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 یتسار یادخ و مهن نامرف

 یبزاک نایارب رتکد

 

 طلتخم هورگ کی ،دندوب رفن هد اهنآ .دننزب رداچ ایجروج رد تواکول هوک یالاب رد دنتفرگ میمصت مناتسود زا یهورگ ،ناتسریبد رد

 یزیچ نیاربانب ،منک تکرش طلتخم یهنابــش کینکیپ کی رد دنهدیW هزاجا نم هب منیدلاو هک متــسنادیم .نارتخد و ناــرسپ زا

 منیدلاو اب ،متــشگرب هناخ هب یتقو اما ،یدنــسپان یزاب چیه نودب ،میدنارذگ شوخ یلیخ ام .متفگن اهنآ هب اهمناخ روــضح دروم رد

 .دندرک دروخرب یدج یلیخ نم اب و دندش زیچ همه هجوتم اهنآ مناشوپب ار تقیقح رتشیب مدرک یعس یتقو ،مدش وربور

 ناهنپ ار یتــسار ،میوــشیم رود تقیقح زا اهنآ oفگ اب اما ،دنــسریم رظن هب ررضیبً ابیرقت نیا دننام یکچوک “دیفــس یاهغورد” 

 یتـسار زا و دربیم تذل یتـسار زا ،دراد تـسود ار یتـسار دنوادخ هک تـسا نیا تیعقاو ؟مینکیم تلفغ تقیقح oفگ زا و مینکیم

 رد یلک روط هب ار دوخ تقیقح و داهن انب ار یتـسار ،زیچ همه ردتقم قلاخ ناونع هب وا .تـسا یتـسار یادخ وا اریز ،دنکیم تیrح

 .)۱۹ رومزم( درک راکشآ دوخ مالک رد صاخ روط هب و شنیرفآ

 یقالخا یاهیگژیو ادخ “رون” نیا .)۵ :۱ انحوی لوا( “تـسین زگره یو رد تملظ چیه و تـسا رون ادخ” :دـسیونیم لوـسر یانحوی

 ؛تـسا هدنز و یعقاو یادخ ناهج نیا نیغورد نایادخ یهمه لباقم رد ادخ اهنت هن .دنکیم راکـشآ ار یتـسرد و تقادـص ،یتـسار

 و قیقد ملع زیچ همه رب هکلب ،تـــسین نادرگرس و هارمگ وا ،رگید ترابع هب .دنادیمً اعقاو دنتـــسه هک روطنrه ار زیچ همه وا هکلب

 .دراد لماک

 .دناوخیم ارف تقیقح رد oـشادرب ماگ و تقیقح oفگ ،تقیقح زا ندرب تذل ،تقیقح oـشاد تـسود هب ار ام ،یتـسار یادخ نیا

 هب تقیقح رب نداتـسیا اب و میـسانـشب ار یتـسار دیاب ام ،)۱۵ :۳ سوئاتومیت لوا( دـشاب “یتـسار داینب و نوتـس” اـسیلک تـسا رارق رگا

 .میهد شرورپ غورد زا رپ یایند نیا رد ار یتسار ،یقالخا یلصا ناونع

 تیمها دنوادخ هک تــسین بجعت یاج .)۴۴ :۸ انحوی( دندــش هــسوــسو “اهغورد ردپ” ،ناطیــش غورد قیرط زا ام یهیلوا نیدلاو

 :تشون “تسا مکحتسم یهعلق ام دنوادخ” دوخ فورعم دورس رد رتول نیترام .دنک تباث دوخ مالک رد ار یتسار
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 ،دنورب نادنواشیوخ و لاوما راذگب

 ؛زین یناف یگدنز نیا

 ؛دنشکب تسا نکمم هک یدسج

 ،تساجرباپ نانچمه ادخ یتسار

 .تسا هنادواج وا یهاشداپ

 

 رب ام سدقم و رداق یادخ بـضغ ،تـسا نآ فیعـضت ددـص رد ناهج و دربب نیب زا ار ادخ یتـسار دنکیم شالت ناطیـش هک یلاح رد

 و۱۸ :۱ نایمور( “دندرک لدبم غورد هب ار ادخ یتسار” و “دنرادیم زاب یتساران رد ار یتـسار” هک ،تـسا هدـش لزان یمدرم ینیدیب

 .تسا هنادواج وا یهاشداپ ؛دنام دهاوخ یقاب ادخ یتسار اما .)۲۵

 مهن نامرف

 ،نوراه یاـصع و ینrـسآ ِنَم اب هارمه .میـشاب هتـشاد تـسود ار )۱۰-۵( هیاـسمه و )۴-۱( ادخ دیاب هنوگچ هک دنکیم نایب نامرف هد

 و هـیاـپ نینچمه و - درکیم راـکـــشآ لـیئارساینب تـیوه و یگدـنز یارب ار اـهنآ تـیمها هـک - تـفرگ رارق دـهع توباـت لـخاد رد ناـمرف هد

 .دزاسیم دونشخ ار ادخ هک دنهدیم هئارا ار یگدنز زا یریوصت اهنآ .دوب ادخ تاروتسد و نیناوق یهمه ساسا

 دهع ظفح رد لیئارساینب فرط زا ادخ .دیــشخب اهنآ هب تــسب انیــس هوک رد دوخ موق اب هک یدهع بوچراچ رد ار نامرف هد دنوادخ

 و ـرصم نیمز زا ار وت هک ،وت یادخ ،هوهی متـسه نم” :دوب هتخاـس نئمطم دوخ موق ناونع هب ناـشتیعقوم دروم رد ار اهنآ و هدرک لمع

 .تـــسوا تعیرش و ماکحا یهنیمز سپ دنوادخ تاجن و ییاهر .)دینیبب ار ۶ :۵ هینثت ؛۲ :۲۰ جورخ( “مدروآ نوریب یمالغ یهناخ زا

 .دوب اهنآ یادخ وا و دندوب وا موق اهنآ

 یهـمکاـحم .)۱۶ :۲۰ جورخ( “هدـم غورد تداـهـــش دوخ یهـیاـــسمه رب” :دـهدیم میلعت اـم هـب یتـــسار تـیمها دروم رد مهن ناـمرف

 دوخ یهیاـسمه یارب هنابذاک ار یدیدـش تازاجم تـسناوتیم وگغورد دهاـش نآ رد هک ،دهدیم لکـش ار نامرف نیا یهنیمز ،ینوناق

 هک یــصخــش نآ ،دهاــش هــس ای ود یهاوگ زا” :دیوگیم ۶ :۱۷ هینثت .دندوب مهم رایــسب ناتــساب یایند رد نادهاــش .دنک داجیا
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 ار یگرزب یتلادعیب داجیا ناکما ،وگغورد دهاش کی ،نیاربانب “.دوشن هتشک رـــفن کی یهاوگ زا ؛دوش هتشک تسا گرم بجوتسم

 .دراد دربراک نیا زا رتشیب رایسب مهن نامرف اما .تشاد هانگیب صخش کی یارب

 هعونمم ناهانگ و یرورض فیاضو

 نامرف یاوتحم هک دهدیم صاصتخا مهن نامرف هب ار لاؤس هس )۱۴۵-۱۴۳( رتسنیمتسو یهمانداقتعا زا دنلب یاهخساپ و شسرپ

 .دنوشیم هداد حیضوت اهنآ طسوت )یفنم( “هعونمم ناهانگ” و )تبثم( “یرورض فیاظو” نینچمه و

 و ظفح ار نامدوخ نینچمه و دوخ یهیاـسمه کین مان و ،نارگید اب ار یتـسار دیاب ام هک دهدیم میلعت رتـسنیمتـسو ،تبثم دید زا

 یتداهـش یاراد و ینتـشاد تـسود ،هناقداـص ،تـسرد هک ار یزیچ ره و ،مییوگب ار تقیقح ،مینک عافد یتـسار زا دیاب ام .مینک جیورت

 یروادشیپ میلـست دیابن ام هک دهدیم میلعت رتـسنیمتـسو ،یفنم روط هب .)۸ :۴ نایـسلیف( میروآلمع هب هدرک هعلاطم تـسا وکین

 نrتک ار تقیقح ،مینک رداص هنالداعان مکح ،میهدب غورد تداهش دیابن ام .میوش نامدوخ ای ،هیاسمه کین مان ای ،یتسار دروم رد

 تـسردان یانعم هب ار نآ هک یوحن هب ای هناهاوخدب ،لیلدیب ار تقیقح ای ،مینک توکـس ،دوـش هتفگ تقیقح دیاب هک ینامز رد ،مینک

 هک میوـشب یناهانگ ریاـس و ینکارپ هعیاـش ،مانـشد ،رخـس» ،تبیغ ،تمهت ،غورد میلـست دیابن ام ،هوالع هب .مینک نایب ،دنک فرحنم

 ضرف اب ،میـــشاب هتـــشاد دوخ ناگیاـــسمه هب تبـــسن هناهاوخریخ یمارتحا دیاب ام ،نیاربانب .دنریگیم همـــشچرس یتـــسار مدع زا

 .تاعیاش هب هجوت نودب ،دشاب هتشاد دوجو نآ فالخ رب ینشور دهاوش هکنیا رگم ،اهنآ دروم رد اهنیرتهب

 یتـــسار یارب ادـخ هـک ار یلک تـیمها ،میهدـب غورد تداـهـــش دـیاـبن اـم هـک دـیوگیم طقف صاـخ روط هـب مهن ناـمرف oم هـک یلاـح رد

 هدـش هدافتـسا رتگرزب و رتکچوک لالدتـسا زا اجنیا رد .دهدیم ناـشن ،دوـشیم هدید رتـسنیمتـسو رد هک روطنrه ،تـسا لئاق

 عونمم مه نآ لاکـشا ریاـسً اعطق - )رتگرزب( دوـش وا گرم هب رجنم دناوتیم و - تـسا عونمم هیاـسمه هیلع غورد تداهـش رگا :تـسا

 .)رتکچوک( تسا

 و یتــسار تــسادق دروم رد تیلک رد مهن نامرف” :دهدیم حیــضوت رتــسنیمتــسو عماج یهخــسن رب دوخ ریــسفت رد ساو سناهوی

 یکی یتـسار هک اجنآ زا “.دراد هراـشا نامهیاـسمه و دوخ کین مان ظفح هب تبـسن ام یهفیظو هب و تـسا یـرشب یهعماج رد تقادـص

 ،تیrح دوخ یهعماج و اـسیلک ،هناخ ،یگدنز رد یتـسار زا دیاب ،میاهدـش هدیرفآ وا تهابـش هب ام نوچ و ،تـسا دنوادخ تافـص زا

 .مینک یوریپ و عافد
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 یتسار رد ندرک یگدنز یارب قیرط هس

 ؛دوـــشیم هدید مهن نامرف رد صاخ روطهب هک ،دهدیم تیمها تقیقح هب و تـــسا یتـــسار یادخ ادخ هک تیعقاو نیا هب هجوت اب

 .مهدب حیضوت ار قیرط هس دیهدب هزاجا ؟مینک یگدنز یتسار رد اهنآ ساسا رب میناوتیم هک دراد دوجو یلمع هار دنچ

 همادا ریوــصت نیا .)۶ :۳( “یتــساران °اع نآ !تــسا یــشتآ نابز” :دیوگیم بوقعی هک روطنrه .دیــشاب نابز ناهانگ بقارم ادتبا

 دهاــش” :مینک هجوت سدقم باتک یاهرادــشه هب دیاب ام .دبای شرتــسگ دناوتیم یتعرس هچ اب شتآ هک دهدیم ناــشن و دباییم

 هـب تـبـــسن یعیبط روطهـب اـم .)۹ :۱۹ لاـثما( “دـیدرگ دـهاوخ کاله دـیاـW قطنت بذـک هـب هـک ره و ،دـناـم دـهاوخن ازـــسیب وگغورد

 ،تمهت ،تبیغ ،تـــسردان نانخـــس .مینکیم فیرحت ار تقیقح اهنآ رد هک میـــشاب ییاههار بقارم دیاب و مینکیم ضrغا یتـــسار

 هب دناوتیم هکلب ،درازآیم ار یتـسار یادخ بلق اهنت هن اهنیا اریز ،دـشاب هتـشاد ام نابز رب ییاج دیابن - هریغ و غورد تداهـش ،غورد

 و )۱۵ :۴ نایـسـسفا( “هدوW یتـسار یوریپ تبحم رد” دیاب ام ،ضوع رد .دنک دراو دارفا هب یدایز تامدـص و دبای شرتـسگ یتحار

 .میهد جیورت ار دوخ هیاسمه کین مان

 و تــسا دrتعا لباق وا .مینک دrتعا وا مالک و وا هب میناوتیم ام ،تــسا یتــسار یهمــشچرس مه و مکاح مه ادخ هک اجنآ زا ً،ایناث

 کی داجیا یارب ار یراوتــسا یهیاپ ،وا مالک یتــسار و یریذپانشزغل ،یریذپاناطخ .دنا± یقاب هدــشن ماجنا دناوتیW وا یاههدعو

 رادیاپان ناهج نیا رد یگدنز نیح رد ار دrتعا و دــشخبیم دیما هک یاینیب ناهج - دنکیم مهارف ریگارف و مجــسنم ینیب ناهج

 .)۱۷:۱۷ انحوی( “تــسا یتــسار وت مالک .اW سیدقت دوخ یتــسار هب ار ناــشیا” :درک اعد شنادرگاــش یارب یــسیع .دنکیم داجیا

 نrیا و هدینــش ار “یتــسار مالک” اهنآ هک ؛دوــشیم روآدای نایــســسفا هب ار سدقلاحور طــسوت نارادنrیا ندــش رهم لوــسر سلوپ

 “تـفگ دـناوتیW غورد هـک ییادـخ” ،مینک دrتعا هدـنز و یعقاو یادـخ هـب اـت میاهدـــش هدـناوخارف اـم .)۱۳ :۱ ناـیـــســـسفا( دـناهدروآ

 .دهدیم شمارآ نادرگرس و هتسخ حاورا هب تسا یتسار یهمشچرس ام قلطم رداق یادخ هک تقیقح نیا .)۲ :۱ سطیت(

 هار” هک حیـسم یـسیع صخـش رد یتـسار .)۳۲ :۸ انحوی( “درک دهاوخ دازآ ار rـش قح” ،دیـسانـشب ار یتـسار و دینک هعلاطم ،موـس

 )۱۵ :۱( “یقیقح کات” و ،)۳۲ :۶( “یقیقح نان” ،)۹ :۱( “یقیقح رون” ار وا .)۶ :۱۴( تـسا هتفای مـسجت تـسا “تایح و یتـسار

 ناهانگ و نیغورد تاداهــش ما» یارب میناوتب ات دوW ادف ار دوخ ناج و تــشگ یراج وا نوخ ،یتــسار مــسجت ناونع هب .دنمانیم

 قمعت یتـسار نآ دروم رد زور هنابـش - میـسرب وا یتـسار و یـسیع هب تبـسن یرتقیمع تخانـش هب دیاب ام .میوـش هدیـشخب دوخ ینابز
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 رارق شایتــسار ضرعم رد ادخ مالک یهظعوم ندینــش اب ار دوخ ،میزرون هانگ وا هب تبــسن ات مینک ناهنپ دوخ بلق رد ار نآ ،مینک

 .)۱۶ :۳ نایسلوک( “دوشب نکاس تمکح لrک هب و یدنمتلود هب rش رد حیسم مالک” .میهد

 یادــص وا نادنفــسوگ اما .دوW هرخــسم ،هدرک در ار وا ناهج و ،)۳۷ :۱۸ انحوی( “دهد تداهــش یتــسار هب” ات دمآ ایند هب یــسیع

 دهاوخن وا تــسد زا ار اهنآ سکچیه و دــشخبیم یدبا تایح اهنآ هب وا .دننکیم یوریپ وا زا و دنــسانــشیم ار دوخ یوکین نابــش

 اهنآ هک دراد زاین یناپوچ یادـص هب هک یناهج ،میهدیم تداهـش تقیقح هب ،دراد زاین یجنم هبً ادیدـش هک یناهج رد زین ام .تفرگ

 ات ،میرادرب مدق ادخ یتـــسار رد و مییوگب نخـــس ،تبحم اب ام هک دـــشاب .دنکیم تیاده شاهدننک لیدبت ضیف زبـــس عتارم هب ار

 .میربب تذل وا زا هشیمه یارب و میهد لالج ار وا میناوتب

 رد اـسیلک خیرات نrهیم داتـسا و ،یـسنت تلایا ،oناملانگیـس رهـش رد یدزیاو یرتیبزرپ یاـسیلک دـشرا شیـشک ،یبزاک نایارب رتکد

 Uncensored: Daring to Embrace the Entire هلمج زا ،باتک نیدنچ یهدنـسیون وا .تـسا اتنالتآ رد دمروفیر تایهلا هاگـشناد

Bible دشابیم. 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


