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 تایهلا ندرب راکهب و سدقمباتک یهعلاطم

 

 .تسا عطاق یهلب کی سدقمباتک خساپ ؟دشاب یبوخ نادیهلا دناوتیم یحیسم ره ایآ اما .دنتسه نادیهلا همه ،دنیوگیم

 ییادخ ،دنوادخ ادتبا رد اریز ،تـسا یحیـسم ره زایتما و توعد هکلب ،تـسا نکمم اهنت هن سدقمباتک زا حیحـص یتایهلا Oـشاد

 :۱ نایمور ؛۶ -۱ :۱۹ رومزم( تقلخ قیرط زا دوخ Oخاـس راکـشآ رب هوالع ادخ .تـسا هتفگ نخـس ام اب شدوخ میـسانـشیم ام هک

 “دــش ملکتم دوخ ــرسپ تطاــسو هب ام هب رخآ مایا نیا رد و … ءایبنا تطاــسو هب فلتخم یاهقیرط و ددعتم ماــسقا هب … ”  ،)۲۰

 Oـــشاد تـــسد رد اب ،نیاربانب .تـــسا هدـــش تبث سدقمباتک رد ام یارب ادخ طـــسوت ندـــش راکـــشآ نیا .)۲-۱ :۱ نایناربع(

 رد ادتبا زا .دیونـشب ار نیا ،هدـش کیدزن نم هب” :تـسا هتفای ققحت زورما تفگ دنوادخ بناج زا ایعـشا هچنآ مینادیم ،سدقمباتک

 یناسک هب ار دوخ تسا رداقً اساسا ،)۳ :۱ شیادیپ( وگنخس نیلوا و نابز قلاخ ناونع هب ادخ .)۱۶ :۴۸ ایعشا( ”مدومنن ّملکت افخ

 .دشاب طابترا داجیا رد شفده و وا عنام دناوتی� زیچ چیه .)۲۷-۲۶ تایآ( دناسانشب تسا هتخاس دوخ لکش هب هک

 یروآدای ام هب و ،تـــسا هدـــش هتفرگ رظن رد )“ادخ” ای ،سوئت اب “هملک” ای ،ینانوی سوگول دنویپ( یارب یتـــسرد هب تایهلا یهژاو

 -ادخ هب طوبرم شناد ای ملع مالک ینعی ،هملک یعقاو یانعم هب - تایهالا هک تــسا لیلد نیا “تایهلا” یهعلاطم لیلد هک دنکیم

 هب دیاب  ،میـشیدنایم سدقمباتک زا تایهلا کی Oخاـس یگنوگچ هب هک ینامز سپ .تـسا هدـش هداد ام هب وا بناج زا ادتبا رد هک

 لکـــش )coram Deo( دنوادخ روـــضح رد یعقاو تایهلا لک روطهب اریز ،میـــشاب هتـــشاد ن�یا دیوگیم سدقمباتک رد ادخ هچنآ

 .)۲۸ :۱۷ نالوسر ل�عا( .میراد دوجو و مینکیم تکرح ،مینکیم یگدنز نآ رد ام هک یروضح ،دریگیم

 سدقمباتک تایهلا

 ریذپاناطخ عبنم اهنت و انبریز هناگی سدقمباتک هک دوـشیم زاغآ عوـضوم نیا تخانـش اب ،یـسدقمباتک تایهلا یهعلاطم ،نیاربانب

 ار اـم هـک یاهدـعاـق اـهنت” و )۱۶ :۳ سوئاـتومیت مود( “تـــسا دـنوادـخ ماـهلا زا” سدـقمباـتک ماـ� .تـــسا یعقاو تاـیهلا کـی یارب

 سدقمباتک .)۲ رتـسنیمتـسو زجوم خـساپ و شـسرپ( “میربب تذل وا زا و میهد لالج ار وا میناوتیم هنوگچ هک دنکیم یی�نهار

 ار مالک نآ هک ،حیــسم یــسیع ینعی ،مــسجم مالک زا ادخ بوتکم مالک ،نیا رب هوالع .تــسا شنادنزرف هب ادخ یــصخــش باطخ

 زا ،هدـش بوذجم سدقلاحور هب” سدقمباتک یناـسنا ناگدنـسیون هک دهدیم میلعت لوـسر سرطپ .تـسا هدـش قتـشم ،هدیـشخب

 هدـــش هدـیمد و شخبماـهلا حور نیا هـک دـیوگیم اـم هـب سرطپ ،رگید یاـج رد اـما .)۲۱ :۱ سرطپ مود( “دـنتفگ نخـــس ادـخ بـناـج
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 تـسا وا یاـسیلک هب حیـسم یـسیع یهمان سدقمباتک ،انعم نیا هب .)۱۱ :۱ سرطپ لوا( دوبن “اهنآ رد حیـسم حور” زا رتمک یزیچ

 دـشخبیم تایح زین دوخ نیقلعتم یما� هب ،تـسا هتـساخرب ناگدرم زا وا هک روطن�ه و .)۱۶ :۲۲ ؛دینک هعجارم ۳-۲ هفـشاکم هب(

 ره ،سدقمباتک ما� .)۱۲ :۴ نایناربع( تــسا “مد ود ریــشمــش ره زا تــسا رتهدنرب و ردتقم و هدنز” زین وا مالک ،)۲۱ :۵ انحوی(

 ایعــشا( “دنام دهاوخ راوتــسا دابآلادبا ات” وا دننام و ،تــسادخ مالک ،)دیوگیم زمیج گنیک یهمجرت هک روطن�ه( “هطقن و هزمه”

 .)۲۵ :۱ سرطپ لوا ؛۸ :۴۰

 هیبـش یلاعفا اب ار “تـسادخ مالک سدقمباتک” ،مالعا ،دنتـسه دوخ ندیناـسانـش یپرد رتـشیب هک یر�ـشیب نانادیهلا ،هنافـسأتم

 هفاـــضا و ،“تـــسادخ تاـــشاکم زا اهناـــسنا تایبرجت زا یـــشرازگ سدقمباتک” :دنیوگیم اهنآ ،دننکیم نیزگیاج تـــسردان اما

 یهفـشاکم ناونع هب حیـسم یـسیع هب سدقمباتک” ،رتفیرظ روطهب ای ،“تـسین ادخ یهفـشاکم سدقمباتک دوخ اما” ،دننکیم

ً افرص ناونع هب سدقمباتک زا تاقوا یهاگ یتح ،“تـــسین یهلا یهفـــشاکم دوخ یدوخ هب سدقمباتک اما ،دنکیم هراـــشا ادخ

 سدقمباتک هب رواب زا ،دنتـسه دنبیاپ ییاهیدنببیکرت نینچ هب هک یناـسک ،هنافـسأتم .دننکیم دای “ادخ نانخـس زا یتاداهـش”

 نآ یما� ربارب رد .دنزاـسیم فارحنا راچد ار اـسیلک دیاقع دوخ ریـسافت اب و دنوـشیم فرحنم ادخ یقیقح تخانـش عبنم ناونع هب

 رومزم( “تـسا نم رکفت وت تاداهـش هک اریز مدـش رتمیهف دوخ ن�لعم عیمج زا ” :دیاُرسیم نینچ دنوادخ یارب سیون رومزم ،دارفا

۱۱۹: ۹۹(. 

 سدقمباتک ساسا رب یتایهلا 

 و روبــص نیلــصحم هک تــسا یراک رد خــساپ ؟دنیا� انب سدقمباتک ساــسا رب ار دوخ تایهلا دیاب هنوگچ نایحیــسم ،نیاربانب

 یهنیمز و هدو� هجوت صاخ تارابع یانعم هب قیقد یلکش هب ینعی ،دناهداد ماجنا رمتسم روطهب اهنرق یط سدقمباتک یوگاعد

 یانعم هب سدقمباتک زا تایهلا Oفایرد ،دندرکیم یـسررب و هـسیاقم رگیدکی اب هتـسویپ یلکـش هب ار ادخ مالک فلتخم یاهشخب

 اجنآ زا .دنکیم راکشآ ام یارب سدقمباتک هک یقیاقح ،دشاب اهنآ یزکرم تقیقح حیسم هک تسا یفلتخم یاههتشر ندینت مه رد

 میلاعت رد زگره سدقمباتک ،)۳۳ :۳ انحوی ؛۴ :۳۲ هینثت( تــسا تقیقح ل�ک دنوادخ و تــسادخ بناج زا سدقمباتک ما� هک

 هعلاطم دروم هتـــسویپ یلکـــش هب ار تایآ یلک یهنیمز ات دنکیم باجیا سدقمباتک یگچراپکی ،نیا رب هوالع .درادن ضقانت دوخ

 ،هانگ ،ناـــسنا ،ادخ دروم رد سدقمباتک لک هک تـــسا زکرمتم لاؤـــس نیا رب سدقمباتک زا هدمآرب یتایهلا ،نیاربانب .میهد رارق

 هچنآ رد شواک هب ار ام اهنت هن سدقمباتک یافرژ ؟دیوگیم هچ ادخ مالک اب طبترم یرگید عوــضوم ره ای ن�ــسآ ،اــسیلک ،حیــسم

 دوــش طابنتــسا سدقمباتک زا تــسا نکمم هک “مزال و تــسرد” قیاقح زا یرایــسب Oفای هب هکلب ،دیوگیم تحارص هب ادخ مالک
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 دروم و هدرک هعلاطم قیرط نیا هب ار سدقمباتک ردقچره ،ثیلثت یهزومآ دننام - دهدیم قوـس )۶ .۱ رتـسنیمتـسو یهمانداقتعا(

 .)۱۰ :۳ نایسسفا( مینکیم لصاح رتقیمع یتخانش ثیلثت تاذ رد یهلا تمکح هب تبسن ،میهدیم رارق یسررب

 یروما هب یتقو .تــسا تماقتــسا و ربــص مزلتــسم سدقمباتک دنمماظن یهعلاطم ،تــشاد تماقتــسا نآ رد دیاب هک ییاعد دننام

 یاـهریـــسفت ،سرتادـخ نیملعم زا دـیاـب و میناوتیم ،)۱۶ :۳ سرطپ مود( “تــــسا لـکـــشم اـهنآ ندـیمهف” هـک مینکیم دروخرب

 دـنتـــسه اـم هـب حیـــسم یاـیادـه زین اـهنآ ،هـتـــشذـگ نیا زا .میریگب کـمک سدـقمباـتک دروم رد یخیراـت میلاـعت یاـنغ و ،سدـقمباـتک

 رد دـیاـب اـم ییاـهن تردـق ،دـننکیم کـمک سدـقمباـتک ندـناوخ رد اـم هـب یعباـنم نینچ هـک یلاـح رد اـما .)۱۴-۱۱ :۴ ناـیـــســـسفا(

 لــصا تــسا مزال ،سدقمباتک زا تایهلا کی یروآدرگ ماگنه ،نیاربانب .تــسوا بناج زا هدــش ماهلا سدقمباتک هک دــشاب یحور

 یهمانداقتعا رد ییاویــش هب و )سدقمباتک قیبطت مان هب( دندرکیم هدافتــسا نآ زا ناتــستورپ نابلطحالــصا هک ،ریــسفت یــساــسا

 یماگنه ،نیاربانب .تسا سدقمباتک دوخ .سدقمباتک ریسفت ریذپاناطخ یهدعاق” :میراپسب رطاخ هب ،ار هدش نایب رتسنیمتـسو

 طـسوت دیاب ،)تـسا یکی هکلب ،تـسین شخبدنچ هک( دراد دوجو سدقمباتک زا یتمـسق قیقد و یعقاو یانعم دروم رد یلاؤـس هک

 هب هک یدارفا دننام .)۱ .۹ رتـسنیمتـسو یهمانداقتعا( “.دوـش کرد و یـسررب هدـش نایب رتحـضاو عوـضوم نآ هک یرگید یاهتمـسق

 و یقیقح یادـخ اـهنت زا یقیمع کرد ،دـننکیم هـعلاـطم ار مالک یراداـفو اـب هـک یناــــسک ،دـنَنَکیم ار نیمز جنگ کـی دوجو زا نیقی

 هب هدرک لیدبت ار اهنآ حیـسم یـسیع دنوادخ اتـسار نیا رد و ،)۳ :۱۷ انحوی( دنروآیم تـسد هب تـسا هداتـسرف وا هک یاهدنهدتاجن

 .)۱۸ :۳ نایتنرق مود( دروآیمرد دوخ تهابش

 .)۱۳ -۱۲ :۲ نایــسیلیف( دناــسریم ماجنا هب ام رد دوخ یدونــشخ یارب هتــساوخ ام زا وا هچنآ ،تــسا دنوادخ تبحم رپ قیرط نیا

 ما� هب ار اهنآ “یتـسار حور” هک داد هدعو دوخ نالوـسر هب یـسیع .دیآیم ام کمک هب سدقمباتک یهعلاطم رد ادخ دوخ ،نیاربانب

 نایحیـسم رد درک ماهلا ار سدقمباتک هک یحور ن�ه هک تـسا زیگناتفگـش ردقچ .)۱۳ :۱۶ انحوی( درک دهاوخ تیاده تقیقح

 لوا( “مینادب تــسا هدومرف اطع ام هب ادخ هچنآ ات” دــشخبیم تردق دیدجدهع و قیتعدهع دروم رد ام یهعلاطم هب و تــسا نکاــس

 هک ییاههار هب هدرپـــسرس و سدقلاحور یربهر قاتـــشم ،سدقمباتک رد یدج یلـــصحم ناونع هب ،ادخ ضیف اب .)۱۲ :۲ نایتنرق

 کرد ار وا مالک ،اعد و یحیــسم تکراــشم ،سدقمباتک یهظعوم یگتفه ندینــش هلمج زا - دهدیم تکرب ار شیاــسیلک دنوادخ

 .)۲۰ :۴ سقرم ؛۲۳ :۱۳ یتم( دروآ میهاوخ رایسب تار¸ و هدرک

 سدقمباتک هب دوخ تایهلا ندروآ
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 زا و هتخاـــس دراو یعون هب ار دوخ یـــسدقمباتکریغ یاههاگدید و قئالع هتـــساوخان هک نیا ،تـــسا نیمک رد هـــشیمه رطخ نیا

 حارختـسا یاج هب عقاو رد .مینکیم ادخ مالک دراو ار سدقمباتک زا جراخ یریـسافت ام تاقوا یهاگ .مینک جارختـسا سدقمباتک

 هب درادن دوجو هک ار یزیچ ای ،مینکیم نآ دراو جراخ زا ار یریـسفت ،دوـشیم هتفگ “تفایرد” ینانوی رد هک ،سدقمباتک زا ریـسفت

 هـب ادـخ مالک زا نآ ندروآ نوریب و تـقیقح کرد یاـج هـب .تـــسا هدـــش هـتفگ “ندرک دراو” نآ هـب یناـنوی رد هـک میهدیم Oم دروخ

 ،)۱۷-۱۵ :۵ نایمور( تـسا هدرک هبلغ ام هانگ رب حیـسم قیرط زا ادخ هک روطن�ه تـسرد اما .میتـسه دوخ قیاقح ندرک دراو لابند

 هک مینک دو�او دیابن ،نیاربانب .دنک حالــصا و راکــشآ ،مینکیم حرطم نآ یارب ام هک ار یتــسردان تایــضرف تــسا رداق زین وا مالک

 میلاعت یسررب اب ار دوخ یاهتشادرب ات مینک شالت دیاب ام ،ضوع رد .دننکیم دییأت ار سدقمباتک میلاعت ام تاروصت و اهتشادرب

 ناکما نیا ام هب ،سدقمباتک رب ینتبم و دعاوق ساـسا رب ،حیحـص یتایهلا Oـشاد یارب شالت ،عقاو رد .میهد لکـش سدقمباتک

 دوخ دیاقع ات دنکیم بیغرت ار ام نیا و ،دنرادن سدقمباتک میلاعت اب “یتیخنـس” ام تایـضرف مادک ،میهد صیخـشت ات دهدیم ار

 ندناوخ زا هک یتایهلا یبایزرا و ندرک یـــسررب ،تـــسا “ریـــسفتنف رد دـــشر” رارمتـــسا نیا یهجیتن .مینک گنه�ه نآ اب رتهب ار

 .دباییم دوبهب مادم ام یتایهلا هاگدید هک یاهنوگ هب ،میاهدرک تفایرد سدقمباتک

 .)۵ :۳ انحوی لوا( درادرب ار ناهانگ ات دمآ یــسیع هک دــشاب هتفرگ ار میلعت نیا ن�یا ون یحیــسم کی تــسا نکمم ،لاثم ناونع هب

 ناهانگ اهزب و اهواگ نوخ هک تـسا لاحم اریز” ۴ :۱۰ نایناربع دننام اهشخب رگید ندناوخ اب اما ،تـسا ـرصتخم میلعت نیا دنچره

 و دنکیم ادیپ یرتقیمع کرد قیتعدهع یاهینابرق متـسیـس و سدقمباتک رد ینابرق عوـضوم هب تبـسن صخـش نآ ،“دنیادزب ار

 و لماک ینابرق اهنت هک ،دندرکیم ینیب شیپ ار حیـــسم ندمآ لیئارسا رد اهینابرق :دوـــشیم داجیا وا یارب یاهزات یتایهلا شنیب

 هچنآ و ،دباییم شیازفا سدقمباتک زا نایحیــسم شناد ،بیترت نیدب .)۲۶ :۹ ؛۲۷ :۷ نایناربع( تــسا هانگ ندودز تهج هب رثؤم

 ن�ـشچ لباقم رد رتـشیب یهوکـش اب )۱:۲۹ انحوی( “درادیمرب ار ناهج هانگ هک ،ادخ یهرب ،کنیا” :دیوگیم هدنهد هدیمعت ییحی

 .دشخردیم اهنآ

 یسدقمباتک تایهلا یهر¸

 بـسانم یفده تایهلا نآ لیـصحت سپ ،هدو� راکـشآ ام یارب سدقمباتک هک تـسا یلالجرپ یادخ دروم رد و حیحـص تایهلا رگا

 میناوتب هکنیا ینعی ،تــسا هدــش هداد ام هب رتالاب یتح یفده یارب ادخ یهفــشاکم اما .تــسا سدقمباتک ناگدناوخ یما� یارب

 رد یحرط اب ار فده ود نیا دنوادخ ،هناتخبـشوخ .مینک شتـسرپ تکراـشم و داحتا رد ار وا و میـسانـشب حیـسم ردً اـصخـش ار ادخ



https://fa.ligonier.org    
 

 

 دنوادخ شتــسرپ رد مییا�یم هعلاطم رتقیمع یتایهلا Oــشاد یارب ار سدقمباتک هک نانچمه .تــسا هداد دنویپ دوخ تیمکاح

 .دنکن ادج مه زا سک چیه ،تسویپ ادخ هچنآ سپ ؛مینکیم دشر زین

 

 .تسا ایفلدالیف رد رتسنیمتسو تایهلا هاگشناد رد یحیسم تایعافد و دنمماظن تایهلا رایداتسا ،ینیاو Oلراک .رآ رتکد

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا

 

 


