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 سرت تقیقح

 چلِو دراوِدا رتکد

 

 

 یگدنز رد یــساــسا یلئاــسم اهنآ .دراد ار دوخ صاخ یاج بارطــضا و اهسرت ،ام نورفازور تالکــشم نایم رد

 ام یهرمزور یگدنز تایـصوـصخ زا هکلب ،دننک ریگرد ار ام یهاگً افرص هک دنتـسین یتاعوـضوم اهنآ .دنتـسه ناـسنا

 زا یـشخب ام نارود رد اهسرت .دنوـش ّطلـسم ام رب دنلب یادـص اب ای و وهایه نودب و افخ رد دنناوتیم هک دنتـسه

 یّمهم تاعوـضوم و میراد شیپ رد یتالکـشم ،میتـسه فیعـض و ناوتان ام دنیوگیم اهسرت .دنتـسه ـرشب یگدنز

 ام یاهسرت ینیبشیپ .دنیوگیم تــسرد و ،میهد ماجنا اهنآ یارب یراک میناوتیf هک دنتــسه رطخ ضرعم رد

 هک یدارفا و ام ایند نیا رد .دنتسه تسرد اما ،دنیوگیf ام هب ار دش دهاوخ عقاو هچنآ ماn و تسا صقانً ابلاغ

  .)۳۳ :۱۶ انحوی( تشاد میهاوخ ار تالکشم میراد ناشتسود

 راک نیرتهب .دنتــسین دب اهنآ یهمه هک تــسا نیا تقیقح اما ،دنورب نیب زا ام یاهسرت یماn میراد وزرآ دیاــش

 حیـسم هب ندوب هتـسباو رد تایح .میراد زاین یـسیع هب و میتـسه ناوتان ام هک دنروآیم ام دای هب هک تـسا نیا اهنآ

 تارطخ دروم رد ام هب هک تـسا یرطخ گنز دننام سرت .تـسا کانلوه یناتـساد یگتـسباو نیا }ـشادن و تـسا

 ار ییوکین دیاب تمکح نوچ ،دوب میهاوخ ناوتان تمکح رد ندرک دشر یارب ام نآ نودب .دهدیم رادشه ورشیپ

 میناوتیم ام یهمه ،سرت یایازم نیا دوجو اب و لاح نیا اب .درادب ظوفحم ار ام گرم و ترارش زا و دهد صیخشت

  .دوش رتمک ن�یاهسرت میراد تسود ام :هک میشاب هتشاد رظنقاّفتا دروم کی رد

 ،ینارگن ،سرتسا ،دننام ینیوانع تحت اهنآ .تسا هتفرگارف ار زیچ همه و اج همه سرت ،دینک هاگن دوخ فارطا هب

 هرمزور یاهیریگرد یرایـسب و هانگ ساـسحا هب اهنآ .دنوـشیم هدید یگدنز رد راـشف و ندوب رطخ رد ،تینابـصع

 یگدزتلاجخ ساـسحا یتقو .دیـسرتیم ندـش تواـضق ساـسحا زا ،دینکیم هانگ ساـسحا یتقو .دناهدروخ هرگ
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 هب لیم یرادقم هک تــسا هدروخورف سرتً ابلاغ مــشخ .دیراد سرت عمج رد ندوب و ندــش هدید زا ،تــس�ــش رد

 دیـسرتیم ،تـسا رطخ ضرعم رد دیراد تـسود هک یزیچ دینکیم ساـسحا یتقو .تـسا هتفهن دوخ رد ار شاخرپ

 .تـسا هدـش میلـست هک دـشاب یـسرت دناوتیم یگدـرسفا .دیهیم حیجرت یگداتـسیا هب ار رارف و یهجوتیبً ابلاغ و

 لـباـقریغ و دـیما نودـب ،کـیراـت .دـنیبیم رتدـب زین ار هدـنیآ و تــــسا لـمحت لـباـق ریغ و کـیراـت اـهزور نیا دـیوگیم

 هک دـشکیم ریوـصت هب ار ام زا هتـسد نآ لالتخا نیا .دیریگب رظن رد ار هحناـس زا سپ بارطـضا لالتخا ای .لّمحت

 هک دراد دوجو نیا سرت .دارفا رگید ترارش یهلیـسوهب ای و یمـسج تروـصهب هچ ،میاهدوب وربور ندـش تیرخت اب

 تــسا نکمم دعب و ،داتفا دهاوخ یرتدب قاّفتا و هداتفا یدب قاّفتا ،دنوــش رارکت هدنیآ رد هرابود هتــشذگ تارطخ

 هاگن قیقد اهنآ هب رگا و دننکیم در ار دودح هک دنتــسه ییاهشهاوخ ،اهیگتــسباو .دنوــش داجیا اهیگتــسباو

 یارب یدـیما .دـنتـــسه یگدـنز یداـع لاور ندـنادرگزاـب یارب یاهـجیتنیب یاـهدـیما اـهنآ میوـــشیم هـّجوتم مینک

 اهیگتـسباو زا هدـش داجیا یکیرات .مهبم یهدنیآ }خاـس نئمطم و هدنامرد مـسج ،مطالت رپ نهذ ندرک زکرمتم

  .دنتسه رثایب سرت و بارطضا ندرک رود یارب تیاهن رد اما دنnردق

 یقلت فلتخم یاـهسرت اـب یدارفا ار اـم ریمازم .دـنکیم دـییأـت ار اـج هـمه رد سرت ندوب ِعوـــضوم مه سّدـقمباـتک

 اب اهسرت قیفلت اهنآ فده .)۳ :۵۶ رومزم( “تــشاد مهاوخ ّلکوت وت رب نم ،موــش ناــسرت هک یماگنه” .دنکیم

 یگداـس هب هک تـسا یدنnردق نانمـشد زا سرت اهنآ عوـضوم نیرتلوادتم .تـسام د�تعا لباق یادخ هب ن�یا

 و هتــشاد ناج دــصق دنناوتیم هک ینانمــشد ،رتــشیب ّیتح .دننکیم لیدبت تملظ هب ار یگدنز و دننزیم تمهت

 هـّجوتم ،مینکیم یـــسررب سّدـقمباـتک دـید زا سرت دوجو یارب ار لـیالد یماـn یتقو اـما .دـنریگب ار دارفا ناـج

 کی دننام ترابع نیا تاقوا بلغا رد .“سرتن” تــسا هدــش هتفگ ادخ مالک رد رابدــصیــس زا شیب هک میوــشیم

 نایرگ”( :تفگ هک ینیئان نزهویب هب یـــسیع نانخـــس دننام لاحنیعرد اما .تـــسا هدـــش هداد روتـــسد و مکح

 سّدقمباتک رسارس رد ار اهنآ ام .دنتـــسه زین یزوـــسلد و ینابرهم رس زا یت�لک عقاو رد ،)۱۳ :۷اقول ؛“شابم
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 کیدزن ام هب دنوادخ مینادب دیاب میراد رطاخ نانیمطا هب زاین یتقو ،تالکشم و اهیراوشد اب لباقت رد ،مینیبیم

  .)۱۰ :۲۸ ؛۲۷ :۱۴ یتم ؛۳ :۴۶ ؛۱۷ :۲۱ ؛۱ :۱۵ شیادیپً الثم( تسا

 ،دیوگیم نخس بارطضا و سرت دروم رد هک دنکیم تیاده دنوادخ مالک زا ییاهشخب هب ار �ش ادخ حور یتقو

 هک یدارفا هب ینیـشنلد و ابیز ت�لک دنوادخ هکنیا لوا .دینـش دیهاوخ ،تـسا هدـش رارکت هراومه هک ار زیچ هـس

 دـیهاوخ رارق شنزرس دروم ناـتیاـهسرت رطاـخ هـبً �تح هـک نیا ،دـینکن تواـــضق دوز .دـیوگیم ،دـنتـــسه سرت رد

 .دیشاب هتشاد شمارآ و ینابرهم راظتنا ضوع رد .تسا هبوت و فارتعا یارب ییاج ام یگدنز ماn دنچره ،تفرگ

 یاهدـعو نیا .)۵ :۱۳ ناـیناربع( درک دـهاوخن کرت ار اـم زگره و تـــسه اـم اـب هـک دـهدیم هدـعو دـنوادـخ هـکنیا مود

 :۳ سرطپ لوا( “دروایب ادخ دزن ار ام ات” درُم ناهانگ یارب حیسم یاسیع .دوشیم طیارش یماn لماش هک تسا

  .دننکیم در ار لیجنا هک دنتسه یناسک وسرت دارفا .)۱۸

 زورما یارب وا هک یتیرومأم هب ار دوخ لماک هّجوت میناوتیم ،تسا مکاح هدنیآ رب و رضاح دنوادخ هک اجنآ زا ،موس

 ام زورما .میراد سرتـــسد رد ار زاین دروم ضیف ماn ام زورما .)۳۴-۳۳ :۶ یتم( مینک فوطعم تـــسا هداد ام هب

 رد ّیتح ،میرادرب ار تـعاـطا کـچوک یاـهمدـق اـت دـهدیم تـعاـجـــش اـم هـب هـک میاهدرک تـفاـیرد ار تردـق حور

 تماهـــش و تردق ام هب هرابود ادخ حور ،دیایب ادرف نآ یتقو .دـــسریم رظن هب رات و هریت ًالماک ادرف هک ییاهنامز

 .دش دهاوخ هزات هزور ره ضیف و دیشخب دهاوخ ار زاین دروم

 هس ،تسا یندشان راکنا اهنآ دوجو هک اجنآ زا .دراد دوجو سّدقمباتک رد و یگدنز یاج همه رد بارطـضا و سرت

 یوگلا ناونعهب دیاب هکلب ،دنهدیم ناـشن ام هب اهنآ لباقم رد یگداتـسیا یارب یهار طقف هن هدـش هراـشا عوـضوم

  .دنوش هدید ام یحیسم دشر

 



https://fa.ligonier.org    
 

 

 یـس زا شیب و دـشابیم (CCEF) یحیـسم شزومآ و هرواـشم داینب یملع تئیه یاـضعا زا یکی ،چلِو دراوِدا رتکد

 Addictions: A Banquet in the هلمج زا باتک نیدنچ یهدنـسیون وا .تـسا هدوب لوغـشم هرواـشم راک هب لاـس

Grave دشابیم.  

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


