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 ّیقرت مدرم و ادخ دزن یدنماـــضر و تماق و تمکح رد” درک دـــشر وا ،)۴ :۴ نایطالغ( دمآ ایند هب یاهچب ـــرسپ ره دننام یـــسیع

 و تـشوگ زا وا ،نامرهق ربا کی ناونعهب یـسیع ندیـشک ریوـصت هب یارب دارفا یخرب رصاعم یاهشالت دوجواب .)۵۲ :۲اقول( “درکیم

 .)۲ :۵۳ ایعـشا( “میـشاب وا قاتـشم هك درادن یرظنم میرگنیم ار وا نوچ و .دـشابیم یلdج هن و یتروـص هن ار وا ” دوب میرم نوخ

 .دش غلاب یعdتجا و یناحور ،یمسج ،یلقع ظاحل زا و تشگ ام زا یکی دننام ادخ رسپ

 یانعم هب وا .دیـسر یلاعت و غولب هب یناوج زا وا ،نdیا یاهمدق اب ،)۸ :۵ نایناربع( تخومآ ار تعاطا اما ،دوبن عیطمان زگره هچرگا

 رد ات دوــش دوخ ناردارب هباــشم یرما ره رد تــسیابیم تهج نیا زا” :دــش تفای بیعیب و هدــش هدومزآ هک دوب مظنم یدرم لماک

 .)۱۰ هیآ( “دش لماک اهدرد هب” و )۱۷ :۲( “دنکب ار موق ناهانگ یهراّفک ،هدش نیما و میرک یاهَنَهَک سیئر ادخ روما

 یـشقن ،ناـسنا-ادخ .دوب لومعم زا رتارف لیدبیب یلکـش هب وا یگدنز ،تـسا یداع صخـش کی یـسیع هک هزادنا نdه هب لاحنیااب

 دارفا مومع یارب یدرم حیــسم یــسیع -مدآ نیرخآ ،ندع ِمدآ دننام .تفرگ هدهع رب خیرات رد ار ریذپانرارکت و هدننکنییعت و یخیرات

 نآ درم نیا طقف .)۱۷ هیآ( “داد ار موق ناهانگ یهراّفک ،هدـش نیما و میرک یاهَنَهَک سیئر” دوخ یگدناوخ و بـصنم رد یـسیع .دوب

 .دیناسر ماجنا هب ار یدبا و هداعلاقوف تمدخ

 و شدوخ زا رتارف یهاگن اب تاظحل ما� رد وا لdعا .داد ناـشن ار دوخ شزرا شایمومع درکلمع اب یـسیع یناـسنا دوجو نیاربانب

 ،وا ،ناهاـشهاـش ،درک تعافـش دوخ موق یارب ،وا ،مظعا نهاک .تفگ نخـس دوخ موق اب ،حیـسم ،مظعا یبن .دیـسریم ماجنا هب شموق

 وا نادنفـسوگ ام و ؛تـسام نابـش وا .دوـش هدنز هرابود و دری� ،دنک یگدنز دوخ موق یارب ات دمآ یـسیع .دنکیم تنطلـس دوخ موق رب

 .میاهتفای تاجن ًالماک ام وا رد ؛تسام سوّدق یهدنهدتاجن وا .میتسه

 گنـس حیـسم .دنروآیم ناغمرا هب ام یارب ار تایح حیـسم یاـسیع لالج رپ شقن زا یـسّدقمباتک تاجن یاههـشیر ،ساـسا نیمه رب

 ره ،خیرات یرdعم حرط نیرتگرزب .میتسه وا )۵ :۲سرطپ لوا( “یناحور ترdع” یانب یارب “هدنز یاهگنس” نوچمه ام و هیواز

 و تیdح انب یلـصا گنـس طـّسوت هک یاهدنز گنـس ره -دهدیم رارق تـسا هدـش نییعت دنوادخ طـّسوت هک یهاگیاج رد ار ام زا کی

 .)۴ :۱۵انحوی( مینکیم تفایرد وا زا ار نآ اریز دراد نایرج ام رد وا یگدنز .میتـسه اههخاـش ام ؛تـسا کات حیـسم .دوـشیم ظفح
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 ام ،دهع رد شتّبحم اب هدنهدتاجن .)دینک هاگن ۳۳ -۱۸ :۵ نایـسـسفا هب ؛۲۱:۲ هفـشاکم( میتـسه وا سورع ام ؛تـسا داماد حیـسم

 .دنکیم ظفح و هدیناشوپ هشیمه یارب و هنdیمص ار

 هب ار تاجن ات دـش هداتـسرف نdـسآ زا ادخ ـرسپ ،ردپ تمکح ساـسا رب ؟دوـشیم نارگید �فای تکرب ثعاب درم نیا لمع هنوگچ اما

 دحتم خیرات یقیقح حیـسم اب ار ادخ موق ،ادخ ِحور ،ضیف یهطـساوهب .دنکیم لdِعا وا موق رب ار تاجن نیا ـرسپ ِحور .دناـسر ماجنا

 هب .دندرگیم میهــس ــرسپ تاجن رد حور نdه یهطــساوهب ادخ موق ؛دنکیم لمع حور رد شخبتاجن یلکــش هب ــرسپ .دزاــسیم

 .دزاسیم دحتم رسپ اب ار ام ،حور ،ردپ یهدارا

 ام تهج هب ضیف نیا .تـسا یندـشنادج لاحنیعرد و زیdتم یگژیو هـس یاراد حور لمع نیا ،یتایهلا تارکفت �فرگ رظن رد نودب

 هب ار ام هراومه حیـسم لمع بـسح رب حور .)۶ -۳ :۱ نایـسـسفا( تـسا هدـش یزیرحرط  اع داینب زا شیپ یهلا ّتبحم رپ تکمح اب

 هب ار نdیا یتقو ،نآ زا دعب .)۶ :۲ نایـسـسفا ؛۴ -۶:۱نایمور( دنکیم بذج گرم زا شلالج رپ مایق و ندـش نفد ،گرم ،وا بناج

 ،هـصالخ روطهب  .)۱۴ -۱۳ :۱نایـسـسفا( دزاـسیم رثؤم ام زا کی ره یارب یـصخـش روطهب ار حیـسم اب یگناگی نیا حور ،دـشخبیم ام

 یهظحل رد .دهدیم دنویپ حیــسم هب ار ام حور ،یهلا تاجن ماجنا رد .دریگیم همــشچرس یهلا یگدیزگرب زا حیــسم اب داّحتا حرط

 .دنکیم لdِعا ام رد ار حیسم راک شخبتاجن و یصخش روطهب و هلصافالب حور ،نdیا

 ناونعهب ار تاجن دیابن .تـسا هدنز و تایح زا راـشرس ،تاجن هک مینک کرد ات دنکیم کمک ام هب تمدخ نیا یارب حور زا ینادردق

 تـسا یـصخـش لیجنا یلـصا یهیده .مینک تفایرد ار هدنهدتاجن یـصخـش روطهب دیاب نآ رد هکلب مینیبب ندوـشگ یارب هیده کی

  .تسا هداد ام هب ار لیجنا هک

 ـرسپ هکنوچ اّما” .مینکیم تفایرد سدقلاحور کمک اب ار وا ام و ،)۱۴ :۲ سطیت( “تخاـس ادف ام هار رد ار دوخ” حیـسم یاـسیع

 مسج رد dش نکل” و )۶ :۴نایطالغ( “.ردپ یا ،ینعی ،ّابا ای ،دنکیم ادن هک داتسرف dش یاهلد رد ار دوخ رسپ حور ادخ ،دیتسه

 .)۹ :۸نایمور( “.تـسین وا نآ زا یو درادن ار حیـسم حور یـسک هاگره و ؛دـشاب نکاـس dـش رد ادخ حور هاگره ،حور رد هکلب دیتـسین

 وا و میتـسه وا نآ زا ام .ام رد وا و میریگیم رارق حیـسم رد ام .دزاـسیم دّحتم هداعلاقراخ و یلومعم ناـسنا کی اب ار ام سدقلاحور

 .تسام نآ زا

 لیلد نآ هب تاکرب نیا ؟دنتــسه هچ ییاهن لالج و یگدناوخدنزرف ،سیدقت ،ندــش هدرمــشلداع ،دننام لیجنا یلــصا تاکرب سپ

 یارب ار نآ عقاوهب حیسم ؛تسین هناسفا کی یگدرمشلداع .تسا هتشاد ظوفحم ام یارب ار اهنآ دوخ ،حیسم هک دندرگیم ام بیصن

 تـــسا هتفای هبلغ هانگ ربً اتقیقح حیـــسم ؛تـــسین یلایخ موهفم کی ندـــش سیدقت .)۱۶ :۳ سوئاتومیت لوا( تخاـــس قّقحم ام
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 نادنزرفً اتقیقح ام دنوادخ لاعتم ــرسپ رد ،تــسین یعقاوریغ یهداوناخ کی هب دورو ینعم هب یگدناوخدنزرف .)۱۱ -۱۰ :۶نایمور(

 مایق ربون ،حیــسم زیخاتــسر ؛تــسین یهت یاهدعو ام ییاهن لالج .)۳-۱ :۳ انحوی لوا ؛۱۷ -۱۵ :۸ ؛۴ :۱ نایمور( میوــشیم ادخ

 مایق لالج و )۴۵ هیآ( دــش هدیــشخب حیــسم یهطــساو هب شخبتایح حور .)۲۲-۱۲ :۱۵ نایتنرق لوا( تــسوا رد نیــسّدقم �فای

 دراد تقیقح هزادنا نdه گرم زا سپ حیـسم نیـسّدقم ینdـسج ندـش هدنز .دـش هـضافا وا نیّقلعتم یما� هب حور نآ طـّسوت حیـسم

   .حیسم یاسیع دنوادخ ندش هدنز هک

 وا یارب گرم زا وا مایق .تـسه و هدوب ام یارب هکلب ؛دوبن شدوخ یارب وا گرم .تـسه و هدوب ام تهج هب نیمز یور رب حیـسم یگدنز

 یارب یتاجن ،دوـشیم لdِعا حور طـّسوت هک وا لمع نودب ؛دوب دهاوخن یتاجن حیـسم لمع زا ادج .تـسه و هدوب ام یارب هکلب ؛دوبن

 یهطــساوهب :تــسا نیا ام لیجنا دیما .دهدیم دنویپ حیــسم هب ار ام ینتــســسگان یلکــش هب و دناوخیم ار ام حور .دوب دهاوخن ام

 تــسام “لالج ِدیما” ام رد حیــسم تنوکــس .دــش نکاــس ام رد و دمآ ام تهج هب هک وا ،مینکیم تفایرد ار حیــسم ام ،سدقلاحور

 .)۲۷ :۱نایسلوک(

 

 ناربهر زا و هدوب ایفلدالیف رد رتــسنیمتــسو تایهلا هاگــشناد رد کیتdتیــس تایهلا رایداتــسا و نواعم ،رنراگ .یب دیوید رتکد

 .تسا ?Sons in the Son and How Can I Know for Sure باتک یهدنسیون وا .دشابیم اکیرمآ رد یرتیبزرپ یاسیلک

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


