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 یدرگاش لومعم یاهرازبا

 سنان .ِیا .لیِتنم رتکد :هدنسیون

 

 

 دوخ اهنآ دسیونیم وا .دندرک دشر یدرگاش رد هیلوا یاسیلک ِنارادن6یا هک دنکیم هئارا ییاههار زا یاهصالخ ۴۲ :۲ ل6عا رد اقول

 یساسا رازبا راهچ هب ار دوخ نایحیسم نیا ،اقول هب هجوت اب .دندرپس »اهاعد و نان Yسکش و ناشیا تکراشم و نالوسر میلعت« هب ار

 رد ار اهنآ مه زورما نانچمه هدرکمایق حیسم هک مینک هاگن ییاههار و اهرازبا نیا هب دییایب .دندش درگاش اهنآ طسوت هک دندرپس

 .دریگیم راک هب دوخ موق یگدنز

 تیلاعف ات دنیزگیم رب اقول هک مینک تقد دیاب .دندرپس »نالوسر میلعت« هب ار دوخ ،هیلوا نادرگاش هک دیوگیم ام هب اقول ،تسخن

 کی ار دش راکشآ حیسم یاسیع رد هک یقیاقح یهعلاطم و ندینش اهنآ ،رگید ترابع هب .دنک فیرعت »ندرپس« حالطصا تحت ار نانآ

 تفگ دنهاوخ 6ش هب نارازگتمدخ بلاغ ،نانچمه زین زورما .ناشیگدنز زا یندماینهاتوک و لومعم یشخب – دندوب هتخاس تیولوا

 میلعت رد یقیقح یقایتشا اب و هنارادافو هک ینانآ .دنراد ار یحیسم یگدنز نیرتتوارط رپ و نیرترابرپ ،دننکیم نینچ هک ییاهنآ

 تردق رد ترسم و ،تراسج ،یرادافو اب ادخ مالک یتقو .دنزاسیم درگاش هک دنتسه ینادرگاش ،دننکیم تکرش ادخ مالک یمومع

 یارب داش و ،روسج ،رادافو یناراذگریثات ناشیگدنز یهدودحم ره رد ات دنوشیم زیهجت نادرگاش نیا ،دوشیم هظعوم سدقلاحور

 .دنشاب حیسم

 رد هک ام و تسا یدبا تکراشم یادخ ،ام ثیلثت یادخ .دندوب هدرپس »تکراشم« هب ار دوخ هیلوا نادرگاش دیوگیم نینچمه اقول

 صقان ،نارگید اب تکراشم نودب ام یگدنز .میشاب تکراشم رد نارگید و وا اب هک میدش هتخاس نینچ ،میاهدش هدیرفآ وا تروص

 حیسم ندب ،مینکیم مرگلد و قیوشت ار رگیدکی هنالاعف ام یتقو .میتسه میهس مه اب حیسم تبحم رد هک ییاهنآ صوصخهب ؛تسا

 زونه هک ییاهنآ ،میوش هتخانش میراد رگیدکی یارب هک یتبحم اب ام یتقو .دوشیم انب ،یتیمک رظن زا الومعم و ،یناحور رظن زا

 ام تکراشم زکرم رد هک یسیع یهرابرد رتشیب ات دنوشیم قاتشم و واکجنک الومعم ،تسوکین دنوادخ هک دناهدیدن و دناهدیشچن

  .دنوش میهس تکراشم نیا رد هناصلاخ زین اهنآ ادخ ضیف هب و ،دنونشب دراد رارق

 هک دنکیم هراشا دنوادخ ماش هب ال6تحا دروم نیا .دوب هدرپس »نان Yسکش« هب ار دوخ هیلوا یاسیلک هک دیوگیم ام هب اقول ،موس

 دنوادخ ماش و دیمعت یاهنیئآ ،سوملم یروط هب .)۴۱ :۲ ل6عا .کن( دندروآیم اج هب دیمعت رانک رد حیسم نامرف قباطم اهنآ



https://fa.ligonier.org   
 

 دنک نوگرگد و زیهجت ار نادرگاش هک یاهنوگ هب ار سدقلاحور شخبتایح تکراشم و ،رسپ یهناراکادف ضیف ،ردپ یهدنریذپ تبحم

 .دنهدیم لاقتنا

 ام هچرگا .مینک دشر یدرف روط هب ات میوش عمج مه رانک رد دیابیم هک دننکیم یروآدای ام هب نیسدقم تکراشم دننام زین اهنیئآ

 اسیلک عمج هب ار ام هک دنتسه اهنیئآ اما ،میتسه کرابم هریغ و یتنرتنیا یاههظعوم و یحیسم یاهباتک عاونا اب هنامز نیا رد

 دونشخ اهنیئآ ماجنا قیرط زا و صاخ یلکش هب دناهدش عمج مه رود هک دوخ موق تاقالم زا ادخ .دنرادن ینیزگیاج نوچ دنروآیم

 ام اب دنوادخ ماش رد ن6یا اب ام تکرش نامز رد حیسم هک یقیرط یهرابرد دش روبجم ،گرزب دنمشناد ،نولاک ناج یتح .دوشیم

 هداعلاقراخ یلکش هب اهنیئآ قیرط زا ثیلثت یادخ ».منکیم شاهبرجت ،منک کرد ار نآ هکنآ یاج هب نم« :دیوگب دنکیم تاقالم

 رد .میشاب درگاش ات دنکیم زیهجت ار ام و ،دنکیم قیوشت ار ام ،دنکیم هیذغت ار ام ،دنکیم رارقرب طابترا ام اب ،کرد لباق ریغ و

 .درادن دوجو اهنآ یارب ینیزگیاج چیه درگاش کی یگدنز

 هب یعمج یاعد هب .دندوب هدرپس »اعد« هب ار دوخ هیلوا نادرگاش هک دیوگیم ام هب اقول ،تسا مهم هزادنا ن6ه هب هک رخآ یهتکن

 ،حور یرپ یارب یتقو هیلوا یاسیلک .)۱۴ :۱ ل6عا .کن( تسا هدش هراشا اسیلک تیلوئسم نیلوا و حیسم نامرف نیرخآ ناونع

 .چا .یس هک روطن6ه .دوب هدرب دوس نآ زا و تسنادیم هبرجت یور زا ار اعد تردق ،درکیم اعد تراسج و ،یی6نهار ،تمکح

 ».دمآیم یراگدنام تردق هک دوب اجنآ زا .دندوب هیلوا یاسیلک یاهنایرش ،اعد تاسلج« :دیوگیم نجرپسا

 هدیشوپ مسج رسپ قیرط زا اسیلک یتقو ،زورما .تسا هیلوا یاسیلک رد شتسرپ یلک یهدنیا� ،۴۲ :۲ ل6عا رد »اهاعد« ال6تحا

 تکاس ،شیوخ مان لالج یارب دوخ موق شیاتس رد هک دوشیم دونشخ ثیلثت یادخ ،دبلطیم ار ردپ یور ،سدقلاحور یرای هب و

 .)۱۶ :۳ نایسلوک ؛۲ :۸ رومزم ؛۲۲ :۲۰ خیراوت مود .کن( دوش نکاس شیاسیلک سیدقت و ،شنانمشد ندنادرگ

 زا هک دنتسه ییاههار ،هدیمهف نارادن6یا و دنوادخ ن6شچ رد اما ،دنسرب رظن هب فیعض ایند ن6شچ رد دیاش ضیف یاهرازبا نیا

 و دنشاب هتشاد نادردق یتایح ات دنباییم تردق نادرگاش و دنوشیم دراو هدرکمایق حیسم اب یاهطبار هب ناراکهانگ اهنآ قیرط

 و مینک لابند ار هیلوا یاسیلک یاپ در ،تاعادبا نیرخآ هب د6تعا یاج هب دییایب .دنشاب دوخ یهدنهدتاجن یارب رورسم ینیدهاش

 شیاتس و ،دنزاسب درگاش ات دنکیم زیهجت ار دوخ نادرگاش حیسم ،مینک نینچ یتقو .میوش دنمهرهب ضیف لومعم یاهرازبا نیا زا

  .دش دهاوخ هدنکارپ ناهج یاصقا ات وا

 

  .تسا یل6ش یانیلورک تلایا ،ُتلراچ رهش رد Ballantyne Presbyterian Church یاسیلک نابش ،سنان .ِیا .لیِتنم رتکد
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  .تسا هدش رشتنم )Tabletalk( کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا

 

 


