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 یناسنا تمارک رب یلالدتسا :میتسین یرتکاب ام

 لورپسا .یس .رآ

 

 اب منادیL« :تفگ درشفیم مه هب ار شناتسد هکیلاحرد و دمآ نم دزن نایوجشناد زا یکی ردام شیپ اهلاس

 هب تسد ؛دشکیم داوم .تسا یشکرس و نایغط رد قرغ وا ؛منکیم اعد شیارب هک تساهلاس .منک راکهچ مرسپ

 تبحص وا اب [ش .دنکیL شوگ نم هب یحیسم ن[یا هرابرد و ،تسا هدز یاهنایشحو و هناقمحا راک ره

 »؟دینکیم

 ،دشاب یتبغر و لیمیب یهدنونش هک دوشیم ثعاب نم اب تبحص هب وا ندرک روبجم هک مدرک دزشوگ ردام نآ هب

 ،ورشرت دش دراو یتقو .دیایب نم ندید هب هک درک دعاقتم ار ناوج درم نآ .مدرک لوبق ار شتساوخرد لاحنیااب اما

 نم و ».مردام« :داد باوج »؟یتسه ینابصع یسک هچ زا« :مدیسرپ وا زا سپ .دوب وجهزیتس ًالماک و ،قلخدب

 منیبیم ار وا تقوره« هک تسا ینابصع شردام زا لیلد نیا هب تفگ »؟یتسه ینابصع تردام زا ارچ« :متفگ

 ».دنک ورف نم موقلح رد ار نید دنکیم یعس

 هچ هب سپ ،بوخ رایسب« :مداد باوج منم .»اقآ هن« :تفگ »؟یرادن یاهقالع تیحیسم هب وت ،ماهجوتم« :متفگ

 یریگمیمصت ناشدوخ یارب هک دنشاب هتشاد ار قح نیا دیاب همه هک مراد رواب نم« :تفگ وا »؟یراد رواب یزیچ

 :متفگ .»؟تسیچ ناتروظنم« :تفگ »؟یتسه ینابصع تردام زا ارچ اما ،تسا تسرد« :متفگ خساپ رد .»دننک

 هک دوب نیا مدینش هک یزیچ .دنک ورف مدرم موقلح رد ار نید هک تسا تردام میمصت مه نیا دیاش ،بوخ رایسب«

 .دنوشن لیمحت وت ت[یمصت رب ناشمیمصت هک ینامز ات دنریگب میمصت ناشدوخ یارب همه یهاوخیم یتفگ وت

 ».ینک داجیا یلیمحت نارگید یریگمیمصت رب رگا یتح یریگب میمصت تدوخ یارب یناوتب هک یراد تسود وت و



https://fa.ligonier.org 
 

 قرف عاضوا یدرکیم تیاکش نم هب یحیسم یقالخا یاهرایعم ساسارب وت رگا هک یوشیL هجوتم« :متفگ

 هک میتشاد ییانبریز هاگنآ ،تسانتعایب ًالماک وت تیصخش هب تبسن و دزیگنایمرب ار تمشخ تردام رگا ؟درکیم

 هب مکمک هک دوب عقوم نآ ».منک عافد تردام ربارب رد وت تیاکش زا متسناوتیم .مدرکیم عافد وت زا نآ ساسارب

 .دش دنمقالع یحیسم ن[یا

 رکف نآ هب بناوج همه زا اما ،درادن تسود ار یزیچ هچ تسنادیم ناوج درم نآ هک تسا نیا لاثم نیا هتکن هتبلا

 یلو ،درادن دوجو یقالخا لوصا یارب یساسا و هیاپ چیه تیاهنرد هک دسرب هجیتن نیا هب تساوخیم وا .دوب هدرکن

Lنوچمه یحیسمریغ فوسلیف یتح هک تسا یاهتکن ن[ه نیا و .دنک یگدنز یطیحم نانچ رد تسناوتی 

 گرم زا سپ تایح نودب ،تلادع نودب ،ادخ نودب یگدنز تیاهنرد ینعی ،درک هراشا نآ هب زین ْتناک لئوناِما

 .تسا نکممریغ

 یقالخا ت[یمصت یما� تیاهنرد سپ ،دشابن گرم زا دعب یگدنز رگا ،تسین ییادخ رگا :تسا نیا یلصا روظنم

 میوشیم هجوتم مینک رکف نآ هب رگا .تسا یریذپانبانتجا و یقیقح یهجیتن نیا .دنتسه انعمیب ًالماک ام

 قالخا ،قلطم قالخا نیزگیاج اهنت .دوشیم نیمه یریگهجیتن اهنت ،مینک جراخ نامراکفا زا ار ادخ هک یتروصرد

 .میشاب هتشاد مه قلطم قالخا میناوتیL یلزا و قلطم قلاخ نودب .تسا یبسن

 چیه نودب و هدوبن یناهیک تاقافتا لصاح ام هک تسا نیا هب فارتعا یانعم هب ادخ ندوب قلاخ هب فارتعا

 .میتکرح رد مه یمهم دصقم تمس هب و میاهدمآ یمهم رایسب یاج زا ام .میتسین یصاخ شزرا

 زا هک تسا تایح سایقم رد تفرشیپ نیرتشیب ناویح-ناسنا هک دنیوگیم نایارگلماکتارف و ارگهدام نایارگربج

 داژن تشونرس و تسا یناهیک یقافتا یاهورین هجیتن ،هتفایلماکت یرتکاب ینعی ،تیرشب .دمآ دیدپ هیلوا یهتخای

 ناسنا دوجو فده هرابرد قلطم یکیرات رد ار ام هن هاگدید نیا .تسا توافتیب و ناجیب یاهورین نیا نویدم رشب
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 یارب دش زاغآ هیلوا هتخای نآ رد هچنآ .دوشیم نومنهر موهفم و انعم �فای ریسم یوس هب هن و ،دنکیم اهر

 .تسا هدش ررقم هدنز تادوجوم یگتخیرمهب و یگدیشاپمهزا

 لوصا یعون داجیا تهج یرایسب یاهشالت .دهدیL هئارا ام هب یگدنز موهفم زا یکرد چیه ارگهدام هاگدید

 هتشاد یقالخا لوصا دیاب اهیرتکاب ارچ .دندروخ تسکش اهنآ یگمه اما ،هتفرگ تروص ییارگهدام رد یقالخا

 گرم رب ار یگدنز ارچ ؟مهدب تیمها [ش هب یاهرذ دیاب ارچ ،متسه یناهیک قافتا کی لصاح نم رگا ؟دنشاب

 ؟دشاب رتشزرا اب یگنس هکت زا دیاب ناسنا کی ارچ ؟دراد دوجو یگدنز هرابرد یصاخ زیچ هچ ؟مهد حیجرت

 لابقتسا نامییادیپ أشنم هرابرد ،یلماکت ای ییارگهدام فیصوت نیا زا ،رالوکس ییارگناسنا یزورما یهخسن

 ییارگناسنا عاونا همه هک تسا تسرد .دوریم هرفط ریذپانبانتجا یریگهجیتن نیا �فریذپ زا هکنآ لاح ،دنکیم

 دوجو ناشهغدغد یارب یراگدنام و ی�اد یانبریز و هیاپ چیه ادخ نودب اما دنراد ار ناشهافر و اهناسنا هغدغد

 .درادن

 ناــسنا شزرا هب ود ره و ،دنتــسه هدــش هتــسکــش طباور یارب ینامرد لابند هب ،ودره ،ییارگناــسنا و تیحیــسم

 یدرفنیب و یقفا هطبار یحیـسم صخـش .تـسا توافتم مه اب هـشیر زا اهنآ یـشزرا ینابم اما .دنراذگیم مارتحا

 یهار زا ندنام لفاغ یانعم هب یقفا و یناـــسنا حطـــس رد ندنام .دنیبیم ریذپانادج ادخ اب یدومع هطبار زا ار

 یادخ شریذپ نودب ناـسنا شزرا تیبثت یارب ارگناـسنا صخـش .دوریم ناـسنا یدبا تیمها تمـس هب هک تـسا

 .دنک لمع یقطنمریغ و هنارسدوخ یاهنوگهب دیاب ،قلاخ

 روهظ نامز زا  ؟میهدب یتمارک و شزرا اهنآ هب دیاب ارچ ،دندمآ دیدپ یمظنیب زا یفداصت روط هب اهناسنا رگا

 زا ار بلق هکیلاحرد ،تسا هداد یاج دوخ رد ار یحیسم قالخا و اهشزراً ا�اد ییارگناسنا یحیسم ن[یا

 انعم اهشزرا و یقالخا لوصا هک تسا یلیلد اهنت راتفاب نآ لاحنیااب .تسا هدیشک نوریب تیحیسم تایهلا تفاب
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 یاهدنیاL ناونع هب نم ،دروایب میارب یلیلد هکنآ یب مهدب ماجنا »دیاب« ار راک نالف دیوگب یسک رگا .دننکیم ادیپ

 .مریذپیL ار یقالخا تامازلا هنوگنیا ،اهناسنا زا

 لئاق تمارک و شزرا دناهدمآ تسد هب یناسنا تایبرجت زا هک »ییاههداد« یارب یلیلد چیه نودب اهارگناسنا

 یقولخم صخش ره و تسا دنمشزرا یگدنز هک دنزیم دایرف .تسا وسمه اهنآ یبایزرا اب ام هبرجت ،هتبلا .دناهدش

 ،درادن گرم زج یتشونرس چیه هک دشاب یرتکاب کی فرط زا ندز دایرف نیا رگا اما .شزرا و نأش یاراد تسا

 .تسا هدوهیب و غورد الماک

 لالج یهدننکسکعنم ناسنا شزرا ؛دراد ادخ ندوب سدقم رد هشیر ناسنا شزرا هک دهدیم میلعت تیحیسم

 ینایاپیب شزرا و ردق هک یقلاخ .)۲۷ :۱ شیادیپ( دناهدش هدیرفآ ادخ »تهابشهب« اهناسنا هکارچ .تسادخ

 .دوشیم یشان شدوخ نأش و شزرا زا هک تسا هدز رهم ینأش و شزرا اب ار ام ،دراد

 گس کی دننام اهناسنا ریاس اب ارچ هکنیا یارب ار یداینب و رترب لیلد هنوگره ،دیهدب تسد زا ار هاگدید نیا رگا

 تبحم اهنامرف نیرتگرزب زا اتود هک تسین یفداصت .داد دیهاوخ تسد زا ،مینکن راتفر فلع یتح ای نیفلد ای

 لوا نامرف نودب ار مود نامرف یناوتیL .)۴۰−۳۴ :۲۲ یتم( دشابیم هیاسمه هب ندرک تبحم و ادخ هب ندرک

 تیاهنیب شزرا یاراد یادخ ام رگا اریز ،تشاد دنهاوخ زین ار یمود دنراد ار یلوا ً اعقاو هک یناسک و یشاب هتشاد

 .دنتسه وا لالج یهدننکسکعنم ،صقان دنچره ،اهنآ نوچ درک میهاوخ تبحم زین مدرم هب مینک تبحم ار

 و شزرا نیوانع هجیتنرد .تسادخ تهابشهب نامندش قلخ و ادخ شزرا ساسارب تیاهنرد شزرا زا ام کاردا

 تیمسا یاقآ« ،»تیمسا رتکد« یتقو تیمسا ناج .تقلخ رصانع ریاس ای تاناویح هب هن میهدیم مدرم هب ار تلزنم

Lتیمسا« اما .دسریم رظن هب یرتمهم صخش دوشیم هدیمان »تیمسا ،روهمج سیئر« ای »هرگنک مرتحم هدنیا 
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 یناسنا چیهً ابیرقت دریمیم یسگم یتقو .دنزاسیL دوبدای راثآ اهیرتکاب یارب مدرم .درادن ار موهفم نیا »یرتکاب

 .دنکیL یراز و هیرگ

 یهنایارگتقلخ یاههاگدید و ییارگناسنا نایم اهشزرا توافت .تسین یخیرات ای یموهفم یعوضومً افرص نیا

 یربارب فادها دربشیپ یارب ار دوخ ناج ،روینوج گنیک رتول نیترام .دنراد نیداینب و قیمع تیمها ناسنا شزرا

 یگدنز زا تی[ح شبنج رد یریذپانیگتسخ روطهب رفن نارازه نونکا .دادن هایس یاهیرتکاب یدنورهش قوقح

 تاجن ار هدشندلوتم یاهسوریو ناج هک تسین نیا اهنآ فده ،دننکیم راک )نینج طقس اب هلباقم شبنج(

 یزیچ میوش ادج تقلخ زا رگا ،میباییمرد ار اهناسنا شزرا نامدوجو قمع رد راکدوخ روطب ام دنچره .دنهد

 .دنامیL یقاب ضحم ییوگهوای و یچوپ زج

 ن[یارب ردقچ و میشاب راکتسرد ات تسا مهم ردقچ هکنیا هرابرد حوضو هب رالوکس ییارگناسنا هک منادیم نم

 ظاحل زا نم اما .دناریم نخس رایسب ،مینک شالت تبحم و راکتبا و یدازآ و یناسنا شزرا یارب هک دراد تیمها

 ام أشنم هک دیوگیم یفرط زا هک مدوب هدیدن یفسلف ییارگناسنا عون نیا زا رتزیگناتقر یزیچ چیه یلقع

 دیدپ هتخای زا یفداصت روط هب هک میتسه یاهتفایلماکت یاهیرتکاب ام و تسا یناهیک فداصت کی اهناسنا

 و أدبم نیب رد لاحنیااب اما ،میتسه یچوپ و یتسین هاچ رد طوقس و مدع و یدوبان هب موکحم تیاهنرد و میدمآ

 .مینکیم ادیپ یدایز رایسب تیمها ناهگان نامدصقم

 یزیچ هچ .دینک تبحص یهابت و یچوپ رد نداتفا و هناروکروک ن[یا هرابرد .دینک تبحص اهوزرآ و تالیخت هرابرد

 نایارگناسنا هب تسار و کُر نم .میهدب ییاهب هتفایلماکت یاهیرتکاب تیمها هب هک تسا نیا زا رتهدوهیب

 دیفس یاهیرتکاب هک تسین مهم میارب نوچ ،دینکن تبحص ناسنا تلزنم و شزرا هرابرد نم اب« :میوگیم رالوکس

 تساکولوه رطاخ هب یسک هچ هتخای هک تسین مهم میارب و .هایس یاهیرتکاب ای دناهتسشن سوبوتا تشپ رد
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 لیلد شیارب ،میهدب یتیمها ناشتلزنم و شزرا و اهناسنا هب تسا رارق رگا .تسا هدش دوبان یاهتسه

 ».مهاوخیم

 دیاب و .دیروایب میارب یلیلد هک تسا رتهب ،دیناوخیم ارف اهناسنا یارب هناتسود عون ای هناراکادف لمع هب ارم رگا

 هک مینکن تباث رگا نوچ .میتسه مدرم نامدوخ نوچ مینک کمک مدرم هب دیاب ام هک دشاب نیا زا رتهب ناتلیلد

 اطعا ضحم تاساسحا هیاپرب هک یقوقح و قح و .تسا یساسحا الماک هیضق ،دراد یموهفم و انعم ندوب مدرم

 تلزنم و نأش رگا اما .دنربب زین نیب زا دنناوتیم دنهدیم هک ار هچنآ تاساسحا .دنوریم نیب زا تیاهنرد دنوشیم

 میتسه اراد ار یناسنا یداینب قوقح سپ ،دسانشیم تیمسر هب ار نآ نامگنهرف و تسا هداد ادخ ار نامیناسنا

 .مینک راتفر یدرف حطس رد کی هب کی یتح و نوناق قبط صاخشا اب دیاب هنوگچ دیوگیم ام هب هک

 بلطم نیا .تسا لورپسا .یس.رآ زا میراد رواب هچنآ باتک زا هتفرگرب �م نیا زا ییاهشخب :راتساریو تشاددای

 .دش رشتنم ۲۰۱۷ لاس رد راب نیلوا

 

 رد Saint Andrew's Chapel اسیلک یهدننک انب و رینوگیل تامدخ نامزاس راذگنایانب ،لورپسا .یس .رآ رتکد

 شیب و هدوب Reformation Bible College هاگشناد سیر نیلوا ناشیا .تسا هدوب ادیرولف تلایا ،دروفنس رهش

 .درک هراشا "ادخ تیسودق" هب ناوتیم هک هدروآرد ریرحت هتشر هب باتک دلج دص زا

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


