 -۱ﮐﻼم ﺧﺪا
ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ و ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ ،ﮐﻼم زﻧـﺪهی ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ روحاﻟـﻘﺪس ﺑـﻪ ﻃـﺮﯾﻖ اﻟـﻬﺎم ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻼم ،ﺧـﺪا متـﺎم
داﻧـﺶ و ﻋـﻠﻢ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑ ﺮای ﻧـﺠﺎت از ﮔـﻨﺎه را ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻋـﻄﺎ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﮐﺘﺐﻣـﻘﺪس ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﮐﺎﻣـﻞ و ﻣـﺼﻮن از اﺷـﺘﺒﺎه ارادهی ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﯿﺮت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آزﻣﻮده ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻌﺘﱪ و ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻋﻬـﺪ ﻗـﺪﯾﻢ و ﻋﻬـﺪ ﺟـﺪﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷـﺼﺖ و ﺷـﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑـﺎﺷـﻨﺪ .ﺧـﺪا ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس را ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﺷـﻨﺎﺧـﺖ اراده او و ﺗﺸﺨﯿﺺ
راه ﻧﺠﺎت از ﮔﻨﺎه و ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس :متﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣـﻤﻠﻮ از ﻋـﻠﻢ و داﻧـﺶ ﴐوری ﺑ ﺮای ﻧـﺠﺎت از ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋـﻮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی
 ۱۶اﻟﯽ .۱۷
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ و اراده ﺧﺪاﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ ۱۷؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ .۲۰
ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩی اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ .۱۱
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫﺎی  ۳۹ﺗﺎ .۴۰
آﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۱۹آﯾﻪﻫﺎی  ۸۱ﺗﺎ ۱۳۶؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ .۱۲

ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس ﭘﯿﺎم اﻟـﻬﺎم ﺷـﺪه و ﻣـﺼﻮن از اﺷـﺘﺒﺎه ﺧـﺪا ﺑـ ﺮای ﻣـﺎ اﻧـﺴﺎﻧـﻬﺎﺳـﺖ و ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ او
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ از آن ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ.
ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس در ﺑﺮدارﻧـﺪه اﻗـﺘﺪار ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﻧـﺴﺎن .رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۱آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ
.۲۱
اﻧـﺴﺎن ﺑـ ﺮای درک و ﺑـﺮداﺷـﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﮐﻼم او ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ و ﻫﻤﯿﺎری روح اﻟـﻘﺪس
دارد .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫﺎی  ۹ﺗﺎ .۱۴
ﺑ ﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯽ متـﺎم ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس را ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ و ﺑـﺮرﺳﯽ منـﺎﯾﯿﻢ .ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ ۲۴
آﯾﻪﻫﺎی  ۲۷و .۴۴
ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ روزاﻧـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس ﺑ ﺮای دور ﻧـﮕﻪ داﺷـنت ﻣـﺎ از ﮔـﻤﺮاﻫﯽ و وﺳـﻮﺳـﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ .۱۱
آﯾﻪﻫـﺎ ﺑﺮای ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ :اﻣـﺜﺎل ﺳـﻠﯿامن ﻓـﺼﻞ  ۳۰آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ ۶؛ رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓـﺼﻞ
 ۲آﯾﻪ ۱۳؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۸ﺗﺎ .۱۹

اﺳﺘﻔﺎده
ﺣـﺎل ﮐﻪ ﺧـﺪا اﯾﻦ ﻋﻈﯿﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻋـﺎمل ﺑـﺎ اﯾﻦ وﺳـﻮاس ،ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﮑﺸﻮف منـﻮده اﺳـﺖ روزاﻧـﻪ ﭼـﻘﺪر از زﻣـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ او از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﺎی ﮐﻼم او اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻢ؟
در ﺣﯿﻦ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﺣـﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺿـﻌﻒﻫـﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎیﻣـﺎن آﮔـﺎه ﻣﯽﺳـﺎزﻧـﺪ .آﻳـﺎ ﺣـﺎﴐم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣـﻮرد
ﻧﯿﺎز را در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫامﻫﻨﮓ ﺳﺎزم؟
آﯾﺎ ﺣـﺎﴐم ﺗـﺎ ﺣـﻘﺎﯾﻖ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﮐﻪ ﺣـﺎوی ﺑﺮﮐﺎت ﺑﯿﮑﺮان و ﻧـﻘﺸﻪ ﻋﻈﯿﻢ او ﺑ ﺮای ﻧـﺠﺎت اﻧـﺴﺎن از ﮔـﻨﺎه اﺳـﺖ را ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن ،اﻗﻮام و ﻫـﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧـﻮد
در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم؟
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺧـﺪا ﻣﺮا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺗـﻨﻬﺎ ﻧـﮕﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘـﻮچ و ﺗﻮﺧـﺎﻟﯽ ﻧﺴـﭙﺮده ،ﺧﺮﺳـﻨﺪم .او ﻫـﻤﻪ راﻫﻨامﯾﯽﻫـﺎ و ﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ
ﻣـﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮐﯽ ﭘـﺮ ﺑﺮﮐﺖ و ﻫـﺪﻓـﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارم را در ﮐﻼم ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎبﻣـﻘﺪس ﮔـﻨﺠﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .در ﮐﺘﺎب ﻣـﻘﺪس ﻣـﻦ ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﯾﮏ
دوﺳﺖ و ﯾﮏ ﯾﺎر وﻓﺎدار درﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ را از ﻣﻦ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاﯾﺎ ﺗـﻮ را ﺑـﺨﺎﻃـﺮ ﮐﻼم زﻧـﺪهات ﮐﻪ ﺟـﻠﻮهﮔـﺮ ﺗـﻮ و اراده ﻣـﻘﺪس ﺗـﻮﺳـﺖ ﺷﮑﺮﮔ ﺰارم .ﻣـﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗـﻮ را در ﺻـﻔﺤﺎت آن ﺧـﻮاﻫـﻢ ﺟﺴـﺖ و ﺑـﻪ ﻓﯿﺾ ﺗـﻮ
زﻧﺪﮔﯽام را ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .آﻣﯿﻦ!
info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

Address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪّس اﻟـﻬﺎم ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗـﺄدﯾﺐ و اﺻﻼح و ﺗـﺮﺑﯿﺖ در ﭘـﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻣـﻨﺪ اﺳـﺖ ۱۷ ،ﺗـﺎ ﻣﺮد ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﮐامل ﺑﺮای ﻫـﺮ
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎﺋﻮس ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۶و  ۱۶ :۱۷متـﺎﻣﯽ ِ
ﮐﺎ ِر ﻧﯿﮑﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدد.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ  ۱۷ :۱۷آﻧﺎن را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻦ؛ ﮐﻼم ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
اﺷﻌﯿﺎء ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  ۲۰ :۲۰ﺑﻪ ﴍﯾﻌﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت روی منﺎﯾﯿﺪ! اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻃَﻠﯿﻌﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  ۱۱ :۱۱اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻮن منﻮﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﱪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ِ
ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ اﻋﺼﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۵آﯾﻪﻫـﺎی  ۳۹ﺗـﺎ  ۳۹ :۴۰ﺷام ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪّس را ﻣﯽﮐﺎوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﭘـﻨﺪارﯾﺪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ آن ﺣﯿﺎت ﺟـﺎوﯾﺪان دارﯾﺪ ،ﺣـﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑـﻬﺎ ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﻬﺎدت ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ۴۰ .ا ّﻣـﺎ منﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓـﺼﻞ  ۱۱۹آﯾﻪﻫـﺎی  ۸۱ﺗـﺎ  ۸۱ :۱۳۶ﺟـﺎن ﻣـﻦ ﺑﺮای ﻧ ِ
ـﺠﺎت ﺗـﻮ ﻣـﺪﻫـﻮش ﮔﺸـﺘﻪ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻼم ﺗـﻮ اﻣﯿﺪوارم ۸۲ .دﯾﺪﮔـﺎﻧـﻢ در اﻧـﺘﻈﺎ ِر وﻋـﺪۀ ﺗـﻮ ﮐﻢﺳـﻮ ﺷـﺪه؛ﻣﯽﭘﺮﺳـﻢ» :ﭘـﺲ ﮐﯽ ﻣﺮا ﺗﺴـﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
داد؟«  ۸۳ﻫـﺮﭼـﻨﺪ ﻣـﺎﻧـﻨﺪ َﻣﺸﮑﯽ ﻓـﺮﺳـﻮده در دودم ،اﻣـﺎ ﻓـ ﺮاﯾﺾ ﺗـﻮ را از ﯾﺎد ﻧﱪدهام!  ۸۴ﺧـﺎدﻣـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐِﯽ ﻣـﻨﺘﻈﺮ مبـﺎﻧـﺪ؟ﮐﯽ آزاردﻫـﻨﺪﮔـﺎﻧـﻢ را داوری ﺧـﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟  ۸۵ﻣﺘﮑﱪان ﺑـ ﺮاﯾﻢ ﭼـﺎﻟـﻪﻫـﺎ
ﮐﻨﺪهاﻧـﺪ ،ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺧﻼف ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻮﺳـﺖ ۸۶ .ﻓﺮﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﺗـﻮ ﺟـﻤﻠﮕﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ اﻋﺘامد اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺣـﻖ آزارم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ؛ ﯾﺎریام ﻓﺮﻣـﺎ!  ۸۷ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا از روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧـﻨﺪ ،اﻣـﺎ اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ را ﺗﺮک
ﻧـﮕﻔﺘﻢ ۸۸ .ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا زﻧـﺪه ﺑـﺪار ،ﺗـﺎ ﺷـﻬﺎدات دﻫـﺎن ﺗـﻮ را ﻧـﮕﺎه دارم ۸۹ .ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ﮐﻼم ﺗـﻮ ﺟـﺎوداﻧـﻪ در آﺳامﻧﻬﺎ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ۹۰ .اﻣـﺎﻧـﺖ ﺗـﻮ ﻧﺴـﻞ اﻧـﺪر ﻧﺴـﻞ اﺳـﺖ ،ﺗـﻮ زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﯿﺎن
ﻧـﻬﺎدی ،و ﭘـﺎﺑﺮﺟـﺎ ﻣﯽﻣـﺎﻧـﺪ ۹۱ .آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺣﮑﻢ ﺗـﻮ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﺑﺮﻗ ﺮارﻧـﺪ ،زﯾﺮا ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺗـﻮﺳـﺖ ۹۲ .اﮔـﺮ ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﻮ ﻣـﺎﯾﮥ ﻟـﺬت ﻣـﻦ منﯽﺑـﻮد ،ﻫامﻧﺎ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧـﻮد ﻫـﻼک ﻣﯽﺷـﺪم! ۹۳
اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ را ﻫﺮﮔـﺰ از ﯾﺎد منﯽﺑﺮم ،زﯾﺮا ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ آﻧـﻬﺎ ﻣﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی!  ۹۴ﻣـﻦ از آن ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﻢ؛ ﭘـﺲ ﻧـﺠﺎﺗـﻢ ده! زﯾﺮا ﺟـﻮﯾﺎی اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ ﺑﻮدهام ۹۵ .ﴍﯾﺮان ﻣـﻨﺘﻈﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺮا ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﻣـﻦ
ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدات ﺗـﻮ ﻣﯽاﻧـﺪﯾﺸﻢ ۹۶ .ﺑ ﺮای ﻫـﺮ ﮐامﻟﯽ ﺣـﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﻣـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﺗـﻮ ﺑﯽﻧـﻬﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ اﺳـﺖ!  ۹۷ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﻮ را ﭼـﻘﺪر دوﺳـﺖ ﻣﯽدارم! متـﺎﻣﯽ روز ﺗﻔﮑﺮ ﻣـﻦ اﺳـﺖ ۹۸ .ﻓﺮﻣـﺎن ﺗـﻮ ﻣ ﺮا از
دﺷـﻤﻨﺎﻧـﻢ ﺣﮑﯿﻢﺗـﺮ ﻣﯽﺳـﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫـﻤﻮاره ﻧﺰد ﻣـﻦ اﺳـﺖ ۹۹ .از ﻫﻤﮥ آﻣـﻮزﮔـﺎراﻧـﻢ ﺧﺮدﻣـﻨﺪﺗـﺮ ﮔﺸـﺘﻪام ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺷـﻬﺎدات ﺗـﻮ ﺗـﺄﻣـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ۱۰۰ .از رﯾﺶﺳـﭙﯿﺪان ﻓﻬﯿﻢﺗـﺮ ﺷـﺪهام ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎم
ﺗـﻮ را ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارم ۱۰۱ .ﭘـﺎی ﺧـﻮد را از ﻫـﺮ راه ﺑـﺪ ﺑـﺎزداﺷـﺘﻪام ،ﺗـﺎ ﮐﻼم ﺗـﻮ را ﻧـﮕﺎه دارم ۱۰۲ .از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺗـﻮ روی منﯽﮔـﺮداﻧـﻢ ،زﯾﺮا ﺗـﻮ ﺧـﻮ ْد ﻣـ ﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادهای ۱۰۳ .ﮐﻼم ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺬاﻗـﻢ ﭼـﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻦاﺳـﺖ ،و ﺑـﻪ دﻫـﺎﻧـﻢ از ﻋﺴـﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗـﺮ!  ۱۰۴از اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ ﻓـﻬﻢ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ رو از ﻫـﺮ راه دروغ ﺑﯿﺰارم!  ۱۰۵ﮐﻼم ﺗـﻮ ﺑﺮای ﭘـﺎﻫـﺎی ﻣـﻦ ﭼﺮاغ ،و ﺑﺮای راه ﻣـﻦ ﻧﻮر اﺳـﺖ ۱۰۶ .ﺳﻮﮔـﻨﺪ
ﺧﻮرده و آن را اﺳـﺘﻮار ﺳـﺎﺧـﺘﻪام ،ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋـﺎدﻻﻧﮥ ﺗـﻮ را ﻧـﮕﺎه دارم ۱۰۷ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪهام؛ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮐﻼﻣـﺖ ،ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ﻣﺮا زﻧـﺪه ﺳـﺎز ۱۰۸ .ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ﻫـﺪاﯾﺎی اﺧﺘﯿﺎریِ دﻫـﺎن ﻣﺮا ﻣـﻨﻈﻮر
ﻓﺮﻣـﺎ ،و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز!  ۱۰۹ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟـﺎن در ﮐﻒ دارم ،اﻣـﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش منﯽﮐﻨﻢ ۱۱۰ .ﴍﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻢ دام ﮔﺴﱰدهاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﻣـﻦ از اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ دور ﻧﺸـﺪهام ۱۱۱ .ﺷـﻬﺎدات
ﺗـﻮ را ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ ﻣﯿﺮاث ﺧـﻮﯾﺶ ﺳـﺎﺧـﺘﻪام ،زﯾﺮا آﻧـﻬﺎ ﺧـﻮﺷﯽِ د ِل ﻣـﻦ اﺳـﺖ!  ۱۱۲دل ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺣـﻔﻆ ﻓﺮاﯾﺾ ﺗـﻮ ﻣـﺎﯾﻞ ﺳـﺎﺧـﺘﻪام ،ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺑـﺪ و ﺗـﺎ ﺑـﻪ آﺧـﺮ ۱۱۳.از ﻣﺮدﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴎﺳﭙﺮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮاﻫـﺖ
دارم ،اﻣـﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ ﻣﯽدارم ۱۱۴ .ﺗـﻮ ﭘـﻨﺎﻫـﮕﺎه و ﺳـﭙﺮ ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﯽ ،ﺑـﺮ ﮐﻼﻣـﺖ اﻣﯿﺪ ﺑﺴـﺘﻪام ۱۱۵ .ای ﺑـﺪﮐﺎران از ﻣـﻦ دور ﺷـﻮﯾﺪ ،ﺗـﺎ ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﺧـﺪاﯾﻢ را ﻧـﮕﺎه دارم!  ۱۱۶ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ
وﻋـﺪهات دﺳـﺖ ﻣ ﺮا ﺑﮕﯿﺮ ﺗـﺎ زﻧـﺪه مبـﺎﻧـﻢ ،و در اﻣﯿﺪ ﺧـﻮد ﴎاﻓﮑﻨﺪه ﻧـﺸﻮم!  ۱۱۷از ﻣـﻦ ﺣـامﯾﺖ ﮐﻦ ﺗـﺎ ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﺑـﻢ ،و ﻓ ﺮاﯾﺾ ﺗـﻮ را ﻫـﻤﻮاره ﻣـﺪ ﻧـﻈﺮ ﺑـﺪارم ۱۱۸ .ﺗـﻮ آﻧـﺎن را ﮐﻪ از ﻓ ﺮاﯾﺾ ﺗـﻮ ﮔـﻤﺮاه
ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷامری؛ زﯾﺮا ﻓـﺮﯾﺒﮑﺎریِ آﻧـﻬﺎ ﺑﯿﻬﻮده اﺳـﺖ ۱۱۹ .ﺗـﻮ ﻫﻤﮥ ﴍﯾﺮانِ زﻣﯿﻦ را ﭼـﻮن ﺗُـﻔﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ دور ﻣﯽاﻓﮑﻨﯽ؛ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷـﻬﺎدات ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ ﻣﯽدارم ۱۲۰ .از ﺗﺮس ﺗـﻮ ﻣـﻮی ﺑـﺮ
ﺗـﻨﻢ راﺳـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ از داورﯾﻬﺎی ﺗـﻮ ﻫ ﺮاﺳـﻨﺎﮐﻢ ۱۲۱ .ﺑـﻪ ﻋـﺪل و داد ﻋـﻤﻞ ﮐﺮدهام؛ ﻣ ﺮا ﺑـﻪ ﺳـﺘﻢﮐﻨﻨﺪﮔـﺎﻧـﻢ واﻣـﮕﺬار ۱۲۲ .ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺧـﺎدم ﺧـﻮد را ﺿـﺎﻣـﻦ ﺷـﻮ ،و ﻣـﮕﺬار ﻣﺘﮑﱪان ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﺳـﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۱۲۳دﯾﺪﮔـﺎﻧـﻢ از اﻧـﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﻧـﺠﺎت ﺗـﻮ ﺗـﺎر ﮔﺸـﺘﻪ ،از اﻧـﺘﻈﺎر ﺑﺮای وﻋـﺪۀ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﺗـﻮ!  ۱۲۴ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣـﺘﮕﺰار ﺧـﻮﯾﺶ ﻣـﻄﺎﺑـﻖ ﻣـﺤﺒﺖ ﺧﻮد رﻓـﺘﺎر ﮐﻦ ،و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز!  ۱۲۵ﻣـﻦ ﺧـﺎدم ﺗﻮام،
ﻣ ﺮا ﺑﺼﯿﺮت ﻋـﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺷـﻬﺎدات ﺗـﻮ را درک ﮐﻨﻢ!  ۱۲۶وﻗـﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻋـﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﻮ را زﯾﺮ ﭘـﺎ ﻧـﻬﺎدهاﻧـﺪ ۱۲۷ .ﺑـﻨﺎﺑ ﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﺗـﻮ را دوﺳـﺖ ﻣﯽدارم ،ﺑﯿﺸﱰ از ﻃـﻼ،
ﺑﯿﺸﱰ از ﻃـﻼی ﻧـﺎب ۱۲۸ .از اﯾﻦ رو ،اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ را ﺟـﻤﻠﮕﯽ راﺳـﺖ ﻣﯽداﻧـﻢ ،و از ﻫـﺮ راه ﻧـﺎدرﺳـﺖ ﺑﯿﺰارم!  ۱۲۹ﺷـﻬﺎدات ﺗـﻮ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳـﺖ ،از اﯾﻦ رو ،ﺟـﺎن ﻣـﻦ آﻧـﻬﺎ را ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارد ۱۳۰ .ﺑـﺎز
ﺷـﺪن ﮐﻼم ﺗـﻮ ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ ،و ﺳـﺎدهﻟﻮﺣـﺎن را ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮداﻧـﺪ ۱۳۱ .دﻫـﺎن ﺧﻮد را ﮔـﺸﻮده ،ﻟَـﻪ ﻟَـﻪ ﻣﯽزﻧـﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﺎق ﻓﺮﻣـﺎﻧـﻬﺎی ﺗـﻮ ﻫﺴـﺘﻢ!  ۱۳۲ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﻧـﻈﺮ ﮐﻦ و ﻣﺮا ﻓﯿﺾ ﻋـﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ ،ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ
رﺳـﻢ ﺧـﻮد در ﺣـﻖ دوﺳـﺘﺪاران ﻧـﺎم ﺧـﻮﯾﺶ ۱۳۳ .ﮔـﺎﻣـﻬﺎی ﻣ ﺮا در ﮐﻼم ﺧـﻮد اﺳـﺘﻮار ﻓﺮﻣـﺎ ،ﺗـﺎ ﻫﯿﭻ ﺑـﺪی ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﺗﺴـﻠﻂ ﻧﯿﺎﺑـﺪ ۱۳۴ .ﻣ ﺮا از ﻇـﻠﻢ اﻧـﺴﺎن رﻫـﺎﯾﯽ ده ،ﺗـﺎ اﺣﮑﺎم ﺗـﻮ را ﻧـﮕﺎه دارم ۱۳۵ .روی
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺎدم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎﺑﺎن ﺳﺎز ،و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز!  ۱۳۶ﻧﻬﺮﻫﺎی آب از دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه منﯽدارﻧﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۱۲ :۱۲زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧـﺪا زﻧـﺪه و ﻣـﺆﺛـﺮ اﺳـﺖ و ﺑُـﺮﻧـﺪهﺗـﺮ از ﻫـﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو دم ،و ﭼـﻨﺎن ﻧـﺎﻓـﺬ ﮐﻪ ﻧَـﻔْﺲ و روح ،و ﻣـﻔﺎﺻـﻞ و ﻣـﻐ ِﺰ اﺳـﺘﺨﻮان را ﻧﯿﺰ ﺟـﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺳﻨﺠﺸﮕﺮ اﻓﮑﺎر و ﻧﯿّﺘﻬﺎی دل اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ دوم ﭘـﻄﺮس ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۰ﺗـﺎ  ۲۰ :۲۱زﯾﺮا آﻧـﺎن ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ ﺧـﺪاوﻧـﺪ و ﻧـﺠﺎتدﻫـﻨﺪۀ ﻣـﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،از ﻓـﺴﺎد دﻧﯿﺎ َرﺳـﺘﻨﺪ ،اﮔـﺮ ﺑـﺎز ﺑـﺪان ﮔﺮﻓـﺘﺎر و ﻣـﻐﻠﻮب آﯾﻨﺪ ،ﴎاﻧـﺠﺎﻣـﺸﺎن ﺑـﺪﺗـﺮ از
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۲۱ .ﺑﻬﱰ آن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ از آﻏﺎز ،راه ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را منﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧنت ،از ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺪّﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،روی ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۹ﺗـﺎ  ۹ :۱۴ﭼـﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :آﻧـﭽﻪ را ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﻧـﺪﯾﺪه ،ﻫﯿﭻ ﮔـﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ،و ﺑـﻪ ﻫﯿﭻ اﻧـﺪﯾﺸﻪای ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺧـﺪا ﺑ ﺮای دوﺳـﺘﺪاران ﺧـﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده
روح ﻫـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ اﻋامق ﺧـﺪا را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺎود ۱۱ .زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر آدﻣﯽ آﮔـﺎه ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺟـﺰ روح ﺧـﻮد او ﮐﻪ در
اﺳـﺖ ۱۰ «.زﯾﺮا ﺧـﺪا آن را ﺗـﻮﺳـﻂ رو ِح ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻣـﺎ آﺷﮑﺎر ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ،ﭼ ﺮا ﮐﻪ ْ
درون اوﺳـﺖ؟ ﺑـﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ،ﻓـﻘﻂ روح ﺧـﺪاﺳـﺖ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺧـﺪا آﮔـﺎه اﺳـﺖ ۱۲ .وﻟﯽ ﻣـﺎ ﻧـﻪ روح اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ روﺣﯽ را ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺧـﺪاﺳـﺖ ﺗـﺎ آﻧـﭽﻪ را ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻋـﻄﺎ ﮐﺮده اﺳـﺖ،
ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ۱۳ .و از ﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ ،آن ﻫـﻢ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻠامﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﮥ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﴩی ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﮐﻠامﺗﯽ ﮐﻪ روح ﻣﯽآﻣـﻮزد؛ و ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﺣـﻘﺎﯾﻖ روﺣـﺎﻧﯽ را ﺑـﺎ ﮐﻠامت روﺣـﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯿﴪ اﺳﺖ.
 ۱۴ا ّﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روح ﺧﺪا را منﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا در ﻧﻈﺮش ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﻗﺎدر ﺑﻪ درﮐﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ روﺣﺎﻧﯽ ّ
ﻟـﻮﻗـﺎ ﻓـﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪﻫـﺎی  ۲۷و  ۲۷ :۴۴ﺳـﭙﺲ از ﻣـﻮﺳﯽ و ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎ آﻏـﺎز ﮐﺮد و آﻧـﭽﻪ را ﮐﻪ در متـﺎﻣﯽ ﮐﺘﺐ ﻣـﻘﺪّس درﺑـﺎرۀ او ﮔـﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﺑ ﺮاﯾﺸﺎن ﺗـﻮﺿﯿﺢ داد ۴۴ .آﻧـﮕﺎه ﺑـﻪ اﯾﺸﺎن ﮔـﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻫامن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷام ﺑﻮدم ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ؛ اﯾﻨﮑﻪ متﺎم آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ و ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ و ﻣﺰاﻣﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪد«.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ  ۱۱ :۱۱اﯾﻨﺎن از ﻣﺮدﻣﺎن ﺗ َﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﺠﯿﺐﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎم را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪّس را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻣـﺜﺎل ﺳـﻠﯿامن ﻓـﺼﻞ  ۳۰آﯾﻪﻫـﺎی  ۵ﺗـﺎ » ۵ :۶ﻫـﺮ ﺳـﺨﻦ ﺧـﺪا ﭘﯿﺮاﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ او ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪ وی ﭘـﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ ،ﺳـﭙﺮ اﺳـﺖ ۶ .ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن او ﻣﯿﻔﺰا ،وﮔﺮﻧـﻪ ﺗـﻮ را ﺗـﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮد را دروﻏـﮕﻮ
ﺧﻮاﻫﯽ منﻮد.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﺗـﺴﺎﻟـﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  ۱۳ :۱۳ﻧﯿﺰ ﻣـﺎ ﺧـﺪا را ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔـﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷام ﺑـﻪ ﻫـﻨﮕﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓنت ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﮐﻪ از ﻣـﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آن را ﻧـﻪ ﭼـﻮن ﺳـﺨﻨﺎن اﻧـﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼـﻮن ﮐﻼم ﺧـﺪا
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻫامن ﮐﻼم اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﺷام ﮐﻪ اﯾامن دارﯾﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﯾﻮﺣـﻨﺎ ﻓـﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۸ﺗـﺎ  ۱۸ :۱۹ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻧـﺒ ّﻮت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺷـﻨﻮد ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﻢ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑـﺪان ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﺧـﺪا ﺑﻼﻫـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑـﺮ او ﺧـﻮاﻫـﺪ اﻓـﺰود ۱۹ .و اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ از ﮐﻼم ﻧـﺒ ّﻮت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧـﺪا او را از درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت و از ﺷﻬـﺮ ﻣـﻘﺪّس ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑـﺎرۀ آﻧـﻬﺎ ﻧـﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﺳﺎﺧﺖ

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

Address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

