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 ادخ یهدارا کرد یارب شالت

 رئورب ساموت

 

 مدوخ زا نم ؟دـیاهدـیـــسرپ دوخ زا ار لاؤـــس نیا لاـح هـب اـت اـیآ ؟مهد ماـجنا یراـک هـچ دـهاوخیم نم زا دـنوادـخ

 جاودزا صخـش نیا اب دهاوخیم ادخ ایآ ؟منک یگدنز اجنیا نم دهاوخیم ادخ ایآ ،دوب لاؤـس نم یارب .ماهدیـسرپ

 تالاؤــس نیا یارب خــساپ Uفای ؟دهاوخیم هچ نم زا ادخ ؟مریگب هدهع هب ار لغــش نیا دهاوخیم ادخ ایآ ؟منک

 نکمم یاج ات میراد هک یمهم تالاؤـس خـساپ میراد تـسود ام .دنتـسه مهم رایـسب نوچ ،دـشاب روآدرد دناوتیم

 دیاب هک یراک Uـسنادن .مینکیم سرت ساـسحاً ابلاغ میرادن نانیمطا یتقو نوچ .دنـشاب نانیمطا دروم و قیقد

 عقاو رد .دزاــسیم بارطــضا راچد ار ام و مینک هابتــشا تــسا نکمم مینک ساــسحا دوــشیم ثعاب میهدب ماجنا

 هـتـــشاد ادـخ یهدارا اـب ریاـغم یراـتفر هـک میراد ار نآ سرت تاـقوا یهاـگ اـما مینکن فارتعا تــــسا نکمم هـچرگا

  .میشاب

 ناـنیمطا لاـبند هـب یعیبط روطهـب اـم .تـــسا نیقی هـب ندـیـــسر یارب وجتـــسج ادـخ یهدارا کرد یارب شـــشوک

 هک ینامز و میـشاب هتـشاد یرتـشیب لرتنک ات دنکیم کمک ام هب نانیمطا .میتـسه دوخ تایمـصت رد یsکاّدح

  .مینکیم ّتینما ساسحا دهدیم تسد ام هب Uشاد لرتنک ساسحا

 هابتشا یاههزیگنا

 ،مینادب ار دوخ تwیمـصت بقاوع ات تـسا بـسانم .تـسین هابتـشا تwیمـصت دروم رد رتـشیب نانیمطا یوجتـسج

 نیا اب .میریگب رظن رد ار میتـسه ناـشماجنا هب لیام هک ییاهراک اعد اب و میـشاب هنwیکح یاهتروـشم لابند هب

 ادـخ یهدارا کرد یارب یتـــسرداـن یاـههزیگنا اـم بـلق هـک دوـــش ثـعاـب دـناوتیم ناـنیمطا مدـع تاـقوا یهاـگ لاـح

 هتـشاد دwتعا وا ناتـسد هب روما ندوب لرتنک تحت و دنوادخ هب هک میاهدـش هدناوخ نایحیـسم ام .دـشاب هتـشاد

 روما لرتنک Uفرگ رایتخا رد هب ام یهقالع زا دناوتیم دنوادخ یهدارا Uـــسناد هب قایتـــشا یهاگ اما ،میـــشاب
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 .دــشابن نwیا هب یزاین رگید ات مینک راک هچ هک دیوگب ام هبً اقیقد ادخ میهاوخیم .دریگب همــشچرس نامیگدنز

 بوخً ارهاظ قایتــشا کی هنوگچ هک تــسا بیجع نیاربانب ؟تــسین روطنیا ،دوــشیم ام بلق شمارآ ثعاب نیا

 تـسد هب روما رتـشیب لرتنک شهاوخ( دوـش لیدبت دب لیا� کی هب دناوتیم یهاگ )ادخ یهدارا کرد هب هقالع(

 و دنتـسه ادخ یهدارا قیقد ماجنا لاح رد هک دندرکیم رکف اهنآ .دزادنایم اهیـسیرف دای هب ارم نیا  .)نامدوخ

 دنعلبیم ار رتــش اما دننکیم یفاــص ار هــشپ اهنآ  :تفگ یــسیع .)۴۲ :۱۱ اقول( دندادیم کیهد هریز و عانعن زا

 یسیع .دنداد تسد زا ار ادخ هب نwیا اما دندوب تایئزج نیرتکچوک لرتنک لابند هب اهنآ ینعی .)۲۴ :۲۳یتم(

 اهنآ .دندوب هدرم لخاد رد اما ،دندیـسریم رهاظ هب بوخ نوریب زا اهنآ .)۲۷ هیآ( دیمان هدـش دیفـس یاهربق ار اهنآ

  .دندوب وا یهدارا ماجنا لابند هبً ارهاظ دنچره ،دنتشادن ادخ هب یدwتعا چیهً ابلق

 زا بوخً ارهاظ قئالع هک میـشاب بقارم دیاب ام .تـسا نایحیـسم یارب هدنهدرادـشه ناتـساد کی اهیـسیرف تیاور

 هابتـشا نایـسیرف ایآ .دراد یدایز یبلق یوجتـسج هب زاین و تـسا یراوـشد راک نیا .دنریگن تأـشن طلغ یاههزیگنا

 هچنآ زا دراوم یخرب رد مه ام .دوبن نآ اهنآ هابتـشا ،هن ؟دندوب هدیـسر نیقی هب تاعوـضوم یـضعب دروم رد هک دندرک

 دـنناـم سپ” :تــــسا هـتفگ وا هـک مینادیم اـم لاـثم ناونعهـب .میراد ناـنیمطا میهدـب ماـجنا دـهاوخیم دـنوادـخ

 :۳نایـسولک( “دیـشوپب ار ملح و لّمحت و عـضاوت و ینابرهم و تمحر یاـشحا ،ادخ بوبحم و سَّدقُم ناگدیزگرب

 رد” و ،)۱۲ :۱۵ اـنحوی( “دـییاـ� تّـبحم ار رگیدـکی هـک تـــسا نیا نم مکح” ،تـــسا هـتفگ وا هـک مینادیم .)۱۲

 ّیتح و رگید یاهزیچ وا .دنتـسه دنوادخ یهدارا زا ییاههنو� اهنیا .)۴:۴ نایپیلیف( “دیـشاب داـشً ا�اد دنوادخ

 کی اب دیاب طقف ،مینک جاودزا میتــساوخ رگا ،تــسا هتــساوخ ام زا وا لاثم یارب .تــسا هتفگ زین یرتصخــشم

 .)۱۴ :۶ ناـیتنرق مود ؛۳۹ :۷ ناـیتنرق لوا( یحیـــسم ریغ کـی هـن و میوـــشب جاودزا دـهع دراو یحیـــسم رادـنwیا

  .)۸ :۵ سوئاتومیت لوا ؛۲۳ :۳ نایسلوک( تسا هدناوخارف لغش Uشاد هب ار ام نینچمه

 یزیچ لابند هب ام دوجو نیا اب .دنزاـسیم راکـشآ ام یارب ار ادخ یهدارا رگید دراوم و ادخ مالک زا اهتمـسق نیا

 نانادایهلا( میتسین وا ماکحا ینعی دنوادخ یقالخا یهدارا نارگنً الوصا ام ؟میوگی� تسرد ،میتسه رتصخشم
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 ریگ یقالخا بوخ یاـههـنیزگ ناـیم رد اـیوگ  .)دـنناوخیم هـنwکاـح یهدارا ار ادـخ یهدارا زا هـبنج نیاً اـبلاـغ

 اـههـنیزگ یخرب دروم رد اـم هـب دـناوتیم ادـخ یقالخا یهدارا .میهد ماـجنا ار یراـک هـچ دـیاـب مینادی� و میاهدرک

 یاهباختنا دروم رد یتقو .دنکی� دودحم صخــشم و صاخ باختنا کی هب ار نآ اما ،دهدب یرتــشیب نانیمطا

 هک یاهدارا ،مینکیم تبحـص وا ناهنپ یهدارا دروم رد هدرکن راکـشآ ار اهنآ دنوادخ هک مینکیم تبحـص صخـشم

 لماش نیا .دنـشابیم یهلا رارسا دنوادخ یفخم ای ناهنپ یهدارا .دنکن راکـشآ ام یارب هک هتـساوخ نینچ دنوادخ

 رد ،)؟درکیم باختنا ار مادک دوب نم یاج ادخ رگا( هتخاــسن راکــشآ ام رب وا هک تــسا یقیقد تwیمــصت ما�

 ارچ( تـسا هتـشاد هاگن شدوخ یارب دنوادخ هک ار یزیچ رهً ابیرقت و ،)؟منک جاودزا صخـش نیا اب ایآ( هدنیآ دروم

 .)؟مدماین ایند هب شیپ نرق رد نارود نیا یاج هب نم

 طلغ یاهشور

 یفلتخم یاهشور زا -وا ناهنپ یهدارا -هدرکن راکــشآ دنوادخ هک میتــسه یتاعوــضوم کرد لابند هب یتقوً ابلاغ

 دـصاقم یارب اهنآ زا هدافتـسا یپ رد هطلغم داجیا اب و هتفرگ ار سّدقمباتک یلاع ماکحا یهاگ .مینکیم هدافتـسا

 ؛۱۴ :۱۱ لاثما( تـسا هدینـسپ یراک تـسرد تایمـصت Uفرگ یارب نیرواـشم Uـشاد ،لاثم یارب .مییآیمرب دوخ

 و هتــسجرب صاخ یاهّتیعقوم رد ار ادخ تیاده و ّتبحم بلغا ناتــسود و هداوناخ یاــضعا ،نانابــش .)۲۲ :۱۵

 تـفاـیرد یاـج هـب یهاـگ اـما .دـننک کـمک اـم هـب یریگمیمـــصت رد دـنتـــسه لـیاـم و دـنناوتیم اـهنآ .دـننکیم دـییأـت

 نابـش زا ام .مینکیم هدافتـسا دنوادخ ناهنپ یهدارا “فـشک” یارب یهار ناونعهب اهنآ هب میکح دارفا زا هرواـشم

 وا هب ام یارب ار شاهداراً wیقتسم دنوادخ هک ایوگ ،مینکیم یهاوخرظن عوضوم کی دروم رد نانچ دوخ یاسیلک

 دروم نیا رد زین اعد .دناهدینــش ام دروم رد “ادخ بناج زا یمالک” نا�اتــسود هک میراد دwتعا ای ،تــسا هتفگ

 ام .)۵ :۱ بوقعی ؛۱۷ :۵ نایکینولاـست لوا( میاهدـش هدناوخ اعد هب تمکح بـسک یارب ام و تـسا هتـسیاـش یرما

 زا اهنآ .دنوریم رتارف نیا زا نایحیــسم تاقوا یهاگ اما .مینک اعد یگدنز ریــسم تخانــش یارب دیاب و میناوتیم
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 ماغیپ کی ندــش رهاظ ای ینفلت سا� کی قیرط زا هک نیا ًالثم ،دننکیم یهلا یاههناــشن تــساوخرد دنوادخ

  .دنک تیاده ار اهنآ دنوادخ نابایخ زا ندش در لاح رد دروبلیب یور صاخ

 هدافتـسا اب یرایـسب و دوـشیم ماجنا ادخ یهدارا ماجنا و کرد یارب هناـصلاخ یقایتـشا اب یهاگ اهراتفر عون نیا

 یور لومعمریغ مایپ کی ندید اب تـــسا نکمم  .دناهتفرگ یتـــسرد و بوخ تایمـــصت بیرغ و بیجع لwعا زا

 اما میوـش وربور تیقفوم اب ام و هتفرگ یمیمـصت نآ ساـسا رب و دوـش دییأت نwیارب ادخ ناهنپ یهدارا رهـش دروبلیب

 .تـــسین یـــسّدقمباتک بیرغ و بیجع یاهشور نیا اب ندوب  ادخ یفخم یهدارا فـــشک لابند هب لاح ره رد

 ،لومعمریغ تاـقاـفتا ،Uفرگ تروـــشم قیرط زا ار ادـخ ناـهنپ یهدارا میناوتیم اـم هـک دـیوگی� سّدـقمباـتک

 ناهنپ شتّیهام هب انب دنوادخ ناهنپ یهدارا .مینک فـشک رگید یاهزیچ ای عوـضوم کی هب تبـسن فعـش ساـسحا

  .تسا

 لیئارساینب موق .درادن ام نانیمطا هب یطبر دنوادخ روـضح نوچ ،هن ؟دزاـسیم رود ادخ زا ار ام عوـضوم نیا ایآ

 ،دندوب ندـــش کیدزن لاح رد اهنآ سپ رد نوعرف رکـــشل ،دیریگب رظن رد خرس یایرد اب ندـــش وربور نامز رد ار

 وا .دوب اهنآ اب ادخ اما ،دنتـشادن نانیمطا ادخ روـضح زا اهنآ .)۱۴-۱۰ :۱۴ جورخ( دنتـشاد دیدرت و سرت ردقهچ

 کـی دروم رد تـــسا نکمم زین اـم .داد روبع خرس یاـیرد زا تـمالـــس هـب و درک تـظفاـحم ناـیـــرصم ربارب رد ار اـهنآ

 دwتعا وا هب میناوتیم ام .تــسام اب نانچمه دنوادخ هک مینادب دیاب اما ،مینک نانیمطا مدع ساــسحا میمــصت

 ار ام یاهمدق وا .تــسا هدرکن راکــشآ نwیارب میهد ماجنا دیاب ار هچنآ قیقد روطهب هک ییاهنامز رد ّیتح مینک

  .میرادیمرب مدق ام هک ییاهنامز رد ّیتح دنکیم تیاده

 ن?یا ترورض

 هاگن دوخ یگدنز یهتـــشذگ هب حیـــسم یوریپ اهلاـــس زا دعب هک ماهدرک تاقالم ار یرادنwیا نادرم و نانز نم

 نآ لوط ما� رد دنوادخ روطچ هک دنوـشیم عوـضوم نیا هجوتم فـصو لباق ریغ اما قیمع یلکـش هب و دننکیم

 .دنتـسه بجعتم دنراد رارق زورما هک یهاگیاج رد ندوب زا هدروخلاـس ِنیـسّدقم نیا بلغا .هدوب اهنآ هارمه رفـس
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 ماـجنا یرتمک راـک اـهنآ اـیوگ اـما دـناهـتفرگ یتاـیمـــصت هراومه دـنچره ریـــسم نیا لوط رد دـنیوگیم نم هـب اـهنآ

 درکیم هاگن دوخ یگدنز یهتـــشذگ هب یتقو مه میهاربا ایآ ،مـــسرپیم مدوخ زا بّجعت اب تاقوا یهاگ .دناهداد

 تسا نیا تـسا ّیلـست ثعاب و بوخ یروآدای کی نم یارب دارفا نیا دروم رد هک یزیچ ؟تـشاد ار ساـسحا نیمه

 .)۹ :۱۶ رومزم( دولآزار یلکش هب هتبلا ،دنکیم تیاده ار ام یاهمدق وا و تسام اب ادخ میوریم اجکره ،هک

 ار اـم وا .دـنکیم یروآداـی نم یارب ار اـم یگدـنز رد ادـخ درکلمع عون دارفا نیا یگدـنز تاـیاور هـب ندرک رکف

 ندرک لکوت ینعم هب نwیا .روطنیمه زین ام و دش هدناوخارف نwیا هب میهاربا .مینک دwتعا وا هب ات دناوخیمارف

 کی هن تیاهن رد اما .دندوب نآ دقاف اهیـــسیرف هک تـــسا یزیچ نwه نیا .وا هب Uـــشاد نییقی ،تـــسادخ هب

 حطـس رب ینwیا نانچ اب سرطپ .تفر هار بآ یور رب حیـسم یاـسیع اب هک دوب هداـس ریگیهام کی هکلب ،یـسیرف

 .دوب دـنوادـخ رد اـما لـماـکاـن دـنچره وا نیقی .دوریم هار کــــشخ نیمز رب راـگنا هـک دوب هداـتـــسیا لـیلج یاـیرد

 وا هـب یـــسیع .)۳۰ :۱۴یتم( “باـیرد ارم ،ادـنوادـخ” :دز داـیرف و هدو� دـنوادـخ هـب ور ،درک کـــش وا هـک یماـگنه

 “؟یدروآ کش ارچ” :دیسرپ وا زا و دش کیدزن

 نwیا ترورض ندرب نیب زا یارب یـشالت هدنیآ یارب یلاؤـس چیه Uـشادن و ادخ یهدارا ما� کرد یارب شـشوک

 نئمطماـن ییاـهمدـق هـک یماـگنه ،سرطپ دـنناـم لاـح نیا اـب .مینادی� ار دـنادیم ادـخ هـچنآ یهـمه اـم .تــــسا

 دـهاوخ اـم اـب ادـخ ،میهدیم ماـجنا ار راـک نیا هـک یناـمز .مینک دwتعا دـنوادـخ هـب اـت میاهدــــش توعد ،میرادیمرب

 یتwیمـصت یعقاوم رد و دنراد شیپ رد یگرزب یاهتیقفوم دنـسریم رظن هب هک میریگیم یتwیمـصت یهاگ .دوب

 یارب یبیجع قرط دنوادخ ،لاح نیا اب .مینک هابتـــشا تـــسا نکمم .دنتـــسه هابتـــشاً ارهاظ هک تفرگ میهاوخ

 یتقو .)۹ :۱۲ ناـیتنرق مود ؛۲۰ :۵۰ شیادـیپ( دراد ییوکین هـب ترارش لـیدـبت و تردـق هـب اـم یاـهفعـــض لـیدـبت

  .داد دهاوخ تاجن ار ام و تسا رضاح وا “بایرد ارم ادنوادخ” ،میروآیمرب دایرف سرطپ دننام

 



https://fa.ligonier.org    
 

 نشیمروفیر تایهلا یهسردم یکمک داتسا ناشیا .تسا کاتلبیت یهلجم راتساریو و دشرا رایتسد ،رئورب ساموت

 .دشابیم اکیرمآ رد یرتیبزرپ یاسیلک ناربهر زا یکی و جلاک لبیاب

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا

 


