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 یقیقح تاحالصا

 زنوسراپ کرِب

 .تسام ضایف دنوادخ تیمکاح یهجیتن یرادیب .تسام ندوب یحیسم یلصا لماع و دراد یاج یحیسم ن6یا تیزکرم رد یرادیب

 یرادیب .دــشخبیم ییاهر گرم زا ار ام هکلب ،دنک نامرادیب باوخ زا طقف هک تــسین روط نیا ،دنکیم رادیب ار ام ادخ هک یماگنه

 یگدنز ،دـشخبیم هزات یناج ن6یاهبلق هب ،دنکیم رادیب ار ام ادخ هک یماگنه .تـسا تاحالـصا و ایحا ،ییازون هوکـشاب یهجیتن

 حتف ار ام حور ،دنکیم ذوفن ام رد سدقلاحور .)۶ :۱۶ لایقزح( »!وـــش هدنز« :دیوگیم ام هب .دنکیم نامهدنز و اطع ام هب یدیدج

—دراذگیم هزات یبلق ،هدرم بلق یاج و دــشکیم نوریب هنیــس زا ار ام نیبدوخ و زابجل ِیگنــس بلق .دنکیم مزلم ار ام و دنکیم

 تبحم یور زا و هدش دحتم حیسم اب هک نامردپ تسد رد ریذپفاطعنا و فیطل یبلق ؛دروایب ن6یا دناوتیم و تسا قاتشم هک یبلق

 .تسا هدیزگ نکسم ،بلق نآ رد سدقلاحور و تسا هدش حیسم مالغ

 کی حور ای تع6ج کی حور ،هداوناخ کی حور ،رفن کی حور یایحا ؛تـسا هارمه ایحا یعون اب هـشیمه ،دنکیم نامرادیب ادخ هکنیا

 .دوـــشیم رجنم تعاطا و هبوت ،ن6یا زا راـــشرس یگدنز هب هک دراد یپ رد هدننک مزلم و قیمع یاهبوت هراومه ،ییایحا نینچ .تلم

 .اهاـسیلک و اههناخ ،اهیگدنز ،اهبلق حالـصا—تـسا هارمه ریذپاننایاپ و یقیقح یتاحالـصا اب هراومه ،دنکیم نامرادیب ادخ هکنیا

 دوجو هب ار یرادیب ،یگتخاـــس و یحطـــس یتامادقا اب مینک شالت دیابن و مینک نییعت ار یرادیب نیا نامز میناوتی� ام ،لاحنیااب

 طقف یرادـیب ».دـنکیم غیلبت شدوخ یارب شدوخ ؛مینک غیلبت ار اـیحا هـک تــــسین مزال چیه« :دـیوگیم زنوج-دـیول نیتراـم .میروآ

 ادخ هک ییاج رد یرادیب .دروآیم دوجو هب ار یرادیب شدوخ ،تیمکاح یهــشقن ساــسا رب .دنک ررقم ادخ هک دتفایم قافتا ینامز

 .شدوخ یدونشوخ بسح رب همه ،دتفایم قافتا دهاوخب ادخ هک یسک یارب و دهاوخب ادخ هک ینامز رد ،دهاوخب

 شتیمکاح اب اهنتهن ادخ .دنکیم مهارف شدوخ مه ار نآ هب ندیـسر هار ،دهدیم ار یرادیب نامرف ادخ هک روط ن6ه ،تروـص ره هب

 یرادیب هب ندیــسر یارب ادخ هک ییاههار .دنکیم ررقم شدوخ مه ار اهزیچنآ هب ندیــسر هار هکلب ،دنکیم ررقم ار زیچ همه تیاغ

 مالک .تــسا هداد ناــشن ام هب یهلا ضیف رد ام زور ره دــشر و یگتفه شتــسرپ یارب هک دنتــسه یلومعم یاههار ن6ه ،هدرک ررقم

 هک تــسا ییاهشور اهنیا .تــسا هدرک اطع ام هب ادخ هک دنتــسه یلومعم یاههار دنوادخ ماــش و دیمعت لــسغ نییآ و اعد ،ادخ

 و اهحرط اب ادخ یزاـسرادیب تردق .دروآیم دوجو هب ار یقیقح تاحالـصا و یقیقح یایحا ،یقیقح لیدبت ،ناـشقیرطزا سدقلاحور

 د6تعا دیاب ام و .تـسا هدـش ررقم نیا شدوخ یزاـسرادیب یاهشور و شدوخ حور یهطـساوهب هکلب ،دوـشی� لاعف ام یاههـشقن



	https://fa.ligonier.org	

 روــضح رد هک دهدیم هدعو ام هب ادخ .دهد ماجنا دنادیم حالــص ار هچنآ ،شاهن6کاح تمکح قبط ربً اقیقد وا هک میــشاب هتــشاد

 .وئید ماروک،دباتب زین مینکیم یگدنز وا رظنم رد هک ام رب شایهلا ی6یس یوترپ ،دنوادخ

 

 یهدنــسیون ناــشیا .تــسا ادیرولف ،دروفناــس رد وردنا تنــس یاــسیلک دــشرا نابــش و کاتلبیت هلجم ریبدرس ،زنوــسراپ کرِب رتکد

Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace رتییوت رد وا تناکا و هدوب @BurkParsons دشابیم. 

  .تسا هدش رشتنم کاتلبیت هلجم رد هلاقم نیا


