Baptism in the Bible
تؼویذ ثَ فْست کتبة همذعی.
لجل اص ایٌکَ ثَ فْست کبهل هْمْع تؼویذ کتبة همذعی سا ؽشح دُین الصم اعت ًگبُی هختقش ثَ هْمْع تؼویذ داؽتَ
ثبؽین .دس کتبة همذط ػِذ جذیذ خذاًّذ دعتْس داد کَ ایوبًذاساى سا تؼویذ دٌُذ .ثَ ُویي خبهش کلیغبُبی هختلف هغیذی
ایوبى داساى سا تؼویذ هی دٌُذ .اهب ثب یک ثشسعی اجوبلی دس تبسیخ کلیغب هتْجَ هی ؽْین کَ ًذٍْ ی تؼویذ ایوبى داساى ثَ
هْسی کَ دسکلیغبی اّلیَ هشعْم ثْد ثؼذ اص چٌذ فذٍ اص ؽکل اّلیَ خبسج گشدیذ .ایي هشاعن دس کلیغبی اّلیَ ثَ ؽکل
یکغبى ثشگضاس هی ؽذ اهب اهشّصٍ ؽبُذ ایي ُغتین کَ دس کلیغب ُبی اهشّصی ثَ ؽکلی کبهال هتفبّت اًجبم هی ؽْد .ثی
ؽک کالم خذاًّذ اهشّص ُن اص اػتجبس اّلیَ ی خْدػ ثشخْسداس هیجبؽذ .
پْلظ سعْل ثب الِبم اص خذاًّذ ثَ ایوبًذاساى افغظ چٌیي هی گْیذ:
افغغیبى ثبة ۴
 ۵یک خذاًّذ ،یک ایوبى یک تؼویذ
کالم خذا تبکیذ هی کٌذ کَ یک خذاًّذ کَ خذا هی ثبؽذ ّجْد داسد ّ ُویٌطْس تٌِب یک ایوبى ّجْد داسد .یؼٌی ُوبى ایوبًی
کَ سعْالى داؽتٌذ ّ .تٌِب یک تؼویذ ّجْد داسد کَ ُوبى تؼویذی اعت کَ سعْالى هی دادًذ .دبل ثَ کالم خذاًّذ هشاجؼَ
هی کٌین کَ تؼویذ کتبة همذعی سا اص هشیك کالم خذا ثیبهْصین.
چَ ساُی سا لجل اص تؼویذ هی ثبیذ پیوْد؟
اّلیي لذم ثشای تؼویذ گشفتي ایوبى للجی فشد اعت .ػیغی خذاًّذ لجل اص ایٌکَ ثَ آعوبى ػشّج ًوبیٌذ هبهْسیتی ثَ
سعْالى داد:
هشلظ ثبة ۱۶
هأهْسیت ثضسگ
 ۱۵پظ ثذیؾبى گفت “دس توبم ػبلن ثشّیذ ّ جویغ خالیك سا ثَ اًجیل هْػظَ کٌیذُ ۱۶ .ش کَ ایوبى آّسدٍ تؼویذ یبثذ
ًجبت یبثذ ّ اهب ُش کَ ایوبى ًیبّسد ثش اّ دکن خْاُذ ؽذ
دس ایي آیبت ثشای هب هؾخـ ؽذٍ کَ هْمْع هذ ًظش ًجبت اعت کَ هی ثبیذ ثطْس کتبة همذعی اػالم ؽْد ّ ًَ ثطْس
علیمَ ای یب یک آییي هزُجی.
اًغبى ُب ثخبهش ؽٌیذى پیبم ًجبت ثخؼ اًجیل کَ اصهشیك ػیغی هغیخ ثَ فلیت کؾیذٍ ؽذٍ ثَ هب دادٍ ؽذٍ ،ثشای
دسیبفت فیل ّ ثخؾؼ الِی سّی هی آّسًذ .دس کالم خذاًّذ ًْؽتَ ؽذٍ:
سّهیبى ثبة ۱۰
 ۱۷لِزا ایوبى اص ؽٌیذىاعت ّ ؽٌیذى اص کالم خذا.
دس صهبًی کَ ؽخـ هْػظَ ی کالم سا هی ؽٌْد سّح المذط دسک الصم سا ثَ ؽًٌْذٍ هی دُذ ّآى ؽخـ ثب یک اًتخبة
فشدی ایوبى هی آّسد .دس ّالغ اّ ثَ دػْت سّدبًی ثشای ًجبت لجیک هی گْیذ .ایي فشد دس ّالغ لذم اّل سا ثشداؽتَ ّ
ایوبى داس هی گشدد ّ هجك کالم خذا تْعو سّح المذط ایي اهویٌبى دس اّ ثَ ّجْد هی آیذ کَ گٌبُبًؼ ثخؾیذٍ ّ فشصًذ
خْاًذگی خذاًّذ سا ثَ دعت آّسدٍ اعت.
سّهیبى ثبة ۸
ُ ۱۶وبى سّح ثش سّدِبی هب ؽِبدت هیدُذ کَ فشصًذاى خذا ُغتین.
خْة دبال ثؼذ اص ایوبى ًْثت ثَ لذم ثؼذی هی سعذ .ؽخقی کَ ایوبى آّسدٍ دس ایي هشدلَ هی ثبیذ اص گٌبُبى خْد تْثَ
کٌذ .تْثَ ثَ هؼٌبی ثبصگؾت ثَ عْی خذاًّذ اعتُ ّ .ویي هْس اثشاص پؾیوبًی اص گٌبُبى گزؽتَ  .ثؼذ اص ایي هشدلَ ًْثت
ثَ تؼویذ هی سعذ .دس سّص پٌطیکبعت دس ّالغ دس سّص تْلذ کلیغب ثؼذ اص هْػظَ ی پطشط سعْل ُضاساى ًفش ایوبى
آّسدًذ.
ّ اص پطشط ّ عبیش سعْالى عْال کشدًذ کَ دبل چَ ثبیذ ثکٌین؟ پطشط جْاة داد:
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اػوبل ثبة ۲
 ۳۷چْى ؽٌیذًذ دلشیؼ گؾتَ ثَ پطشط ّ عبیش سعْالى گفتٌذ“ :ای ثشادساى چَ کٌین  ۳۸پطشط ثذیؾبى گفت “تْثَ
کٌیذ ّ ُش یک اص ؽوب ثَ اعن ػیغی هغیخ ثجِت آهشصػ گٌبُبى تؼویذ گیشیذ ّ ػطبی سّحالمذط سا خْاُیذ یبفت
دس سّص تْلذ کلیغب (سّص پٌطیکبعت) ثوشٍ ی اّلیي هْػظَ ثغیبس ؽگفت اًگیض ثْد .دس کالم خذاًّذ هی خْاًین کَ دذّدا
ً ۳۰۰۰فش کَ کالم خذا سا اص هشیك هْػظَ ی پطشط ؽٌیذٍ ثْدًذ دػْت ًجبت سا پزیشفتَ ُّوگی ایؾبى تؼویذ گشفتٌذ .ثَ
ُویي تشتیت سعْالى ّ هجؾشیي کالم خذا ثَ کبس سعبًذى هژدٍ ی اًجیل دس اّسؽلین ّ دیگش ًمبه ثَ گْػ دیگشاى اداهَ
دادًذ .یکی اص ایي هجؾشیي کَ اص سّح المذط پش ثْد ثَ ًبم فیلیپظ تْعو سّح المذط عش ساٍ خْاجَ عشایی لشاس گشفت.
ایي خْاجَ عشا کَ اص اّسؽلین ثبص هی گؾت ثش کبلغکَ خْد ًؾغتَ ثْد ّ هؾغْل خْاًذى ثبة  ۵۳اص اؽؼیب ًجی ثْد.
اػوبل ثبة ۸
 ۲۶اهب فشؽتَ خذاًّذ ثَ فیلپظ خطبة کشدٍ گفت “ثشخیض ّ ثَ جبًت جٌْة ثَ ساُی کَ اص اّسؽلین ثَعْی غضٍ هیسّد
کَ فذشاعتسّاًَ ؽْ ۲۷ ”.پظ ثشخبعتَ سّاًَ ؽذ کَ ًبگبٍ ؽخقی دجؾی کَ خْاجَعشا ّ همتذس ًضد کٌذاکَ هلکَ
دجؼ ّ ثش توبم خضاًَ اّ هختبس ثْد ،ثَ اّسؽلین ثجِت ػجبدت آهذٍ ثْد ّ ۲۸ ،دس هشاجؼت ثش اساثَ خْد ًؾغتَ فذیفَ
اؽؼیبی ًجی سا هطبلؼَ هیکٌذ ۲۹ .آًگبٍ سّح ثَ فیلپظ گفت “پیؼ ثشّ ّ ثب آى اساثَ ُوشاٍ ثبػ
فیلیپظ ثَ خْاجَ عشا ًضدیک ؽذ ّ اص خْاجَ عشا عْال کشد آیب هی داًی کَ ًجی دس ایٌجب دس هْسد خْدػ هی گْیذ یب دس
هْسد کغی دیگش؟ خْاجَ عشا جْاة دادً ًَ :وی داًن .فیلیپظ اص ایي فشفت اعتفبدٍ کشد ّ اص ایي لغوت اص کالم خذا ثَ
ػیغی هغیخ اّ سا ثؾبست دادً .تیجَ ی ایي هْػظَ ایوبى آّسدى خْاجَ عشا ّ تؼویذ گشفتي اّ ثْد.
اػوبل ثبة ۸
 ۳۱گفت “چگًَْ هیتْاًن هگش آًکَ کغی هشا ُذایت کٌذ ّ ”.اص فیلپظ خْاُؼ ًوْد کَ عْاس ؽذٍ ثب اّ ثٌؾیٌذّ ۳۲ .
فمشٍای اص کتبة کَ هیخْاًذ ایي ثْد کَ هثل گْعفٌذی کَ ثَ هزثخ ثشًذ ّ چْى ثشٍای خبهْػ ًضد پؾنثشًذٍ خْد،
ُوچٌیي دُبى خْد سا ًویگؾبیذ ۳۳ .دس فشّتٌی اّ اًقبف اص اّ هٌمطغ ؽذ ّ ًغت اّ سا کَ هیتْاًذ تمشیش کشد؟ صیشا کَ
دیبت اّ اص صهیي ثشداؽتَ هیؽْد ۳۴ ”.پظ خْاجَعشا ثَ فیلپظ هلتفت ؽذٍ گفت “اص تْ عْال هیکٌن کَ ًجی ایي سا
دسثبسٍ کَ هیگْیذ؟ دسثبسٍ خْد یب دسثبسٍ کغی دیگش؟”  ۳۵آًگبٍ فیلپظ صثبى خْد سا گؾْد ّ اص آى ًْؽتَ ؽشّع کشدٍ
ّی سا ثَ ػیغی ثؾبست داد ّ ۳۶ .چْى دس ػشك ساٍ ثَ آثی سعیذًذ ،خْاجَ گفت “ایٌک آة اعت اص تؼویذ یبفتٌن چَ
چیض هبًغ هیثبؽذ؟”  ۳۷فیلپظ گفت “ُش گبٍ ثَ توبم دل ایوبى آّسدی جبیض اعتاّ دس جْاة گفت “ایوبى آّسدم کَ
ػیغی هغیخ پغش خذاعت  ۳۸پظ دکن کشد تب اساثَ سا ًگبٍ داسًذ ّ فیلپظ ثب خْاجَعشا ُش دّ ثَ آة فشّد ؽذًذ .پظ
اّ سا تؼویذ داد ّ ۳۹ .چْى اص آة ثبال آهذًذ،سّح خذاًّذ فیلپظ سا ثشداؽتَ خْاجَعشا دیگش اّ سا ًیبفت صیشا کَ ساٍ خْد
سا ثَ خْؽی پیؼ گشفت
دس ایٌجب ثؾبست دٌُذٍ هْػظَ هی کٌذ سّح خذاًّذ دس ثؾبست گیشًذٍ کبس هی کٌذ ّ ثالفبفلَ ثؼذ اص آى تؼویذ فْست هی
گیشد .دس جبیی دیگش اص کالم خذاًّذ هی خْاًین  ،کَ پطشط ثب دیذى یک سّیب تْعو سّح المذط ُذایت هی ؽْد کَ ثَ
خبًَ یک افغش سّهی ثَ ًبم کشًلیْط کَ دس ؽِش لیقشیَ صًذگی هی کشد هشاجؼت کٌذ  ،دس ایي لغوت ُن ثؾبست دٌُذٍ
کَ پطشط هی ثبؽذ ثَ ثؾبست گیشًذٍ هْػظَ ای هی کٌذ  ،دس دیي اًجبم هْػظَ سّح المذط ثش کشًلیْط ّ توبهی
اػنبی خبًْادٍ اّ ًبصل هی ؽْد .
اػوبل ثبة ۱۰
 ۴۴ایي عخٌبى ٌُْص ثش صثبى پطشط ثْد کَ سّحالمذط ثش ُوَ آًبًی کَ کالم سا ؽٌیذًذً ،بصل ؽذ.
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دس ایٌجب پطشط ثَ ُوشاُبى خْد ایٌچٌیي هی گْیذ :
اػوبل ثبة ۱۰
 ۴۷آًگبٍ پطشط گفت “آیب کغی هیتْاًذ آة سا هٌغ کٌذ ،ثشای تؼویذ دادى ایٌبًی کَ سّحالمذط سا چْى هب ًیض یبفتَاًذ.
دس ایٌجب هؾبُذٍ هی کٌین توبم کغبًیکَ ثَ هْػظَ کالم خذا گْػ فشا دادٍ ثْدًذ ثب ؽٌیذى ایي هژدٍ ایوبى آّسدٍ ّ تؼویذ
یبفتٌذ دس ایٌجب ایي اؽخبؿ لجل اصآة تؼویذ سّح المذط سا دسیبفت کشدٍ ّ ثؼذ ثَ ؽکل کتبة همذعی ُوگی آًبى تؼویذ
گشفتٌذ  ،ثی ؽک کالم خذاًّذ تغییش ًبپزیش اعت ثَ ُویي دلیل اهشّصٍ ُن هی ثبیذ ثَ ُویي ؽکل ّ ثب ُوبٌُگی کبهل ثب کالم
خذا دکن تؼویذ اًجبم گیشد  .دس کالم خذاًّذ ُیچ دکوی ثٌب ثَ تؼویذ دادى کْدکبى ّجْد ًذاسد یب ُیچ ًْع دعتْسی دس ًْع
سّػ تؼویذ ثشای آة پبؽیذى ثَ عش کْدکبى ثَ ػٌْاى تؼویذ دیذٍ ًوی ؽْد  .خیلی ُب ثشای تْجیَ کشدى سّؽؾبى ًغجت
ثَ تؼویذ کْدکبى ثَ ایي لغوت اص کالم خذا هشاجؼَ هی کٌٌذ .
لْلب ثبة ۱۸
 ۱۵پظ اهفبل سا ًیض ًضد ّی آّسدًذ تب دعت ثش ایؾبى گزاسد .اهب ؽبگشداًؼ چْى دیذًذ ،ایؾبى سا ًِیت دادًذّ ۱۶ .لی
ػیغی ایؾبى سا خْاًذٍگفت “ثچَُب سا ّاگزاسیذ تب ًضد هي آیٌذ ّ ایؾبى سا هوبًؼت هکٌیذ ،صیشا هلکْت خذا ثشای هثل ایٌِب
اعت ُ ۱۷شآیٌَ ثَ ؽوب هیگْین ُش کَ هلکْت خذا سا هثل هفل ًپزیشد ،داخل آى ًگشدد.
دس ایي آیبت ُیچ گًَْ اؽبسٍ ای ثَ تؼویذ کْدکبى ًؾذٍ هب دس ایي آیَ ُب هی خْاًین کَ ػیغی خذاًّذ ثب گزاؽتي دعت ثش
عش ایؾبى آًبى سا ثشکت هی دُذ  .دس لغوتِبیی دیگش اص کالم خذا ُن هی خْاًین کَ ثَ ُویي ؽکل ػیغی خذاًّذ ثچَ ُب سا
ثب دعت گزاؽتي ثش عش ایؾبى ثشکت هی دُذ .
هتی ثبة ۱۹
 ۱۳آًگبٍ چٌذ ثچَ کْچک سا ًضد اّ آّسدًذ تب دعتِبی خْد سا ثش ایؾبى ًِبدٍ دػب کٌذ .اهب ؽبگشداى ایؾبى سا ًِیت دادًذ.
 ۱۴ػیغی گفت «ثچَُبی کْچک سا ثگزاسیذ ّ اص آهذى ًضد هي ایؾبى سا هٌغ هکٌیذ ،صیشا هلکْت آعوبى اص هثل ایٌِب
اعت  ّ ۱۵دعتِبی خْد سا ثش ایؾبى گزاسدٍ اص آى جب سّاًَ ؽذ.
ثب تْجَ ثَ آیبتی کَ دس ثبال هالدظَ هی کٌیذ دس ُیچ کذام اص ایي آیَ ُب دعتْسی هجٌی ثش تؼویذ دادى کْدکبى دادٍ ًؾذٍ ،
اهب ثب تْجَ ثَ ُویي دعت گزاسی کَ خذاًّذ ػیغی هغیخ دس هْسد ثچَ ُب اًجبم داد اهشّصٍ هب هی تْاًین کَ کْدکبى خْد
سا هی هشاعوی دس دػب ثَ خذاًّذ تمذین کٌین ّ ثشکت دُین  .ثؼنی اص کلیغب ُب ثب هشاجؼَ ثَ لغوتی دیگش اص کالم خذا دس
پی تْجیَ تؼویذ کْدکبى هی ثبؽٌذ ایؾبى ثب هشاجؼَ ثَ ایي لغوت اص کالم خذا خْدؽبى سا تْجیَ هی کٌٌذ ثشای تؼویذ دادى
کْدکبى ؛ چشا کَ دس ایي لغوت ثَ آًِب گفتَ ؽذٍ کَ ثَ ػیغی هغیخ ایوبى آّسیذ کَ توبهی اُل خبًْادٍ ًجبت خْاٌُذ یبفت
اػوبل ثبة ۱۶
 ّ ۳۰ایؾبى سا ثیشّى آّسدٍ گفت “ای آلبیبى هشا چَ ثبیذ کشد تب ًجبت یبثن  ۳۱گفتٌذ :ثَ خذاًّذ ػیغی هغیخ ایوبى آّس
کَ تْ ّ اُل خبًَات ًجبت خْاُیذ یبفت  ۳۲آًگبٍ کالم خذاًّذ سا ثشای اّ ّتوبهی اُل ثیتؼ ثیبى کشدًذ ۳۳ .پظ ایؾبى
سا ثشداؽتَدس ُوبى عبػت ؽت صخوِبی ایؾبى سا ؽغت ّ خْد ّ ُوَ کغبًؼ فیالفْس تؼویذ یبفتٌذ.
دس هشدلَ اّل دس ایي هْسد تؼذادی ثَ کالم خذاًّذ گْػ فشا دادًذ ّ ایوبى آّسدًذ ّ ،لی دسُیچ کجبی ایي آیبت اؽبسٍ ای
ثَ تؼویذ گشفتي کْدکبى ّ ًْصاداى ًؾذٍ اعت  .سّػ تؼویذی کَ دس کلیغب ُبی اهشّصٍ هشعْم اعت فبلذ سّػ پبیَ ای
کتبة همذعی اعت دس تبسیخ کلیغب هؾبُذٍ هی کٌین کَ سّػ تؼویذ دادى کْدکبى ثَ فْستِبی هختلف ( پبؽیذى آة) ثب
تْعل ثَ صّس ثْد چْى دس آى ایبم ثَ خبهش ثَ لذست سعیذى عیبعی کلیغبُب آًبى هشدم سا ثب تْعل ثَ صّس ّ خؾًْت
هغیذی هی کشدًذ ؛ هتبعفبًَ دس ثشخی اص کلیغبُبی اهشّصی ؽبُذ ایي ًْع تؼویذ غیش کتبة همذعی هی ثبؽین  ،ایؾبى ثَ
جبی ایٌکَ دس ایي فنبی آصاد ّ دهْکشاتیک ثذّى تشط اصؽکغتي سعن ّ سعْهبتی کَ تْعو اًغبًِب ثَ کلیغب دادٍ ؽذٍ
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اص ادکبم کتبة همذعی پیشّی ّ الگْثشداسی کٌٌذ  ،هتبعفبًَ ُوچٌبى پبیجٌذ سعن ّ سعْهبت غیش کتبة همذّعی ُغتٌذ کَ
تْعو اًغبًِب ثؼذ ُب ثَ کلیغب دادٍ ؽذٍ ثْد  .هی ثبیذ اردبى داؽت کَ هتبعفبًَ ایي لجیل اص کلیغبُب هْػظَ ّ تؼبلیوؾبى ثب
هْػظَ ّ تؼلین سعْالى ُیچ ؽجبُتی ًذاسد ثَ ُویي دلیل ثوشات کتبة همذعی ُن دس ایي کلیغبُب کوتش دیذٍ هی ؽْد .
ًبم هْسد ًظش دس هتّی  ۱۹ :۲۸چَ ًبهی هی ثبؽذ ؟
آیب تؼویذ ُوبًطْسیکَ دس هتّی  ۱۹ :۲۸آهذٍ ،کَ دس ٌُگبم تؼویذ اصػجبستِبی رکش ؽذٍ اعتفبدٍ ؽْد  ،هذ ًظش کتبة همذط
اعت یب ُوبًطْس کَ دس کبسُبی سعْالى  ۳۸ :۲ثب ثشدى ًبم دس تؼویذ  ،تؼویذ فْست فذیخ ثَ خْد هی گیشد ؟
دس ثَ اًجبم ثشدى ادکبم کلیغب ثَ ؽکلی کَ دس کلیغبُبی اّلیَ هشعْم ثْدٍ  ،ثِتشیي الگْ ثشای هب خْد کلیغبی اّلیَ
اعت ثب هشاجؼَ ثَ کبسُبی سعْالى هب هی تْاًین ثَ هْس فذیخ ادکبم ّ فشهبًِبی دادٍ ؽذٍ دس کلیغبی اّلیَ سا دسک
کشدٍ ّ ثَ هْس کتبة همذعی ثَ اجشا گزاسین  .دسُیچ کجب اص کتبة همذط ُیچ آیَ ای ثَ اًذاصٍ ی هتّی  ۱۹ :۲۸ثَ اؽتجبٍ
دسک ّ اجشا ًؾذٍ اعت .
دس ایي آیَ آهذٍ اعت :
هتّی ۱۹ :۲۸
اعن اة ّ اثي ّ سّحالمذط تؼویذ دُیذ.
 ۱۹پظ سفتَ ُوَ اهتُـب سا ؽبگـشد عبصیـذ ّ ایؾـبى سا ثـَ ِ
چٌذ فذ عبل ثؼذ اص تؾکیل کلیغبی اّلیَ ایي ػجبستِب ؽکل تثلیثی ثَ خْد گشفتٌذ ّ اهشّصٍ ؽبُذ ایي ُغتین کَ دس
ثغیبسی اص کلیغبُبی هغتمل ّ سعوی ثب تکشاس کشدى ایي ػجبستِب دکن تؼویذ سا اًجبم هی دٌُذ ،اهب گْیب ایي ًبهی کَ دس
تؼویذ هی ثبیذ ثشدٍ ؽْد ثَ فکش کغی خطْس ًوی کٌذ .
پذس  ،پغش ّ سّحالمذط لمت ُبیی ُغتٌذ هشثْه ثَ هکبؽفبت هتفبّت خذاًّذ یکتبُ ،ش فشدی هی تْاًذ داسای المبة
ثغیبسی ثبؽذ هثل دکتش  ،لبمی ّ ،کیل  ،هؼلن یک فشد هی تْاًذ ُوغش  ،پذس یب ُویٌطْس پغش ثبؽذ  .ایي لمجِب هشثْه ثَ
ػبلن ّجْد ّ ثشای استجبه ثشلشاس کشدى دس ؽشایو هختلف ثَ کبسهی سًّذ اهب ُش ؽخقی یک ًبم هغتمل داسد ایي دلیمب دس
هْسد خذاًّذ دس ػِذ ػتیك ُن هی ثبؽذ دس ػِذ ػتیك خذاًّذ خْد سا ثب ًبم یٍِْ هؼشفی هی کشد دس ػِذ جذیذ دس صهبى
تؼویذ ًبم هْسد ًظش ًبهی اعت کَ اّ ثَ ّاعطَ ی ایي ًبم خْد سا دس ػِذ جذیذ آؽکبس کشدٍ اهب ایي ًبم دس هتّی ۱۹ :۲۸
آّسدٍ ًؾذٍ  .دس ایٌجب لقذ داسم اص ؽوب دػْت کٌن کَ ثَ کتبة همذط هشاجؼَ کٌین ثَ تؼذادی اص آیبتی کَ دس آًجب فذجت
اص یک ًبم اعت اهب دس ایي آیَ ُب ًبم آّسدٍ ًؾذٍ اهب ثب خْاًذى ایي آیبت ُش کغی هتْجَ هی ؽْد کَ آى ًبم چیغت .
لْلب ۱۷ :۱۰
 ۱۷پظ آى ُفتبد ًفش ثب خشهی ثشگؾتَ گفتٌذ“ :ای خذاًّذ ،دیُْب ُن ثَ اعن تْ اهبػت هب هیکٌٌذ.
آیب دس ایي آیَ ؽکی ّجْد داسد کَ هٌظْس اص ًبم ًبم ػیغی هغیخ اعت کَ آًبى لذستی سا کَ دس آى ًبم ثْد  ،تجشثَ کشدٍ
ثْدًذ ثی ؽک کَ هٌظْس ًبم ػیغی هغیخ ثْد .
ثَ یک آیَ ی دیگش هشاجَ هی کٌین :
هتّی ۲۰ :۱۸
 ۲۰صیشا جبیی کَ دّ یب عَ ًفش ثَ اعن هي جوغ ؽًْذ ،آًجب دسهیبى ایؾبى دبمشم
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ُیچ کظ ًوی تْاًذ ؽک کٌذکَ هٌظْس اص ایي ًبم ًبم ػیغی هغیخ هی ثبؽذ اهب دس خْد ایي آیَ ایي ًبم ثشدٍ ًؾذٍ اعت ،
ثَ یک آیَ دیگش هشاجؼَ هی کٌین .
لْلب ثبة ۲۴
 ّ ۴۷اص اّسؽلین ؽشّع کشدٍ هْػظَ ثَ تْثَ ّ آهشصػ گٌبُبى دس ُوَ اهتُب ثَ ًبم اّ کشدٍ ؽْد.
دس ایي آیبتی کَ ثب ُن ثشسعی کشدین ُش ؽخقی هی داًذ کَ هٌظْس اص ًبهی کَ ه ّذ ًظش اعت ًبم ػیغی هغیخ اعت ثَ
ُویي فْست دلیمب دس هتّی  ۱۹ :۲۸رکش ؽذٍ کَ ثَ ایي ًبم هی ثبیذ تؼویذ دادٍ ؽْد اهب دلیمب هثل آیبتی کَ ثب ُن هشّس
کشدین دس ایي آیَ ُن ًبم آّسدٍ ًؾذٍ اعت اهب ثی تشدیذ هی تْاى هتْجَ ؽذ کَ هٌظْساص ًبم ُوبى ًبم ػیغی خذاًّذ اعت
.دس ایي آیبتی کَ دس ثبال آّسدٍ ؽذ هٌظْس ًبم پغش ثْدٍ  ،دبال ؽوب سا دػْت هی کٌن ثَ تؼذادی دیگش اص آیبت کتبة همذط
کَ هشثْه ثَ ًبم پذس هی ثبؽذ .
ؽبگشداى ػیغی هغیخ اص اّ تمبمب کشدًذ کَ دػب کشدى سا ثَ آًِب ثیبهْصد ّ اّ ایٌچٌیي ثَ آًِب آهْخت
هتّی ۹ :۶
 ۹پظ ؽوب ثَ ایٌطْس دػب كٌیذ" :ای پذس هب كَ دس آعوبًی ًبم تْ همذّط ثبد.
توبم هغیذیبى دًیب ایي دػب سا ُش سّصٍ تکشاس هی کٌٌذ اهب ُیچگبٍ اص خْد ًپشعیذًذ آى ًبم پذس کَ هی ثبیذ تمذیظ کشدٍ
ؽْد چَ ًبهی اعت ؟ ثذّى تشدیذ خذا پذس آعوبًی اعت ثَ ایي دلیل کَ اّ دختشاى ّ پغشاى ثیؾوبسی داسد اهب دس ایي
لغوت هٌظْس ًبم اّعت کَ هی ثبیذ تمذیظ کشدٍ ؽْد ًَ ػجبست پذس ،ػیغی هغیخ دس یْدٌب ۲۸ :۱۲ایٌچٌیي فشهْد :
یْدٌب ۲۸ :۱۲
 ۲۸ای پذس اعن خْد سا جالل ثذٍ ًبگبٍ فذایی اص آعوبى دس سعیذ کَ “جالل دادم ّ ثبص جالل خْاُن داد.
دس ایٌجب کذام ًبم هْسد ًظش اعت دس ایي آیَ گفتَ ؽذٍ کَ ًبم خْد سا جالل ثذٍ هٌظْس کذام ًبم اعت کَ هی ثبیذ جالل پیذا
کٌذ ،کالم خذاًّذ ثَ هب هی آهْصد کَ فمو یک ًبم ّادذ اعت کَ هب هی تْاًین ثَ ّاعطَ ی آى ثَ دنْس خذا ثشّین ّ ایي
ُوبى ًبم خبؿ اّ هی ثبؽذ ّ ُوَ آگبُین کَ ًبم خبؿ اّ ػیغی اعت.
ػیغی هغیخ دس دػبی خْد دس ساثطَ ثب پذس دس یْدٌب  ۶ :۱۷ایٌچٌیي هی گْیذ:
یْدٌب ۶ :۱۷
 ۶اعن تْ سا ثَ آى هشدهبًی کَ اص جِبى ثَ هي ػطب کشدی ظبُش عبختن اص آى تْ ثْدًذ ّ ایؾبى سا ثَ هي دادی ّ کالم تْ
سا ًگبٍ داؽتٌذ.
آیب دس ایٌجب هٌظْس اص آى ًبم یکی اص المبة خذاًّذ دس ػِذ ػتیك هی ثبؽذ ؟ هغلوب کَ ًَ اگش ایي لغوت سا ثب دلت خْاًذٍ
ثبؽیذ ایي هغئلَ سا دسیبفت هی کٌیذ کَ ًبم پذس ثَ کغبًیکَ ثَ خبهش ایوبى ثَ اّ ثَ ػٌْاى دختشاى ّ پغشاى خذاًّذ ثَ اّ
تؼلك داسًذ ایي ًبم ثش آًِب آؽکبس هی ؽْد  .دس ُویي ثبة اص یْدٌب دس آیَ ی  ۱۱ایٌچٌیي آهذٍ اعت
یْدٌب ۱۱ :۱۷
"...ایپذسلذّطایٌِبساکَثَهيدادٍای،ثَاعنخْدًگبٍداستبیکیثبؽٌذچٌبًکَهبُغتین .
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ثب تْجَ ثَ ایي آیبت ثذّى تشدیذ ثَ ایي ًتیجَ هی سعین ًبم پذس ًبم پغش ُن هی ثبؽذ دس ُویي ثبة آیَ  ۲۶ػیغی ایٌچٌیي
ّػذٍ هی دُذ :
یْدٌب ثبة ۱۷
 ّ ۲۶اعن تْ سا ثَ ایؾبى ؽٌبعبًیذم ّ خْاُن ؽٌبعبًیذ تب آى هذجتی کَ ثَ هي ًوْدٍای دس ایؾبى ثبؽذ ّ هي ًیض دس
ایؾبى ثبؽن
ػیغی هغیخ هْػظَ ّ تؼبلیوِبی خْد سا دس آى صهبى ثَ یِْدیبى هی داد اهب گْیب آًبى گْػ ؽٌْا ًذاؽتٌذ.
یْدٌب ثبة ۵
 ۴۲هي ثَ اعن پذس خْد آهذٍام ّ هشا لجْل ًویکٌیذّ ،لی ُشگبٍ دیگشی ثَ اعن خْد آیذ ،اّ سا لجْل خْاُیذ کشد
گْیب یِْدیبى ایي سا لجْل ًذاؽتٌذ کَ ػیغی ُوبى ػوبًْئیل اعت یؼٌی خذا ثب هب گْیب یِْدیبى ایي سا ًوی پزیشفتٌذ کَ
ػیغی ُوبى پغشی اعت کَ دس اؽؼیب ّ ۶ :۹ػذٍ دادٍ ؽذٍ ثْد :
اؽؼیب ۶ :۹
 ۶صیشا كَ ثشای هب ّلذی صاییذٍ ّ پغشی ثَ هب ثخؾیذٍ ؽذ ّ علطٌت ثش دّػ اّ خْاُذ ثْد ّ اعن اّ ػجیت ّ هؾیش ّ
خذای لذیش ّ پذس عشهذی ّ عشّس عالهتی خْاًذٍ خْاُذ ؽذ.
ػیغی هغیخ ثَ یِْدیبى گفت  :کَ ُویي پغش اعت(پغش خذا) ثَ هؼٌی خذا دس جغن کَ ّػذٍ دادٍ ؽذٍ ّ اّ سا لجْل
ًکشدًذ دبال یک عْال ؟ هب هغیذیبى چَ ؟فشاهْػ ًؾْد اؽؼیب اص هشف خذا ّػذ ٍٔ تْلیذ یک خذای دیگش سا ًذاد،خذای
یکتب دس جغن(پغش خذا)
دس ایٌجب فمو یک ًبم هْسد ًظش اعت ػیغی خذاًّذ دس ایي ًبم اعت کَ ُش صاًْیی خن هی ؽْد ّ ثَ ایي ًبم ُش صثبًی
اػتشاف خْاُذ کشد خذاًّذ دلیمب ثَ ایي فْست خْدػ سا ثَ هب هکبؽفَ کشد ّ دلیمب ثب ایي ثبّس کَ اّ ُوبى خذای
لذیشّپذسعشهذیّعشّسعالهتیهی ثبؽذ هی تْاًین ثَ دنْس اّ ثشّین توبهی المبثی کَ دس اؽؼیب  ۶ :۹آهذٍ المبة خذاًّذ
یکتبهی ثبؽذ ًَ ُیچ خذای دّهی یب عْهی  .ثب تْمیذبتی کَ اص کالم خذاًّذ دس هْسد ًبم دادٍ ؽذ ثَ ایي ًتیجَ هی سعین
کَ دسک ّ تفِین هتّی  ۱۹ :۲۸ثب ثشسعی کَ اص کالم خذاًّذ ؽذ آى ًبم هذ ًظشًبم خذاًّذ ػیغی هغیخ هی ثبؽذ .
اًجبم فذیخ تؼویذ ثش اعبط کالم خذا ثب اعتٌبد ثَ کتبة همذط:
هتی ثبة ۲۸
اعن اة ّ اثي ّ سّحالمذط تؼویذ دُیذ
 ۱۹پظ سفتَ ُوَ اهتُـب سا ؽبگـشد عبصیـذ ّ ایؾـبى سا ثـَ ِ
دس هتی  ۲۸خذاًّذ هبهْسیتؼ سا ثَ ؽبگشداى هی دُذ یکی اص ایي ؽبگشداى پطشط ثْد اّ ُوبى ؽخقی اعت کَ ػیغی
خذاًّذ کلیذ ُبی هلکْت سا ثَ اّ عپشد.ثذیي هؼٌی کَ پطشط تْاًبیی دعتشعی ثَ توبم چیض ُبیی کَ دس هلکْت خذاًّذ ثْد
سا داؽت.
هتی ثبة ۱۶
 ّ ۱۹کلیذُبی هلکْت آعوبى سا ثَ تْ هیعپبسم ّ آًچَ ثش صهیي ثجٌذی دس آعوبى ثغتَ گشدد ّ آًچَ دس صهیي گؾبیی دس
آعوبى گؾبدٍ ؽْد.
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دس اػوبل سعْالى پطشط سا هی ثیٌین کَ دس جوغ آى ً ۱۲۰فش ثشخبعت ّدسآى جب هی خْاًین کَ اّ توبم اهْس سا هْ ثَ هْ
هطبثك ثب کالم خذاتٌظین کشد(.اػوبل سعْالى )۱۵ :۱
اػوبل ثبة ۱
 ّ ۱۵دس آى ایبم پطشط دس هیبى ثشادساى کَ ػذد اعبهی ایؾبى جولَ لشیت ثَ فذ ّ ثیغت ثْد ثشخبعتَ گفت
پطشط ثؼذ اص دسیبفت سّح المذط دس سّص پٌطیکبعت پیبم اًجیل سا خطبة ثَ جوؼیت دبمش هْػظَ کشد ّ عخٌبًؼ ثبػث
ؽذ کَ للجِبی تؼذادی اص ایي جوؼیت جشیذَ داس ؽْد ُّویي اهش ثبػث ؽذ کَ اص پطشط ّ دیگش سعْالى عْال کٌٌذ کَ ای
ثشادساى چَ کٌین؟پطشط ثَ آًِب جْاة داد (اػوبل سعْالى )۳۸-۳۷ :۲
اػوبل ثبة ۲
 ۳۷چْى ؽٌیذًذ دلشیؼ گؾتَ ثَ پطشط ّ عبیش سعْالى گفتٌذ“ :ای ثشادساى چَ کٌین  ۳۸پطشط ثذیؾبى گفت “تْثَ
کٌیذ ّ ُش یک اص ؽوب ثَ اعن ػیغی هغیخ ثجِت آهشصػ گٌبُبى تؼویذ گیشیذ ّ ػطبی سّحالمذط سا خْاُیذ یبفت
دس سّص ػشّج ػیغی هغیخ ثَ هلکْت ایي هبهْسیت ثَ ؽبگشداى دادٍ ؽذٍ ثْد کَ اجشای هبهْسیت ثضسگ ثشای ًخغتیي
ثبس دس ایي سّص پظ اص هْػظَ پطشط اًجبم گشفت.توبم افشادی کَ دس سّص فْق الزکش ایوبى آّسدٍ ثْدًذ ثش هجك
هتّی  ۱۹ :۲۸ثَ آى اعوی کَ هٌظْس آیَ ثْد اهب دس آیَ آّسدٍ ًؾذٍ ثْد تؼویذ گشفتٌذ.ثؼنب افشادی دس پی ایي تْجیخ
ُغتٌذ کَ دس هتی عخٌبى ػیغی اعت اهب دس ایٌجب عخٌبى سعْالى اعت ّ عخٌبى ػیغی ثش گفتَ سعْالى داسای اُویت
ّاسجذیت ثیؾتشی اعت.هجیؼتب ثب ایي تْجیخ یکی اص اسکبى اعبعی کتبة همذط کَ ُوبًب الِبهی ثْدى اّعت صیش عْال
هی سّد(دّم تیوْتبئْط)۱۶ :۳
تیوْتبئْط دّم ثبة ۳
 ۱۶توبهی کتت اص الِبم خذاعت ّ ثجِت تؼلین ّ تٌجیَ ّ افالح ّ تشثیت دس ػذالت هفیذ اعت
ٌُگبهی کَ ثب ًگبٍ دلیك فشهبى فبدس ؽذٍ سا هی خْاًین هالدظَ هی کٌین کَ یکذعتی ّ ُوبٌُگی کبهال فذیذی دس فشهبى
خذاًّذ ّاجشای فشهبى هْجْد اعت.دس اػوبل سعْالى ثبة  ۸آیبت ۱۶-۱۴هی خْاًین کَ دس عبهشٍ تؼذادی ایوبى آّسدٍ ّ
تؼویذ گشفتٌذ گْیب خجش ایي ّالؼَ ثَ اّسؽلین سعیذٍ ثْد کَ دس ایي لغوت اص کالم خذا ًیض ایي چٌیي هی خْاًین
(اػوبل سعْالى )۱۶-۱۴ :۸
اػوبل ثبة ۸
 ۱۴اهب سعْالى کَ دس اّسؽلین ثْدًذ ،چْى ؽٌیذًذ کَ اُل عبهشٍ کالم خذا سا پزیشفتَاًذ ،پطـشط ّ یْدٌب سا ًضد ایؾبى
فشعتبدًذ ّ ۱۵ .ایؾبى آهذٍ ثجِت ایؾبى دػب کشدًذ تب سّحالمذط سا ثیبثٌذ ۱۶ ،صیشا کَ ٌُْص ثش ُیچکظ اص ایؾبى ًبصل
ًؾذٍ ثْد کَ ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی تؼویذ یبفتَ ثْدًذ ّ ثظ
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دس ایي آیَ ُب هؾبُذٍ هی کٌین کَ ایي افشاد فمو ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی تؼویذ گشفتَ ثْدًذ ّثظ.کلوَ ثظ دس ایي آیَ ثش سّی
تؼویذ ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی سا تبکیذ هی کٌذ.دس لغوت دیگشی اص کالم خذاًّذ دس اػوبل سعْالى ؽبُذ اجشای تؼویذی دیگش
تْعو پطشط ّ ُوشاُبى اّ دس هٌضل کشًیلیْط هیثبؽین کَ ثشهجك هبهْسیتی کَ ثَ اّ دادٍ ؽذٍ ثْد(هتّی )۱۹ :۲۸آًبى
ثَ ًبم ػیغی هغیخ تؼویذ گشفتٌٌذ.
(اػوبل سعْالى )۴۸ :۱۰
اػوبل ثبة ۱۰
 ۴۸پظ فشهْد تب ایؾبى سا ثَ ًبم ػیغی هغیخ تؼویذ دٌُذ .آًگبٍ اص اّ خْاُؼ ًوْدًذ کَ سّصی چٌذ تْلف ًوبیذ.
ُیچ اعتبد الِیبت ,اعمف ّداًؾوٌذ کتبة همذط لبدسًخْاُذ ثْد تْجیخ ّ یب تْمیذی ثیبّسد کَ ؽیٍْ فذیخ تؼویذ ثش
اعبط کالم ًبة خذا ثب اعتٌبد ثَ کتبة همذط سا ثَ گًَْ ای دیگش ثَ هشدلَ اجشا دس آّسد.کالم خذا دسایي ثبسٍ تأکیذ هی کٌذ
کَ ُش گًَْ تذشیف,تؾذیذ ,دس کالم خذاًّذّ ُوچٌیي تفغیش,تؾشیخ ّ تذلیل ایي کالم ثَ گًَْ ای دیگش هجبصات عٌگیٌی دس
پی خْاُذ داؽت(غالهیبى )۸ :۱
غالهیبى ثبة ۱
 ۸ثلکَ ُشگبٍ هب ُن یب فشؽتَای اص آعوبى اًجیلی غیش اص آًکَ هب ثَ آى ثؾبست دادین ثَ ؽوب سعبًذ ،اًبتیوب ثبد.
هغئلَ ای کَ هی ثبیذ ُش ؽخقی سا ثَ تأهل ّاداسد ایي اعت کَ دس توبهی آیبتی کَ ثَ اتفبق هشّس کشدین ُش جب کَ تؼویذی
فْست گشفتَ ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی هغیخ هی ثبؽذ.ؽبگشداى ػیغی هغیخ فشهبى خذاًّذخْیؼ سا ثَ ًیکی دسک کشدٍ ّآى
چٌبى کَ هٌظْس اّ ثْد دلیمأ ثَ هشدلَ اجشا دس آّسدًذ.فشهبى خذا دس (هتّی )۱۹ :۲۸چَ ثْد؟
هتی ثبة ۲۸
اعن اة ّ اثي ّ سّحالمذط تؼویذ دُیذ.
 ۱۹پظ سفتَ ُوَ اهتُـب سا ؽبگـشد عبصیـذ ّ ایؾـبى سا ثـَ ِ
سعْالى ثیؼ اص عَ عبل ثْد کَ تؼبلین خْد سا ثَ هْس هغتمین اص ؽخـ ػیغی هغیخ گشفتَ ّ ثَ ایي هِن ًیض یمیي
داؽتٌذ کَ خذاًّذ یکتب خْد سا ثَ ػٌبّیي پذس,پغش,سّح المذط هکبؽفَ کشدٍ ّ سعْالى ثَ ؽٌبخت اّ کبهأل هؤهي ثْدًذ
ّثَ ُوبى ًبم هْسد ًظش کَ دس ایي آیَ آّسدٍ ًؾذٍ تؼویذ هی دادًذ ّ ثذیي تشتیت

فشهبى فبدسؽذٍ تْعو خذاًّذ ػیغی

هغیخ سا ثَ هْس کبهأل فذیخ ثَ هشدلَ اجشا دس آّسدًذ.
پْلظ سعْل یکی دیگش اص سعْالى ػیغی هغیخ کَ عَ عبل ثؼذ اص تْلذ کلیغب ثب خذاًّذ ػیغی هغیخ ثَ هْس هؼجضٍ
آعبیی هاللبت کشد ّ خذاًّذ ًیض ثَ اّ لمت ظشف ثشگضیذٍ سا دادٍ اعت.سّصی دسافغظ ثب دّاصدٍ هشد کَ پیشّاى یذیی
تؼویذ دٌُذٍ ثْدًذ هاللبت هی کٌذ اّ دس ساثطَ ثب ًجبت خذاًّذ اص هشیك ػیغی هغیخ ثَ آًبى ثؾبست هی دُذ .پظ اص اتوبم
گفتَ ُبی پْلظ خطبة ثَ آًبى یک ثبس دیگش ًیض ؽبُذ ثوشٍ ی کتبة همذعی دسثبة تؼویذ هی ثبؽین
(اػوبل سعْالى )۶-۵ :۱۹
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اػوبل ثبة ۱۹
 ۵چْى ایي سا ؽٌیذًذ ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی تؼویذ گشفتٌذ ّ ۶ ،چْى پْلظ دعت ثش ایؾبى ًِبد ،سّحالمذط ثش ایؾبى
ًبصل ؽذ ّ ثَ صثبًِب هتکلن گؾتَ ًجْت کشدًذ.
پظ دس کلیَ هْاسد هزکْس چَ دس اّسؽلین ,افغظ,عبهشٍ,هٌضل کشًیلیْط,ؽبُذین کَ ُش سعْلی ثؾبست داد کغبًی کَ
ایوبى آّسدٍ اًذ توبهی آًِب ثَ ًبم خذاًّذ ػیغی هغیخ تؼویذ گش فتٌذ ّ ثظ .دس کلیغبی اّلیَ خبدهیي خذاًّذ هبًٌذ پْلظ
,پطشط ّ ,دیگش سعْالى هب دس کالم خذاًّذ ؽبُذین کَ ثَ ایؾبى اختیبسکبهل دادٍ ؽذٍ ثْد تب ثٌبی کلیغبی خذاًّذ سا
ثگزاسًذ.سعْالى فْق الزکش توبم تؼبلین کتبة همذط سا ثب دسعتی ّ ُوبٌُگی ّ دس کوبل فذت ّ عالهت ثَ ؽکل هغتمین
اص اعتبد ((ػیغی هغیخ)) دسیبفت کشدًذ.ػیغی خذاًّذ دس هْسد ؽبگشداًؼ ایٌچٌیي هیگْیذ:
لْلب ثبة ۱۰
“ ۱۶آًکَ ؽوب سا ؽٌْد ،هشا ؽٌیذٍ ّ کغی کَ ؽوب سا دمیش ؽوبسد ،هشا دمیش ؽوشدٍ ّ ُش کَ هشا دمیش ؽوبسد ،فشعتٌذٍ
هشا دمیش ؽوشدٍ ثبؽذ.
پشعؼ ایٌجبعت کَ آیب ایي سعْالى دس ثَ اجشا دس آّسدى هبهْسیت دادٍ ؽذٍ دچبس اؽتجبٍ ثْدًذ؟یب آًبى اص لذست دسک ّ
اجشای فشاهیي هزکْس ثَ ساعتی ّ دسعتی ّ ثَ ؽکل کبهأل فذیخ ػبجض ثْدٍ اًذ؟
اگش چٌیي ثبؽذ آیب آًبى ُن اکٌْى دس هلکْت ثغش هی ثشًذ یب جبی دیگش؟
دس ایي فْست چگًَْ هی ؽْد ثَ ایي کالم اػتوبد کشد؟
اهب ثذسعتی کَ هغیذیبى ساعتیي کتبة همذعی ایوبى ساعخ داسًذ کَ توبهی کتت ثب الِبم اصخذاًّذ ػیغی هغیخ اعت
تیوْتبئْط دّم ثبة ۳
 ۱۶توبهی کتت اص الِبم خذاعت ّ ثجِت تؼلین ّ تٌجیَ ّ افالح ّ تشثیت دس ػذالت هفیذ اعت
پْلظ سعْل دس سعبلَ ثَ سّهیبى ثب الِبم اصخذاًّذ ایٌچٌیي هی گْیذ (سّهیبى )۳ :۶
سّهیبى ثبة ۶
 ۳یب ًویداًیذ کَ جویغ هب کَ دس هغیخ ػیغی تؼویذ یبفتین ،دس هْت اّ تؼویذ یبفتین؟
دس ایي آیَ ًیض هؾبُذٍ هی کٌین کَ پْلظ سعْل ُن خْدػ ّ ُن دیگش ایوبى داساى ُوگی ثَ ًبم ػیغی هغیخ تؼویذ
گشفتٌذ .دس ُیچ لغوت اص کالم خذاًّذ آیَ ای هجٌی ثش تؼویذ دس لمت ُبی پذس ّ پغش ّ سّح المذط ّجْد ًذاسد.توبهی
خبدهیي خْاًذٍ ؽذٍ اص سّح خذاًّذ پش ثْدًذ ّ ُوگی دس اتذبد ثَ خذاًّذ ایوبى داؽتٌذ ّ ثب ُوبٌُگی ّ ّدذت ّجْد یک
تؼویذ ًیض داؽتٌذ ّ آى تؼویذ آى اعت کَ دس کالم خذاًّذ ثَ فْست هکتْة هْجْد اعت.آًبى

لمجِبی دادٍ ؽذٍ دس

هتّی  ۱۹ :۲۸سا ُیچ گبٍ تکشاس ًکشدًذ چشا کَ یمیٌأ آگبُی داؽتٌذ کَ کلوَ ًبم ثَ فْست هفشد آهذٍ اعت.
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"  ...آًِب سا ثَ ًبم پذس ّ پغش ّ سّح المذط تؼویذ دُیذ " سعْالى ًیض ُویي کبس سا اًجبم دادٍ ّ ایوبًذاساى سا ثَ ًبم
هْسد ًظش آیَ ػیغی هغیخ تؼویذ دادًذ.ثذسعتی کَ آًبى ایوبى داؽتٌذ کَ خذاًّذ خْد سا ثب لمجِبی پذس,پغش ّ سّح المذط
آؽکبس کشدٍ ّیمیٌأ کَ ًبم اّسا هی داًغتٌذ.چٌبًچَ اؽبسٍ ؽذ پذسّ پغش المبثی هی ثبؽذ هشثْه ثَ هکبؽفبت هتفبّت خذاًّذ
ّ سّح المذط هبُیت افلی خذاًّذ اعت.خذا سّح اعت ّ لذّط (یْدٌب )۲۴ :۴
یْدٌب ثبة ۴
 ۲۴خذا سّح اعت ّ ُش کَ اّ سا پشعتؼ کٌذ هیثبیذ ثَ سّح ّ ساعتی ثپشعتذ.
اگش ؽخقی ثب ًگبٍ عطذی ّظبُشی ثَ (هتّی )۱۹ :۲۸ثٌگشد دس ًخْاُذ یبلت کَ خذاًّذ یک ّظیمَ ّادذ ّ هؾخـ سا
دس فشهبى تؼویذ خْد فبدس کشدٍ اعت.دس هتّی  ّ ۱۹ :۲۸لْلب  ۴۸ :۲۴اص دکن یک هأهْسیت ثضسگ عخي ثَ هیبى سفتَ
اعت اهب ؽیٍْ ی اجشایی ایي دکن کَ ثوشٍ ی هؼتجشجبّداًَ ای اعت دس اػوبل سعْالى هؾبُذٍ هی گشدد.هب ثَ ػٌْاى
خبدهیي هغیخ تٌِب صهبًی هی تْاًین هذػی ثَ ایي تْفیك ثبؽین کَ تْعو خذایی خْاًذٍ ؽذین کَ سعْالى سا ًیض فشاخْاًذٍ
ثْد کَ دکن ایي هأهْسیت ثضسگ خذاًّذ سا ثب پیشّی اص اص کالم خذا هبًٌذ سعْالى ثذّى کن ّ کبعت ثَ ُوبى ؽکلی کَ
آًِب اًجبم هی دادٍ اًذ هب ًیض ثذّى دخل ّ تقشف اًجبم دُین.
ؽکش ّعپبط ثش خذاًّذ کَ خبدهیي کلیغبی اّلیَ ّظیفَ ی هأهْسیتی خْد دس هتّی  ۱۹ :۲۸سا ثغیبس ُْؽوٌذاًَ دسک ّ
تفِین کشدٍ ثْدًذ کَ ًتیجَ ی ایي ّظیفَ دس هأهْسیت آًِب ثقْست هکتْة دس کالم صًذٍ ّ جبّداًَ ی خذاًّذ ثشای هب
ّجْد داسد.پظ ثش هب خبدهیي ّ ایوبًذاساى ثَ هغیخ ًیض ّظیفَ اجشای ایي هأهْسیت اهشی اعت ثبیغتَ کَ ثب ثشکت اص ایي
پیشّی اص سّح المذط پش گؾتَ ّ آًچَ سا کَ سعْالى تؼلین ّ ثؾبست هی دادًذ هب ًیض ثَ ُوبى ؽکل ػول کٌین ّ ثَ ُوبى
سّؽی کَ آًبى تؼویذ یبفتٌذ ّ دادًذ هب ًیض اص ُوبى سّػ پیشّی کٌینُ.ش ؽخـ ایوبى داس ثَ هغیخ هْظف اعت ادکبهی
کَ هجٌب ّ سیؾَ کتبة همذعی داسد سا جذی گشفتَ ّتؼبلین کالم خذاًّذ سا هجك فشاهیي اجشا کٌذ اجشای ادکبم خذاًّذ یک
دعتْس الصم االجشاعت چشاکَ ثب ًگبٍ داؽتي ّ اجشای ادکبم ثش اعبط کتبة همذط اعت کَ آؽکبس هی ؽْد فبدس کٌٌذٍ
ی ایي تؼبلین ّ ادکبم سا هی ؽٌبعین(اّل یْدٌب )۳ :۲
یْدٌب اّل ثبة ۲
 ّ ۳اص ایي هیداًین کَ اّ سا هیؽٌبعین اگش ادکبم اّ سا ًگبٍ داسین
ایوبًذاساى ثغیبسی دس کلیغب ُب ثَ ًبم ػیغی هغیخ عشّد هی خْاًٌذ,ثَ ًبم ػیغی هغیخ دػب هی کٌٌذ ّ ثَ ًبم ػیغی
هغیخ ؽفب هی هلجٌذ ثَ ًبم ػیغی هغیخ ؽفبػت هی کٌٌذ اهب دبمش ًیغتٌذ کَ ًبم خذاًّذ ػیغی هغیخ ,خذای ًجبت دٌُذٍ,
فخشٍ ّ پٌبُگبٍ سا دس صهبى تؼویذ ثش سّی خْد ثگزاسًذ .فشاهْػ ًکٌین کَ دس سّهیبى  ۳ :۶خْاًذین کغی کَ ثْاعطَ
تؼویذ ثب هغیخ دس هشگ اّ ؽشیک ًؾْد ًوی تْاًذ ثب اّ لیبم کٌذ.هیبى ایوبى داساى اهشّصی ّ ایوبًذاساى کلیغبی اّلیَ
هی ثبیذ دس هْسد اجشای تؼبلین ّ ادکبم خذاًّذ ُوبٌُگی دلیك ّاستجبه ػویمی ّجْد داؽتَ ثبؽذ .آًچَ دس پبیبى ,اػتجبس ّ
ثشکت کتبة همذعی ثَ دًجبل خْاُذ داؽت ُوبًب اهالػت اص ایوبى اعت چشا کَ ُوبى ایوبى ثش اعبط کتبة همذط اعت کَ
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اػوبل هجك کالم خذاسا ثَ ثبس هی آّسد.خْؽب ثَ دبل آًبى کَ ثَ کالم خذا گْػ فشا هی دٌُذ ّ دلیمأ هجك آى ادکبم ّ تؼبلین
,ػول هی کٌٌذ.
فیل خذاًّذهبى ػیغی هغیخ ثش ُوگی ؽوب ثبد.
Rev: Reza Dehghani
United Pentecostal Church International
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