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 دییا, یرواد یتسارهب

 یکینراس وردنا شیشک

 

 داجیا ثعاب یصخش یرواد و تواضق هزادنا هب دناوتب هک تفرگ غارس یحیسم یگدنز رد ناوتیم ار یعوضوم رتمک

 .دوشیم رتهدیچیپ و هدیچیپ رظن هب هک تساهتنایب ینورد یهزرابم کی نیا .دوش یدیدرتدوخ و ،شنت ،بارطضا

 ،نارگید هب ندیزروتبحم .دسریم رظن هب هنوگچ تبحم رد تقیقح _فگ هک میوریم راجنلک دوخ اب هتسویپ ام

 توعد هک میفقاو عوضوم نیا هب ،لاح نیع رد .میشاب بوجحم و هنوگحیسم ینتورف زا یاهنوe و ،ندوب زوسلد

 .میشاب مدقتباث و ریذپانشزاس ،وا مالک و ادخ تقیقح مالعا و تلادع یریگیپ یارب دوخ یراکادف رد ات میاهدش

 .مییوگب هبیرغ ًالماک دارفا و ناکیدزن یارب دنیاشوخان و تخس بلاطم تسیابیم یهاگ هک تسانعم نادب نیا

  .تسا راوشد رایسب ،دنتسه اراد هک یاهژیو طیارش اب ،اهتیعقوم نیا زا کی ره رد _فرگ رارق

 هجنپ و تسد شنت نیا اب هتسویپ روطهب وً اصخش نم هک ییاهناکم زا یکی .دییانشآ یبوخهب سح نیا ابً الxتحا

 ناج رانک رد هتفه ره هک متشاد ار تصرف نیا و مدرکیم یگدنز ادیرولف زکرم رد هک دوب ینامز ،مدرکیم مرن

 ره .منک تمدخ ،دوشیم بوسحم نینج طقس یلحم کینیلک کی هک ،ودنالروا نانز زکرم لباقم رد و سوراب

 ،اهگرزبردپ ،ناردام ،ناردپ ،ناتسود ،اهرسپتسود ،نارهوش( فلتخم نینس رد ار ینانز و نادرم هتفه

 یکدوک یدوبان و لتق دهاش هک دندرکیم یهارمه هاگنامرد نیا ات ار یناوج نانز هک میدیدیم )اهگرزبردام

  .دنکیم لمح شنورد رد هک دنشاب

 هدهاشم دنوشیم کینیلک دراو هک یناسک کت کت یهرهچ رد ار تینابصع و ،یخلت ،یمگردرس ،درد ناوتیم

 هدرک تمدخ دنراد رارق نآ رد هک یاهدننکدیماان تیعقوم دییأت قیرط زا اهنآ هب ات دینکیم شالت وس کی زا .درک
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 یترارش هب تبسن اهنآ رد هجوت داجیا اب ات دیراد یعس ،رگید ییوس زا .دینک کمک اهنآ هب فلتخم یاههویش هب و

 شهاوخ اهنآ زا یتقو .دینک توعد ناشدنزرف یگدنز ظفح و هبوت تمس هب ار اهنآ ،دنتسه شماجنا لاح رد هک

 اهنت .دیسانشیe ارم هک xش ؟دینکیم تواضق هنوگنیا ارچ« :میدشیم هجاوم یخساپ نینچ ابً ابلاغ ،میدرکیم

 ».دنک تواضق نم دروم رد دناوتیم هک تسادخ

 یدرف یعفادت شنکاو یاپ هب ار نآ مدرک یعس و مدش هجاوم یعافد لمعلاسکع نینچ اب راب دنچ هک تسین مهم

 متشادن تسود .مدوبن ناما رد اهنآ داقتنا شین دنزگ زا نانچمه اما ،هدش بیسآ راچد یحور رظن زا هک مراذگب

 هک لیلد نیا هب دندوب هدنهدرازآ اهنآ تxلک .درگنب هدننکتواضق یدرف دید هب نم هب ایند ،یحیسم کی ناونعهب

 دشر نآ رد ادتبا زا هک یگنهرف تاریثأت مناوتیe مه زاب ،منک ینیشنبقع دوخ عضوم زا مهاوخب مه ردقچ ره

 ،یطیارش نینچ رد .دنتسه یلصا یاهتلیضف زا یرابدرب و یلدمه هکییاجنآزا ،مریگب هدیدان ار مدوب هتفای

 اب قابطنا هب اهنآ بیغرت ای دارفا تاساسحا ندشرادهحیرج بجوم ،یشلاچ ای زیمآشنزرس نانخس زا هدافتسا

  .دشیم اهنآ یعقاو یهبرجت زا ریغ یزیچ

 نانخس یارجا یتسرد زا دناوتیم یحیسم کی هنوگچ ،تسیقالخا تاماهبا هب التبم هک ییایند رد ،نیاربانب

 یرواد یتسارهب هکلب دینکم یرواد رهاظ بسحب« :دیامرفیم هک اجنآ .دشاب نئمطم ًالماک ۲۴ :۷ انحوی رد یسیع

e؟دنریگ راک هب ار نآ شناگدنونش دراد راظتنا هنوگچ و ،تسیچ »ندرک یرواد یتسارهب« زا یسیع روظنم .»دییا 

 .دراد عوضوم نیا یارب دیفم یاهنیمز زین یسیع میلاعت ،میهد خساپ اهشسرپ نیا هب میشوکیم هک لاح نیع رد

 شنانخس هک ینایدوهی و دهدیم میلعت اراکشآ دبعم رد ،اههمیخ نشج یرازگرب نیح رد یسیع ۷ انحوی لیجنا رد

 هظعوم هب هنوگنیا دناوتیم هدیدن دوخ هب سالک زگره هک یدرف تسا نکمم هنوگچ هک دنتفگش رد دنونشیم ار

 :دهدیم خساپ هنوگنیا ۱۸−۱۶ تایآ رد یسیع .دزادرپب
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 میلعت یهرابرد ،درآ لمع هب ار وا یهدارا دهاوخب یسک رگا .نم یهدنتسرف زا هکلب ،تسین نم زا نم میلعت …«

 بلاط ار دوخ لالج ،دیوگ نخس دوخ زا هک ره .مناریم نخس دوخ زا نم هکنآ ای تسا ادخ زا هک تسناد دهاوخ

 ».تسین یتساران وا رد و تسا قداص وا ،دشاب دوخ یهدنتسرف لالج بلاط هک ره اما و دَُوب

 ،دنتشاد زاین شمیلاعت و وا زا حیحص یتواضق _شاد یاربً اصاصتخا نایدوهی هک هچنآ نییعت قیرط زا یسیع

 تسادخ لالج xش یوزرآ ایآ« :دنکیم حرطم اهنآ زا ار لاؤس نیا ،لصا رد یسیع .دنکیم صخشم ار ثحب طیارش

 وا هک شردپ لالج ،یو قیمع یهتساوخ هک دادیم ناشن حوضو هب یسیع تمدخ و یگدنز »؟ناتدوخ لالج ای

 رد ،اتقیقح .اهنامز یهمه رد ادخ تقیقح نایب و ،هنxیکح تیحصن ،دشابیم ،هداتسرف تلادع ماجنا یارب ار

  .تسا نهربم و حضاو دنراد تریصب مشچ هک اهنآ یهمه رب نیا و ،دوبن یغورد چیه یسیع

 ناشن و دندرک راکشآ ار دوخ یعقاو ِیبلق تاین یسیع نافلاخم ،دید میهاوخ لصف یقبام رد هک روط نxه اما

 .دننک ماندب دنتشاد روصت رد هک هنوگنآ ار یسیع دندرک یعس هک ارچ ؛دندوب دوخ لالج یوجتسج ردً افرص دنداد

 یسیع ییوگدب و ندرک ماندب یارب شالت اب اریز ؛دنداد ناشن راکایر و هدننکتواضقً اعقاو یدارفا ار دوخ نادرم نیا

 اب و دندوب دوخ لالج یپ رد و دنتفگیم نخس دوخ رادتقا اب اهنآ .دندوب دوخ یارب راختفا بسک لابند هب

  .دنداتفا ییارگتواضق یهطرو هب و دندرک ماندب ار _شیوخ ،»هنالداع یرواد اب تواضق« لصا زا _فاتربیور

 دنوادخ مان _فای لالج یهدهاشم ام یبلق لیا¥ ایآ .دنکیم قدص زین ام یهنامز دروم رد ییامزآدوخ یادن نیا

 وا حور و مالک هک هنوگنxه ،منک دشر وا هب یگتسباو و ینتورف رد ات موشیم سیدقت حیسم حور رد ایآ ؟تسا

 یدرف تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد ؟منک ادیپ شرورپ ضیف و یتسار هب دهعت و تفرعم رد ات هداد روتسد

 لابند هب و ،مریگیمسپزاب دوخ یارب ار لالج منکیم تواضق ار نارگید هک لاح نxه رد ،مشاب هدننکتواضق



https://fa. ligonier. org  
 
 

 راوتسا دیاب سپ ،مراتساوخ زاغآ رد ار وا توکلم و متسه هتسباو یسیع ْدنوادخ هبً اعقاو رگا اما .متسه مدوخ لالج

  .تسا هتسباو دنوادخ دوخ هب اریز ،تسا تسرد نم صیخشت هک منادب و مزروب تبحم هنوگحیسم تبحم اب ،متسیاب

 

  .تسا سازگت ،ثروتروف رد Grace Communityیخیاشم یاسیلک شیشک رایتسد ،یکینراس وردنا شیشک

  .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


