
https://fa.ligonier.org    
 

 

 فعاضم نامرد

 تیمسا ریلب

 

 

 حیـسم یهرافک هک هچنآ هب “راـصعا یهرخـص” ،تـسا هدـش هتـشون یدالپوت سوتـسوگآ طـسوت مهدجه نرق رد هک یدورس زا دنب کی

 هـب یهاـگن “.هدتاـجن نآ تردـق و هاـنگ زا ارم ،یآبـلاـغ هاـنگ رب فعاـــضم ناـمرد” :دزادرپیم ،دروآیم ناـغمرا هـب یحیـــسم یگدـنز رد

  .دهدیم هئارا خلت تایبا نیا یانعم دروم رد ار یشنیب ،)“هرخص” یانعم هب سرطپ( لوسر سرطپ ،رگید یهرخص میلاعت و یگدنز

 درَم نآ سرطپ

 رد nــشادرب مدق و دوخ یاههار ندرک اهر یارب هک دهیم ناــشن ام هب ار یدرگاــش ،مینیبیم لیجانا رد سرطپ زا ام هک یریوــصت

 مارتحا یارب ،)۲۹ :۱۴ سقرم ؛۴-۳ :۱۷ ؛۲۲ :۱۶ یتم( دـشیم رورغم و خاتـسگً اهاگ هک یدرم ،دوب هجاوم لکـشم اب حیـسم قرط

 .)٢٧-٢٥ ،۱۷ -۱۵ :۱۸ انحوی( درک راکنا ار حیسم وا ،تلاح نیرتدب رد و ،)۵۰ -۴۹ :۲۲ اقول( تشاد هدشن لرتنک یتریغ حیسم

 وا ،۱۹ -۱۵ :۲۱ انحوی رد سرطپ یایحا زا سپ .دراد دوجو یرییغت تالاـسر رد سرطپ و دوـشیم هدید لیجانا رد هک یـسرطپ نیب

 ،شتالاـسر رد ،نیا رب هوالع .دهدیم حیـسم دروم رد یاهناروـسج تداهـش نالوـسر ل�عا باتک رد هیلوا یاـسیلک زا ریوـصت نیلوا رد

  .دناوخیمارف حیسم رد دشر هب ار نرادن�یا رگید هک تسا غلاب رادن�یا کی وا - تسین هدومزآان لوسر نآ رگید وا

 رایـسب یاههویم هک دراکیم ار ییاهرذب هک درک هراـشا سدقلاحور هب ناوتیم ،هتبلا ؟درک داجیا ار رییغت نیا وا یگدنز رد یتردق هچ

 هراــشا نآ هب سرطپ دوخ هک ،دراد دوجو عوــضوم نیا یارب ینیع کحم گنــس کی اما .دنکیم داجیا سرطپ تیــصخــش رد وکین و

 .حیسم نوخ :تسا هدرک

 سرطپ ماغیپ

 رد ار ثیلثت یادخ راک و دــسیونیم )یزورما هیکرت( ریغــص یایــسآ رد هدنکارپ نایحیــسم زا یهورگ هب ار شاهلاــسر نیلوا سرطپ

 :١( دیـشاپ اهنآ رب ار دوخ نوخ حیـسم یـسیع و ،درک سیدقت ار اهنآ حور ،تخانـشیم لبق زا ار اهنآ ردپ :دنکیم لیلجت اهنآ یگدنز

 زا هراشا هس .دشیم هدیشاپ هانگ ششخب تهج هب ینابرق نوخ هک ینامز ؛دروآیم ام دای هب ار قیتعدهع ریواصت ،نوخ ندیشاپ .)٣

  .مینک کرد ار هدش بولصم حیسم نوخ دروم رد سرطپ ماغیپ ات دننکیم کمک ام هب قیتعدهع
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 ادخ ضیف عوضوم هب هزادنا ن�ه هب اما .تسا هدش هتشون دنوادخ هب تبسن رشب هانگ یهدننک نارگن عوضوم باب رد ٤ باب نایوال

 تفه ار نآ نوخ و درکیم حبذ ار رن واگ نهاک .تـسا هدـش هراـشا وا بناج زا ناهانگ شـشخب یارب اهینابرق قیرط ندروآ مهارف و

 .دوب ناهانگ ششخب و هرافک نآ یهجیتن ؛)١٧ و ٦ تایآ( دیشاپیم دنوادخ روضح رد راب

 ندــــش هـتـــشک ،رخآ یالب .دـهدیم خر ادـخ موق ندرک اـهر زا نوعرف عاـنتما لـیلد هـب ـــرصم یاـهالب یهـحوبحب رد ١٢ باـب جورخ

 و دوب ادخ موق طــسوت کلیب و بیعیب یاهرب ندرک ینابرق ،تــشحو نیا زا بانتجا هار اهنت .دوب نیمز رساترس رد ناگدازتــسخن

 نوخ اب هک یاهناخ زا دوخ یرواد رد ادخ :هجیتن .)١٣-٣ تایآ( دنتـشاذگیم دوخ یهناخ برد یاهریت یور رب دیاب هک هرب نآ نوخ

 .دنک تفایرد ار ادخ یرواد و دری¥ دنتسه هناخ لخاد رد هک یناسک یاج هب دیاب هرب نآ .درک دهاوخ “روبع” دوب هدش صخشم

 ،دنکیم مالعا ار وا یهدیزگرب موق و دنوادخ نیب دهع یسوم .دهد یم هئارا یرگید نینوخ یهرافک زا یحضاو ریوصت ٢٤ باب جورخ

 نیا .)٨ هیآ( دوـــشیم هدیـــشاپ حبذم رب و اهنآ رب دهع نوخ ،خـــساپ رد و دنهدیم ار دهع مالک زا تعاطا یهدعو مدرم نامز نآ رد

 .هرافک رد یششوپ ،دراد دوجو ینامرفان یارب ادخ بناج زا یتاکرادت ،تعاطا یارب مدرم یهدعو دوجواب ،هک دهدیم ناشن

 ات دـــش هداد هـــشیمه یارب رابکی هک یاینابرق ؛تـــسام ناهانگ ینابرق وا .دباییم ققحت حیـــسم رد تمـــسق هـــس نیا زا کی ره

 لوا( تـــساـم نیـــشناـج وا .)۱۲ -۱۱ :۹ ناـیناربع( دـنک فرطرب هـــشیمه یارب دوب ادـخ ربارب رد اـم هاـنگ یهـجیتن هـک ار یتیموکحم

 وا نوخ و .)۱۹ :۱ سرطپ لوا( درذگب ام زا یرواد رد ادخ ات دوـــشیم هتـــشادرب ام هانگ شنوخ اب هک کلیب یهرب ،)۱۸ :۳ سرطپ

 “ندیـشاپ” رب هوالع ٣ :١ سرطپ لوا هک تـسا بلاج .حیـسم یـسیع زا تعاطا یپرد ندوب و هانگ اب موادم دربن یارب تـسا یتاکرادت

 .دراد هراشا زین “حیسم یسیع زا تعاطا” هب

 هدــش هدیــشوپ نوخ رد اهنآ دولآهانگ یهتــشذگ هک دیوگیم نایحیــسم هب ،دنکیم تبحــص “نوخ ندیــشاپ” زا سرطپ یتقو سپ

 لوا( میتفای “افــش” ام حیــسم نینوخ یاهمخز زا .درذگیم نآ زا شایرواد رد نیاربانب ،دنیبیª ار هتــشذگ نآ رگید ادخ .تــسا

  .میناوخب ار نآ دهاوخیم ام زا دورس نآ رد یدالپوت هک تسا “نامرد” نیلوا نیا .)۲۴ :۲ سرطپ

 رد ار هانگ موادم روـضح ام ،نوخ قیرط زا :دنکیم هراـشا حیـسم یهرافک “نامرد” نیمود هب ۲۴ باب جورخ یاهدمایپ ،لاح نیا اب

 ییاهنادجو اب ،عقاو رد .مینکن یگدنز وا اب تیدض رد و هدرکن یدهعدب حیسم نوخ هب تبسن ات میهدیم صیخشت یحیسم یگدنز

 وا تعاطا یپرد ات تـسا هدـش هداد یدن¬ردق یدازآ ام هب ،)۱۴ :۹ نایناربع( تـسا هدـش هتـسـش هانگ زا حیـسم نوخ قیرط زا هک

 .میشاب
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 هانگ زا ات دــش لمحتم راد رب شیوخ ندب رد ار ام ناهانگ دوخ هک” :دــسیونیم یتقو ،تــسا عوــضوم نیمه هب زین سرطپ یهراــشا

 ام ،بیلص یهدننک هرافک نوخ لیلد هب .)۲۴ :۲ سرطپ لوا( “دیاهتفای افش وا یاهبرض هب هک مییاª تسیز تلادع هب ،هدـش هدرم

 ناـمز اـت و یگدـنز نیا ناـیاـپ اـت مینادیم یبوخ هـب هـکلب ،میهدیª ماـجنا یهجوتیب اـب ار راـک نیا اـم اـما .میتـــسه تـلادـع لاـبند هـب

 زین سرت اب ار راک نیا ام .میتـسه دنمزاین میوـشیم بکترم هک یناهانگ یارب وا شـشخب هب هراومه ،حیـسم یـسیع دنوادخ تـشگزاب

 هناراودیما ار راک نیا ام ،ضوع رد .تـسا هدـش انب نامدوخ ل�عا رب هک تـسا یتاجن یهیاپ رب ام یاهشالت ییوگ ،میهدیª ماجنا

 سدقلاحور تردق و حیسم هدننک هرافک نوخ راوتسا یهیاپ رب هک ییاهشالت قیرط زا میناوتیم هک میراد نیقی اریز ،میهدیم ماجنا

 دوخ رفـس دنناوتب ات تخاـس راوتـسا ار ادخ موق ٢٤ باب جورخ رد ینابرق نوخ هک روطن�ه .مینک تمواقم هانگ ربارب رد ،دناهدـش انب

 اب ات دنکیم انب هدـــش هدیـــشخب موق ناونع هب ار ام زین دیدجدهع رد حیـــسم نوخ ،دننک زاغآ تعاطا اب دوعوم نیمزرس فرط هب ار

 .مینکیم تکرح ادخ یوس هب تعاطا و تیسودق

 حیـسم نوخ تردق قیرط زا هک تـسنادیم وا .)۵ :۱ سرطپ لوا( دزاـسیم کاپ ار وا ناهانگ حیـسم بیلـص هک تـسنادیم سرطپ

 روطهب ،دوب هدـــش هدیـــشوپ نوخ اب هک سرطپ .)٩ هیآ( دنک یوریپ ار حیـــسم تعاطا اب و “دنک تمواقم” ناطیـــش ربارب رد دناوتیم

 هدننکهبوت یدرگاش هب ،دوب غلابان و خاتسگ ینامز هک یدرگاش :هجیتن .درکیم یگدنز تلادع یارب و هدرم هانگ هب تبسن یاهدنیازف

 .تفای تاجن هانگ تردق زا یاهدنیازف روطهب و هانگ زا ،دش لیدبت غلاب و
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