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 ؟تشاد ترورض تاحالصا ارچ

 یِرِفداگ تربار .ویلبد

 هک مینیبیم و ،دنکیم شنزرس ار سرطپ یسیع هک میتسه نآ دهاش دیدج دهع رد یتح .دراد زاین تاحالصا هب هراومه اسیلک

 ،لاحنیعرد .تشاد دهاوخ زاین تاحالصا هب هشیمه اسیلک ،دنراکهنگ هراومه نایحیسم هک ورنآزا .دنکیم بیدأت ار نایتنرق سلوپ

 ؟ددرگیم لدب قلطم ترورض هب ،زاین نیا ینامز هچ هک تسا نیا دوشیم حرطم ام یارب هک یلاؤس

 روظنم هب اما .تشاد ترورض و تیروف تاحالطصا اهنآ رصع رد هک دندوب هدیسر هجیتن نیا هب مهدزناش یهدس گرزب نارگحالصا

 هب زاین و تسا pاسً اتاذ اسیلک دنتشاد رارصا هک یناسک اب ،وس کی زا .دنتسج یرود طیرفت و طارفا بطق ود زا اسیلک حالصا

 یهمه هک درک انب ییاسیلک ناوتیم دندوب دقتعم هک ار یناسک هاگدید ،رگید یوس زا .دندرک تفلاخم درادن نیداینب تارییغت

 حالصا ار شدوخ هراومه شدوخ تسیابیم نینچمه یلو ،تشاد زاین نیداینب تاحالطصا هب اسیلک .دندرک در دشاب لماک شتایئزج

  .دندوب هدیسر یدنبعمج نیا هب سدقم باتک یهعلاطم قیرط زا نارگحالطصا .دنک

 هب هضرع یارب ،اسیلک تاحالطصا یارب یاهیعافد تساوخ نولاک ناج زا ،گروبسارتسا رگحالطصا ،رسوب نیترام ،۱۵۴۳ لاس رد

 هک تسنادیم رسوب .دروآرد شراگن هب ،دوش رازگرب ریپسا رد ۱۵۴۴ لاس رد دوب ررقم هک مجنپ لراش روتارپما یتنطلس یاروش

 نیا رب و ،دندوب اسیلک رد تاحالصا دقتنم هک هدش هطاحا ینارواشم طسوت ،دوب مور کیلوتاک یاسیلک یوریپ شدوخ هک ،روتارپما

  .تسا ناتستورپ نامرآ زا عافد یارب مداخ نیرتهب نولاک هک دوب هدیقع

 یهلاسر نیا .»اسیلک حالطصا ترورض« :دروآرد ریرحت یهتشر هب ار شراثآ نیرتهب زا یکی هجیتن رد و تفریذپ ار شلاچ نیا نولاک

  .تسا راصعا یما� رد تاحالطصا نامرآ نایب یاههویش نیرتهب زا یکی یرایسب رظن زا اما ،درکن عناق ار روتارپما مهم

 هک دوب جنرغب نانچ عاضوا دیوگیم وا .دوب »کلهم و ناوارف« ضارما هب التبم اسیلک هک دناقفتم همه دیوگیم ادتبا رد نولاک

 هدیقع نیا اب وا .دننا� »دنک یاهیدوبهب« رظتنم ای دنریذپب ار تاحالطصا یارجا رد »یرتینالوط ریخأت« دنتسناوتی� نایحیسم

 نارگید و رتول دنوادخ« هک دراد دیکأت ،ضوع رد .دنکیم تفلاخم دندش » زیمآرفک و هنالوجع یاهیروآون« بکترم نارگحالطصا هک

 تقیقح طقف و دناهدش دیدهت تیحیسم یاههدولاش هک درکیم هدهاشم نولاک .»دننک تظفاحم ام نید تقیقح زا« ات »تخیگنارب ار

 .دوش اسیلک یزاسون ثعاب دناوتیم یسدقمباتک
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 اسیلک حور و مسج روکذم یاههطیح دیوگیم وا .تشاد رظن دم دنتشاد تاحالطصا هب زاین هک ار اسیلک تایح زا هطیح راهچ نولاک

 تسا لکشتم اسیلک ندب .»اهناسنا تاجن« و »دنوادخ لوبق دروم و بان شتسرپ« زا تسا لکشتم اسیلک حور .دنهدیم لیکشت ار

 یارب اهنآ .دنتسه اسیلک تاحالطصا تاشقانم ساسا تاعوضوم نیا ،نولاک رظن زا .»اسیلک ینارمکح« و »یبهذم مسارم ماجنا« زا

  .دنتسه ریسفت لباق یتسرد هب سدقم نوتم یاههزومآ یوترپ رد طقف و دنراد ترورض اسیلک تایح

 هب هراومه وا اما ،میوش بجعتم دنکیم یقلت اسیلک تاحالطصا یهلئسم نیلوا ار دنوادخ شتسرپ نولاک هکنیا زا ام تسا نکمم

 فرحنم و نیغورد شتسرپ یهزادنا هب زیچ چیه« :دوب هتشون وتلوداس لانیدراک هب باطخ رتشیپ یو .درکیم یراشفاپ عوضوم نیا

 .دشاب ادخ یاهرایعم رب ینتبم تسیابیم تاقالم نیا و ،مینکیم تاقالم ادخ اب شتسرپ نمض ام .»دزادنای� رطخ هب ار ام تاجن

 ای میاهدروآ دورف میلست رس نآ هب و هتفریذپ دوخ رادتقا و تیعجرم ناونع هب ار ادخ مالک یتسار هب ایآ هک تسا نآ رگناشن ام شتسرپ

 یتسرپتب زا یاهولج مه و تسا ل�عا ساسا رب یگدرمشلداع هب رواب یعون مه دشاب ام تسد یهتخاس هک یشتسرپ .ریخ

  .دشابیم

 :یگدرمشلداع یهزومآ ینعی ،دسریم رظن هب تاحالصا یهلئسم نیرتگرزب بلغا هک دزادرپیم یعوضوم هب نولاک سپس

 ،دنوادخ یهناضایف ششخب یهیاپ رب طقف وا ،تفرگ راکب ناوتب درف ل�عا یارب هک یفیصوت ره زا رظنفرص ،میدقتعم ام

 ،دنکیم لوبق یدنزرف هب یسیع رد ار وا ناگیار تروصب ،ل�عا اب یطابترا چیه نودب ،دنوادخ اریز ؛دوشیم هدرمش لداع

 زا یگدرمشلداع ار نیا ام .تسا هدوب وا نآ زا تلادع نآ ییوگ هکنانچ ،دوشیم بوسحم لداع یسیع تلادع قیرط زا

 هار اهنت هک درادب نیقی و دوش یهت و یلاخ ،ل�عا هب نانیمطا زا درف هکنیا ،رگید یترابع هب ،میمانیم ن�یا قیرط

 هراومه ناهج هک یاهتکن .تسا هدش هتفرگ ماو حیسم زا و درادن دوجو وا رد هک تسا یتلادع ،دنوادخ هاگشیپ رد ششریذپ

 ره ،ناسنا هک تسا روصت نیا رد ،)تسا هتشاد دوجو راصعا یما� ردً ابیرقت اطخ نیا اریز( دوریم ههاریب هب نآ رس رب

  .تسا دنوادخ تمحر یهتسیاش ل�عا یهطساو هب یدح ات نانچمه ،دشاب �زج صقن راچد ردق

 دیاب .اسیلک ینارمکح و یبهذم مسارم :دنرادروخرب اسیلک ندب تی�ح زا دنهدیم لیکشت ار اسیلک حور هک نیداینب لئاسم نیا

 نادجو هک ،ار یگماکدوخ عاونا یما� دیاب اسیلک ینارمکح .درک ایحا ار سدقمباتک رد یبهذم مسارم یهداس و بان دربراک و انعم

  .در�ش دودرم ،دهدیم دنویپ ادخ مالک فالخ رب ار نایحیسم
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 دوجو تاحالصا هب زاین دوب نولاک یهغدغد هک ییاههطیح زا یرایسب رد هک میسریم هجیتن نیا هب مینکیم هاگن اسیلک هب هک زورما

 اب و مینک اعد دیاب اما .درک دهاوخ حالصا ار اسیلک هک تسادخ حور و مالک طقف ،تیاهن رد .دراد ترورض تاحالصا هکلب و دراد

 .دتفایب قافتا ام رصع رد تاحالصا نیا ات مییا� شالت لماک یرادافو

 

 .دـــشابیم رینوگیل تامدخ نامزاـــس رد راکمه نیملعم زا یکی نینچمه و هریدم تیه سیئر ناونعب ،یِرِفداگ تربار .ویلبد رتکد

 Westminster Seminary تایهلا هاگـشناد رد یراختفا سییر نینچمه و اـسیلک خیرات رد یراختفا داتـسا ناونعب نامزمه ناـشیا

California ۶ رد هعومجم نیا هک دــشابیم رینوگیل تامدخ نامزاــس رد اــسیلک خیرات یــسررب سرد ملعم یِرِفداگ رتکد .دنتــسه 

 :درک هراـشا اجنیا رد اهنآ زا یـضعب هب ناوتیم هک دنـشابیم رایـسب یاهباتک یهدنـسیون یِرِفداگ رتکد .تـسا هدـش هئارا تمـسق

God’s 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


