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 تیصخش کرد

 یِرِفداگ تربور.ویلِبَد

 

 هچ و میشاب یلحم یربخ یاههکبش یهدننیب هچ .دراد دوجو نآ رد یدایز رایسب تنوشخ و ملظ هک ،مینکیم یگدنز ییایند رد

Nشیب دراوم یهدنونش ،یللملانیب یاهنویزیولت یهدننکاشاSمیهاوخ گنج و لتق ،متش و برض ،یدزد ،یتلادعیب ،سرت زا یر 

 مارآ رهاظهب یاهناکم هرظتنمریغ روطهب ،رگید ییاج رد و ،تسا یگدنز شور کی تنوشخ هک دسریم رظن هب طاقن یخرب رد .دوب

 ؟داد حیضوت ار تنوشخ نیا ناوتیم هنوگچ .دوشیم رجفنم ناهگان

 .تسا ینوریب یعSتجا طیارش هجیتن هکلب ،دریگیq همشچرس ناسنا لد زا تقیقح رد تنوشخ هک دنرواب نیا رب یرایسب هزورما

 اعدا یرگید رایسب یهدع لباقم رد .دش دهاوخ رادیدپ ناسنا ینورد یبوخ ،مینک رتهب ار یعSتجا طیحم میناوتب رگا دوشیم هتفگ

 زا کی چیه .دراد ترورض ناویح کی ناونع هب اقب یارب ناسنا شکمشک رد و تسا ناسنا یلماکت دشر هجیتن تنوشخ هک دننکیم

 .دنشابیq دیفم میتسه دهاش دوخ یایند رد هک یتنوشخ کرد یاتسار رد تیاهن رد ای و تسین یسدقمباتک اهاعدا نیا

 .دندیسر مه زا ییادج هب ،ادخ هیلع رب نایصع رد و دندرک طوقس هانگ رد اما ،دناهدش هدیرفآ وکین اهناسنا هک دننادیم نایحیسم

 ادخ شرگن تقیقح دوواد .دباییم دوخ بلق رد ار تنوشخ اهنت هدرک طوقس ناسنا ،دنوادخ هدننک ایحا و شخبتاجن ضیف نودب

 ناگدننک تلاطب همه زا .داتسیا دنهاوخن وت رظن رد ناربکتم« :دسیونیم دروم نیا رد و دنکیم نایب ییاویش هب ار ناریرش هب تبسن

  .)۶−۵ :۵ رومزم( »درادیم هورکم ار رگهلیح و ینوخ صخش دنوادخ .تخاس یهاوخ کاله ار نایوگغورد .ینکیم ترفن

 شزرا دوخ یارب ،دنتسه رورغم و ربکتم اهنآ هکنیا لوا .دنکیم هتسجرب ار ریرش صاخشا یدیلک یگژیو هس دوواد ، شخب نیا رد

 رپ اهنآ هکنیا مود .دننکیq ناعذا ناشدوخ رب ار ادخ یرترب و دنتسه لئاق دنراد ار نآ قاقحتسا هچنآ زا رتشیب رایسب یتیمها و

 اهنآ هکنیا موس .ادخ تقیقح ساسا رب هن دننکیم یگدنز دننکیم قلخ هک ییاهغورد ساسا رب اهنآ .دنتسه بیرف و غورد زا

 هدافتسا دوخ تفرشیپ یارب ملظ زا ،حلص و تبحم ندرک لابند یاج هب دنرضاح دوخ یبیرفدوخ و رورغ رد .دنتسه نشخ و راوخنوخ

 .دننک
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 .)۸ :۴( دشکیم ار لیباه شردارب یهاوخدوخ یور زا نئاق .مینیبیم لمع رد ار ترارش نیا زا یریوصت ،شیادیپ باتک لیاوا رد

 شوگ ارم نخس ،کََمل نانز یا !دیونشب ارم لوق ،هلظ و هداع یا« :دیوگیم ،هداد ناشن یهاوخدوخ مه نئاق گرزب یهون کََمل

 .)۲۳ هیآ( »شیوخ برض ببسهب ار یناوج و ،دوخ تحارج ببسهب متشک ار یدرم اریز !دیریگ

 دروم رد ار تواضق نیا .تسا هدهاشم لباق فلتخم قرط هب خیرات لوط رد مینیبیم کََمل و نئاق رد هک یاهناهاوخدوخ یرترب سح

 :دیریگب رظن رد ایناتیرب یروتارپما نیداینب شرگن

 درک در ار یناسنا یربارب یاههدیا ینلع روطهب یروتارپما .دوبن هاوخیدازآ ِرالاسمدرم و �کتم یاهعماج یانعم هب ایناتیرب یروتارپما

 هن ایناتیرب یروتارپما .درپس ،دندوب ایناتیرب تیعمج زا یکچوک شخب زا هتفرگرب هک ،بختنم ناگبخن تسد هب ار تیلوئسم و تردق و

 و عیسو روطهب هک یلاح رد ،تیمکاح رظنم زا هک تسا نیا نم یاعدا . . . .دوب مه یرالاسمدرم دض هکلب دوبن رالاسمدرم اهنت

 نیا زا شیب رگا ،دندوب مهم هزادنا نSه هب بتارم هلسلس و هقبط میهافم ،تشاد دوجو مکاح یهقبط نایم رد یداژن رورغ اراکشآ

 )۲ ص ،یروتارپما حاورا باتک،گِنتراوک یساواک( .دشابن اه

 تنوشخ هیجوت لابند هب رگید ریرش دارفا ،دنهدیم ناشن یهاوخدوخ یور زا ار دوخ تردق کََمل و نئاق دسر یم رظنهب هکیلاحرد

 .دنتسه ناسنا اهنآ زا رتمک ای دنرتتسپ یعون هب ،اهنآ تنوشخ ناینابرق هک دننکیم اعدا فلتخم یاهشور هب اهنآ .دنتسه دوخ

 یهلحم ،نم هداوناخ زا یشخب اهنآ :دننک هیجوت هنوگنیا ار دنتسین اهنآ هیبش هک یناسک هیلع تنوشخ دنناوتیم دندقتعم اهنآ

 .دنتسین نم نید ای نم داژن ،نم تلم ،نم یهلیبق ،نم

 شبنج  رد صاخ روطهب  میناوتیم ار عوضوم نیا .دوشیم لسوتم ملع هب هک تسا ینامز ،تنوشخ هنارورش هیجوت تلاح نیرتدب

 نآ یژولوئدیا مهم رصانع زا یکی اما ،تسا هدیچیپ مسیزان یخیرات تیباذج و یگژیو .مینیبب حوضو هب متسیب نرق ناملآ رد یزان

 هب ار رتیوق یاقب رگا ،لماکت یهیرظن بسح رب .درکیم هدافتسا لماکت هیرظن زا یزان شبنج صاخ روطهب و دوب ملع زا هدافتسا

 یزان نادنمشناد .دنوش طلسم رتنییاپ یاهداژن رب دیاب رتیوق یاهداژن هک دسریم رظن هب ،دهدیم میلعت رتفیعض یدوبان تمیق

 هزورما .دنراد اهوالسا و نایدوهی هژیو هب ،نارگید رب ییایرآ داژن یرترب تابثا و اهداژن صیخشت یارب یملع یاهرازبا هک دندوب یعدم

 هدرک باجم ار نادنمشناد نیرتهدرکلیصحت زا یخرب هلمج زا ،یرایسب نامز نآ رد اما ،دوب یگتخاس اهیزان ملع هک مینادیم ام

 .تسا لماکت هیرظن زا یقطنم ًالماک یحرش یزان یژولوئدیا دیسریم رظن هب .دوب
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 دض ِیلم ِییارگهعماج ،هچراپکی ِییارگیلم« :تشون نینچ ،درک هدامآ مسیزان یارب ار هار هک یرکف یهنیمز نوماریپ هتسجرب خروم کی

 توق طاقن رد همه ،ییارگهبخن و ،یسانش داژن حالصا ،یکیژولویب ِیزیتس یدوهی ،یتسرپداژن ،یعSتجا ِییارگنیوراد ،یتسیسکرام

 و نارکفنشور نایم رد یگنهرف نانیبدب زا یخرب یارب هک ،دنهد هئارا ار ندوب یقطنمریغ زا یماغدا ات ،هدش هتخیمآمهرد فلتخم

 باذج ،دندوب یسایس و یداصتقا ،یعSتجا عیرس تارییغت ریگرد مهدزون نرق رخاوا رد هک ییاپورا عماوج رد رادهیامرس یهقبط

 یقطنمریغ اعقاو نایارگلماکت یارب یداژن حالصا و یعSتجا ییارگنیوراد ایآ اما .)۱۳۴ ص ،رلتیه باتک ،واشِرک نای( »دنیآ رظنهب

 ؟دندوب

 نوریب یقرش یاپورا زا ار اهوالسا دنتساوخیم اهنآ .دننک نوریب ناملآ زا ار اهنآ و دنریگب ار نایدوهی ییاراد هک دوب نیا اهیزان دصق

 زا ار دارفا نیا هک یملع هیجوت کی زا هدافتسا اب ،تردق هب دوخ  هناهاوخدوخ لیم لیلد هب اهنآ .دنریگب ار اهنآ نیمزرس و دننک

 یدوهی اهنویلیم ®خاب ناج ثعاب ،دنتشاد اهوالسا و نایدوهی هیلع هک یکانتشحو تنوشخ زا هدافتسا اب ،درکیم جراخ تیناسنا

 .دندش والسا و

 هیجوت اعدا نیا اب ریخا یاهنرق رد ییاقیرفآ ناتسوپهایس یگدرب .دوب راوتسا یداژن یرترب میهافم رب زین یرادهدرب »یملع« هیجوت

 هک دندوب یعدم یتح یخرب .دنتسه یرتتسپ داژن ییاکیرمآ و ییاپورا ناتسوپدیفس هب تبسن یداژن رظن زا اهنآ هک دشیم

 راک یورین عفن تهجهب هک دوب یزیمآ تنوشخ لصا نیا هک تسا نآ تقیقح اما .تسا هدننک یحیسم و ندمتم لصا کی یرادهدرب

 .میتسه یناسناریغ و زیمآتنوشخ لمع کی یارب یقالخا و یملع تاهیجوت دهاش هرابود اجنیا رد ام .دشیم جیورت نازرا

 یناسناریغ یتفاب اهنت ار هدشن دلوتم نینج هک تسا راوتسا »یملع« یاهلالدتسا رب هباشم روطهب نینج طقس هیجوت ،ام راگزور رد

 رد اهنآ ،لاح نیا اب .دننکیم هدافتسا عورشم روط هب دوخ یدازآ زا هک دنراد رارصا نینج طقس نارادفرط و .دننادیم )ناج نودب(

 .دناهدرک تیناسنا دقاف ار هدشن دلوتم کدوک ،هتساوخان یاهیگلماح فذح و هیجوت یارب عقاو

 ییوگ هک دوشیم هدافتسا نانچ یبهذم ای یقالخا تواضق یارب رورش نادرم طسوت ،دب ملع هک مینیبیم ،دروم هس نیا رد

 تاهیجوت نیا کانلوه رثا .تسا ملع زا هدافتساءوس هکلب ،تسین ملع یعقاو لکشم .تسا فرطیب و ینیع یملع یاهیریگهجیتن

 .تسا یهاوخدوخ یهدییاز ِیناسناریغ ِتنوشخ ،یقطنم ریغ و یملع هبِش
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 سیونرومزم .دنهد لیلقت تاناویح هاگیاج هب ار اهناــسنا یهمه ای یخرب هک تــسا تهج نیدب ،زیمآتنوــشخ یملع تاهیجوت نیا

 و تمکح اهنآ هب ات تـسا ناهج مدرم ماN هب باطخ ۴۹ رومزم :تـسا هدرک ینیبشیپ یهجوت لباق زرط هب ار زیگنامغ تیعـضو نیا

 و ریقف یارب ،لـقاـع و قمحا یارب گرم رگا .دوـــشیم زاـغآ گرم یناـهج تـیعقاو رد قمعت اـب تـمکح میلعت اـجنیا رد .دزوماـیب کرد

 لثم هکلب ،دنامیq یقاب تمرح رد ناـسنا نکیل« ؟دراد ییانعم هچ تقیقح رد یگدنز ،تـسا ناـسکی دنNردق و فیعـض یارب ،ینغ

 اب :تـسا نیا خـساپ ؟دـشاب نارادناج رگید زا رترب ناـسنا هک دوب دهاوخ ناکما نیا هنوگچ .)۱۲هیآ( »دوـشیم کاله هک تـسا میاهب

 ای تمکح اهنت ،تیاهن رد .)۲۰هیآ( »دوـشیم کاله هک تـسا میاهب لثم ،درادن مهف و تـسا تمرح رد هک یناـسنا« :تقیقح ®ـسناد

 دهد تاجن گرم زا ار دوخ موق دناوتیم ادخ طقف هک تسا نیا تقیقح .دنکیم زیSتم ناروناج زا ار وا هک تسا ناسنا یعقاو کرد

 .)۱۵ هیآ( »هالس ،تفرگ دهاوخ ارم هک اریز ،داد دهاوخ تاجن هیواه تسد زا ارم ناج ادخ نکیل« :دهدب ینادواج یگدنز اهنآ هب و

 یراشفاپ ناNاداقتعا رب ،دننکیم جراخ تیناسنا زا ار مدرم هک یناسک هب شنکاو رد هک میشاب هاگآ دیاب ،نایحیسم ناونعهب ام

 اب هک ار یناسک دیابن ام .دندرک عافد یرادهدرب زا هک دندوب ینایحیسم و دندوب هدش رلتیه متسیس دراو هک دندوب ینایحیسم .مینک

 ،دناهداد ماجنا نینج طقس ای و هدرک عافد نینج طقس زا هک یناسک یارب میهاوخیم ام سکعهب .میراذگب رانک،میراد فالتخا اهنآ

 .دننکیم تفایرد ار شزرمآ و تاجن دنیایب یسیع دزن نSیا و هبوت اب هکیناسک یهمه هک مینک نشور

 اما و« :دشاب ام یوگلا هک هداد ناشن مه ار لداع صخش نینچمه ،درک فیصوت ار ناریرش ۵ رومزم رد تریصب اب دوواد هک روطنSه

 ناونعهب ام .)۷ هیآ( »دوq مهاوخ تدابع وت سدق لکیه یوسهب وت سرت زا و ،دش مهاوخ لخاد تاهناخ هب ،وت تمحر ت�ک زا نم

 یهاوخدوخ و رورغ اب هکنیا یاجهب سپ .میراودیما یسیع رد ادخ شخبتاجن تبحم هب اهنت و میوشیم ادج نامدوخ زا ،نایحیسم

 .ام یایند رد تنوشخ و تیناسنادض رهزداپ تسا نیا .میروآیم دورف میظعت رس هنانتورف ،دوخ یادخ ِلباقم رد ،میلابب دوخ هب

 

 .دشابیم رینوگیل تامدخ نامزاس رد راکمه نیملعم زا یکی نینچمه و هریدم تیه سیئر ناونعهب ،یِرِفداگ تربار .ویلبد رتکد

 Westminster Seminary تایهلا هاگشناد رد یراختفا سییر نینچمه و اسیلک خیرات رد یراختفا داتسا ناونعب نامزمه ناشیا

California تمسق ۶ رد هعومجم نیا هک دشابیم رینوگیل تامدخ نامزاس رد اسیلک خیرات یسررب سرد ملعم یِرِفداگ رتکد .دنتسه 

 God’s :درک هراشا اجنیا رد اهنآ زا یضعب هب ناوتیم هک دنشابیم رایسب یاهباتک یهدنسیون یِرِفداگ رتکد .تسا هدش هئارا
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Pattern for Creation, Reformation Sketches, An Unexpected Journey, Learning to Love the Psalms, و Saving the 

Reformation. 

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


