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 ؟تسا هدش ما* تاحالصا ایآ

 لورپسا .یس .رآ

 رد« :تسا هتشون نانآ زا یکی .دناهداد ماجنا عوضوم نیا یور ییاهیسررب ،ممانیم »قباس یاهلاکیلِجنَِوا« ار اهنآ نم هک یناسک

 رد اهلاکیلِجنَِوا نیا زا رگید یکی ».تسین حرطم ام یارب یگدرمشلداع یهلئسم ،نونکا یلو ،تفگیم تسرد رتول ،مهدزناـش نرق

 یهراـبرد ،مهدزناــــش نرق رد تاـحالـــصا یهـثحاـبم« :داد یرظن نینچ ،مدوب هدرک تـکرش نآ رد هـک یتاـعوبطم یـــسنارفنک

 هک تـسا هدرک لالدتـسا یباتک رد یرگید ییاپورا نادیهلا ».چیه رس رب دوب رایـسب یوهایه ،نiیا یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع

 هک میهجاوم دارفا زا یهوبنا اب ام .دیآیo رiـش هب یمهم یهلئـسم ،اـسیلک رد رگید نiیا یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع یهزومآ

 .دنتسه ضرتعم یزیچ هچ هب تبسن هک دناهدرک شومارف حوضوهب یگمه اما ،دنمانیم )ضرتعم( ناتستورپ ار دوخ

 نابلطحالـصا هک میراد رطاخ هب ،نiیا یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع یهزومآ تیمها یهرابرد رصاعم یاهیبایزرا یخرب فالخرب

 یهزومآ هـب اــــسیلک طوقـــس اـی یرادـیاـپ هـک دوب نیا رتول فورعم یهدـیقع .دـنتـــشاد تواـفتم یدـید ،مهدزناــــش نرق رد یتموکح

 ییالول یگدرمــشلداع تفگیم ،رگید یاهراعتــسا زا هدافتــسا اب نولاک ناج .دراد یگتــسب نiیا یهلیــسوهب طقف یگدرمــشلداع

 یگدرمشلداع هک نیا رب ینبم درک هدافتسا یاهراعتسا زا رَِکپ .یآ .یِج ،متسیب نرق رد .دخرچیم نآ روحم لوح زیچهمه هک تسا

 رود دن~ردق یهراعتـسا نیا زا اهدعب رَِکپ ».دنکیم لمح دوخ یهناـش رب ار اههزومآ رگید هک تـسا یـسلطا« نiیا یهلیـسوهب طقف

 .تسا »لیجنا تايئزج زا « نiیا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع هک دروآ یور فیعض یهراعتسا نیا هب و دش

 رد ؟تــسا هداتفا قافتا یرییغت هچ ،نونکات مهدزناــش نرق زا هک تــسا نیا میــسرپب دوخ زا دیاب تاثحابم نیا وترپ رد هک یــشــسرپ

 هزورما .دناهدـش رتاریذپ و ندمتم رایـسب یتایهلا تاثحابم هب تبـسن مدرم هک نیا بوخ ربخ .میراد دب یربخ و بوخ یربخ ،خـساپ

 یاهلاــس رد ،نینچمه .دنهدیo شاهجنکــش اپ و تــسد ندیــشک اب ای دننازوــسیo ار یــسک ،اههزومآ رد فالتخا رس رب رگید

  یماهلا و نیزگیاج یهرافک ،حیـسم تیهولا دننام ،تیحیـسم ینیدتـسار یتایح دراوم رگید رب مور یهعماج یراـشفاپ دهاـش هتـشذگ

 .دناهدیــشوپ مــشچ لکهب اههزومآ نیا زا هاوخیدازآ یاهناتــستورپ زا یرایــسب هک تــسا یلاح رد نیا .میاهدوب سدقمباتک ندوب

 مهدزون نرق رد .تـسا هدرکن رییغت زین یقالخا تیبـسن و نینج طقـس دننام یقالخا مهم لئاـسم هب تبـسن مور عـضوم هک مینادیم

 زا ،ناـکیتاو یاروـــش نیمود رد متـــسیب نرق رد .دـیماـن »نکفاهـقرفت و راذـگتـعدـب« ار اـهناـتـــستورپ مور ،ناـکیتاو یاروـــش نیلوا رد

 نیا دب ربخ ،لاحره هب .تــسا دوجوم فلتخم یاهاروــش نحل رد زراب یتوافت .دندرک دای »هدــش ادج ناردارب« بقل اب اهناتــستورپ
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 هب ،مهدزناـش نرق زا ،درکیم ادج مور یاهکیلوتاک زا ار نیدتـسار یاهناتـستورپ ،شیپ اهنرق هک ییاههزومآ زا یرایـسب هک تـسا

 ،پاپ یریذپان شزغل یهزومآ .دناهدـش عـضو ریخا لاـس ۱۵۰ رد ًالمع یـسانـشمیرم مهم ماکحا ما~ .دناهدـش لیدبت ینiیا لوـصا

 و فیرعت ناکیتاو یاروـش نیلوا رد ۱۸۷۰ لاـس رد یمـسر روطهب ،تـشاد دربراک شایمـسر فیرعت زا شیپ اهتدم زا عقاو رد هچرگا

 ،ریخا یاهلاــس رد مور یهعماج ،نینچمه .دــش هتفرگ رظن رد )تــسا یرورض تاجن یارب نآ هب نiیا( ینiیا یلــصا یهباثمهب

 زا تنرت فیرعت لماـش ،تنرت یاروـش یاههزومآ دیدرتیب هک تـسا هدرک پاچ ار کیلوتاک یاهخـساپ و شـسرپ زا یدیدج یهعومجم

 ار نiیا یهلیــسوهب طقف یگدرمــشلداع یتاحالــصا یهزومآ اروــش هک ار نیا ،بیترت نیا هب و( دنکیم دییأت زاب ار ،یگدرمــشلداع

 لiعا یهنیجنگ و اههمانشزرمآ ،خزرب �اع ِیمور یاههزومآ نـشور دییأت ،تنرت ددجم دییأت .)دنکیم دییأت زین ،درک )تنعل(iیتانا

  .تسا هتشاد هارمه هب زین ار نیسیدق کین

 نوتروه لکیام ،دنتـشاد نiیا یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع یهزومآ ینونک تیمها یهلئـسم رس رب نانادیهلا هک یاهثحابم رد

 ثحب »؟تــسا هدــش لوا نرق لیجنا ندــش تیمهایب بجوم هک هداتفا یقافتا هچ ،ریخا یاهههد رد« :درک حرطم ار شــسرپ نیا

 ،لاح نیع رد .تـشاذگ یـسدقمباتک تقیقح یهیـشاح زا یئزج ار نآ ناوتب هک دوبن تایهلا یـصـصخت یهلئـسم یگدرمـشلداع

oلمع دیاب هنوگچ« هک شـسرپ نیا .دوب اهفرح نیا زا رتارف رایـسب وهایه نیا .مینادب چیه رس رب وهایه ،هناراگناهداـس ار نآ دـشی 

 .دناهتفرگ رارق ادخ بضغ ضرعم رد هک یناسک ما~ یارب ،تسا یتایح یشسرپ مه زونه »؟مبای تاجن ات منک

 .دراذگیم تـسد لیجنا تقیقح بلق رب تـسرد شـسرپ نیا خـساپ اریز ؛میهدیم نآ هب هک تـسا یخـساپ ،شـسرپ نیا زا رتیتایح

 رب ار دارفا ندوبن ای ندوب لداع ادخ هک—دنکیم دییأت مه زونه و—درک دییأت ،تنرت رد شاییاهن یسررب رد مور کیلوتاک یاسیلک

 رد و دوریم منهج هب ،تلاح نیرتدب رد ،دـشابن رادرکتـسار ،نطاب رد درف رگا .دنکیم یرواد ناـش»ینطاب یرادرکتـسار« یانبم

 خزرب �اع هب ،دـسرب لاـس اهنویلیم هب تـسا نکمم هک ،یتدم یارب ،)دـشاب هدنام یقاب یـصلاخان ،شایگدنز رد رگا( تلاح نیرتهب

 اهنت هک دنرواب نیا رب اهنآ ؛دراد راکـشآ یتوافت ،یگدرمـشلداع یهرابرد اهناتـستورپ و سدقمباتک هاگدید اب هلئـسم نیا .دوریم

 هبً اعقاو درف هکنیا ضحمهب ،بیترت نیا هب .دوــشیم بوــسحم نارادنiیا یارب هک تــسا حیــسم تلادع ،ام یگدرمــشلداع یانبم

 یهلئــسم .دنکیم تفایرد ،حیــسم یباــستنا تلادع یهطــساوهب تــسا یرورض شتاجن یارب هک ار هچنآ ما~ ،دروایب نiیا حیــسم

 دای »هناگیب یتلادع« مان اب نآ زا رتول هک تـسا یتلادع نآ ای ؟تـسا مدوخ تلادع ،نم یگدرمـشلداع یانبم ایآ :تـسا نیا یـساـسا

 ،نونکات مهدزناـــش نرق زا ؟حیـــسم تلادع ،عقاو رد و رگید یدرف تلادع—تـــسام دوجو زا جراخ و ادج ام زا هک یتلادع ؛دنکیم
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 مور هک تـسا نیا رد توافت .تـسا راوتـسا ضیف رب و حیـسم رب ،نiیا رب یگدرمـشلداع هک دناهتـشاد دیکأت نیا رب هراومه مور میلاعت

 هدـش هداد ضیف ربانب طقف و دوـشیم تفایرد نiیا اب طقف ،دـشاب حیـسم یهلیـسوهب طقف یگدرمـشلداع هک تـسین دقتعم نانچمه

 چیه ،تــسا هداتفا رود لداع ییادخ زا هک یــصخــش دزن .تــسا شداــضتم و تاجن نیب توافت ،عــضوم ود نیا نیب توافت .تــسا

 .درادن دوجو نیا زا رتمهم یعوضوم

 لیجنا رکنم ،درک موکحم ار نiیا یهلیسوهب طقف یگدرمشلداع رب ینبم یسدقمباتک یهزومآ مور کیلوتاک یاسیلک ،نامز نآ رد

 ¦فرگ رظن رد اب .دمآیo باـسح هب عوـرشم و ینوناق ییاـسیلک رگید ،یحیـسم ینیدتـسار لوـصا رگید دییأت زا رظن فرص و دـش

 یلمع ،ربتعم ییاــسیلک یهباثمهب شنتفریذپ ،دزادرپیم تاجن یهرابرد یــسدقمباتک یهزومآ راکنا هب نانچمه اــسیلک نیا هکنیا

 چیه هک یتقو حلــص مالعا اما ،تــسا تــسردان یــسایــس ظاحل زا یتایهلا یریگرد هک مینکیم یگدنز ینارود رد ام .تــسا کلهم

 .تسا لیجنا حور و بلق هب تنایخ زین درادن دوجو یحلص

 

 ،دروفنـس رهـش رد Saint Andrew's Chapel اـسیلک یهدننک انب و رینوگیل تامدخ نامزاـس راذگنایانب ،لورپـسا .یـس .رآ رتکد

 ریرحت هتـشر هب باتک دلج دـص زا شیب و هدوب Reformation Bible College هاگـشناد سیر نیلوا ناـشیا .تـسا هدوب ادیرولف تلایا

 .درک هراشا "ادخ تیسودق" هب ناوتیم هک هدروآرد

  .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


