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 یدَبا نهاک

 نملوک .ما نافیتسا

 

 زیRتم تـسا هدـش هراـشا اهنآ هب دیدجدهع ردً ابلاغ هک قیتعدهع یاهتمـسق رگید زا ار ۱۱۰ رومزم عوـضوم کی

 هتـشون هاـشداپ دوواد طـسوت هک رومزم نیا .تـسا هدـش هراـشا نآ هب دیدجدهع رد هک تـسا یتاعفد نآ و دنکیم

 تردق اب هاــشداپ نیا ،دیوگیم دوواد .دراد هراــشا وا تیمکاح و هاگیاج هب ،دوعوم یاحیــسم یهاــشداپ هب ،هدــش

 یماـh رب ار ادـخ یرواد وا .دـهدیم شرتـــسگ )۵ هـیآ( نیمز رسارس رد ار ادـخ تـیمکاـح و )۲ هـیآ( دـیآیم دـنوادـخ

 دوواد رتصخـــشم روطهـب اـما .)۳ هـیآ( دـنکیم عمج لـلم یماـh زا ار شدوخ موق و )۶ هـیآ( دـنکیم مالعا اـهتـما

 .تسا شدوخ یهاشداپ زا هاشداپ نآ یرترب هب هراشا هک ،)۱ هیآ( دناوخیم “نم دنوادخ” ار هاشداپ نیا

 دنوادخ” :دیوگیم دوواد ،دوـشیم هدید قیتعدهع یاهتیـصخـش نیرتدولآزار زا یکی مـسا اهتوبن نیا زکرم رد

 قیتعدهع لک رد “.قدصیکلم یهبتر هب ،دابآلادبا ات یتسه نهاک وت هک دش دهاوخن نRیشپ و تسا هدروخ مسق

 طول نداد تاجن و قرش هاــشداپ راهچ تــسکــش زا سپ میهاربا .تــسا هدــش هراــشا قدــصیکلم هب رابکی اهنت

 تـسا هدـش یفرعم لاعتم یادخ نهاک و میلاـس هاـشداپ ناونع هب هک ،دوـشیم وربور قدـصیکلم اب ،شاهدازردارب

 یاحیـسم ینعی ،هدـش هداد هدعو هاـشداپ راک و صخـش ،زومرم تیـصخـش نیا رد دوواد .)۲۰ -۱۸ :۱۴ شیادیپ(

 .دنکیم هراشا نآ هب ۱۱۰ رومزم رد و هدید ار دوعوم

 هناکوکلم تناهک

 روما هب یگدیسر هکلب یندم روما هب اهنت هن اهنآ .دنتشاد هدهع رب زین ار تناهک شقن ناتساب یایند رد ناهاـشداپ

 نکمم ریغ هاـــشداپ کی ندوب نهاک ینعی ،یزیچ نینچ ،لیئارساینب یارب اما .دنتـــشاد هدهع رب مه ار یناحور
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 مود( دوواد لـــسن هـب صاـخروط هـب و )۱۰-۹ :۴۹ شیادـیپ( ادوهی تـبـــس هـب ار لـیئارسا یهاـــشداـپ دـنوادـخ .دوب

 هب صاخروط هب و ،یوال تبـــس رایتخا رد یراـــصحنا یلکـــش هب تناهک و دوب هداد هدعو )۱۶-۱۲ :۷ لیئومـــس

  .دوب دش هدرپس )۱۷ دادعا( نوراه نادنزرف

 روما هلمج زا ،دنکیم تموکح زیچ همه رب لیئارسا دوعوم هاــشداپ هک تــسا هدرک کرد ار نیا دوواد ،لاحنیا اب

 ناونع هب دناوتیم دوعوم هاشداپ نیا ساسا هچ رب اما .دوب هدش هتفرگ رظن رد نینهاک یارب هک سدقم و یناحور

 رد تلاخد یارب لیئارسا هاـشداپ نیلوا لوئاـش رگم ،هتـشذگ نیا زا ؟دـشاب هتـشاد رادتقا زین یناحور روما رب نهاک

 رگید ینهاک ندمآ اهنت هن قدـصیکلم تیـصخـش رد دوواد  ؟)۱۴ -۱۳ :۱۳ لیئومـس لوا( دـشن درط یناحور روما

 میهاربا نداد کیهد هب هراــشا اب نایناربع باتک یهدنــسیون .دباییم زین ار رتهب ینهاک هب دیما هکلب ،دنیبیم ار

 میهاربا زا رتالاو یهاگیاج قدـصیکلم هک دنکیم نایب ار هتکن نیا حوـضو هب ،وا زا تکرب تفایرد و قدـصیکلم هب

 میهاربا لــسن زا هک ،یوال زاً Rلــسم ،تــسا میهاربا زا رترب قدــصیکلم رگا و .)۱۰ -۴ :۷ نایناربع( تــسا هتــشاد

 تناهک کی �ـــشاد لیلد هب ،تـــسا “تلادع هاـــشداپ” یانعم هب شمان هک ،قدـــصیکلم .تـــسا رترب زین تـــسا

 ،حیـــسم یـــسیع یهدنیآ تمدخ زا یاهیاـــس ناونع هب و تـــسا رادروخرب تناهک رد یرتالاو هاگیاج زا هناکوکلم

  .تسا دنوادخ بناج زا ینهاک مه و هاشداپ مه نامزمه قدصیکلم

 نارادنRیا یارب یزیگناتفگـش قیوـشت ،دنکیم دحتم مه اب ار نهاک و هاـشداپ بـصانم یـسیع هک تقیقح نیا

 یگدنز رد ار یرتهب راتفر یو یهنالداع تواــضق زا سرت لیلد هب دیاــش ،دوب هاــشداپ کی طقف یــسیع رگا .تــسا

 اهنآ مظعا نهاک ،دنکیم تموکح دوخ موق رب هک لداع هاـشداپ نیا هک تـسا نیا بوخ ربخ اما .میتفرگیم شیپ

 نینچ ام هک اجنآ زا ،عقاو رد .تــسا هدرک میدقت ادخ هب دوخ موق یارب هرافک تهج هب ار دوخ ناج وا .تــسه زین

 یریلد اب” میناوتیم ام و )۱۵ :۴ نایناربع( “دوــشب ام یاهفعــض دردمه” تــسا رداق وا ،میراد یمظعا نهاک

 هیآ( “دنک تناعا ار ام ترورض تقو رد هک مینک لــصاح ار یــضیف و میبایب تمحر ات مییایب ضیف تخت هب کیدزن
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 شود هب ار ام هانگ ،دنادیم ار ام یاهدرد و مغ هک میباییم ار ییادخ ام ،ییاهن هاـشداپ-نهاک ،یـسیع رد .)۱۶

 .دنکیم تموکح ام رب ام یهدنشخب دنوادخ ناونع هب و ،هدیشک

 یدبا تناهک

 هدروخ مـــسق دنوادخ” :دیوگیم دوواد .تـــسیدبا وا تناهک اریز ،دراد یرترب یوال تنهاک رب زین یـــسیع تناهک

 تبـس زا هک ینانهاک فالخرب .)۴ :۱۱۰ رومزم( “دابآلادبا ات یتـسه نهاک وت ،هک دـش دهاوخن نRیـشپ و تـسا

ــــَسن و دـندوب یوال  یرگید یاـج چیه اـی شیادـیپ باـتک رد ،دوب یرورض اـهنآ تـیعوـــرشم تـیبثت یارب اـهنآ بَ

 .دـسانـشی¢ یـسک ار وا لـسن و بَـَسن ،وا گرم ای دلوت زا یـشرازگ چیه .درادن دوجو قدـصیکلم یارب یاهمانهرجـش

 یدبا ینهاک ار قدــصیکلم ۱۴ باب شیادیپ زا عوــضوم نیا هب هراــشا اب هنادنمــشوه نایناربع باتک یهدنــسیون

 :۷ نایناربع( دنکیم ینیبشیپ ار حیـسم یـسیع ،مظعا نهاک یدبا تیـصخـش هک یتیـصوـصخ ،دنکیم یفرعم

۳(.  

 هراومه لـیئارساینب و دـندرمیم اـهنآ .دوب گرم ،دـندوب وربور نآ اـب یوال ناـنهاـک هـک یریزگاـن تاـقاـفتا زا یکی

 داجیا ار دیدج ینهاک ندمآ هب زاین عوضوم نیمه .دننارذگب ار اهینابرق اهنآ یارب هک دوب یرگید نانهاک دنمزاین

 یـسیع هکنآ زا سپ یتح ،وا ندوب هانگیب لیلد هب .تـسیدبا وا تناهک .تـسا توافتم یـسیع تناهک اما .درکیم

 هب دبا ات وا نیاربانب .)۱۶ هیآ( دراد هگن ار وا تـسناوتن گرم ،درک میدقت ییاهن و لماک ینابرق ناونع هب ار شدوخ

  .تسا هتسشن ردپ یادخ تسار تسد

 روآدای ام هب عوــضوم نیا .دــشاب هنازور شمارآ عبنم دیاب یــسیع یدبا و مظعا تناهک ،حیــسم هب نارادنRیا یارب

 ،دوخ ینامرفان اب ام هک یماگنه .دراد دای هب ار ام وا ،مینکیم شومارف ار ادخ ام هک ییاهنامز یتح هک ،دوشیم

 کی ام .)۵ :۱۳ نایناربع( دنکی¢ کرت ار ام وا هک میـــشاب هتـــشاد ار نیقی نیا میناوتیم ،مینکیم کرت ار ادخ
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 زا ار ام و دنکیم عافد تــسا هدــش هتخیر ام یارب هک دوخ نوخ یگتــسیاــش زا هک میراد نRــسآ رد لماک یجنم

 ار حیـــسم یـــسیع ،یدبا هاـــشداپ-نهاک نیا روهظ ۱۱۰ رومزم .دنادرگیمزاب ادخ یوـــس هب نRیا و هبوت قیرط

 .دنکیم لیلجت و هدرک ینیبشیپ

 رگـشهوژپ و ایفلدالیف رهـش رد رتـسنیمتـسو تایهلا هاگـشناد رد قیتعدهع رایداتـسا ،نملوک .ما نافیتـسا رتکد

  .تسا J. Alan Groves سدقم باتک هتفرشیپ تاقیقحت زکرم رد دشرا

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


