
 
 

امـروز دلیل واقعی رشارت و بـدی روی این کره خـاکی، شـورش شیطان (ابلیس) بـر علیه خـداسـت که بـه نربد در متـام 
جهان هستی کشیده شده است. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

این نربد از آسامن، ملکوت خدا آغاز شد. مکاشفه یوحنا فصل ۱۲ آیههای ۴ تا ۹. 
شیطان کامل و بی نظیر آفریده شد. حزقیال فصل ۲۸ آیههای ۱۲ تا ۱۸. 

خودستایی و خودخواهی شیطان او را به ادعای برابری با خدا واداشت. اِشعیا فصل ۱۴ آیههای ۱۲ تا ۱۴. 

شیطان پـس از رانـده شـدن از ملکوت خـدا، بـه زمین افکنده شـد و بـا فـریب و اغـفال آدم و حـوا آنـان را در این شـورش بـا خـود هـمراه 
سـاخـت. سـقوط آدم و حـوا در گـناه زمین را از بهشـت بـرین بـه میدان جـنگ تـبدیل کرد. متـام سـاکنان جـهان هسـتی عـواقـب این کار 

اهریمنی شیطان را مشاهده کردهاند. 
آدم و حـوا بـا پیروی از شیطان، متـام نسـل برش را آلـوده بـه گـناه 
کردنـد. سـفر پیدایش فـصل ۳؛ رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۱۲ 

تا ۱۴. 
گـناه منجـر بـه مـختل شـدن سیرت خـدا در انـسان شـده اسـت. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۱ آیههـای ۱۹ تـا 

 .۳۲
بـخاطـر گـناه آن خـلقت زیبای خـدا چـنان پسـت و فـاسـد شـد که او چـارهای جـز نـابـودی آن از طـریق 

آبهای طوفان جهانگیر نداشت. پیدایش فصلهای ۶ تا ۸. نامه دوم پطرس فصل ۳ آیه ۶. 
متـام خـلقت شـاهـد وقـایع و تـحوالت روی این کره خـاکی اسـت و بی صربانـه در انـتظار نـجات و تطهیر 
نـهانی فـرزنـدان خـدا میبـاشـد. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۱۹ تـا ۲۲؛ رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۳ 

آیههای ۸ تا ۱۰؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۴ آیه ۹. 
زاع عظیم مـا، بـا فرسـتادن عیسی، روحالـقدس و فرشـتگان خـود فـرزنـدان و ایامنـدارانـش را  خـدا در نـ

یاری و حامیت میکند. رساله به رومیان فصل ۵ آیههای ۱۵ تا ۲۱؛ فصل ۸ آیههای ۲۶ تا ۲۷؛ رساله به عربانیان فصل ۱ آیه ۱۴. 

در پـایان، متـام جـهان هسـتی خـواهـد دید و شـهادت خـواهـد داد که راه خـدا نیکو و راه شیطان رشیر اسـت و هـمه اعرتاف خـواهـند منـود که خـدا تـنها 
حاکم عادل و دادگر جهان هستی است. 

هر زانویی در مقابل عیسی خم خواهد شد. رساله به فیلیپیان فصل ۲ آیههای ۵ تا ۱۱. 
همه اعرتاف خواهند کرد که عیسی الیق و شایسته پرستش و عبادت است. مکاشفه یوحنا فصل ۵ آیه ۱۱ تا ۱۴. 

 

    پـس از دیدن عـواقـب اعامل شیطان روی کره زمین و پـس از ریشه کن شـدن گـناه تـوسـط خـدا آیا فکر میکنید کسی بـار دیگر دسـت بـه شـورش و 
دسیسه علیه خدا خواهد زد؟ 

    به نظر شام چه کسی بیشرتین رنج را از اثرات گناه متحمل شده، خدا یا انسان؟   

 درک درسـت اینکه هـمه رشارتهـا و بـدیهـا دسـتاورد شورش شیطان بـر علیه خـداسـت، بـه مـن کمک میکند تـا اکنون قـادر «بـه دیدن حـقایق پشـت 
صـحنه» بـاشـم و ببینم که خـدا بـاعـث درد و فالکت روی این کره خـاکی نیست. بـاعـث خوشـحالیست که میدانیم این وضعیت کنونی دنیا موقتی و 

گذراست و یک روز خدا همه چیز را دوباره به نیکی بازسازی خواهد کرد. 

را در جـدالهـای  رمیگـزینم و از تـو متـنا دارم مـ رفـداری از تـو را بـ خـداونـدا اکنون مـتوجـه این جـالل عظیم بین تـو و دشـمنت، شیطان شـدهام و طـ
شخصیام کمک و یاری رسانی. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۷- جدال عظیم

«نسـل برش هـم اکنون درگیر یک جـدال عظیم بین عیسی و شیطان اسـت. این جـدال در مـورد شخصیت و سیرت خـدا، احکام وی و سـلطهاش بـر جـهان هسـتی 
اسـت. این نربد از ملکوت خـدا آنـجا که یکی از مخـلوقـات او بـا در اختیار گرفنت حـق انـتخاب آزاد در سیر خـودسـتایی خـویش بـه شیطان دشـمن خـدا تـبدیل شـد و 
بسیاری از فرشـتگان را بـه شـورش واداشـت. او این روحیه رسکشی و طغیان را از طـریق فـریب آدم و حـوا و ارتکاب آنـان بـه گـناه بـه این جـهان انـتقال داد. این گـناه 
انـسان سـبب تغییر و دگرگـونی سیرت و جـلوه زیبای خـدا در انـسان، اخـتالل در جـهان آفـریده شـده و رسانـجام منجـر بـه نـابـودی آن بـواسـطه طـوفـان در رسارس زمین 
شـد. در انـظار متـام جـهان هسـتی، کره زمین صـحنهی این نربد عـاملگیر شـد و در آخـر روزی مـوجـب منـایان شـدن سیرت طـاهـر و شخصیت واالی خـدا خـواهـد گردید. 
انـسان در این جـدال عظیم بـه کمک الهی نیاز دارد و عیسی این کمک را از طـریق فرسـتادن روحالـقدس و فرشـتگان وفـادار برای هـدایت، حـامیت و تـقویت آنـان در 

راه نجات از گناه مهیا ساخته است.»

استفاده شخصی

تعهد
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مکاشـفه یوحـنا فـصل ۱۲ آیههـای ۴ تـا ۹: ۴ ُدمـش یک سّوم سـتارگـان آسامن را جـاروب کرد و بـر زمین فرو ریخت. اژدهـا پیش روی آن زن که در آسـتانۀ زایامن بود ایستاد، بـدان قـصد که فرزنـد 
او را تـا بـه دنیا آمـد، بـبلعد. ۵ آن زن پرسی بـه دنیا آورد، فرزنـد ذکوری که بـا عـصای آهنین بـر همۀ قومـها فرمـان خواهـد رانـد و فرزنـد او ربوده شـد و نزد خـدا و پیش تـخت او فرسـتاده شـد. ۶ و 
رفـت. میکائیل و  زار و دویست و شـصت روز نگهـداری کنند. ۷ و نـاگـهان جنگی در آسامن درگـ رای او مهیا کرده بـود، گـریخت تـا در آنـجا از او بـه مـدت هـ زن بـه بیابـان، بـه جـایی که خـدا بـ
فرشـتگانـش بـا اژدهـا جنگیدنـد و اژدهـا و فرشـتگانـش در برابـر آنـان بـه پیکار ایستادنـد، ۸ اّمـا شکست خـوردنـد و پـایگاه خـود را در آسامن از دسـت دادنـد. ۹ اژدهـای بـزرگ بـه زیر افکنده شـد، 

هامن مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی میکشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. 
رمـاید: «تـو الـگوی کامل بـودی، آکنده از حکمت و کامـل در  رثیهای برسا و او را بـگو، خـداونـدگـاْر یهوه چنین میفـ زقیال فـصل ۲۸ آیههـای ۱۲ تـا ۱۸: ۱۲ ای پرس انـسان، بـر پـادشـاه صـور مـ حـ
رّد. نگیندانـها و  رَجـد و عقیق و یشب، یاقـوت کبود و فیروزه و زمـ رانـبها زینت تـو بـود: لـعل و یاقـوت زرد و املـاس، ِزبَـ زیبایی. ۱۳ تـو در عـدن بـودی، در بـاغ خـدا و هـر گـونـه سـنگ گـ
کندهکاریهایت از صـنعت طـال بـود؛ اینها هـمه، در روز آفـرینشت مهیا شـده بـود. ۱۴ تـو کروبِی مـسح شـدۀ سـایهگسـرت بـودی و مـن تـو را برقرار داشـته بـودم؛ تـو بـر کوِه مـقدِس خـدا بـودی و در 
میان سـنگهای آتشین میخرامیدی. ۱۵ از روزی که آفـریده شـدی، تـا روزی که رشارت در تـو یافـت شـد، در طـریقهایت کامـل بودی. ۱۶ امـا از کرثت سوداگـریت، بـطن تـو از خـشونـت آکنده شـد و 
گـناه ورزیدی. پـس تـو را چـون چیِز نـجس از کوه خـدا بیرون افکندم و تـو را ای کروبِی سـایهگسـرت، از میان سـنگهای آتشین نـابـود کردم. ۱۷ دلـت از زیباییات مـغرور گشـت و بـه سـبب فّـر و 
شکوهـت، حکمت خـویش را فـاسـد گردانیدی. پـس تـو را بـر زمین افکندم و در مـعرض متـاشـای پـادشـاهـان نـهادم. ۱۸ بـه واسـطۀ کرثِت گـناهـت و بیانـصافِی سوداگریات، مکانـهای مـقدِس خـویش 

را ُملَّوث ساختی؛ پس آتشی از میانت بیرون آوردم که تو را سوزانید و در برابر دیدگان همۀ نظارهگرانت، تو را بر روی زمین خاکسرت ساختم. 
اِشعیا فـصل ۱۴ آیههـای ۱۲ تـا ۱۴: ۱۲ «ای سـتاره صـبح، ای پرس فجـر، چـگونـه از آسامن فـرو افـتادهای! ای که مـلتها را ذلیل میسـاختی، چـگونـه خـود بـر زمین افکنده شـدهای! ۱۳ در دل خـود 
میگفتی: ’بـه آسامن صـعود خواهـم کرد، و تـخت خود را فراتـر از سـتارگـان خـدا خواهـم افراشـت؛ بـر کوِه اجتامع جـلوس خواهـم کرد، بـر بـلندتـرین نقطۀ کوه مـقدس؛ ۱۴ بـه فراز بـلندیهای ابرهـا 

صعود خواهم کرد و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت.‘» 
سـفر پیدایش فـصل ۳: ۱ و امـا مـار از همۀ وحـوش صحرا که یهوه خـدا سـاخـته بـود، زیرکرت بـود. او بـه زن گـفت: «آیا خـدا براسـتی گـفته اسـت که از هیچیک از درخـتان باغ نـخورید؟» ۲ زن بـه 
مـار گـفت: «از میوۀ درخـتان باغ میخوریم، ۳ امـا خـدا گـفته اسـت، ”از میوۀ درختی که در وسـط باغ اسـت مـخورید و بـدان دسـت مزنید، مـبادا مبیرید.“» ۴ مـار بـه زن گـفت: «بـهیقین نـخواهید 
رد. ۵ بلکه خـدا میدانـد روزی که از آن بـخورید، چشامن شام بـاز خـواهـد شـد و هـمچون خـدا شـناسـندۀ نیک و بـد خـواهید بـود.» ۶ چـون زن دید که آن درخـت خـوشخـوراک اسـت و  مـ
چـشمنـواز، و درختی دلـخواه برای افـزودن دانـش، پـس از میوۀ آن گرفـت و خـورد، و بـه شـوهـر خـویش نیز که بـا وی بـود داد، و او خـورد. ۷ آنـگاه چشامن هـر دوی آنـها بـاز شـد و دریافـتند که 
اغ میخرامید، و آدم و زنـش خـود را از حـضور یهوه خـدا در  عـریانـند؛ پـس برگـهای انجیر بـه هـم دوخـته، لُـنگها برای خـویشنت سـاخـتند. ۸ و صـدای یهوه خـدا را شنیدنـد که در خنکی روز در بـ
میان درخـتان باغ پـنهان کردنـد. ۹ ولی یهوه خـدا آدم را نـدا در داده، گـفت: «کجا هسـتی؟» ۱۰ گـفت: «صـدای تـو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عـریانـم، از این رو خود را پـنهان کردم.» ۱۱ 
خـدا گـفت: «که تـو را گـفت که عـریانی؟ آیا از آن درخـت که تـو را امـر فرمودم از آن نـخوری، خوردی؟» ۱۲ آدم گـفت: «این زن که بـه مـن بخشیدی تـا بـا مـن بـاشـد، او از آن درخـت بـه مـن داد و 
مـن خوردم.» ۱۳ آنـگاه یهوه خـدا بـه زن گـفت: «این چـه کار اسـت که کردی؟» زن گـفت: «مـار فـریبم داد و مـن خوردم.» ۱۴ پـس یهوه خـدا بـه مـار گـفت: «چـون چنین کردی، از همۀ چـارپـایان 
و همۀ وحوش صحرا مـلعونرتی! بـر شکمت خواهی خـزید و همۀ روزهـای زندگیات خـاک خواهی خورد. ۱۵ میان تـو و زن، و میان نسـل تـو و نسـل زن، دشمنی میگـذارم؛ او رس تـو را خواهـد 
کوبید و تـو پـاشنۀ وی را خـواهی زد.» ۱۶ و بـه زن گـفت: «درد زایامن تـو را بسیار افزون گردانـم؛ بـا درد، فـرزنـدان خـواهی زایید. اشـتیاق تـو بـه شـوهرت خـواهـد بـود، و او بـر تـو فرمـان خـواهـد 
رانـد.» ۱۷ و بـه آدم گـفت: «چـون سـخن زنـت را شنیدی و از درختی که تـو را امـر کردم از آن نـخوری خـوردی، بـه سـبب تـو زمین مـلعون شـد؛ در همۀ روزهـای زنـدگیات بـا رنـج از آن خـواهی 
خـورد. ۱۸ برایت خـار و َخـس خواهـد رویانید، و از گیاهـان صحرا خواهی خـورد. ۱۹ بـا عرق جبین نـان خواهی خـورد، تـا آن هـنگام که بـه خـاک بـازگردی که از آن گرفـته شـدی؛ چراکه تـو خـاک 
هسـتی و بـه خـاک بـاز خواهی گشـت.» ۲۰ و امـا، آدم زن خود را حوا نـامید، زیرا او مـادر همۀ زندگـان بود. ۲۱ یهوه خـدا پیراهـنهایی از پوسـت برای آدم و زنـش سـاخـت و ایشان را پوشـانید. ۲۲ 
و یهوه خـدا فرمود: «اکنون آدم هـمچون یکی از مـا شـده اسـت که نیک و بـد را میشـناسـد. مـبادا دسـت خود را دراز کند و از درخـت حیات نیز گرفـته بـخورد و تـا ابـد زنـده مبـانـد.» ۲۳ پـس یهوه 
خـدا آدم را از باغ عـدن بیرون رانـد تـا بـر زمین که از آن گرفـته شـده بود زراعـت کند. ۲۴ پـس آدم را بیرون رانـد، و در جـانـب رشقی باغ عـدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشـبار را که بـه هـر 

سو میگشت، تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند.» 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۱۲ تـا ۱۴: ۱۲ پـس، هامنگـونـه که گـناه بـه واسـطۀ یک انـسان وارد جـهان شـد، و بـه واسـطۀ گـناه، مرگ آمـد، و بـدینسـان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید، از 
آنـجا که هـمه گـناه کردنـد ۱۳ زیرا پیش از آنکه رشیعت داده شـود، گـناه در جـهان وجـود داشـت، اّمـا هـر گـاه رشیعتی نـباشـد، گـناه بـه حـساب منیآید. ۱۴ بـا این حـال، از آدم تـا مـوسی، مرگ بـر 

همگان حاکم بود، حتی بر کسانی که گناهشان به گونۀ رسپیچی آدم نبود. آدم، منونۀ کسی بود که میبایست بیاید. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۱ آیههـای ۱۹ تـا ۳۲: ۱۹ زیرا آنـچه از خـدا میتـوان شـناخـت بـر آنـان آشکار اسـت، چـون خـدا آن را بـر ایشان آشکار سـاخـته اسـت. ۲۰ زیرا از آغـاز آفـرینش جـهان، صـفات 
نـادیدنیِ خـدا، یعنی قـدرتِ رسمدی و الـوهیت او را میتـوان بـا ادراک از امـور جـهانِ مخـلوق، بـهروشنی دید. پـس آنـان را هیچ عـذری نیست. ۲۱ زیرا هـرچـند خـدا را شـناخـتند، امّـا او را چـون 
خـدا حـرمـت نـداشـتند و سـپاس نـگفتند، بلکه در انـدیشۀ خـود بـه بـطالـت گـرفـتار آمـدنـد و دلـهای بیفـهمِ ایشان را تـاریکی فـرا گـرفـت. ۲۲ اگـرچـه ادعـای حکمت میکردنـد، امّـا احـمق گـردیدنـد ۲۳ 
و جـالل خـدای غیرفـانی را بـا متـثالـهایی شـبیه انـسان فـانی و پـرنـدگـان و حیوانـات و خـزنـدگـان مـعاوضـه کردنـد. ۲۴ پـس خـدا نیز ایشان را در شـهوات دلـشان بـه نـاپـاکی واگـذاشـت، تـا در میان خـودْ 
بـدنـهای خـویش را بیحـرمـت سـازنـد. ۲۵ آنـان حقیقتِ خـدا را بـا دروغ مـعاوضـه کردنـد و مخـلوق را بـه جـای خـالـق پـرسـتش و خـدمـت منـودنـد، خـالقی که تـا ابـد او را سـپاس بـاد. آمین. ۲۶ پـس 
خـدا نیز ایشان را در شـهواتی رشمآور بـه حـال خـود واگـذاشـت. حتی زنـانـشان، روابـط طبیعی را بـا روابـط غیرطبیعی مـعاوضـه کردنـد. ۲۷ بـه همینسـان، مـردان نیز از روابـط طبیعی بـا زنـان 
دسـت کشیده، در آتـش شـهوت نسـبت بـه یکدیگر سـوخـتند. مـرد بـا مـرد مـرتکب اعامل رشمآور شـده، مکافـاتِ درخـورِ انحـرافـشان را در خـود یافـتند. ۲۸ و هامنگـونـه که بـرای آنـان شـناخـت 
خـدا ارزشی نـداشـت، خـدا نیز آنـان را بـه ذهنی فـرومـایه واگـذاشـت تـا مـرتکب اعامل نـاشـایست شـونـد. ۲۹ ایشان از هـر گـونـه نـادرسـتی، رشارت، طـمع و خـباثـت آکندهانـد. مـملو از حسـد، قـتل، 
جـدال، فـریب و بـدخـواهیانـد. شـایعهسـاز، ۳۰ تـهمتزن، مـتنفر از خـدا، گسـتاخ، متکرب و خـودسـتایند. بـرای انـجام اعامل رشیرانـه، راهـهایی نـو ابـداع میکنند. نـافـرمـان بـه والـدین، ۳۱ بیفـهم، 
بیوفـا، بیعـاطـفه و بیرحـمند. ۳۲ هـرچـند از حکم عـادالنۀ خـدا آگـاهـند که مکافـات مـرتکبانِ چنین اعاملی مـرگ اسـت، نـه تـنها خـودْ آنـها را انـجام میدهـند، بلکه کسانی را نیز که مـرتکب آنـها 

میشوند، تأیید میکنند.
سـفر پیدایش فـصل ۶ تـا ۸: ۱ و امـا چـون شامر آدمیان بـر زمین فزونی گرفـت و دخرتان برای ایشان زاده شـدنـد، ۲ پرسان خـدا دیدنـد که دخرتان آدمیان زیبارویند، و هـر یک را که برمیگـزیدنـد 
بـه زنی میگرفـتند. ۳ و خـداونـد فرمـود: «روح مـن همیشه در انـسان نـخواهـد مـانـد، زیرا که او مـوجـودی فـانی اسـت: روزهـای او صـد و بیست سـال خـواهـد بـود.» ۴ در آن روزگـار و پـس از آن، 
غولپیکران بـر زمین بـودنـد، زمـانی که پرسان خـدا بـه دخرتان آدمیان درآمـدنـد و آنـان فـرزنـدان برای ایشان بـه دنیا آوردنـد. اینان پهـلوانـانی از روزگـاران کهن بـودنـد که مردانی نـامآور شـدنـد. ۵ و 
خـداونـد دید که رشارت انـسان بـر زمین بسیار اسـت، و هـر نیِت انـدیشههـای دل او پیوسـته برای بـدی اسـت و بـس؛ ۶ و خـداونـد از این که انـسان را بـر زمین سـاخـته بـود، مـتأسـف شـد و در دل 
خود غمگین گشـت. ۷ پـس خـداونـد فرمود: «انـسان را که آفـریدهام از روی زمین مـحو خواهـم سـاخـت، انـسان و چـارپـایان و خزندگـان و پرندگـان آسامن را، زیرا که از سـاخنت آنـها مـتأسـف شـدم.» 
۸ امـا نوح در نـظر خـداونـد فیض یافـت. ۹ و این اسـت تـاریخچۀ نسـل نوح. نوح مردی بـود پـارسـا و در روزگـار خـویش بیعیب. نوح بـا خـدا راه میرفـت. ۱۰ و نوح سـه پرس آورد: سـام و حـام و 
یاِفـث. ۱۱ بـاری، زمین در نـظر خـدا فـاسـد و آکنده از خـشونـت شـده بـود. ۱۲ و خـدا زمین را دید که اینک فـاسـد گشـته بـود، زیرا که متـامی برش راه خـود را بـر زمین فـاسـد کرده بـودنـد. ۱۳ پـس 
خـدا بـه نـوح گـفت: «پـایان متـامی برش بـه حـضورم رسیده اسـت، زیرا زمین بـه سـبب آنـان آکنده از خـشونـت شـده اسـت. اینک آنـان را بـا زمین نـابـود خـواهـم کرد. ۱۴ پـس برای خـود کشتیای از 
چوب کوفـر بـساز، و حجرههـایی در آن بـنا کن، و درون و بیرونـش را قیرانـدود منـا. ۱۵ آن را اینگونـه بـساز: درازای کشتی سیصد ِذراع، پـهنایش پـنجاه ِذراع و بـلندیاش سی ِذراع بـاشـد. ۱۶ برای 
کشتی روزنـهای بـه انـدازۀ یک ِذراع از بـاالی آن بـساز. دِر کشتی را در پهـلوی آن بـگذار و طـبقات پـایین و وسـط و بـاال در آن بـنا کن. ۱۷ زیرا اینک مـن تـوفـاِن آب بـر زمین میآورم تـا هـر 
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ذیجسـدی را که نَـَفِس حیات در آن بـاشـد از زیر آسامن نـابود سـازم. هـر چـه بـر زمین اسـت، خواهـد مرد. ۱۸ لیکن عهـد خود را بـا تـو اسـتوار خواهـم سـاخـت، و تـو بـه کشتی در خواهی آمـد؛ تـو و 
پرسانـت و زنـت و زنـان پرسانـت، هـمراه تـو. ۱۹ از همۀ جـانـداران، از هـر ذیجسـدی، جفتی از هـر گونـه، بـه درون کشتی برب تـا آنـها را بـا خود زنـده نـگاه داری. نـر و مـاده بـاشـند. ۲۰ از هـر گونـه 
پرنـده، از هـر گـونـه چـارپـا و از هـر گـونـه خزنـدۀ زمین، جفتی از هـر گـونـه نزد تـو خواهـند آمـد تـا آنـها را زنـده نـگاه داری. ۲۱ همچنین از هـر گـونـه آذوقۀ خـوردنی برگیر و بیندوز، تـا برای تـو و 
آنـها خوراک بـاشـد.» ۲۲ پـس نوح چنین کرد؛ او هرآنـچه را که خـدا بـه وی فرمـان داده بود، بـه انـجام رسـانید. فـصل ۷: ۱ آنـگاه خـداونـد بـه نوح گـفت: «تـو و همۀ اهـل خـانـهات بـه کشتی درآیید، 
زیرا تـو را در این عرص در حـضور خـود پـارسـا دیدم. ۲ از همۀ چـارپـایان طـاهـر، هـفت جـفت، نـر و مـاده، بـا خـود برگیر، و از چـارپـایان نـجس، یک جـفت، نـر و مـاده، ۳ و نیز از پرنـدگـان آسامن 
هـفت جـفت، نـر و مـاده، تـا نسـل آنـها را بـر روی متـام زمین زنـده نـگاه داری. ۴ زیرا مـن پـس از هـفت روز، چهـل روز و چهـل شـب بـاران بـر زمین خواهـم بـارانید، و هـر موجودی را که سـاخـتهام از 
روی زمین مـحو خواهـم کرد.» ۵ و نوح هرآنـچه را که خـداونـد بـه وی فرمـان داده بود، بـه انـجام رسـانید. ۶ نوح شـشصد سـالـه بود که توفـاِن آب بـر زمین آمـد؛ ۷ و نوح بـا پرسانـش و زنـش و زنـان 
پرسانـش بـه کشتی درآمـدنـد تـا از آب توفـان در امـان بـاشـند. ۸ چـارپـایان طـاهـر و چـارپـایان نـجس، پرندگـان و همۀ خزندگـان روی زمین، ۹ دو بـه دو، نـر و مـاده، هامنگونـه که خـدا بـه نوح فرمـان 
داده بود، نزد نوح بـه کشتی درآمـدنـد. ۱۰ و پـس از هـفت روز، آب توفـان بـر زمین آمـد. ۱۱ در سـال شـشصدم از زندگی نوح، در روز هـفدهـم از مـاه دّوم، آری، در هامن روز، همۀ چـشمههـای 
ژرفـای عظیم فـوران کرد و پنجرههـای آسامن گـشوده شـد. ۱۲ و بـاران چهـل روز و چهـل شـب بـر زمین فرو بـارید. ۱۳ در هامن روز، نـوح و پرسانـش سـام و حـام و یاِفـث و زن نـوح و سـه زوجۀ 
پرسانـش بـا آنـها بـه کشتی درآمـدنـد، ۱۴ آنـان و همۀ وحـوش، گـونـه بـه گـونـه، و همۀ چـارپـایان، گـونـه بـه گـونـه، و همۀ خزندگـان روی زمین، گـونـه بـه گـونـه، و همۀ پرندگـان گـونـه بـه گـونـه، همۀ 
مرغـان و همۀ بـالـداران. ۱۵ پـس دو بـه دو، از هـر ذیجسـدی که نَـَفِس حیات در خود داشـت، نزد نوح بـه کشتی درآمـدنـد. ۱۶ و آنـهایی که داخـل شـدنـد، هامنگونـه که خـدا بـه نوح فرمـان داده 
بـود، نـر و مـاده از هـر ذیجسـد بـودنـد. آنـگاه خـداونـد در را بـر او بسـت. ۱۷ و تـوفـان چهـل روز بـر زمین ادامـه داشـت، و آب افـزون گشـت و کشتی را برگرفـت که از زمین بـلند شـد. ۱۸ و آب 
چیرگی یافـته، بـر زمین بسیار فزونی گرفـت، و کشتی بـر سـطح آب شـناور شـد. ۱۹ و آب بـر زمین زیاد و زیادتـر غـلبه یافـت تـا آنکه همۀ کوهـهای بـلند که زیر متـامی آسامن بود، پوشیده شـد. ۲۰ 
رنـدگـان و چـارپـایان و وحـوش و همۀ انـبوه جـنبندگـان کوچک روی زمین و همۀ  آب پـانزده ِذراع از کوهـها بـاالتـر رفـت و آنـها را پـوشـانید. ۲۱ هـر ذیجسـدی که بـر زمین حرکت میکرد، از پ
آدمیان، تـلف شـد. ۲۲ هرآنـچه بـر خشکی بـود و نَـَفِس حیات در بینی داشـت، مبرد. ۲۳ او هـر موجـودی را که بـر روی زمین بـود، مـحو کرد، از آدمیان و چـارپـایان و خزندگـان و پرندگـان آسامن. 
آنـها از زمین مـحو شـدنـد؛ تـنها نوح بـاقی مـانـد و آنـها که بـا وی در کشتی بودنـد. ۲۴ و آب صـد و پـنجاه روز بـر زمین چیره بود. فـصل ۸: ۱ و امـا، خـدا نوح و همۀ وحوش و چـارپـایان را که بـا او 
در کشتی بـودنـد بـه یاد آورد، و خـدا بـادی بـر زمین وزانید و آب فـروکش کرد. ۲ چـشمههـای ژرفـا و پنجرههـای آسامن بسـته شـد؛ و بـاران از آسامن بـازایستاد. ۳ و آب رفـته رفـته از روی زمین 
رفـت. ۵ تـا مـاه دهـم، آب هـمچنان کاهـش مییافـت تـا آن که در  رار گـ رگشـت. در پـایان صـد و پـنجاه روز، آب کم شـده بـود. ۴ در روز هـفدهـم از مـاه هـفتم، کشتی بـر کوهـهای آرارات قـ ب
نخسـتین روز از مـاه دهـم، قـلههـای کوهـها منـایان گشـت. ۶ پـس از چهـل روز، نوح پنجرهای را که برای کشتی سـاخـته بود، گـشود ۷ و کالغی را رهـا کرد. کالغ بـه این سـو و آن سـو میرفـت تـا آن 
که زمین خشک شـد. ۸ سـپس کبوتری را از نزد خـویش رهـا کرد تـا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده اسـت. ۹ ولی کبوتـر نشیمنگاهی برای کف پـاهـای خـود نیافـت و نزد نـوح بـه کشتی 
بـازگشـت، زیرا آب همۀ سـطح زمین را پـوشـانیده بـود. پـس او دسـت خـود را دراز کرد و کبوتـر را گرفـت و آن را نزد خـود بـه کشتی بـازگردانید. ۱۰ نـوح هـفت روز دیگر درنـگ کرد و دیگر بـار 
کبوتـر را از کشتی رهـا کرد. ۱۱ شـامـگاهـان، کبوتـر نزد او بـازگشـت، و اینک برگ زیتون تـازهای بـه مـنقار داشـت. پـس نوح دانسـت که آب از روی زمین کم شـده اسـت. ۱۲ او هـفت روز دیگر نیز 
زد وی بـازنگشـت. ۱۳ در شـشصد و یکمین سـال از زنـدگی نـوح، در روز نخسـت از مـاه نخسـت، آب از روی زمین خشک شـد. آنـگاه نـوح  درنـگ کرد و کبوتـر را رهـا سـاخـت، و کبوتـر دیگر نـ
رسپوش کشتی را برگرفـت و دید که اینک سـطح زمین خشک شـده اسـت. ۱۴ در روز بیست و هـفتم از مـاه دّوم، زمین خشک شـده بـود. ۱۵ آنـگاه خـدا بـه نـوح گـفت: ۱۶«از کشتی بیرون بیا، 
تـو و زنـت و پرسانـت و زنـان پرسانـت هـمراه تـو. ۱۷ همۀ جـانـدارانی را که بـا تـواَنـد، هـر ذیجسـدی را از پرنـدگـان و چـارپـایان و همۀ خزنـدگـانی که بـر زمین میخزنـد، بـا خـود بیرون آور تـا بـر 
زمین منترش شـده، در جـهان بـارور و کثیر گردنـد.» ۱۸ پـس نـوح بـا پرسانـش و زنـش و زنـان پرسانـش بیرون آمـد. ۱۹ و همۀ وحـوش، همۀ خزنـدگـان، همۀ پرنـدگـان، و هرآنـچه بـر زمین حرکت 
میکند، بـر حسـب خـانوادههـایشان، از کشتی بـه در آمـدنـد. ۲۰ آنـگاه نوح مـذبحی برای خـداونـد بـنا کرد و از همۀ چـارپـایان طـاهـر و از همۀ پرندگـان طـاهـر گرفـته، قـربـانیهای متـامسـوز بـر مـذبـح 
تـقدیم کرد. ۲۱ و رایحۀ خوشـایند بـه مـشام خـداونـد رسید و خـداونـد در دل خود گـفت: «دیگر هرگـز زمین را بـه سـبب انـسان لـعنت نـخواهـم کرد، هرچـند که نیت دل انـسان از جوانی بـد اسـت. 

و دیگر هرگز همۀ جانداران را هالک نخواهم کرد، چنانکه کردم. ۲۲ «تا زمانی که جهان باقی است، کِشت و درو، رسما و گرما، تابستان و زمستان، و روز و شب، باز نخواهد ایستاد.» 
نامه دوم پطرس فصل ۳ آیه ۶: و به وسیلۀ همین آب، دنیای آن زمان غرق و نابود شد. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیههـای ۱۹ تـا ۲۲: ۱۹ زیرا خـلقت بـا اشـتیاق متـام در انـتظار ظـهور پرسان خـداسـت. ۲۰ زیرا خـلقت تسـلیم بـطالـت شـد، نـه بـه خواسـت خـود، بلکه بـه ارادۀ او که آن را 
تسـلیم کرد، بـا این امید که ۲۱ خـوِد خـلقت نیز از بـندگی فـساد رهـایی خواهـد یافـت و در آزادی پرجـالل فـرزنـدان خـدا سهیم خواهـد شـد. ۲۲ مـا میدانیم که متـام خـلقت تـا هـماکنون از دردی 

همچون درد زایامن مینالد. 
رسـالـه بـه اَِفُسسیان فـصل ۳ آیههـای ۸ تـا ۱۰: ۸ هرچـند از کمرتیِن مـقدسین هـم کمرتم، این فیض بـه مـن عـطا شـد که بـشارِت َغـناِی بیقیاِس مسیح را بـه غیریهودیان برسـانـم، ۹ و بـر هـمگان طرح 
اجرای رازی را روشـن سـازم که طی اعـصار گـذشـته نزد خـدایی که هـمه چیز را آفـرید، پـوشیده نـگاه داشـته شـده بـود. ۱۰ تـا اکنون از طـریق کلیسا حکمت گـونـاگـون خـدا بـر ریاسـتها و قـدرتـهای 

جایهای آسامنی آشکار شود. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۴ آیه ۹: زیرا مـن بـر این انـدیشهام که خـدا مـا رسوالن را هـمچون اسیراِن محکوم بـه مرگ در آخـِر صـف رژهروندگـان بـه منـایش گـذاشـته اسـت. مـا متـاشـاگـه متـامی جـهان، 

چه آدمیان و چه فرشتگانیم. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۵ آیههـای ۱۵ تـا ۲۱: ۱۵ اّمـا عـطا هامنند نـافرمـانی نیست. زیرا اگـر بـه واسـطۀ نـافرمـانی یک انـسان بسیاری مردنـد، چـقدر بیشرت فیض خـدا و عـطایی که بـه واسـطۀ فیض 
یک انـسان، یعنی عیسی مسیح فراهـم آمـد، بـهفراوانی شـامـل حـال بسیاری گردید. ۱۶ براسـتی که این عـطا هامنند پیامـد گـناِه آن یک تـن نیست. زیرا مکافـات از پی یک نـافرمـانی نـازل شـد و بـه 
محکومیت انـجامید؛ اّمـا عـطا از پی نـافرمـانیهای بسیار آمـد و پـارسـاشـمردگی را بـه ارمـغان آورد. ۱۷ زیرا اگـر بـه واسـطۀ نـافرمـانی یک انـسان، مرگ از طـریق او حکمرانی کرد، چـقدر بیشرت آنـان که 
فیض بیکران خـدا و عـطای پـارسـایی را دریافـت کردهانـد، تـوسـط آن انـسان دیگر، یعنی عیسی مسیح، در حیاْت حکم خـواهـند رانـد. ۱۸ پـس هامنگـونـه که یک نـافرمـانی بـه محکومیت همۀ 
انـسانـها انـجامید، یک عـمل پـارسـایانـه نیز بـه پـارسـا شـمرده شـدن و حیات همۀ انـسانـها منتهی میگردد. ۱۹ زیرا هامنگونـه که بـه واسـطۀ نـافرمـانی یک انـسان، بسیاری گـناهکار شـدنـد، بـه واسـطۀ 
اطـاعـت یک انـسان نیز بسیاری پـارسـا خواهـند گردید. ۲۰ حـال، رشیعت آمـد تـا نـافرمـانی افزون شـود؛ اّمـا جـایی که گـناه افزون شـد، فیض بینـهایت افزونرت گردید. ۲۱ تـا هامنگـونـه که گـناه در 
رانـد و بـه واسـطۀ خـداونـد مـا عیسی مسیح، بـه حیات جـاویدان رهـنمون شـود. فـصل ۸ آیههـای ۲۶ تـا ۲۷: ۲۶ و روح نیز در ضـعف مـا بـه  رگ حکمرانی کرد، فیض نیز در پـارسـایی حکم بـ مـ
یاریمـان میآید، زیرا منیدانیم چـگونـه بـاید دعـا کنیم. اّمـا روح بـا نـالـههـایی بیاننـاشـدنی، برای مـا شـفاعـت میکند. ۲۷ و او که کاوشـگر دلـهاسـت، فکر روح را میدانـد، زیرا روح مـطابـق بـا ارادۀ 

خدا برای مقدسین شفاعت میکند. 
رسـالـه بـه فیلیپیان فـصل ۲ آیههـای ۵ تـا ۱۱: ۵ هامن طرز فکر را داشـته بـاشید که مسیْح عیسی داشـت: ۶ او که هـمذات بـا خـدا بود، از برابری بـا خـدا بـه نـفع خود بهره نجسـت، ۷ بلکه خود را 
خـالی کرد و ذات غالم پـذیرفـته، بـه شـباهـت آدمیان درآمـد. ۸ و چـون در سیامی برشی یافـت شـد خـود را خـوار سـاخـت و تـا بـه مرگ، حتی مرگ بـر صلیب مطیع گردید. ۹ پـس خـدا نیز او را 
بـهغـایت رسافراز کرد و نـامی برتـر از همۀ نـامـها بـدو بخشید، ۱۰ تـا بـه نـام عیسی هـر زانـویی خـم شود، در آسامن، بـر زمین و در زیر زمین، ۱۱ و هـر زبـانی اقرار کند که عیسی مسیْح ’خـداونـد‘ 

است، برای جالل خدای پدر. 
مکاشـفه یوحـنا فـصل ۵ آیههـای ۱۱ تـا ۱۴: ۱۱ آنـگاه نـظر کردم و صـدای خیل فرشـتگان را شنیدم که گرداگرد آن تـخت فراهـم آمـده بودنـد و گرداگرد آن موجودهـای زنـده و آن پیران. شامر آنـها 
از هزاران هزار و کُرورهـا کُرور بیشرت بـود. ۱۲ و بـا صـدای بـلند چنین میگـفتند: «آن برۀ ذبـح شـده سزاوار قـدرت و دولـت و حکمت و تـوانـایی اسـت، و سزاوار حرمـت و جـالل و سـتایش.» ۱۳ 
سـپس شنیدم هـر مخـلوقی که در آسامن و بـر زمین و زیر زمین و در دریاسـت، بـا هرآنـچه در آنـهاسـت، چنین میرسودنـد که: «سـتایش و حرمـت، و جـالل و قـدرت، تـا ابـد از آِن تـختنشین و 

بره باد.» ۱۴ و آن چهار موجود زنده گفتند: «آمین»، و آن پیران بر زمین افتادند و نیایش کردند.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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