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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مود لصف
  هرواشم و یناحور بتکم

 
 صاخشا یضعب .تسیچ بتکم مینیبب تسا مزال ،دھد یم ار طاقتلا ٔھلئسم یوگباوج ،بتکم رگا
 .دنراد نآ زا یفیعض تخانش زین یرگید یرایسب و ،تسیچ بتکم دنناد یم دننک یم رکفً اھابتشا
  .درک یسررب یلک ٔھنوگب ار عوضوم تسا مزال لیلد نیا ھب
 ھصالخ روطب ار لاؤس ود نیا باوج ادتبا دیراذگب ؟دراد هرواشم اب یا ھطبار ھچ و تسیچ بتکم
  .مزادرپب کی رھ یقمع بناوج ھب سپس و ،مھدب
 یم ھتفگ فلتخم یاھ عوضوم ھب عجار مالک ھچنآ زا “یلوصا یتشادرب” بتکم ،هداس ترابع ھب
 لاثم ناونعب( هدرک یئاسانش دنشاب یم یعوضوم ھب طوبرم ھک ار ادخ مالک زا یتایآ ،بتکم .دشاب
 و ،دھد یم رارق تاجن ریسم رد ،دنک یم ریسفت دوخ نومزم رد ،)ھتفگ ادخ ھب عجار مالک ھچنآ
 رھ نوچ و .دزاس یم مھارف ار دشاب یم یصاخ عوضوم اب ھطبار رد  نآ زا ھک یشزومآ
 ام ھب یا ھیآ ھچنآ ،بناوج زا کی رھ ٔهدودحم رد ،دراد یفلتخم بناوج یگدنز رد یعوضوم
 تشادرب ات ،)دنشاب یم لمکم ای و ھمیمز ھک یتایآ( دنک یم ھسیاقم رگید تایآ اب ار هداد شزومآ
 زا یعومجم بتکم ،تفگ ناوت یم ھجیتن رد .دیآ تسدب ھتفگ عوضوم ھب عجار مالک ھچنآ زا یلماک
  .دشاب یم )ھتخاس مھارف ھک یشزومآ( ھتفگ یعوضوم ھب عجار ادخ مالک ھچنآ مامت
 یم انحوی ١۴ لصف رد .دراد ناسنا یلمع یگدنز رب یریثات ھچ بتکم مھد ناشن یلاثم اب دیراذگب

 :میناوخ
 

 ١۴ انحوی
 ]تسا نم زا یشک طخ[ ،دینک تساوخرد نم مان ھب ھچنآ رھ و :١٣

  ،داد مھاوخ ماجنا ار نآ نم  
 .دبای لالج رسپ رد ردپ ات   

  ،دیھاوخب نم زا نم مان ھب یزیچ رگا :١۴
 .داد مھاوخ ماجنا ار نآ  

 
 یم مھارف )اعد رد( ار میھاوخب ھک یزیچ رھ تفایرد دیلک دسر یم رظنب تایآ نیا ،بتکم نودب

 و ھظعومرد ؛دننک یم ار تشادرب نیا دنرادن بتکم یارب یشزرا ھک یناسکً الومعم و( .دزاس
 رد دیناوت یم ،دیھاوخب ھک زیچ ھمھ ھلب .زیچ ھمھ ینعی ؟ھچ ینعی ھچ رھ” دنیوگ یم دوخ هرواشم
 ای ؟تسیچ )٢(“نم مان” زا روظنم دسرپ یم ھک( ناشبتکم یتیافک یب ٔھجیتن رد .)“!دیروآ تسدب اعد
 ھتشاد روظنم اعد یارب یطیارش ھچ رگید تایآ و ؟)٣(هدش فرصم ھنوگچ رگید یاج رد طرش نیا
 تسد زا ار ناشنامیا یگتسکشلد اب و )دننیب یم نینچ ار ادخ( هدش هارمگ یرایسب نایحیسم ،)“؟دنا
 اھنآ ھب ،دندوب ھتشاد ار بتکم زا یفاک ٔھعلاطم رگا !هدوب حیسم یتیافک یب ھبرجت نوچ .دنا هداد
 ١۵ :۵ ؛ ٢،٣ :۴ بوقعی و ؛ ٧ ،۶ :۴ نایپیلیف و ؛ ٢٧ ،٢۶ ،٢۴ ،٢٣ :١۶ انحوی ھک داد یم ناشن
 ،دیاب ار دنراد دوجو تایآ نیا رد ھک یطیارش .دنراد ١۴ ،١٣ :١۴ انحوی اب یکیدزن ھطبار ،١٨ ات

  .دوشن هداد یضاقتم ھب یتسردان ماغیپ ات ،تشاد رظن رد ،دوشن ھتفگ یضاقتم ھب رگا یتح
 یحیسم ٔهرواشم نوچ .مداد ناشن ار دراد هرواشم اب بتکم ھک یمھم ٔھطبار ،دش هدروآ ھک یلاثم رد
 ،ار دیوگ یم یعوضوم رھ ھب عجار مالک ھچنآ مامت دیاب نارواشم ،تسا ادخ مالک لوصا ھب یکتم
 .دنشاب نایضاقتم حیحص یامنھار دنناوتب ات دننادب
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 نایضاقتم یدیماان و یماکان ،دنوش یم وربور نآ اب یحیسم نارواشم ھک یا هدمع لئاسم زا یکی 
 تشادرب رطاخب و .دریگ یم ھمشچرس مالک بتکم کرد مدع زا زین یدیما ان و یماکان نیا .)٣(تسا
 کش ای ،سپس و .)اعد زا هدافتسا ءوس دننام( دنوش یم یناوارف تاھابتشا راچد ،ادخ زا حیحصان
 دنیوگ یم یضعب و ،تشاد دنھاوخ )دوخ تاجن ای( دوخ ھب کش ای ،دومن دنھاوخ مالک تیلباق ھب
  .)“متسین سلوپ نم یلو ،دھد ماجنا دناوت یم سلوپ دیاش”(
 لیلحت و ھیزجت رگا .تسا ریذپان بانتجا ،دریگ یم ھمشچرس یدیماان و کش زا ھک یگقالع یب
 تسناوت یم ،دیدرگ یم ھئارا هرواشم و ھظعوم رد ،دراد ھک یناحور داعبا نتفرگ رظن رد اب ،مالک
 یحیحصان بتکم ھک ینایضاقتم صوصخ رد ھک تسا رطاخ نیا ھب و .دروآ یاجب ار یرگید جیاتن
 داعبا تسا یرورض یدراوم نینچ رد .تشاد زین ار یبناج لئاسم راظتنا دیاب ،دنا هدرک تفایرد ار
  .دنوش نشورً الماک )بتکم( لئاسم یناحور
 ھک یا ھطبار و لماک داعبا( دنوش نشور تایآ بتکم تسا مزال اھنت ھن یحیسم ٔهرواشم تمدخ رد
 .دروآ تسدب ار دراد مزال ھچنآ یضاقتم ات دومن ظاختا دیاب ار یتھج نینچ ھکلب ،)دنراد مھاب
 .درک دھاوخ لقتنم یضاقتم ھب ار دوخ یناحور یاھ فعض ،ھتفاین ار حیحص بتکم ھک یرواشم
 تسد رد یحیحص بتکم شناد ھک ،ددرگ یم داجیا ینامز اھنت هرواشم و ظعو رد یئاناوت و رابتعا
 نایسیرف و نایالم یاھ فرح نوچ .)۴(درک تبحص رادتقا اب ناوت یم ھک تسا تقونآ .دشاب هدوب

  :دیسر یم رظنب ھتسجرب و رادتقا اب حیسم یسیع یاھ فرح ،دوب یزاب ھتفس
 

 ٧ یتم
  ،داد یم میلعت رادتقا اب اریز :٢٩

 .ناشیا نید یاملع دننام ھن 
 
 دوب یا ھعزانم و ثحب ساسا رب ھکلب ،دوبن مالک بتکم و ریسفت ساسا رب ناشسیردت دوھی نایالم 
 زین یحیسم نارواشم ھک تسین بجعت .)١٣ :٧ سقرم( دنتشاد “دوخ اھتنس” و خیرات رس رب ھک
  .ھتفای جاور ناشنایم یزادرپ نامگ و یزاب ھتفس ،حیحص بتکم یاجب .دنرادن یرادتقا هزورما
 هدرک یفاک کرادم ذخا و یسانشناور ٔھعلاطم رد ار یزارد نایلاس ،“رواشم” نایحیسم هزورما
 و لوصا .تسا ادخ اب ینمشد یراک نینچ ھب تسد .دنتسین شیب یدتبم ادخ مالک شناد رد اما ،دنا

 جیاتن ات دراد هدافتسا ھب مزال ھکلب ،ددرگ مضھ و ھتفای ھعسوت ات درب یم تقو اھنت ھن بتکم ٔهویش
  .دیامن داجیا ار یبولطم
 تسا نیا باوج “؟دننک یمن هدافتسا ادخ مالک زا رگید نارواشم ارچ” دنسرپ یم نم زا نایضاقتم
 دب ناشتین ھک تسین نیا مروظنم .دنراد ار مزال یگدامآ بتکم ظاحل زا ھک دنتسھ یمک دارفا ھک
 نیا اما .دنا هدرک دنراد ھک یمھف کدنا زا هدافتسا رد یا ھناروالد ششوک یضعب ،سکعب و ،تسا
 ھنوگچ .)۵(دوبن راوتسا یحیحص ساسا و ھیاپ رب نوچ ،دوب هدروخ تسکش زاغآ زا اھ ششوک
 ،Berkhof(۶) فاھکرب بتکم باتک زا یربخ ،درادن دوخ نابز رد ار ریسفت ٔھملک یتح ھک یرواشم
 یب دراد مالک تخانش رد بتکم ھک یتیمھا و ،)٧(دراد Kittel لتیک بتکم گنھرف زا یتخانش ای

  ؟درب راکب یگدنز لئاسم ھب ار ادخ لح هار دناوت یم ،دشاب یم ربخ
 دراد ار مالک بتکم زا یئادتبا تخانش لقع دح هدنناوخ ھک ما هدرک نیا رب ضرف نم ،باتک نیا رد
 اجنیا مھاوخ یمن نم اما .)دنکب ار مزال تشادرب ،ندناوخ ٔھمادا رد تسناوت دھاوخ ھک یا ھنوگب(
 تسین نیا نم فدح .منک یرود تسھ تسد رد ھک یشزومآ زا مھاوخ یمن( مھدب سرد ار بتکم
 .)منک بتکم سیردت باتک ھب لیدبت ار باتک
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 :تسا نیا مھد ماجنا مھاوخ یم ھچنآ
 
 و ،دراد بتکم ھب زاین یحیسم رواشم مھد ناشن )١(
 .دراد یحیسم ٔهرواشم یلمع و یرکف لوصا رد ھک )یتایح یشقن تفگ ناوت یم( یشقن )٢(
 
 بسح رب یرواشم رھ .دشاب رواشم بتکم نودب دناوتب )رگید نایدا زا یتح( یسک درادن ناکما

 ،راکفا رد یرییغت تسناوت دھاوخن وا .دراد ھک دنک یم یبتکم یگدرپس رس رب تلالد ،دوخ تعیبط
 ناشن نم .ددرگ دوخ بتکم دراوً اقیمع رگم ،دنکب یسک راتفر و ،طباور ،ھیحور ،اھ شزرا ،دیاقع
 ،یویند ای دشاب سدقم باتک وریپ ،هاگآ دوخان ای دشاب ھناھاگآ ،بتکم لوصا ھب یگتسباو ھک ما هداد
 .تسا بتکم لماشً انیقی ،دب ای دشاب بوخ بتکم
 )٢( ،دوش انشآ هدیسر نآ ھب ھنوگچ و دراد ھک یگتسباو عون اب )١( تسا مزال تروص نیا رد
 ات دنک بتکم ٔھعلاطم ھب ھمادا )٣( و ،دنکب ادخ مالک بولطم بتکم ساسا رب حالصا و رظن دیدجت

 .دراذگب هرواشم تمدخ رب ار دوخ بولطم ریثات ،نآ ٔهزات قیاقح
 ؛تسا ینامسج یا ھطبار دننام یحیسم ٔهرواشم اب بتکم ٔھطبار ھک میوگب مناوت یم ،ھصالخ رد
 یگتسباو هراشا ،)نآ نادقف ای( یا ھملک و راتفر رھ .دناسر ماجنا بتکم نودب ناوت یمن ار هرواشم
 یرگید زا ار یکی دیابن .دزاس یم انب ار هرواشم بتکم شزومآ ،رگید بناج زا و .دراد بتکم ھب

 .درک دھاوخ دراو ھمطل ود رھ ھب دوش نینچ رگا ؛درک ادج
 
 
 
 
 مود لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 قرف هدش هدافتسا تاحالطصاً الومعم اما ،دنک یم قرف ناشبتکم ساسا ھک تسین نیا روظنم )١(

 .درک گنھامھ مھاب دیاب ار اھ قرف نیا .دنراد
 ٢١ :١۵ انحوی لاثم ناونعب )٢(
 .دینک ھعجارم “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ھب ،دیما ھب عجار )٣(
 ،یبلط تردق و تردق اب تبحص نایم قرف ھب عجار “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک رد )۴(

 .ما هدرک تبحص
 راک هدرتسگ و قیمع ھک یمالک .دندرگ یم یرتشیب تامدص ثعاب اھ ششوک نیا تقیقح رد )۵(

 ادخ ھکلب ،دینک یم زاب فیرحت و بذک یارب یئاج اھنت ھن ،دیربب راکب یحطس یتقو ار دنک یم
  .داد دھاوخ هولج فیعض ار شمالک و

)۶( Louis Berkhof ـ Systematic Theology 
 http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2013/05/31/louis-berkhofs-

systematic-theology-now-free-as-an-ebook/ 
)٧( Gerhard Kittel ـ Theological Dictionary of the New Testament  

http://getebook.org/?p=200578 
 

 
 


