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 دنوادخ یقیقح لیئارسا

 زنوسراپ کرِب رتکد

 

 نایاپ هب دیـشک لوط مین و لاـس ودً ابیرقت هک ار یـشتـسرپ تاـسلج رد جورخ باتک زا دوخ تاعلاطم وردنا تنـس یاـسیلک ردً اریخا

 تمــس هب تکرح و انیــس هوک رب دورف و دوعــص و نابایب هار ،خرس یایرد زا رذگ و ــرصم زا جورخ ،دوب هداعلاقوف یرفــس .میدناــسر

 هکلب ،دوبن تراسا زا اهنآ ییاهر یاربً افرص رصم زا لیئارساینب تاجن هک میدش عوضوم نیا هّجوتم ام ادتبا نbه زا .دوعوم نیمزرس

 شتـسرپ دروم رد هکلب ،تـسین ـرصم زا ندـش جراخ دروم ردً اـساـسا جورخ هداـس ینایب هب .دنبایب ییاهر دنوادخ شتـسرپ یارب اهنآ ات

 و ،تــسا قباطت رد ًالماک سّدقمباتک لک یتایهلا تیاور اب جورخ تیاور .دنتــسرپب ار وا ات داد تاجن ار لیئارساینب دنوادخ .تــسا

  .تسا دنوادخ شتسرپ تهج هب sفایتاجن هکلب ،تسین تراسا زا ییاهرً افرص سّدقمباتک یلک تیاور

 ار ثـیلثت یادـخ حرط و اـههدـعو ،اـیبنا توبن ،دوعوم حیـــسم هـنوگچ هـک دـنکیم راـکـــشآ دوخ لالج اـب دـنوادـخ ،دـیدـجدـهع رسارس رد

 ؛۱۷ :۵ ؛۱۵ -۱۳ :۲ یتم( تـسا دنوادخ دزن رترب و یقیقح لیئارسا حیـسم هنوگچ هک دهدیم ناـشن یتم لیجنا .دـشخبیم قّقحت

 ـرصم زا و دمآ دورف ـرصم هب وا .دیناـسر ماجنا هب ار دندوب ناوتان شماجنا رد لیئارساینب هچنآ هک وا )دینک هاگن زین ۱ :۱۱ عـشوه هب

 ،دـش هـسوـسو دنوادخ زج یزیچ شتـسرپ یارب یتقو ،درک روبع نابایب قیرط زا و )۱۷ -۱۳ :۳( اهبآ نایم زا وا .)۲ یتم( دـش جراخ

 نخــس دوخ جورخ دروم رد ایلیا و یــسوم اب وا .)۱۱ -۱ :۴( دوــشیم رداــص دنوادخ ناهد زا هک دید یمالک ره رد ار دوخ تیbح

 رارکت دوخ صخـش رد ار لیئارساینب ناتـساد هک نانچمه وا .)دینک هاگن ۳۱ :۹ اقول هب وا جورخ یانعم زا حیحـص کرد یارب( تفگ

 تـسا دوواد رتگرزب ـرسپ هک وا ،دوواد لـسن زا یهاـشداپ ،درک تمدخ هاـشداپ دننام ،دوب یبن و هاـشداپ بـصانم لماک قّقحت ،درکیم

 هب ؛۲۴ -۲۳ ؛۱۹ -۱ :۱۱( یــسوم زا رتالاب ،یبن هاگیاج رد و )دینک هاگن ۷ باب لیئومــس مود هب ؛۳۱ -۲۷ :۲۷ ؛۵ :۲۱ ؛۱۲ ؛۲:۲(

  .)دینک هاگن ۲۲ -۱۵ :۱۸ هینثت

 یتم( دـش لّمحتم دوخ گرم بیلـص رب ار دیعبت جنر وا .درک رارکت لماک و یلاع یلکـش هب ار لیئارسا خیرات دوخ راک جوا رد یـسیع 

 :۲۷ ؛۱۳ -۱ :۲۶( درک ینابرق ار حـصف یهّرب و دیناـسر لbک هب ار دوخ تمدخ زین مظعا نهاک هاگیاج رد وا هک اجنآ ،)۵۰ -۳۲ :۲۷

 و دـش هدنادرگزاب گرم تراـسا زا وا ،دوخ زیخاتـسر رد و مّوـس زور رد اما ،)۴۰ :۲۷ ؛۶۱ :۲۶( دـش ناریو وا ندب دبعم هک یتقو .)۵۱
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 موق یارب دنوادخ حرط قّقحت هک ،شیاــسیلک ،تــشگ دیدج دبعم یهیواز گنــس و )۱۰ -۱ :۲۸( تخاــس راوتــسا ار دوخ ندب دبعم

 یــسیع نونکا و ،دوــش هتــشادزاب دناوتی� شاهدعو و دنوادخ یهنbکاح یهــشقن .)۸ -۴ :۲ سرطپ لوا( دوب لیئارسا شایقیقح

 دهاوخزاب ام هاــشداپ ناونعهب وا و ،دوب دهاوخ ام اب �اع یاــضقنا ات و دراد رایتخا رد نیمز رب و نbــسآ رد ار تردق یما� حیــسم

   .درب دهاوخ ینbسآ دوعوم نیمزرس هب ار ام و تشگ

 وا .تـــسا ،ادـیرولف ،دروفنتـــسا رد وردـنا تـنـــس یاـــسیلک دـــشرا شیـــشک و کاـتلـبیت یهـلجم راـتـــساریو زنوـــسراـپ کرِب رتکد

 BurkParsons@ وا رتییوت باـسح یناـشن .دـشابیم of Assured by God: Living in the Fullness of God’s Graceراتـساریو

 .تسا

 .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


