .دننک تبحص وا فرط زا دنتشاد هزاجا هک دیآیم ینالوسر و ایبنا ،ادخ ربتعم ناگداتسرف یوس زا اهباتک نیا .مینک

  .)۲۱ :۱ سرطپ مود( دنشاب ادخ نایوگنخس ات دندش هدناوخ هک ییاهناسنا هکلب ،تسین اهناسنا نانخس یواح افرص

 یتح اما .)نایناربع یهلاسر ،لاثم یارب( میتسین نئمطم سدقمباتک یاهباتک یهمه قیقد یهدنسیون یهرابرد هشیمه ام هتبلا

 ادخ مینادیم هک دهدیم رارق یطیارش و ینامز یاههرود رد ار اهباتک نیا هک میراد یمکحم یخیرات دهاوش ام ،یدراوم نینچ رد

 .دنک راکشآ ار دوخ مالک ات درکیم راک دوخ موق نایم رد هنالاعف

 اهینیبزاب نیرتقیقد و اهیسررب نیرتهنافاکشوم تحت ،یزورما نیققحم طسوت سدقمباتک یاهباتک هک مینک تقد دیاب ،هوالع هب

 .دنتسه ام د�تعا روخ رد و ،ربتعم یخیرات رظن زا هک دناهدرک تباث ار دوخ اهراب و اهراب سدقمباتک یاهباتک و .دناهتفرگ رارق

 ادخ موق طسوت هدش هتفریذپ

 قیدصت رگید لسن هب یلسن زا ،ادخ یهدش رپ حور زا موق هک تسا نیا ادخ مالک ناونع هب سدقمباتک شریذپ یارب ییاهن لیلد کی

  .دنتسه ادخ فرط زا اهباتک نیا هک دناهدرک

 زا« دروایب دای هب هک دنکیم یروآدای وا هب تسخن ،دهدیم حیضوت سوئاتومیت یارب ار سدقمباتک ماهلا سلوپ هک یماگنه یتح

  .شگرزبردام و ردام ینعی هک ،)۱۴ :۳ سوئاتومیت مود( هتفای »میلعت ناسک هچ

 هک تسا ییاهباتک لماش سدقمباتک .راصعا یط رد ،زین اسیلک ،ادخ یهداوناخ تداهش هکلب ،ینت یهداوناخ تداهش اهنت هن

 رد تداهش نیا .دناهتسب راک هب لاس نارازه یارب و ،دناهدناوخیم ار اهنآ ،دناهتشاد د�تعا اهنآ هب ،دناهدرکیم هدافتسا ادخ موق

 .تسا هجوت روخ
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 ِدوخ تداهش ام ،نیا زا رتارف اما .تسادخ مالک ،سدقمباتک مینک رواب هک دننکیم مهارف یبوخ یهنیمز لیلد هس نیا ،نایاپ رد

 دییات ار نآ یهالا تردق ،هدرپیب هکلب ،درکیم هدافتسا نآ زا و تسنادیم ار سدقمباتک اهنت هن حیسم .میراد ار دنوادخ یاسیع

 .)۳۵ :۱۰ انحوی( »ددرگ وحم باتک هک تسین نکمم« :درک

 ن�یا یسیع هب رگا هک تسا حیحص زین نیا اما .تشاد میهاوخ ن�یا زین یسیع هب ،مینک رواب ار سدقمباتک ام رگا ،هلب ،نیاربانب

 .درک میهاوخ رواب ار سدقمباتک ،میشاب هتشاد

 

 

 تیحیسم و دیدج دهع هنیمز رد )Samuel C. Patterson Professor( ققحم داتسا و هاگشناد سییر ،رگورک .یِج لکیام رتکد

 ،رگورک رتکد .دشابیم یل�ش یانیلوراک تلایا رد ُتلراچ دحاو Reformed Theological Seminary تایهالا هاگشناد رد هیلوا

 رد شیشک ناونعب و دنتسه (Presbyterian Church in America) اکیرمآ یخیاشم یاسیلکرد هدش یراذگتسد و یمسر مداخ

 ناشیا یاههتشون هلمج زا  Canon Revisited و The Question of Canon  یاهباتک .دننکیم تمدخ PCA Uptown یاسیلک

 .دنشابیم

 

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

 

 

 

 


