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 تسلی در بحران جهانی
 

 تسلی در بحران جھانی
 

 ترس از ویروس کرونا

أثیر فر تو بر هزاران ن ویروس جهانگیر کرونا همه را غافلگیر کرده 
جانهاي زیادي را گرفته است. آمار مرگ هر روز تابحال  گذاشته و

افزوده می گردد. این یک واقعیت را خاطرنشان می کند. اگر به 
م چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از دنیا یویروس کرونا واگیردار شو

د یک روز از دنیا رفتیشما م رفت؟ به احتمال زیاد نه. اما اگر یخواه
ما روزي باید بمیریم) کجا ابدیت خود را سپري خواهید (همه 

کرد؟ آیا بهشت خواهید رفت یا جهنم؟ این یک سوال جدي است 
 که نیاز به جواب درست دارد.

 

به دلیل گناه (شکستن احکام خدا) بیماري و مرگ همه جهان را 
ا گناه کرد، گناه خود رفرا گرفته است. هنگامیکه آدم در باغ عدن 

به فرزندان خود و در نهایت به همه انسانها منتقل کرد. همه ما 
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زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر « به ما می گوید، 23
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ن آبه سمت دیگر  دره و حدود یک و نیم کیلومتر از این سمت

اگر بخواهید از یک سمت به سمت دیگر تنگه بپرید  فاصله دارد.
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داوند خباالي معیار  از اینکه آسمان نمی توانیم برسیم به دلیل
 قاصر هستیم.

 

 بیماري جهانگیر گناه

 

دا کالم خجریمه گناهان و سرکشی ما از خداوند بسیار واضح است. 
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آیا داور تمام « کتاب مقدس می فرماید، را مجازات کند. انگناهکار
 25: 18پیدایش  »جهان، انصاف نخواهد کرد؟

 
می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8: 21نم است. مکاشفه مجازات گناهان ما مرگ در جه
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و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در 
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محسوب کرده و ما را  طبق کالم خدا حتی یک دروغ ما را دروغگو

 راهی جهنم می کند.
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 دناز ویروس کرونا می ترس انسانها اب ابدي در جهنم، هیچ است.عذ

 که مگویب. صادقانه به شما نداز مرگ ترس دار آنهابه دلیل اینکه 
ید. باید از مرگ بترسشما نیز ، اگر از گناهان خود بخشیده نشده اید

ارید لیاقت د کجا همین االن بمیرید،سوال عادالنه اینست که اگر 
که ابدیت خود را سپري کند؟ آیا طبق معیار باالي خدا می توانید 

 راهی بهشت شوید؟ طبق کتاب مقدس این امر محال است.
 

 جریمه عادالنه گناه
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 توانیم انجام دهیم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           کیقین نداشتن می تواند در ما ترس، نگرانی و استرس ایجاد 
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 اطمینان حاصل کنیم. عیسی مسیح همان منبع کمک است.

 
سال پیش زندگی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2000سوال طبیعی اینست که شخصی که 
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27 
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 تسلی در بحران جهانی
 

 تسلی در بحران جھانی
 

 ترس از ویروس کرونا

أثیر فر تو بر هزاران ن ویروس جهانگیر کرونا همه را غافلگیر کرده 
جانهاي زیادي را گرفته است. آمار مرگ هر روز تابحال  گذاشته و

افزوده می گردد. این یک واقعیت را خاطرنشان می کند. اگر به 
م چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از دنیا یویروس کرونا واگیردار شو

د یک روز از دنیا رفتیشما م رفت؟ به احتمال زیاد نه. اما اگر یخواه
ما روزي باید بمیریم) کجا ابدیت خود را سپري خواهید (همه 

کرد؟ آیا بهشت خواهید رفت یا جهنم؟ این یک سوال جدي است 
 که نیاز به جواب درست دارد.

 

به دلیل گناه (شکستن احکام خدا) بیماري و مرگ همه جهان را 
ا گناه کرد، گناه خود رفرا گرفته است. هنگامیکه آدم در باغ عدن 

به فرزندان خود و در نهایت به همه انسانها منتقل کرد. همه ما 
:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3یم. رومیان انسانها هم در ماهیت و هم در عمل گناهکار هست

زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر « به ما می گوید، 23
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توانیم به معیارهاي او برسیم. تنگه بزرگ آمریکا بسیار مرتفع است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ن آبه سمت دیگر  دره و حدود یک و نیم کیلومتر از این سمت

اگر بخواهید از یک سمت به سمت دیگر تنگه بپرید  فاصله دارد.
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داوند خباالي معیار  از اینکه آسمان نمی توانیم برسیم به دلیل
 قاصر هستیم.

 

 بیماري جهانگیر گناه

 

دا کالم خجریمه گناهان و سرکشی ما از خداوند بسیار واضح است. 
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آیا داور تمام « کتاب مقدس می فرماید، را مجازات کند. انگناهکار
 25: 18پیدایش  »جهان، انصاف نخواهد کرد؟
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اکاراننمانان و خبیثان و قاتالن و زگان و بی ایلکن ترسند« فرماید،
و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در 
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محسوب کرده و ما را  طبق کالم خدا حتی یک دروغ ما را دروغگو

 راهی جهنم می کند.
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 دناز ویروس کرونا می ترس انسانها اب ابدي در جهنم، هیچ است.عذ

 که مگویب. صادقانه به شما نداز مرگ ترس دار آنهابه دلیل اینکه 
ید. باید از مرگ بترسشما نیز ، اگر از گناهان خود بخشیده نشده اید

ارید لیاقت د کجا همین االن بمیرید،سوال عادالنه اینست که اگر 
که ابدیت خود را سپري کند؟ آیا طبق معیار باالي خدا می توانید 

 راهی بهشت شوید؟ طبق کتاب مقدس این امر محال است.
 

 جریمه عادالنه گناه

 



 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           !؟ جرم، باکتري، ویروس
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فیزیکی پرهیز می کنیم. این معیارها می تواند از سالمتی جسم ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 اطمینان حاصل کنیم. عیسی مسیح همان منبع کمک است.
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27 
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د. اما چیز مهمتر اینست که او اطمینان ابدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           را مستجاب خواهد کر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           به کسانیکه مسیح را به عنوان نجات دهنده را یعنی آمرزش گناهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ، عطا می کند.خود می پذیرند
 

 تسلی در بحران جهانی
 

 تسلی در بحران جھانی
 

 ترس از ویروس کرونا

أثیر فر تو بر هزاران ن ویروس جهانگیر کرونا همه را غافلگیر کرده 
جانهاي زیادي را گرفته است. آمار مرگ هر روز تابحال  گذاشته و

افزوده می گردد. این یک واقعیت را خاطرنشان می کند. اگر به 
م چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از دنیا یویروس کرونا واگیردار شو

د یک روز از دنیا رفتیشما م رفت؟ به احتمال زیاد نه. اما اگر یخواه
ما روزي باید بمیریم) کجا ابدیت خود را سپري خواهید (همه 

کرد؟ آیا بهشت خواهید رفت یا جهنم؟ این یک سوال جدي است 
 که نیاز به جواب درست دارد.

 

به دلیل گناه (شکستن احکام خدا) بیماري و مرگ همه جهان را 
ا گناه کرد، گناه خود رفرا گرفته است. هنگامیکه آدم در باغ عدن 

به فرزندان خود و در نهایت به همه انسانها منتقل کرد. همه ما 
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زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر « به ما می گوید، 23
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ن آبه سمت دیگر  دره و حدود یک و نیم کیلومتر از این سمت

اگر بخواهید از یک سمت به سمت دیگر تنگه بپرید  فاصله دارد.
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داوند خباالي معیار  از اینکه آسمان نمی توانیم برسیم به دلیل
 قاصر هستیم.

 

 بیماري جهانگیر گناه

 

دا کالم خجریمه گناهان و سرکشی ما از خداوند بسیار واضح است. 
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آیا داور تمام « کتاب مقدس می فرماید، را مجازات کند. انگناهکار
 25: 18پیدایش  »جهان، انصاف نخواهد کرد؟
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و جادوگران و بت پرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در 
دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود. این است موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ).8: 18جهنم را آتش جاودانی نامید (متی  یسی مسیحعخود  ».ثانی
محسوب کرده و ما را  طبق کالم خدا حتی یک دروغ ما را دروغگو

 راهی جهنم می کند.
 

سه با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   در مقای ددر این دنیا تجربه کن انسان می تواندکه  هر بیماري
 دناز ویروس کرونا می ترس انسانها اب ابدي در جهنم، هیچ است.عذ

 که مگویب. صادقانه به شما نداز مرگ ترس دار آنهابه دلیل اینکه 
ید. باید از مرگ بترسشما نیز ، اگر از گناهان خود بخشیده نشده اید

ارید لیاقت د کجا همین االن بمیرید،سوال عادالنه اینست که اگر 
که ابدیت خود را سپري کند؟ آیا طبق معیار باالي خدا می توانید 

 راهی بهشت شوید؟ طبق کتاب مقدس این امر محال است.
 

 جریمه عادالنه گناه

 



 پرداختی کامل گناه 

 پرداختی کامل گناه
گرچه همه ما به دلیل گناهانمان الیق رفتن به جهنم هستیم، اما 
خبر خوشی براي ما هست. دلیلی نیست که از مرگ بترسیم زیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
خداوند به ما راه حل و درمانی براي بیماري معنوي ما داده است. 

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «	فرماید،می  16: 3یوحنا 
پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هالك نگردد بلکه 

 » .حیات جاودانی یابد
 

عیسی مسیح پسر بی گناه خدا گناهان ما را بر خود برداشت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جریمه گناهان ما را با مرگش بر روي صلیب پرداخت کرد. اول 

که خود گناهان ما را در بدن خویش «، فرمایدمی  24: 2پطرس 
دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که  بر

 ».به ضربهاي او شفا یافته اید
 

. »ام شدتم«عیسی مسیح هنگام مصلوب شدن بر صلیب فریاد زد، 
سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عی گناهان ما بر صلیب پرداخت شد. میتمادر آن هنگام جریمه 
عد از مرگ از مردگان زنده شد و بر گناه و جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مسیح سه روز ب

غلبه یافت. قیام جسمانی مسیح پیروزي او را ثابت می کند. اینک 
او آمرزش گناهان و محسوب کردن عدالت خویش و حیات جاودانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    را به ما تقدیم می کند.
 

چگونه این درمان و آمرزش گناهان می تواند از آن شما شود؟ این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
توانیم  یمان میبا اکه بسیار ساده است. کتاب مقدس می فرماید کار 

ا نمی توانیم ان را با پول، رفتار و کردار بدست آوریم. م آن درمان را
هدیه رایگانی است که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    درمان زیرا ان یا مذهب بدست آوریمخوب، 

 .تا ما به خود فخر نکنیم خداوند با فیض خود به ما عطا می کند
 

دیه هدرمان یعنی تصمیم ساده و جدي براي شما اینست که باید آن 
هرکه نام خداوند را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «حیات جاودان را از مسیح در دعا طلب کنید. 

 13: 10رومیان  »بخواند نجات خواهد یافت.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   طشما تقاضا می کنم که نام خداوند عیسی مسیح را بخوانید. فق از

داده است که  ود از جهنم اطمینان کنید. او وعدهبه او براي نجات خ
هرکس که نام او را می خواند، نجات دهد. آیا هدیه او را قبول می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
کنید. با ایمان به مسیح و خواندن نام او شما می توانید از گناهان 

هرگز از مرگ سپس شده، صاحب حیات جاودان شوید. خود آمرزیده 
 ترس نخواهید داشت. 

 گناه پرداختی کامل
 

	afshin.germi@yahoo.com  ایمیل:
			besharat777@ تلگرام:

			live:Michael.araz  اسکایپ:

www.Besharat.TV	
	
	

 درمان ساده گناه
 



 پرداختی کامل گناه 

 پرداختی کامل گناه
گرچه همه ما به دلیل گناهانمان الیق رفتن به جهنم هستیم، اما 
خبر خوشی براي ما هست. دلیلی نیست که از مرگ بترسیم زیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
خداوند به ما راه حل و درمانی براي بیماري معنوي ما داده است. 

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «	فرماید،می  16: 3یوحنا 
پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هالك نگردد بلکه 

 » .حیات جاودانی یابد
 

عیسی مسیح پسر بی گناه خدا گناهان ما را بر خود برداشت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جریمه گناهان ما را با مرگش بر روي صلیب پرداخت کرد. اول 

که خود گناهان ما را در بدن خویش «، فرمایدمی  24: 2پطرس 
دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که  بر

 ».به ضربهاي او شفا یافته اید
 

. »ام شدتم«عیسی مسیح هنگام مصلوب شدن بر صلیب فریاد زد، 
سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عی گناهان ما بر صلیب پرداخت شد. میتمادر آن هنگام جریمه 
عد از مرگ از مردگان زنده شد و بر گناه و جهنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مسیح سه روز ب

غلبه یافت. قیام جسمانی مسیح پیروزي او را ثابت می کند. اینک 
او آمرزش گناهان و محسوب کردن عدالت خویش و حیات جاودانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    را به ما تقدیم می کند.
 

چگونه این درمان و آمرزش گناهان می تواند از آن شما شود؟ این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
توانیم  یمان میبا اکه بسیار ساده است. کتاب مقدس می فرماید کار 

ا نمی توانیم ان را با پول، رفتار و کردار بدست آوریم. م آن درمان را
هدیه رایگانی است که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    درمان زیرا ان یا مذهب بدست آوریمخوب، 

 .تا ما به خود فخر نکنیم خداوند با فیض خود به ما عطا می کند
 

دیه هدرمان یعنی تصمیم ساده و جدي براي شما اینست که باید آن 
هرکه نام خداوند را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «حیات جاودان را از مسیح در دعا طلب کنید. 

 13: 10رومیان  »بخواند نجات خواهد یافت.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   طشما تقاضا می کنم که نام خداوند عیسی مسیح را بخوانید. فق از

داده است که  ود از جهنم اطمینان کنید. او وعدهبه او براي نجات خ
هرکس که نام او را می خواند، نجات دهد. آیا هدیه او را قبول می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
کنید. با ایمان به مسیح و خواندن نام او شما می توانید از گناهان 

هرگز از مرگ سپس شده، صاحب حیات جاودان شوید. خود آمرزیده 
 ترس نخواهید داشت. 

 گناه پرداختی کامل
 

	afshin.germi@yahoo.com  ایمیل:
			besharat777@ تلگرام:

			live:Michael.araz  اسکایپ:

www.Besharat.TV	
	
	

 درمان ساده گناه
 


