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  دیما رد جنر

 نروبلیو .نا .یس رتکد

 

 ،دوب دنهاوخ هدنز دبا ات دننکیم رکف هک جلاک نایوجشناد ات اهیلّوا سالک زا نامیاسیلک یاههّچب هب بلغا نم

 ظاحل زا گرم زا لبق ًال]تحا و درُم دیهاوخ ]ــش میوگیم تقیقح رد “.تــسین روطنیا اما” :میوگیم هناقداــص

 دوخ یگدنز زا ییاههرود رد ام یهمه ،درب دیهاوخ جنر یفطاع ظاحل زاً انئمطم .دیـشک دیهاوخ جنر مه یمـسج

 ظاحل زا ای و هدـش مورحم یکیزیف یاهزاین زا ،میوـش یمـسج تالکـشم راچد تـسا نکمم .میربیم جنر یعونهب

 ]ــش یارب ناهج رد” :دیامرفیم ام دنوادخ .تــسا ناn]یا لیلد هب یهاگ هک میوــش وربور یتحاران اب یفطاع

 لماـش تمحز .)۳۳ :۱۶ انحوی( “ماهدـش بلاغ ناهج رب نم هک اریز دیراد عمج رطاخ نکل و .دـش دهاوخ تمحز

 .دوشیم زین جنر

 یتقو یفطاع ظاحل زاً ابلاغ :دربیم جنر فلتخم قرط زا هک مدرکیم هدهاـشم ،دوب سرتادخ ینز هک ار مردام نم

 جنر .دننکیn یگدنز دنوادخ قیرط رد  هک دیدیم و درکیم هاگن دوب ناشندرک گرزب لاح رد هک یدنزرف هس هب

 .مدید ،دوب هدرک یگدنز وا اب لاـس تـشه و هاجنپ هک یرهوـش ،میتـشاد هک یبوخ ردپ نداد تـسد زا مغ رد ار وا

 ناطرس هک یزور ات مدوب شایتمالــس نداد تــسد زا و شرمع رخآ یاهزور رد وا ندیــشک جنر دهاــش تیاهن رد

 کی نیا “.مراد د]تعا دنوادخ هب نم ،مــرسپ ” :تفگیم نم هب یگداــس هب وا اهزور نآ ما� رد .تفرگ ار وا ناج

 ربـص زا یاهنوn شایگدنز ات درک کمک وا هب ّتیعقاو نیا .دوب یقیقح و ن]یا مالک نیا .دوبن دهز رس زا یخوـش

 شاهدنهدتاجن تمدخ قاتـشم شیاهجنر لوط رد و طیارش نآ ما� رد ات ،دـشاب نیریـش یهیحور کی �ـشاد و

 ،نادنزرف یما� .دوب تقیقح کی وا یارب نیا و درک یگدنز حیــسم و ن]ــسآ دیما اب وا .دــشاب نارگید قّوــشم و

 یدـیما ،درک یگدـنز یکراـبم دـیما اـب وا .دروآ دـنهاوخ داـی هـب ار ناـمرداـم یگدـنز تـخـــس یاـهزور رد اـههداون و اـههون

  .)۱۳ :۲ سطیت( تشاد حیسم یسیع شاهدنهدتاجن رد هک
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 نآ هک دـش صخـشم .دراد شزغم رد گرزب روموت کی ام یهلاـس هدزون ـرسپ هک دنتفگ ام هب ناکـشزپ شیپ لاـس ود

 اما .دـش ماجنا یحارج لمع هـس هتفه کی ضرع رد .تـسا هدرک دـشر نوملقوب مخت یهزادنا هب یتّدم رد “روموت”

 صیخـــشت یر]یب هک یبـــش نیلوا رد .دـــشن ماجنا اهوراد ندادن باوج لیلد هب دعب هام کی رد لمع نیمراهچ

 وا هب “.هلب” :تفگ وا ؟تـسه عوـضوم ندوب یدج هّجوتم ایآ مدیـسرپ وا زا .میدرک تبحـص نامـرسپ اب ،دـش هداد

 دنوادخ هب زیچهمه یارب ام ،ردپ” :تفگ وا “.مراد سرت یلیخ مدوخ نوچ ،یاهدیــسرتً ]تح هک منادیم” :متفگ

 نم ،ردپ” :تفگ وا سپـس .“نیمآ” :متفگ میاهکـشا اب “.مینک د]تعا وا هب میناوتیم مه الاح ،میاهتـشاد د]تعا

 یوق ردقنآ ماهداوناخ و نم ن]یا هک منکب ار اعدا نیا مناوتیn “.دتفیب هک یقافتا ره زا ادج ،دش مهاوخ بوخ

 نیدنچ .میدوب فیعــض .مینک اجباج دوب ام لباقم رد هک ار یهوک میتــسناوت نآ زا دعب یاههام و بــش نآ هک دوب

 یمک یهاگ و یمک طقف یهاگ .درک ار راک نیا و “،زاـــسب نوزفا ار ام ن]یا یـــسیع دنوادخ یا” :میدرک اعد راب

 یگزات هب وا و درک محر ام ـرسپ هب دنوادخ تیاهن رد هلب .دوب ام زاین ما� دنوادخ و دوب دنوادخ رد ام دیما .رتـشیب

 زاب ...درکیn محر ام ـرسپ هب دنوادخ رگا ّیتح اما .دوـشیم هاگـشناد دراو یدوزهب و هدـش لیـصحتلاقراف جلاک زا

  .میدرکیم شیاتس دوب هدیشخب ام هب مایا نآ رد مکاح یادخ هک یدیما یارب ار دنوادخ مه

 ]ــش دید زا وا یارب گرم زا لبق جنرً ]تح .دوب هلاــس جنپ و داتــشه نم ردام :هلاقم نیا ناوج ناگدنناوخ یارب

 فـرصم ییاهوراد دیاب نانچمه( دیـشک جنر مه وا و تـشاد لاـس هدزون طقف مـرسپ اما .تـسا ینتفریذپ یعوـضوم

 هـسردم رد تـسا نکمم ]ـش :تـساجنیا هتکن اما .دری� تـسناوتیم یتحارهب وا .)دنراد یرایـسب ضراوع هک دنک

ــسوت  هرخــسم ار ]ــش ندیــشوپ سابل هویــش هک یناتــسود ،دیــشکب جنر ،دنزادنایم تــسد ار ]ــش هک یناــسک طّ

 تسود نیرتهب هک یلاح رد .دننک عطق ]ش اب ار دوخ یتسود تسا نکمم ناتیمیمص ناتسود یتح و دننکیم

 ]ــش تــسود نیرتهب رگا هتبلا .دیوــش وربور یزغم روموت و ناطرس اب رگا ّیتح تــسه ناترانک رد هــشیمه ]ــش

 تـسود نآ وا هک دیوگیم یـسیع و )۲۴ :۱۸ لاثما( “تـسا رتهدبـسچ ردارب زا هک تـسه یتـسود” .دـشاب یـسیع

 .تسام دیما وا .)۱۵:۱۵ انحوی( “ماهدناوخ دوخ تسود ار ]ش نم” ،تسا
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 .دوب یــسیع رب اهنت وا ن]یا .تخانــشیم ار حیــسم یاــسیع ینعی هدنهدتاجن نوچ ،تــشاد ار دیما نیا مردام

 یود ره .دـسانـشیم ار دوخ یهدنهدتاجن ،حیـسم یاـسیع وا نوچ ،هتـشاد ار دیما نیا دوخ یاهجنر رد نم ـرسپ

 اهشتـسرپ رد یرادافو اب اهنآ یود ره .دنتخانـشیم ،هدـش هداد ام هب حیـسم رد هک ار یدیما و سّدقمباتک اهنآ

 اب تکراــشم رد و اــسیلک رد اهنآ .دنتفای تکرب اهنییآ و اعد ،سّدقمباتک ،دنوادخ ضیف رازبا زا و دندــش رضاح

 یقاـفتا یقیقح دـیما .دـیاـــش و منکیم رکف هـن ،دـیما .دـندربیم تذـل دـنوادـخ تّـبحم زا دـنوادـخ نیـــسّدـقم رگید

 هدامآ یبوخ هب هدنیآ یاهجنر یارب ناوج ناتــسود .دنکیم دــشر و هدــش داجیا حیــسم هب ن]یا اب هکلب .تــسین

 .دییاn دیج� ار دنوادخ ،تخس یاهزور رد ّیتح دیما اب هارمه یگدنز کی اب دیناوتب ات دیوش

 

 یکمک داتـسا و هدوب یـسنت تلایا جیرکوا رد تِننِواک یرتیبزرپ یاـسیلک دـشرا نابـش ،نروبلیو .نا .یـس رتکد

 .دشابیم لیونیرگ یرتیبزرپ تایهلا هاگشناد رد اسیلک خیرات

 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


