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 ؟دیوگیم هچ دایتعا یهرابرد سدقمباتک

 ِسلاروم لکیام .ِلا :یهتشون

 

 هک وا تقیقح رد ».زونه هن اما ؛نک اطع یرادنتشیوخ و ینمادکاپ نم هب ،ادنوادخ« :درک یروهشم یاعد ناوج نیتسوگآ ینامز

 ین`سج یهدنشک تاذل دنب رد ار دوخ یناوج ناوفنع ،دشیم اسیلک خیرات رد نانادیهالا نیرتگرزب زا یکی و وپیه فقسا تشاد

 راک هب وا بلق رد ار ادخ مالک هنادنhردق ،سدقلاحور روطچ هک دنکیم وگزاب دوخ »تافارتعا« باتک رد نیتسوگآ .دنکیم فیصوت

 :درک لیدبت ار وا ،۱۳ باب نایمور رد ینتم قیرط زا و تسب

 دیشوپب ار دنوادخ حیسم یاسیع هکلب ؛دسح و عازن و روجف و قسف و اهرکس و اهمزب رد هن ،زور رد هکنانچ مینک راتفر یگتسیاش اب«

  .)۱۴-۱۳ نایمور( »دینیبن کرادت ین`سج تاوهش یارب و

 ار وت هچنآ و ،شخبب ار یهدیم نامرف هچنآ ،ادنوادخ« :تخومآ هزات ییاعد ،شخبتوق ضیف هب نانیمطا اب و هنانتورف نیتسوگآ

 ».هدب نامرف ،دنکیم دونشخ

 ؛درکیم یبایزرا سدقمباتک ینیبناهج یهچیرد زا ار دوخ تایح ،ییاهر و تراسا تاحالطصا اب دوخ یگدنز فیصوت رد نیتسوگآ

 هب هکنیا دوجو اب .دهدیم یرای میراد تسد رد هک یعوضوم هب دورو رد ار ام و ،دش زاربا یسدقمباتکً اقیمع یاهویش هب وا راکفا

 نآ یفنم تاریثات زا غراف ،تداع رس زا و یرابجا یریگرد هنوگره فیصوت یارب بسانم یحالطصا »دایتعا« یهملک دسریم رظن

 لیلد و یساسا تراسا – دنکیم هدافتسا هانگ بلاغ لصا زا ،نآ یاج هب هک دوشی� تفای سدقمباتک رد حالطصا نیا ،تسا

 طوقس رتقیمع رایسب لکشم ،دایتعا یهرابرد یسدقمباتک یهعلاطم زاغآ لحم سپ .ام یفارحنا یاهیگژیو زا یرایسب یاهشیر

  .تسا هانگ رد تراسا ،نآ بقاعتم و رشب

 ،وا زا زا یگدنیا� هب ات و دنربب تذل تبس زور رد وا اب تکراشم زا ات دیرفآ دوخ تهابش و تروص هب ار رشب یانبا ،قلطم رداق یادخ

 ناطیش هکنآ دوجو اب .دش دوبان و راوخ رشب نایصع رد ،ماقم و رایتخا نیا ،لاحنیا اب .دننک ینارمکح تقلخ رب ناراگدنوادخ نوچ

 راگدنوادخ :دوب وا تاذ یهابت رد یبالقنا مدآ نایصع خلت یهجیتن ،دوب هداد هعونمم یهویم ندروخ یارب ار ادخ اب یربارب یهدعو

 یرشب جوز نیلوا هب دودحم یزورهریت و هانگ تیعضو نیا ،هوالع هب .دش دسافً اقالخا ،هانگ طلست تحت یریگرارق اب تقلخ یرشب
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 ماh دهدیم میلعت هک دش دنمهدعاق نیتسوگآ دوخ یاهشالت طسوت ،ینیدتسار ناونع هب هیلوا هانگ یسدقمباتک یهزومآ .دوبن

 هک »لماک یهابت« مان هب طبترم یاهزومآ .دنراد دوخ رب ار هانگ یهکل و دنوشیم دلوتم دساف یتاذ اب مدآ یداع لسن تحت تیرشب

 – ام مسج یتح و ،ام تاساسحا ،ام یهدارا ،ام نهذ – ناسنا ره تیماh دهدیم حیضوت ،دش حرطم هدشحالصا نانادیهالا طسوت

 ام تاذ یاهشخب یهمه ینعی هکلب ،دنشاب ریرش تسا نکمم هک ردقنآ لمع رد دارفا هکنیا هن .دراد رارق هانگ تردق ذوفن تحت

 ندیشخب تاجن زا ،تسا هدش داجیا نامدوخ قیمع لایما و هدارا ریجنز و لغ طسوت تراسا نیا نوچ .تسا هدولآ و دساف هانگ طسوت

 و مرش یافرژ رد رتقیمع و ،مینکیم یوریپ ار نامسفن شزرامک یاوه یعیبط روط هب ام ،هانگ ربارب رد هدومخ .میناوتان شیوخ

 اما هانگ ربارب رد تیرشب یگدرب هک دهدیم رتشیب ِحیضوت سدقمباتک ،همه زا رتدب .)۳۲-۲۱ :۱ نایمور( میوریم ورف یهابت

 یدبا یرواد هب موکحم و مینکیم یگدنز وا حرط قباطم و میراد رارق ،ریرش نآ ،ناطیش طلست تحت ام هکنیا زا تسا یاهناشن

 طلست تحت و ،هانگ یهدرب ،هدرم یناحور ظاحل هب تیرشب هکنیا – هدرپیب تقیقح نیا �م رد اهنت .)۳-۱ :۲ نایسسفا( میتسه

 تیولواً احضاو .تشاد صخش کی دایتعا یهرابرد رادانعم یثحب ناوتیم – دراد رارق یرواد نیرتکانتشحو ریسم رد و ،تسا ناطیش

 کی قفو رب و مینک ادیپ تاجن تراسا زا ات میراد زاین ،ضوع رد هکلب ؛تسین یصوصخب یاهشیارگ �شاد هگن زجاع هب ام زاین اب

 .میوش قلخ هرابود دیدج تیناسنا

 وا – درکی� راکشآ ار ردپ ریذپانرییغت و ،یدبا ،نایاپیب تبحم ادخ مالک رگا دشاب کیرات و ین`لظ ردقچ تسناوتیم هصمخم نیا

 .)۸ :۳ انحوی لوا ؛۶-۴ :۲ نایسسفا ؛۱۶ :۳ انحوی( تسا هدناسر ر  هب شرسپ قیرط زا ار ام تاجن راک و دراد ناوارف یتبحم هک

 ،دنکیم قلخ ون زا ار ام و ددنبیم راک هب ام بلق رد ار حیسم لمع سدقلاحور ؛دنک دازآ ار دوخ موق ات هدرب تراسا هب ار یریسا یسیع

 هئارا راوتسرهف ار ناهانگ عاونا زا یرایسب ،ستنرق یاسیلک هب دوخ یهمان نیلوا رد سلوپ .دشخبیم یدازآ و ین`سآ یدلوت ار ام و

 .)۱۱ :۶( »دیدوبیم نینچ `ش زا یضعب« :دنکیم مالعا دعب و – ناتسم و نادزد ات ،نازابسنجمه و نایناز و ناقساف زا – دنکیم

 ،دندوب هدیبسچ دوخ ناهانگ هب رایسب ینامز هک ینانیا هک دهدیم حیضوت هیآ نیمه ؟تسسگ مه زا گرتس یگتسویپ نیا هنوگچ

  .دنوشیم فیرعت ادخ حور طسوت یسیع دنوادخ مان رد هدرمش لداع و ،هدش ادج ،هدش هتسش دارفا ناونع هب نونکا

 رایسب سدقمباتک و ،تسا دولآهانگ تالیاh هیلع ام یناحور دربن زاغآ ،ییازون .تسین ناتساد نایاپ هانگ تراسا زا یدازآ ،لاحنیا اب

 یهرابرد نایحیسم هب ،ادتبا .دهدیم میلعت ام یگنج یاهحالس تیهام نینچمه و ،دربن نیا رد هنازور تیلوغشم هب ام زاین یهرابرد

ً اتقیقح ۱۱ :۶ نایتنرق لوا رد سلوپ یهیمالعا رد هکنیا دوجو اب .تسا هدش هداد یدج رادشه هانگ هب شیوخ یهرابود میلست ناکما
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 طلست هب شیوخ یهرابود میلست یهرابرد نیسدقم هب هک تسا نیا �م نآ رد وا یلک فده اما ،دراد دوجو یزیگناتفگش یلست

 یاسیلک هب سلوپ ،هباشم قیرط هب .)۱۲ :۶( »دبای طلست نم رب یزیچ هک مراذگی�« :دسیونیم و دهد رادشه تعیرش ل`عا یتح

 هب ار دوخ و دزاسیم رطخ مک ار دساف لایما ،ضیف دننکیم ن`گ هک تسا ینانآ راظتنا رد هک دهدیم رادشه یتراسا یهرابرد مور

 هارمه سدقمباتک نشور و حیرص یاعدا اب اهرادشه نیا ؛میهدب بیرف ار دوخ ادابم .)۱۶ :۶ نایمور( دننکیم میلست هانگ تعاطا

 هجوچیه هب ،دنتسه هریغ و وگغورد ،هراوخیم ،زابسنجمه ،راکانز تقیقح رد هک ینانآ – صخش کی ن`یا فارتعا زا غراف – هک دنتسه

 نیمه زا .)۲۷ ،۸ :۲۱ هفشاکم ؛۷ -۵ :۵ نایسسفا ؛۲۱-۱۹ :۵ نایطالغ ؛۱۰-۹ :۶ نایتنرق لوا( دنوشی� ادخ یهاشداپ ثراو

 یتقو .)۱ :۵ نایطالغ( دنوش راتفرگ یگدنب غوی هب هرابود ادابم هک دنشاب راوتسا حیسم یدازآ رد ات دنتسه فظوم نایحیسم ،یور

 ،ایند – ام نانمشد و ،دنتسه رایع ماh گنج کی یهنایم رد و »اسیلک شترا« رد نایحیسم هک دنکیم شومارف برغ رد لسن کی

 .دنرادن یبجعت یاج ام یناحور تافلت ،دندنمهقالع نامیدوبان هب ادیدش – ریرش و مسج

 هرابود ار ام دنناوتیم هک میزیرگب دوخ یعیبط تاوهش زا ات دناوخیم ار ام و دهدیم تسد هب ار هنارایشوه زادنامشچ نیا ادخ مالک

 یرایسب هک دنکیم هدافتسا یزیچ زا الومعم سدقمباتک .میهد ماجنا سیدقت رد تفرشیپ یارب ار نامشالت ماh و ،دنشکب ریجنز هب

 هب ،مینک نوریب دوخ زا ار مسج ل`عا ات هدش هداد میلعت ام هب :دهد حرش ار سیدقت رد ام شقن ات دنناوخیم دیمعت ریوصت ار نآ

 :۳ نایطالغ( مینک رب رد ار یو تعاطا و وا لداع تیصخش ،ار یسیع حیسم و ،نامیمدآ یهنهک تعیبط یاههکت زا یرایسب ناونع

 و دیدش شالت مزلتسم هک تسا طوبرم هانگ زا مظنم بانتجا و یسرباسح هب »ندرک نوریب« یهبنج .)۲۴-۲۲ :۴ نایسسفا ؛۲۷

 لوا( دروایب رد لرتنک تحت ار نآ ات تخاسیم نوبز ار شیوخ ندب روطچ هک دنکیم فیرعت سلوپ ،لاثم یارب ؛دوشیم یراکادف

 دناوتیم اهنت کش نودب – دیابیم نیا و ،مینیبن کرادت مسج یاربً ادبا و میشُکِب ار مسج ل`عا هن`حریب دیاب ام .)۲۷ :۹ نایتنرق

 ناوت ار ام و ددنبیم راک هب ام رد ار هانگ هب تبسن حیسم دوخ گرم سدقلاحور .)۱۳ :۸ نایمور( دوش ماجنا سدقلاحور طسوت –

 نازابرس ناونع هب .مینک یگدنز ادخ روضح رد وا رد و وا اب اقیمع تقو همه رد ات میری° وا رد و وا اب اقیمع تقو همه رد ات دشخبیم

 تارکذت هک میروایب دای هب و ،)۱۸-۱۰ :۶ نایسسفا( مینا° یقاب هزرابم رد دیابیم ،دناهدیشوپ ار ادخ لماک هرز هک یاهدشبیدات

 زا بانتجا یارب دیاب ،)تسا دیدش رایسب ،یشزومآ یاهنو� ناونع هب یتح ۳۰-۲۷ :۵ یتم رد هک( یلمع تامادقا رب ینبم یسیع

 .دوش هتسب راک هب دولآهانگ تاداع
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 .تسا طبترم ادخ هب تبسن زیمآمارتحا راتفر اب دساف تاداع یهنادماع ینیزگیاج و یسرتادخ رد تسر`م هب »ندرک رب رد« یهبنج

 ل`عا زا زارتحا یارب شالت ینعی – دوشیم بارخ ام دولآهانگ یاهراک رب هنوگساوسو یزکرh اب وکین ل`عا رد تبثم لاور ،الومعم

 زا ام یروآر  هب ادخ لیم ،لاحنیا اب .تسا تسکش هب موکحم ،اهنآ یارب ینیزگیاج ناونع هب یحیسم لئاضف شرورپ زا ادج مسج

 :دنوش هتفرگ هدیدان دیابن یلمع تامادقا ،هرابود .)۸-۵ :۱۵ انحوی ؛۹-۶ :۱۳ اقول( تسا یدج مه و هنارصم مه ،لیجنا یایازم

 ،تسا رابهعجاف ناهانگ زا یرایسب ربارب رد ینئمطم رهزداپ ،حیسم توکلم یارب نامیگدناوخ رد رفاو شالت و ماگنهدوز �ساخرب

 .)۱۴-۹ :۵ سوئاتومیت لوا( دروآیم راب هب ترارش تدهاجم نادقف هک یلاح رد

 هک ،دو� نییعت ام یناحور دشر یارب ادخ هک دنتسه یلیاسو ن`ه ام یگنج یاهحالس هک دهدیم میلعت سدقمباتک ،ماجنارس

 ندش ظوظحم یریگدای لماشً اتدمع دولآهانگ تادایتعا رب هبلغ .دنراد نایرج یعمج شتسرپ قیرط زا ادخ اب طابترا رد اهنآ یهمه

 زا ،میوشیم هیذغت وا یاهنییآ زا ،میریگیم نشج ار وا مالک مالعا هکیلاح رد وا روضح رد ندش ذذلتم :تسوا تبس زور رد ادخ زا

 هناسرتادخ یتکراشم رد ،میزیریم وا روضح هب ار ناملد اعد رد ،میوشیم مرگلد نامهدشفارتعا ناهانگ رد وا ششخب دیدجت

 یتقو .مینکیم تفایرد ور شیپ یاهزور یارب ار – وا شخبتوق تظفاحم و ،تردق ،روضح – وا تکرب هنارورسم و ،میوشیم لوغشم

 نوچ و ،دینازیخ دهاوخ رب دیدج یتقلخ ناونع هب ار ام یاهندب ام هک مینکیم کرد ار سدقلاحور تردق هب ناملماک یهیکت

 عوضوم نالف یهرابرد ایآ« دننام ییا�یناحور ینابش تالاوس اب تعرس هب ،دشخبیم ضیف یراجم نیا قیرط زا اهنت وا هک میمهفیم

  .مینکیم نامگنج نونف یریگدای هب عورش هنانتورف هکلب ؛میوشی� صخرم »“هد ییاهر ریرش زا ار ام” هک دیدرک اعد هزور اب هارمه

 ِدوخ هب هک تسا نیا هشیمه ام یقیقح زاین .مینکن ادج وا یایازم زا ار حیسم هک میشاب بقارم دیاب ،ادخ اب طابترا عوضوم رد  

 ناممظعا نهاک ؛دنکیم راکشآ ام رب ار ثیلثت هک ام یبن :میزودب مشچ وا یهناگهس ماقم لالج رد ،نامهدننکتیافک یجنایم ،حیسم

 کرادت .دهدیم تسکش ار ام ینوریب و ینورد نانمشد هک نامحتاف هاشداپ و ؛دنک تعافش نامیارب هک دنکیم یگدنز لاحب ات هک

 نیتسوگآ هارمه ،حیسم هب �خود مشچ رد .تسام فعض ره زا رتارف رایسب – )۳ :۱ نایسسفا( یناحور تکرب ره – وا رد ادخ رفاو

  .دشخبیم ار دهدیم نامرف هچنآً اعطق ادخ هک میزومآیم
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 Greenville Presbyterian Theological Seminary تایهلا هاگشناد رد سدقمباتک تاعلاطم داتسا ،ِسلاروم لکیام .ِلا رتکد

 Who باتک یهدنسیون وا .دنتسه (Presbyterian Church in America) اکیرمآ یخیاشم یاسیلک رد هدش یراذگتسد شیشک و

Shall Ascend the Mountain of the Lord? تسا. 

 

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


