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 یگدرمش لداع یرازبا تلع

 لورپسا .یس .رآ :یهتشون

 

 .تسا »نJیا یهلیسوهب اهنت« یانعم هب هک دوشیم هصالخ sola fide راعش رد تارک هب یگدرمش لداع رد تاحالصا یشم طخ 

  .دوشیم ققحم نJیا یهلیسوهب اهنت یگدرمش لداع دیوگیم هک تسا یمیلاعت رگنایاsola fide P هرازگ

 یهلحرم ،نJیا دنیوگیم .دنادیم رسیم نJیا یهلیسوهب ار یگدرمش لداع زین یمور کیلوتاک یاسیلک میلاعت ،خیرات یانبم رب

 .دراد رارصا یگدرمش لداع یارب نJیا موزل هب مور .تسا ام یگدرمش لداع یهشیر و هدولاش نJیا .تسا یگدرمش لداع نیزاغآ

 هکنآ دوجو اب اریز ،تسا sola تمسق ،دنکیP دییأت مور هک یزیچ .دوشیم دییأت مور طسوت حوضو هب sola fide رد fide یهژاو سپ

 رانک رد یزیچ دیاب .تسین یفاک یگدرمش لداع ققحت یارب نآ روضح فرص ،تسا یگدرمش لداع یهشیر و هدولاش ،زاغآ ،نJیا

 یدمایپ ای لولعم ات دشاب هتشاد دوجو دیاب هک تسا یزیچ مزال طرش .مزال یطرش – میوش هدرمش لداع ام ات دشاب هتشاد دوجو نJیا

  .تسین هجیتن ندمآ دوجو هب یارب ینیمضت دوخ یدوخ هب نآ روضح اما ،دیآ نآ یپ رد

 ییاهنت هب نژیسکا روضح ،ام شوخ لابقا زا اما .تسا شتآ ندمآ دوجو هب یارب مزال طرش نژیسکا روضح ،یداع طیارش رد ،ًالثم

 طرش و مزال طرش نیب سپ .میتفرگیم شتآ ،میدرکیم سفنت ار اوه هک راب ره ،دوب نینچ رگا .تسین یفاک شتآ ندروآ دوجو هب یارب

  .دش دهاوخ لصاح هجیتن هک دنکیم نیمضت کشیب یفاک طرش .میتسه لئاق زیا� ،یفاک

 یگدرمش لداع و نJیا نایم یهطبار هب تبسن ار تاحالصا و یمور کیلوتاک شرگن نیب توافت میناوتیم ،زیا� نیا �شاد رظن رد اب

 اهنتهن نJیا ،یناتستورپ شرگن رد .نآ یارب یفاک طرش هن اما ،تسا یگدرمش لداع یارب مزال یطرش نJیا ،مور شرگن رد .مینیبب

 ام نیقی هب عطق ادخ ،مینک ادیپ دJتعا و نJیا حیسم هب هک ینامز ،ینعی .تسا یگدرمش لداع یارب یفاک طرش هکلب ،مزال طرش

 نJیا رگا هک دنکیم نایب ،تسا سدقم باتک هب هتسباو یشرگن هک ،یتاحالصا شرگن .دنکیم مالعا هدرمش لداع وا هاگن رد ار

 .دراد دوجو ریزگان زین یگدرمش لداع ،دشاب رضاح

 میناوتیP ام .میشاب هتشاد نJیا ،یگدرمش لداع نودب میناوتیم هک تسا نیا ،تسا روصت لباق ریغ تاحالصا شرگن رد هچنآ

 میناوتیP ام دیوگیم مور شرگن .میشاب هتشاد نJیا ،یگدرمش لداع نودب میناوتیP و میشاب هتشاد یگدرمش لداع ،نJیا نودب
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 ظفح ار دوخ نJیا میناوتیم .میشاب هتشاد نJیا ،یگدرمش لداع نودب میناوتیم اما ،میشاب هتشاد یگدرمش لداع ،نJیا نودب

 یاهتسیاش هبوت رگا( میوش راچد تنعل هب هک یلکش هب ،دنک دوبان ار یگدرمش لداع ضیف هک میوش یاهریبک هانگ بکترم اما ،مینک

 ار یگدرمش لداع تیعضو و دََرب ضیف ات تسا یفاک دشاب هتشاد یقیقح ینJیا اهنت ،درف هک نیمه ،نارگحالصا رظن زا اما .)مینکن

  .دنک ظفح دوخ یارب

 :تسا هدمآ همانفارتعا رد

  .تسا یگدرمش لداع رازبا اهنت وا تلادع و حیسم رد �فرگرارق و تفایرد ربانب ،نJیا

 دنتشون رتسنیمتسو همانفارتعا ناگدننکمیظنت هک ینامز .دوشیم هدافتسا یصاخ فده هب ندیسر یارب هک یاهلیسو ینعی رازبا

 کرد دیاب .دنتشاد ربخ یگدرمش لداع یرازبا تلع رس رب مهدزناش نرق یهشقانم زا ،تسا یگدرمش لداع رازبا اهنت نJیا هک

  .دوشیم طوبرم ام تاجن یگنوگچ هب اریز ،تشاد – یگدرمش لداع یرازبا تلع – یشم طخ نیا زا یتسرد

 حیضوت لابند هب وطسرا .ددرگیم رب وطسرا یهفسلف هب ،حیسم دالیم زا شیپ مراهچ نرق هب یخیرات رظن زا یرازبا تلع حالطصا

 یزاسادج ،دنتشاد شقن یزیچ تلاح ای تیعضو رییغت رد هک ار یفلتخم یاهتلع تشاد یعس ،لاونم نیمه هب .دوب رییغت و کرحت

 دنوادخ هاگشیپ رد ام تیعقوم و میتسه قحان .میتسین هدرمش لداعً اتاذ ام ؟دراد بلطم نیا رد ام یهلئسم هب یطابترا هچ .دنک

  .میروآرد یگدرمش لداع تیعضو هب تیموکحم تیعضو زا ار دوخ تیعقوم دیاب .میراد ار وا رایعما� بضغ قاقحتسا هک تسا نیا

 اما .درکن رکذ ار یرازبا تلع .یدام تلع و ییاغ تلع ،یلعاف تلع ،یروص تلع :درمشرب مه زا زیJتم ار تلع عون راهچ وطسرا

  .دش لیدبت یرازبا تلع یهدیا ساسا و هیاپ هب وا هناگراهچ یاهتلع

 تلع ناونع هب ار گنس یهدوت وطسرا .تسا ندعم زا هدشجارختسا گنس زا یاهدوت لکش هب زاغآ رد هک دز لاثم ار یاهمسجم وا

 ای ،دراد رارق زاسهمسجم نهذ رد هک تسا یاهدیا نJه یروص تلع .زیچ کی یهدنزاس یلصا یهدام ینعی ،درک فیرعت یدام

 دیاب ،دوش لصاح یاهجیتن هکنآ زا شیپ .دشاب هتشاد ییاهن لوصحم دهاوخیم هک تسا یلکش رگنایاP هک وا یهشقن و حرط

 روظنم ،لاثم نیا رد و دوشیم بجوم ار همسجم هب گنس زا رییغت هک تسا یزیچ نJه یلعاف تلع .دشاب هتشاد دوجو یاهدیا

 رد و تسا زیچ نآ �خاس زا فده ،ییاغ تلع .دناشوپیم لمع یهماج نآ هب هک تسا یصخش نJه وا .تسا زاسهمسجم نJه

  .تسا هچغاب یزاسابیز روظنم ،لاثم نیا
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 رگا .مینک هفاضا تلع راهچ نیا هب ،دهدیم خر رییغت نآ یهلیسوهب هک تسا یرازبا یانعم هب هک ،ار یرازبا تلع یهدیا میناوتیم

 و ملق .دهد لقیص و تروص ،لکش ار نآ ات دهد شارت ار گنس دیاب ،دهد رییغت همسجم هب ار گنس یهدوت دهاوخیم زاسهمسجم

 و »هلیسوهب« تJلک اب ار رازبا بلغا ،یسیلگنا نابز رد .دوشیم هداد لکش ،رییغت اهنآ یهلیسوهب هک یرازبا ،دنتسه رازبا وا شکچ

  .میهدیم ناشن »قیرط زا«

 لداع رازبا ای هلیسو هک دندرک دییأت ،دوشیم ققحم نJیا قیرط زا ای نJیا هلیسوهب یگدرمش لداع هک دنتفگ نارگحالصا هک ینامز

 هب تیموکحم تیعضو زا ام نداد تکرح یارب هک یرازبا اهنت ،میراد زاین هک یرازبا اهنت .تسا نJیا اهنت و ،نJیا ام یگدرمش

 لداع یارب .میراد زاین ندش هدرمش لداع یارب هک تسین یزیچ اهنت نJیا اما ،تسا نJیا ،تسا مزال یگدرمش لداع تیعضو

 زاین بیلص یور رب وا یهرافک هب و وا یالعا تلادع هب ،میوش هدرمش لداع هکنآ یارب ینعی .میراد زاین زین حیسم هب ندش هدرمش

 قیرط زا و نورد ینیع تروص هب ،دنادیم مزال وا تلادع و یگدرمش لداع رایعم ندش ققحم یارب دنوادخ هک یزیچ ما� .میراد

 ناتستورپ و یمور کیلوتاک نایم یهرجاشم لک .تسا هداد ماجنا ار مزال یاهراک یهمه وا .دوشیم هدروآرب حیسم راک لماک لمع

 .ددرگیمرب ام طسوت وا لمع عفانم تفایرد یگنوگچ هب ،دشاب طوبرم حیسم ینیع لمع هب هکنآ زا رتشیب ،یگدرمش لداع رس رب

 :دوب نیا دنداد هئارا لوسر سلوپ میلعت ساسا رب نارگحالصا هک یخساپ ؟دنکیم ادیپ ینطاب یاضتقا هنوگچ حیسم ینیع لمع

 لداع مییوگیم هک ینامز .دهدیP تاجن ار ام ییاهنت هب نJیا اما ».ییاهنت هب نJیا قیرط زا و هلیسوهب ای ،قیرط زا و نورد«

 حیسم هب طقف ام نJیا قیرط زا و هلیسوهب یگدرمش لداع مییوگیم عقاو رد ،دوشیم ققحم ییاهنتهب نJیا یهلیسوهب یگدرمش

  .دوشیم ققحم

 اهنآ قیرط زا و هلیسوهب هک دنادیم یرازبا ار اهنییآ نیا مور .تسا هبوت و دیمعت لسغ ،مور میلعت ربانب یگدرمش لداع یرازبا تلع

 طسوت اهنییآ یارجا قیرط زا ینعی( دوشیم لصاح هناشیشک هک تسا یتاجن عون نآ نایم رد توافت .دوشیم هدرمش لداع درف

 دیوگیم همانفارتعا .تسا نیمه ناهج رد توافت لک .دوشیم هبرجت ییاهنتهب حیسم هب نJیا قیرط زا هک یتاجن عون نآ و )اسیلک

 .مینکیم تفایرد ار نآ و میریگیم رارق حیسم تلادع رد هک تسا نJیا هار زا طقف اریز ،تسا یگدرمش لداع رازبا اهنت نJیا هک

 اطعا دشاب هتشاد نJیا هک یسک ره هب هنادازآ ،ام یگدرمش لداع ینیع هنیمز ای یگتسیاش ،وا یهرافک یایازم ،حیسم تلادع

 نJیا یهلیسوهب هکلب ،وکین لJعا هوالعهب نJیا یهلیسوهب هن ام .)۱۷ :۱ نایمور( ».دوP داوخ تسیز نJیا هب لداع« .دوشیم
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 حیسم راک هب دJتعا ای نJیا ،تسا زاین دنوادخ یهاشداپ یورملق هب دورو یارب هک یزیچ اهنت .میوشیم هدرمش لداع ییاهنتهب

  .تسا ییاهنتهب

 تلع هک دنتفگ نارگحالصا .تسا وا یگتسیاش ،حیسم تلادع ام یگدرمش لداع رتسب .تسین ام یگدرمش لداع رتسب ،نJیا

 مییوگیم هک ینامز اما ،تسا نJیا ام یگدرمش لداع یرازبا تلع .تسا ییاهنتهب حیسم تلادع ،ام یگدرمش لداع زیمآراختفا

 لداع یهنیمز هب یزیچ هک تسا زیمآراختفا یلمع نJیا هک تسین نیا نامروظنم ،میاهدش هدرمش لداع ییاهنتهب نJیا یهلیسوهب

 .دنکیم هفاضا ام یگدرمش

 اما ،دنراد داقتعا ییاهنتهب نJیا یهلیسوهب یگدرمش لداع هب ،دنیوگیم هک دنراد دوجو یدارفا ؟دنکیم داجیا یتوافت هچ لمع رد

 .دنهدیم ماجنا دنوادخ تلادع طورش �خاس هدروآرب یارب وکین ای زیمآراختفا یلمع ییوگ هک دننکیم اکتا دوخ نJیا هب یلکش هب

 هفاضا وا هب نارکیب یگتسیاش ،نداد تبسن یهلیسوهب .دنکیP هفاضا وا هب یگتسیاش چیه ،دشاب رادوخرب نJیا زا یصخش هکنیا

 تفایرد ار حیسم یگتسیاش میناوتیم نJیا یهلیسوهب اهنت .دوشیم هداد تبسن وا هب هک تسا حیسم یگتسیاش نیا اما ،دنکیم

 ام .تسا نJیا هار ،وا هب یسرتسد هار اهنت و ،تسا حیسم دهد تاجن ار ام دناوتیم هک یسک اهنت .درادن یراختفا چیه نیا و منک

 .ام تاجن یارب وا تلادع و حیسم زج هب میرادن رارق یرگید زیچ رد دوخ یگدنز رد

 

 تلایا ،دروفنس رهش رد Saint Andrew's Chapel اسیلک یهدننک انب و رینوگیل تامدخ نامزاس راذگنایانب ،لورپسا .یس .رآ رتکد

 هدروآرد ریرحت هتشر هب باتک دلج دص زا شیب و هدوب Reformation Bible College هاگشناد سیر نیلوا ناشیا .تسا هدوب ادیرولف

  .درک هراشا (The Holiness of God) ادخ ّتیسودق هب ناوتیم هک

  .تسا هدش رشتنم رینوگیل تامدخ تیاسبو رد هلاقم نیا


