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 یتیعبات ود نادنورهش ناونع هب $سیز

 رولیت نیتساج :یهتشون

 

 ار دوخ شالت هک دشیM دوهی ناربهر عنام نیا اما .دوبن ناسآ یتایهالا ای یقالخا یهدیچیپ یاه=عم رد یسیع 7خادنا ماد هب

 یاهدنیآ یارب اقیقحت هک ،وا یهاشداپ .)۳۶ :۱۸ انحوی( تسین »ناهج نیا زا« وا یهاشداپ هک دوب هدرک راکشآ ار نیا یسیع .دننکن

 رد هنوگچ وا یهاشداپ ،هک دندوب ن=گ نیا رد نایدوهی ،ورنیا زا .دوب هدش رضاح نامز نیا و ناهج نیا دراو ،دمآ دهاوخ هک تسا

  ؟روشک و هداوناخ دننام ،دریگیم رارق ام نامز رضاح یاهداهن ای تاسیسات اب طابترا

 گرم زا سپ جاودزا یهرابرد ین=گ تلاح کی نایب ،دننکیم لیمحت وا رب ار یگداوناخ لاوس کی نایقودص ،۲۰ لصف اقول رد

 نکیل .دنوشیم هدرک حاکن و دننکیم حاکن xاع نیا یانبا« :دهدیم خساپ هنوگنیا یسیع .تشاد ررکم جاودزا هک یاهویب یهرابرد

 .)۳۵ -۳۴ :۲۰ اقول( ».دنوشیم هدرک حاکن هن و دننکیم حاکن هن دنوش ناگدرم زا تمایق هب و xاع نآ هب ندیسر قحتسم هک ینانآ

  .دنکیم لمع یتوافتم لوصا یهیاپ رب دمآ دهاوخ هک یایهاشداپ اما ،تسا تقلخ رادیاپ ماکحا زا یکی هداوناخ

 ار یرانید ات تساوخ اهنآ زا یسیع ،دنزادرپب تایلام رصیق هب هک تسا تسرد ایآ هک دندیسرپ یسیع زا دوهی ناربهر و نابتاک یتقو

 لام سپ« :درک یریگهجیتن هنوگنیا یسیع ،»رصیق« دنتفگ اهنآ یتقو ؟دوب نآ یور رب یسک هچ ریوصت و شقن .دنهدب ناشن وا هب

 ار رصیق رادتقا یدج یاهنوگ هب یسیع ،یاهناضرتعم هوحن هب .)۲۵-۲۲ :۲۰ اقول( »ادخ هب ار ادخ لام و دینک در رصیق هب ار رصیق

 اما ،دندوب راکهدب تایلام رصیق هب اهنآ هک دوب نیا یایوگ رانید یور ریوصت .دهدیم ناشن ار ادخ نایاپیب رادتقا و هدرک دودحم

 تلود .میراکهدب نیمز و ن=سآ قلاخ هب ار دوخ یگدنز ما� هک تسا نیا یایوگ ،تسا هدش کح ناسنا تاذ رب هک ،ادخ ریوصت

  .دنکیم لمع یتوافتم لوصا یهیاپ رب دمآ دهاوخ هک یایهاشداپ اما ،تسا تقلخ رادیاپ ماکحا زا یکی

 ناسنا رهش و ادخ رهش

 civitas terrena اب ار )ادخ رهش( civita Dei نآ رد هک وا یسایس تایهالا میظع راکهاش ،تشون ار ادخ رهش نیتسوگآ ،مجنپ نرق رد

 دننکیم ن=گ و دناهدرکن کرد تسرد ار نیتسوگآ یاهدرتسگ روط هب ،مدرم مومع .تسا هدرک هسیاقم )ایند رهش ،قیقد یانعم هب(

 ین=سج یایند رد نیمز یور رب 7سیز دننام ناسنا رهش اب هسیاقم رد تشهب رد 7سیز دننام ادخ رهش رد 7سیز یهرابرد وا هک

 نیتسوگآ ،تقیقح رد اما .میتسه ادخ رهش و ناسنا رهش ود ره یاضعا ام ،مینک کرد ار نآ هنوگنیا میهاوخب رگا .تسا هتفگ نخس

 رهش .تسا تباقر رد نیمز و تشهب صوصخ رد اهنآ یاههاگدید و ایور هک هتفگ نخس رکفمه یاهناسنا هورگ ای هعماج ود یهرابرد
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 تبحم رد هدش تیاده ،مظنیب اقیمع نآ یاههمانرب و لایما .طوقس اب هکلب دوشیM زاغآ تقلخ اب - تسا یتایح یلیخ نیا - ناسنا

 رد ،دناهتفای هار ادخ رهش هب هک ینانآ ،ناگتفایتاجن .حور ساسا رب هن و دراد تیلاعف مسج لوصا ساسا رب و ،ادخ هن و دوخ هب

 رد ام ،نایحیسم ناونع هب .دنراد تکرح رد وا هب تبحم لوح رد ار یرگید زیچ ره و دنتسه یبوخ جوا ناونع هب ادخ هب قایتشا

 .میتسه ادخ رهش هب قلعتم اما مینکاس ناسنا رهش نایم

 زا هن اما ،رد

 یرهش اجنیا رد« هک میباییم رد ،میربیم رس هب ایند نیا رد ام هک روطن=ه .دراد یسدقمباتک قیمع یاههشیر نیتسوگآ یوگلا

 .میتسه )۱۰ :۱۱ نایناربع( »تسادخ نآ یهدنزاس و ر=عم هک ...یرهش« یپ رد ،میهاربا دننام ؛)۱۴ :۱۳ نایناربع( »میرادن یقاب

 ،مینادیM دوخ یهناخ نیمز یور رب ار ییاج چیه هک ،)۱۱ :۲ سرطپ لوا( میتسه »ناگناگیب و نابیرغ« دننام دنچره ،لاحنیا اب و

 تلئسم دنوادخ دزن شیارب و دیبلطب مداتسرف یریسا نآ هب ار =ش هک ار رهش نآ یتمالس« هک میاهدش هداد نامرف هنوگنیا نینچمه

Mناونع هب اقیمع و »میتسه ایند رد« یتساک چیه نودب اما میتسین »ناهج زا« ام .)۷ :۲۹ ایمرا( »دییا Mحیسم نارومام و ناگدنیا 

 هکنیا یاج هب میدرگ لیدبت مالک طسوت تسیابیم ام .)۱۰-۹ :۵ نایتنرق لوا .کن و ۱۶-۱۵ :۱۷ انحوی( میاهدش هداتسرف »ایند هب«

 تسیابیم لاحنیا اب و - )۱۷ :۱ بوقعی( میراد هگن کاپ »ایند شیالآ« زا ار نامدوخ تسیابیم .)۲ :۱۲ نایمور( میوش ایند اب قباطم

 :۵ یتم( میشاب هتشاد ییانشور رون دننام و هزم کM دننام )۱۵ :۲ نایپلیف .کن( دوخ فارطا یهدیسوپ و کیرات گنهرف نایم رد

۱۳-۱۶(.  

 یدنورهش ود

 تلاح کی یدنورهش .تسا دنورهش ترابع ،هدنیآ رصع و رضاح رصع اب ام نیب یهطبار صوصخ رد سدقمباتک تاحالطصا زا یکی

 ساتیویس کی وضع لاعف و لماک تروص هب ،نآ هک - دنادرگیم دنورهش ار یصخش و هدش هتخانش یمسر تروص هب هک تسا ینوناق

 یمسر روط هب هک یصخش فالخ رب .دیآیم نآ اب هک یفیاظو و تازایتما هارمه هب ،یسایس و یع=تجا یهعماج کی ،هتشگ )رهش(

  .دشاب نآ یندم لوصا و مظن یاتسار رد یکمک ات دنکیم یراکمه هعماج رد دنورهش کی ،تسا یهاشداپ کی رد هدرب کی

 هدافتسا نآ زا یدج روط هب هکلب دنکیم مالعا مور هب ار دوخ یدنورهش ماقم اهنت هن لوسر سلوپ هک مینبیم ،نالوسر ل=عا باتک رد

 :دش ینابصع سلوپ ،دنک دازآ نادنز زا ار اهنآ توکس رد هک هداد هزاجا تقو مکاح هک تفگ سالیس و سلوپ هب رسفا یتقو .دنکیم

 دوخ هکلب ین ،دنیاMیم نوریب یناهنپ هب ار ام نالا ایآ ،دنتخادنا نادنز هب هدز تجحیب و اراکشآ میشابیم یمور نامدرم هک ار ام«

 لاوس نیا ندیسرپ اب ،ندروخ قالش اب تفلاخم رد لوسر سلوپ ،۲۲ لصف ل=عا رد .)۳۷ :۱۶ ل=عا( »دنروایب نوریب ار ام هدمآ
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 دولوم نآ رد نم اما ...؟دینز هنایزات مه تجحیب ار یمور یدرم هک تسا زیاج =ش رب ایآ« :دنکیم ضارتعا ،یمور رسفا زا هداس

 قوقح هنالداعان اهنآ هکنیا یارب ،دوب یعقاو سرت کی یمور ن=کاح بناج زا لمعلاسکع ،تلاح ود ره رد .)۲۸ و ۲۵ تایآ( »مدش

  .)۲۹ :۲۲ ؛۳۹-۳۸ : ۲۱ ل=عا( دنتشاذگیم اپ ریز ار دوخ نادنورهش زا یکی

 بحاص زین ار یرگید یدنورهش عون کی وا ،دوب هدرک تفایرد دوخ یهداوناخ یهتشذگ یهطساو هب ار مور یدنورهش سلوپ دنچ ره

 یهاشداپ هک دومرف یسیع .)۲۰ :۳( »تسا ن=سآ رد ام نطو« ،نایحیسم یارب دیوگیم وا ،یپیلیف یاسیلک هب دوخ یهتشون رد .دوب

 هزات یهاشداپ کی دراو ام ،میدمآ رد ادخ هداوناخ یگدناوخدنزرف هب و میتفای هزات دلوت ام یتقو .)۳۶ :۱۸ انحوی( تسین ایند نیا زا وا

 دوخ تبحم رسپ توکلم هب هدیناهر تملظ تردق زا« هکنیا 7شاد رظن رد اب ،مینکیم هزات هاشداپ کی هب میلست ار دوخ و میوشیم

  .)۱۳ :۱ نایسلوک( »تخاس لقتنم

 نآ ندرک یگدنز یارب هار راهچ

  .دراد دوجو دروم راهچ ،مینک یگدنز ار دوخ یدنورهش ود نیا هنارادافو هک میتسه نیا یپ رد یتقو نونکا

 مه حیسم .دناریم نامرف توافتم یاههار هب ار یتوافتم یاهداهن وا دنچره ،میهد صیخشت زیچ همه رب قوفام ار ادخ تیمکاح -۱

 زا( دناریم مکح رضاح رصع نیا یتقوم روما رب وا ،ناسنا طوقس هب هجوت اب اما ،)۱۸ :۲۸ یتم( دراد رادتقا نیمز رب مه و ن=سآ رد

 ریشمش روز اب ار نیناوق رصع نیا رد تلود .دراد تیمکاح اسیلک رب وا هچنآ زا رتتوافتم )روشک و هداوناخ یهدش انب یاهداهن هلمج

 شیپ حور تردق یهطساو هب ،ادخ یهاشداپ ،رگید تهج رد اما ؛دنکیم هدایپ نوناق رابجا یهطساو هب ار نیمارف ،دنکیم ارجا

  .دشابیم ضیف موهفم و انعم یما� رد ی¤اد یراکمه رد لیجنا تراشب یهطساو هب ادخ موق یارب لیدبت کی یهدنروآ راب ،دوریم

 ارذگ و یتقوم هک یروما نآ .دزاسی_ تیمهایب ار نآ ،تسین ییاهن فده و تیاغ ام ینیمز یدنورهش نوچ هک مینک کرد ار نیا-۲

 یایلوا دزن هب ار ندوب مور دنورهش صوصخ رد دوخ تساوخرد هک تسنادیم سلوپ .دننک داجیا یشحاف توافت دنناوتیم دنتسه

 ،دننک ضوع ار اهبلق دنناوتیM بوخ نیناوق .دوب مهم زونه وا ینیمز زایتما اما .دوبن اهنآ هب لیجنا نداد تراشب دننام ندروآ روما

  .دننک داجیا یگدنز و گرم نیب توافت دنناوتیم لاحنیا اب

 شهاک زا رترب بتارم هب یلزا باذع ندرب نیب زا .تسا یتقوم زاین کی ندیسر ماجنا هب زا رتمهم بتارم هب ناج نداد تاجن ،هلب

 باختنا ار یکی یندم روما رد تلاخد و تراشب نیبام هک دهاوخیM ام زا اقیقد سدقمباتک اما .تسا رضاح رصع نیا یاهجنر

 لابند ار وا میلعت و مینادیم وا نآ زا ار نامدوخ ماع ءالم رد ام هک تسا هدناوخارف راودرگاش یگدنز کی هب ار ام حیسم اریز ،مینک

  .)۲۰-۱۹ :۲۸ یتم( مینکیم تعاطا ار تسا هداد نامرف ام هب هک هچنآره و هدرک
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 سح کی هک تسین هابتشا نیا .ار تموکح ای تلود کرتشم ضیف هلمج زا ،مینک تفایرد ار ادخ یایاده یهمه یشوخ هب-۳

 ساسا رب ایند هک تسا نیا یانعم هب اریز ،)۲ رومزم( دننکیم شروش اهتلم مینبیم هک یتقو میشاب هتشاد دیماان ای هدننکهتسخ

 یهدرک طوقس یایند نیا رد یاهعومجم نینچ سیسات رد ار ادخ یبوخ زگره دیابن اما .دنکیM لمع ادخ یهدش هداد یلصا حرط

 اهنآ هب تسیابیم ام و ،)۴ یهیآ( ام دوخ یبوخ یارب )۲-۱ :۱۳ نایمور( تسا هدرک نییعت ینیمز ن=کاح ادخ .مینک شومارف دوخ

 یزیرحرط هنوگنیا ،تسادخ بناج زا هیده کی تموکح .دنشاب دیلپ ردقچ تسین مهم ،)۷ یهیآ( میراذگب مارتحا و هدش لئاق شزرا

 مینکیم اعد دوخ نارادمدرس یارب ام هک یلیالد زا یکی .)۴-۲ تایآ( دننک تعن=م تسا دب هچنآ زا و هدرک قیوشت ار یبوخ ات هدش

 و مارآ یگدنز کی ات دنهد هزاجا ام هب هک میشاب هتشاد یطیارش نانچ ام هک دنک لمع یروط تموکح کی هک تسا هزیگنا نیا هب

  .)۲ :۲ سوئاتومیت لوا( میشاب هتشاد هنوگادخ

 ین=سآ دنورهش ندید هب رداق ایند ،دُعب کی رد .مینک کرد دوخ ندوب ینmسآ دنورهش مالعا یارب نیمز یور رب ار ادخ یاههزیگنا-۴

 نایسلوک( »تسا یفخم ادخ رد حیسم اب« ام یگدنز .تسا هدشن هتخانش ینیمز تموکح چیه طسوت هک تسا یماقم نآ .تسین ام

 ود نیبام نامز رد ،نونکا مه و اجنیا ینلع روط هب دناوتب ام ندوب دنورهش هک تسا هدوM ررقم ار یهار ادخ ،لاح ره هب .)۳ :۳

 تیمکاح ریز رد دنوادخ یهناخ رد مه رود هدش عمج ادخ موق یهدنتسرپ عمج - حیسم یاسیع یاسیلک .دوش فارتعا ،حیسم ندمآ

 یاسیلک هب ن=سآ نادنورهش .تسا ایند نیا رد ادخ یهاشداپ نامزاس رگنایاM - ادخ ضیف میهافم و انعم اب هدننکیراکمه و ادخ

 نایب یهاشداپ نداد ناشن رد ار دوخ ندوب هدنیاM انلع ام ،تیوضع و دیمعت یهطساو هب .دندنویپیم نیمز یور رب دوخ یلحم

  .دننک نینچ هک مینکیم توعد ار نارگید و میتسه یلزا هاشداپ یهدنتسرپ و هدننکنایب ام هک روطن=ه مینکیم

 ندش هدرپسرس ،دنوش یتسرپتب دنناوتیم یناسآ هب .دراد دوجو یندم تایلوغشم و یسایس مظن زا یرتمهم رایسب روما یگدنز رد

 ناونع هب دوخ یاهیراکمه و فیاظو زا هک تسا ناسآ مه یلیخ نینچمه ،اما .تسا سدقمباتک زا جراخ هک یتیوه و نامرآ کی هب

 .تسا سدقمباتک زا جراخ نیا دوخ هک میهد ناشن هنالداع یسدقمباتک لیالد اب ار دوخ یگقالعیب ،مینک تفلغ ینیمز دنورهش

 کی ناونع هب .میتسه یتیعبات ود دنورهش ام هک میروایب رطاخ هب ات دیهدب هزاجا ،میراد نآ رب دیکات دصق ار یتهج ای تمس ره

 دشاب ادخ مالک اب قباطم و هتفای لوحت لیجنا طسوت ام ینیشنرهش ات میراذگب - ینیمز و ین=سآ طیحم ود ره رد - بوخ دنورهش

 رهش یارب کرتشم یبوخ کی یارب و ،مینک تبحم ار دوخ یهیاسمه ،هک تفر میهاوخ نیا کرد یپ رد هنایوگاعد ام هک روطن=ه

 .دیسر دهاوخ هار زا هک مینکیم توعد یرهش هب ار نارگید و میرظتنم نامدوخ هک روطن=ه مینک تمدخ
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 یاهباتک راتساریو کمک و راتساریو ناشیا .دشابیم Crossway تاراشتنا رد باتک رشن شخب رد دشرا نواعم ،رولیِت نیتساج

 هکبش رد ار وا  Between2Worlds@ هسانش قیرط زا دیناوتیم .درک هراشا The Final Days of Jesus هب ناوتیم هک هدوب یرایسب

  .دینک لابند رتییوت یی=تجا

 

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

 

 


