
 
 

عیسی مسیح بـا زندگی مـعصوم و بیگـناهـش، بـا مرگ و قیام خود از مردگـان بـر شیطان و نیروهـای رشیر او پیروز شـد. بـه این دلیل نیروهـای اهـریمن 
بر آنانی که عیسی را پذیرفتهاند هیچ حاکمیتی ندارد. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

عیسی در متام مدت زندگی و خدمت خود در این دنیا کامالً به خدا وفادار ماند و بر متامی حربههای 
شیطان غلبه منود. انجیل متی فصل ۴ آیههای ۱ تا ۱۱. رساله به عربانیان فصل ۴ آیه ۱۵. 

عیسی با مرگ خود بر روی صلیب بر شیطان و متامی نیروهای اهریمنی پیروز شد و این پیروزی را به 
معرض منایش متامی ساکنین زمین و آسامن گذاشت. رشیر دیگر سلطهای بر آنانی که به عیسی ایامن 

آوردهاند ندارد. رساله به کولسیان فصل ۱ آیههای ۱۳ و ۱۴؛ فصل ۲ آیه ۱۵؛ انجیل یوحنا فصل ۱۲ آیه 
 .۳۱

مسیح با قیام خود از مردگان،بر مرگ فاتح شد و بخاطر این ما ایامنداران از مرگ هیچ حراسی نداریم 
بلکه با اطمینان میدانیم رستاخیز از مردگان و حیات جاودان در انتظار دوستداران عیسی میباشد. 

رساله به رومیان فصل ۶ آیه ۴؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیههای ۱۴ تا ۱۷. 

با قبول کردن آنچه که مسیح در قبال ما روی صلیب انجام داده است، ما خلقتی تازه میشویم. 

گـناهـان مـا آمـرزیده میشـود و بین مـا و خـدا صـلح و آشـتی برقرار میگردد. رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۱ آیه ۷؛ رسـالـه 
دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۹. 

رنتیان  زنـدگی قـدیمی و نـفسانی مـا میمیرد و زنـدگی تـازه در عـدالـت و نیکی خـدا آغـاز میشـود. رسـالـه دوم بـه قـ
فصل ۵ آیه ۱۷؛ رساله به رومیان فصل ۶ آیههای ۶ تا ۱۱؛ رساله به غالطیان فصل ۲ آیههای ۲۰ و ۲۱. 

در این زنـدگی و حیات جـدید دیگر گـناه و ترس و نیروی رشیر بـر مـا سـلطه نـدارد. رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیه ۱؛ 
فصل ۸ آیه ۱۵. انجیل مرقس فصل ۱۶ آیه ۱۷. 

رخی از  رسـد. آیا مـن عـالئـم رشـد روحـانی در عیسی را مـطابـق بـا بـ ایامنـداران دوبـاره مـتولـد شـده در عیسی رشـد میکند تـا بـه بـلوغ روحـانی بـه حـد کامل بـ
نشانههای کتاب مقدس در خود میبینم؟ 

 

به عنوان شخصی که از گناه نجات یافته، چگونه عالیم و اثرات رشد در زندگی روحانی را از خود بروز میدهم؟ 
مـحبت الهی و اتـحاد بـا دیگر ایامنـداران یکی از عـالئـم رضوری رشـد یک ایامنـدار در مسیح میبـاشـد. چـگونـه این امـر را در زنـدگی روزانـه خـود نـشان 

میدهم؟ انجیل یوحنا فصل ۱۷ آیههای ۲۰ و ۲۱؛ رساله به افسسیان فصل ۲ آیههای ۱۱ تا ۱۶. 
نـقش مـطالـعه کالم خـدا، دعـا و خـدمـت در کلیسا چـه نـقش عـمدهای در زندگی مـن دارد و برای جـا دادن این امور رضوری در زندگی خود چـه تغییراتی 
را حـارضم انـجام دهـم؟ انجیل متی فـصل ۴ آیه ۴؛ مزمـور فـصل ۱۱۹ آیه ۱۲؛ رسـالـه دوم بـه تیموتـائـوس فـصل ۳ آیههـای ۱۶ و ۱۷؛ رسـالـه بـه افسسیان 

فصل ۶ آیه ۱۸؛ انجیل متی فصل ۲۰ آیههای ۲۵ تا ۲۸. 
آیا میتوانـم ادعـا بـه رشـد روحـانی در مسیح بکنیم ولی مثرات و اثراتـش را در زنـدگی نبینیم؟ این مثـر داشـنت چـه ارتـباطی بـا رشـد کامـل روحـانی دارد؟ 

انجیل متی فصل ۷ آیه ۲۰؛ نامه یعقوب فصل ۲ آیه ۱۷؛ انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۴. 
رشـد روحـانی عـاری از جـنگ روحـانی نیست. چـه چیزی منجـر بـه پیروزی مـن در این جـنگهـا خـواهـد بـود؟ رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۶ آیههـای ۱۲ و 

۱۳؛ رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۵۷. 

خـداونـدا تـو را سـپاس که مـن را از گـناهـانـم و از دام شیطان نـجات دادی. مـمنون تـو هسـتم که یک انـسان تـازه از مـن سـاختی بـه خـاطـر کاری که 
عیسی برای من انجام داد. من با فیض تو عیسی را خداوند و ارباب خود اعالم میکنم و شباهت به او را هدف زندگی خود قرار میدهم. آمین! 

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

website:      www.ahdejadeed.com

۱۰- رشد ما در مسیح

«عیسی بـا مرگ خـود بـر روی صلیب، بـه متـامی نیروهـای رشیر فـاتـح شـد (رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۲ آیه ۱۵). بـدون مرگ و قـربـانی عیسی، شیطان و 
نیروهـای اهـریمنیاش هیچ وقـت مـغلوب منیشـدنـد، گـناه و مرگ کامکان بـه حکمرانی بـر نسـل برش ادامـه میدادنـد و نـجات انـسان از مرگ امری غیرممکن میگشـت. 
عیسی بـا پیروزیی خود بـر گـناه و شیطان بـر روی صلیب، راه را برای نـجات برشی و در نتیجه مـصالـحه بـا خـداونـد هـموار سـاخـت. از طـریق این مـصالـحه اسـت که مـا 
فرزنـدان خـدا مـحسوب میشـویم. بـعنوان فرزنـدان خـداونـد مـا وارثین زندگی تـازه شـدهایم و خـداونـد مـا را دعوت منوده تـا در عیسی دامئـاً رشـد کنیم و در این سیر بـه 
کامل روحـانی نـائـل شـویم. در این پروسـه رشـد روحـانی رشیر دیگر قـدرت بـه اسـارت گرفنت مـا را نـدارد: بـا اینکه شیطان از وسوسـهکردن مـا بـاز نـخواهـد ایستاد ولی در 
ایستادگی و رشـد ایامنی مـا در مسیح تجـربـه پیروزی او بـر شیطان که بـر روی صلیب ممکن شـد شـامـل حـال مـا نیز خـواهـد شـد. از ایرنو کالم خـدا مـا را تـشویق 
میمنـاید تـا هـر روزه طبیعت گـناه و نـفس را مـغلوب سـاخـته و تـازگی و طراوت رشـد در مسیح را تجـربـه کنیم. (رسـالـه بـه رومیان فـصل ۶ آیههـای ۶ تـا ۱۱؛ رسـالـه بـه 

غالطیان فصل ۲ آیههای ۲۰ و ۲۱).»

استفاده شخصی

تعهد
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رساله به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، متام قدرتهای آسامنی و فرمانروایان را خلع سالح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۶ آیههـای ۶ تـا ۱۱: ۶ این را میدانیم كـه آن آدمی كـه در پیش بودیم بـا مسیح بـر روی صلیب او كشـته شـد تـا نـفس گـناهـكار نـابود گردد و دیگر بردگـان گـناه نـباشیم، ۷ زیرا کسیکه مرد از 
گـناه آزاد شـده اسـت. ۸ اگـر مـا بـا مسیح مردیم، ایامن داریم كـه همچنین بـا او زیست خواهیم کرد، ۹ زیرا میدانیم چـون مسیح پـس از مرگ زنـده شـده اسـت، او دیگر هرگـز نـخواهـد مرد. یعنی مرگ دیگر بـر او 
تسـلّط نـخواهـد یافـت. ۱۰ مسیح مرد و بـا این مرگ یکبـار برای همیشه نسـبت بـه گـناه مرده اسـت. ولی او زنـده شـد و دیگر برای خـدا زندگی میکند. ۱۱ همینطور شام نیز بـاید خود را نسـبت بـه گـناه مرده، اّمـا 

نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. 
رسـالـه بـه غـالطیان فـصل ۲ آیههـای ۲۰ و ۲۱: ۲۰ مـن بـا مسیح مـصلوب شـدهام بـه طـوری که دیگر آنـكه زنـدگی میکند مـن نیستم، بـلكه مسیح اسـت كـه در مـن زنـدگی میکند و در خـصوص این زنـدگـانی 
را مـحبّت كرد و جـان خـود را بـهخـاطـر مـن داد، زنـدگی میکنم. ۲۱ فیض خـدا را بـاطـل منیکنم. زیرا اگـر نیكی مـطلق از راه رشیعت حـاصـل  جسامنیای كـه اكـنون دارم، فـقط بـه وسیلٔه ایامن بـه پرس خـدا كـه مـ

میشد، مرگ مسیح بیهوده بود. 
انجیل متی فـصل ۴ آیههـای ۱ تـا ۱۱: ۱ آنـگاه روح، عیسی را بـه بیابـان برد تـا ابلیس او را در مـقابـل وسـوسـههـا امـتحان كـند. ۲ عیسی چهـل شـبانـهروز، روزه گرفـت و رسانـجام گرسـنه شـد. ۳ در آن وقـت وسـوسـه 
كـننده بـه او نزدیک شـده گـفت: «اگـر تـو پرس خـدا هسـتی بـگو این سـنگها نـان بـشود. ۴ عیسی در جـواب گـفت: «کتابمـقّدس میفرمـاید: 'زنـدگی انـسان فـقط بسـته بـه نـان نیست، بـلكه بـه هـر كـلمهای كـه خـدا 
میفرمـاید.'» ۵ آنـگاه ابلیس او را بـه شهـر مـقّدس برده بـر روی كـنگرٔه مـعبد بـزرگ قرار داد ۶ و بـه او گـفت: «اگـر تـو پرس خـدا هسـتی خـود را از اینجا بـه پـایین بینداز زیرا کتابمـقّدس میفرمـاید: 'او بـه فرشـتگان 
خـود فرمـان خـواهـد داد و آنـان تـو را بـا دسـتهای خـود خـواهـند گرفـت مـبادا پـایت بـه سنگی بـخورد.'» ۷ عیسی جـواب داد: «کتابمـقّدس همچنین میفرمـاید: 'خـداونـد خـدای خـود را امـتحان نـكن.'» ۸ بـار دیگر 
ابلیس او را بـر بـاالی كـوه بسیار بـلندی برد و متـامی ماملک جـهان و شـكوه و جـالل آنـها را بـه او نـشان داد ۹ و گـفت: «اگـر نزد مـن سجـده کنی و مرا بـپرسـتی، هـمٔه اینها را بـه تـو خـواهـم داد.» ۱۰ عیسی بـه او 

فرمود: «دور شو ای شیطان، کتابمقّدس میفرماید: 'باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت منایی.'» ۱۱ آنگاه ابلیس عیسی را ترک منوده و فرشتگان آمده، او را خدمت كردند. 
رساله به عربانیان فصل ۴ آیه ۱۵: زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست كه از همدردی با ضعفهای ما بیخرب باشد، بلكه كسی است كه درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتكب گناه نگردید. 

رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۱ آیههـای ۱۳ و ۱۴: ۱۳ او مـا را از چـنگ نیرومـند ظـلمت رهـانید و بـه پـادشـاهی پرس عـزیزش مـنتقل سـاخـته اسـت. ۱۴ خـدا بـه وسیلهٔ او مـا را آزاد سـاخـته و گـناهـامنـان را آمـرزیده اسـت. 
فصل ۲ آیه ۱۵: مسیح بر روی صلیب، متام قدرتهای آسامنی و فرمانروایان را خلع سالح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.

انجیل یوحنا فصل ۱۲ آیه ۳۱: اكنون موقع داوری این جهان است و حكمران این جهان بیرون رانده میشود. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۶ آیه ۴: پـس بـا تعمید خود بـا او مـدفون شـدیم و در مرگـش رشیک گشـتیم تـا هامن طوری که مسیح بـه وسیلٔه قـدرت پـر شـكوه پـدر، پـس از مرگ زنـده شـد، مـا نیز در زندگی تـازهای بـه رس 

بریم. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۵ آیههـای ۱۴ تـا ۱۷: ۱۴ و اگـر مسیح زنـده نشـده بـاشـد، هـم بـشارت مـا پـوچ اسـت و هـم ایامن شام! ۱۵ وقتی گفتیم كـه خـدا مسیح را زنـده سـاخـته اسـت، درصـورتیکه زنـده شـدن 
مردگـان درسـت نـباشـد، دربـارٔه خـدا شـهادت دروغ دادهایم. ۱۶ زیرا اگـر مردگـان زنـده منیشـونـد، مسیح هـم مسـلاّمً زنـده نشـده اسـت. ۱۷ و اگـر مسیح زنـده نشـده اسـت، ایامن شام بیهوده اسـت و شام هـنوز در 

گناهان خود هستید. 
رساله به افسسیان فصل ۱ آیه ۷: من دعا میکنم، آن خدایی كه عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید -آن پدر پُر جالل- روح حكمت و الهام به شام عطا فرماید تا او را کامالً بشناسید. 

رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۹: به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلٔه مسیح با جهان مصالحه منود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. 
رساله دوم به قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷: کسیکه با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه كهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو رشوع شده است. 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۶ آیههـای ۶ و ۱۱: ۶ این را میدانیم كـه آن آدمی كـه در پیش بودیم بـا مسیح بـر روی صلیب او كشـته شـد تـا نـفس گـناهـكار نـابود گردد و دیگر بردگـان گـناه نـباشیم، ۷ زیرا کسیکه مرد از 
گـناه آزاد شـده اسـت. ۸ اگـر مـا بـا مسیح مردیم، ایامن داریم كـه همچنین بـا او زیست خواهیم کرد، ۹ زیرا میدانیم چـون مسیح پـس از مرگ زنـده شـده اسـت، او دیگر هرگـز نـخواهـد مرد. یعنی مرگ دیگر بـر او 
تسـلّط نـخواهـد یافـت. ۱۰ مسیح مرد و بـا این مرگ یکبـار برای همیشه نسـبت بـه گـناه مرده اسـت. ولی او زنـده شـد و دیگر برای خـدا زندگی میکند. ۱۱ همینطور شام نیز بـاید خود را نسـبت بـه گـناه مرده، اّمـا 

نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. 
رسـالـه بـه غـالطیان فـصل ۲ آیههـای ۲۰ و ۲۱: ۲۰ مـن بـا مسیح مـصلوب شـدهام بـه طـوری که دیگر آنـكه زنـدگی میکند مـن نیستم، بـلكه مسیح اسـت كـه در مـن زنـدگی میکند و در خـصوص این زنـدگـانی 
را مـحبّت كرد و جـان خـود را بـهخـاطـر مـن داد، زنـدگی میکنم. ۲۱ فیض خـدا را بـاطـل منیکنم. زیرا اگـر نیكی مـطلق از راه رشیعت حـاصـل  جسامنیای كـه اكـنون دارم، فـقط بـه وسیلٔه ایامن بـه پرس خـدا كـه مـ

میشد، مرگ مسیح بیهوده بود. 
رسـالـه بـه رومیان فـصل ۸ آیه ۱:  پـس دیگر برای کسانیکه در اتّـحاد بـا مسیح عیسی بـه رس میبرنـد هیچ مـحكومیّتی وجود نـدارد. فـصل ۸ آیه ۱۵: زیرا آن روحی كـه خـدا بـه شام داده اسـت، شام را برده منیسـازد 

و موجب ترس منیشود، بلكه آن روح شام را فرزندان خدا میگرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه خدا فریاد میکنیم: «ابا، ای پدر.» 
انجیل مرقس فصل ۱۶ آیه ۱۷: به ایامنداران این نشانههای قدرت داده خواهد شد: آنها با ذكر نام من دیوها را بیرون خواهند كرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. 

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۵: عیسی پاسخ داد: «یقین بدان كه هیچکس منیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولّد یابد.» 
رساله به رومیان فصل ۸ آیه ۱۴: كسانی كه به وسیلٔه روح خدا هدایت میشوند، فرزندان خدا هستند. 

رسـالـه بـه غـالطیان فـصل ۵ آیههـای ۱۹ تـا ۲۳: ۱۹ کارهـای طبیعت نـفسانی آشـكارنـد: زنـا، نـاپـاكی، هـرزگی، ۲۰ بـتپرسـتی، افـسونـگری، دشمنی، سـتیزهجـویی، رَشک، خـشم، خـودخـواهی، اخـتالفـات، دسـتهبـندی، 
حـسادت، مسـتی، عیاشی و امـثال اینها. ۲۱ اكـنون مـانـند گـذشـته بـه شام میگـویم: کسانیکه این چنین کارهـا را بـجا آورنـد، در پـادشـاهی خـدا نصیبی نـخواهـند داشـت. ۲۲ اّمـا مثرهای كـه روحالـقدس بـه بـار میآورد: 

محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳ فروتنی و خویشتنداری است كه هیچ قانونی كه برخالف چنین كارها باشد، وجود ندارد. 
انجیل یوحـنا فـصل ۱۷ آیههـای ۲۰ تـا ۲۱: ۲۰ «فـقط برای اینها دعـا منیکنم بـلكه برای کسانی هـم كـه بـه وسیلٔه پیام و شـهادت آنـان بـه مـن ایامن خواهـند آورد، ۲۱ تـا هـمٔه آنـان یکی بـاشـند آنچـنانکه تـو ای پـدر در 

من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایامن بیاورد كه تو مرا فرستادهای.» 
رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۲ آیههـای ۱۱ تـا ۱۶: ۱۱ بـنابراین بـهخـاطـر داشـته بـاشید كـه شام در گـذشـته جسامً جزء كـافران بودید و بـه وسیلٔه اهـل خـتنه (یعنی یک عـمل جسامنی كـه بـه دسـت انـسان صورت میگیرد.) 
«نـامـختون» نـامیده میشـدید. ۱۲ در آن زمـان، از مسیح دور بودید و از مزایای قوم ارسائیل محروم و از پیامنـهایی كـه بـر وعـدههـای خـدا متّکی بود، بیبهره بودید. شام در این جـهان، بـدون امید و بـدون خـدا بـه 
رس میبردید. ۱۳ اّمـا اكـنون شام كـه دور بـودید بـه وسیلٔه اتّـحاد بـا مسیح عیسی و ریخنت خـون او نزدیک شـدهاید. ۱۴ زیرا مسیح صـلح و صـفا را بین یهود و غیر یهود بـه وجـود آورده و این دو را بـا هـم متّحـد 
سـاخـته اسـت. او بـا بـدن جسامنی خـود، دیواری كـه آنـان را از هـم جـدا میکرد و دشـمنان یكدیگر میسـاخـت، درهـم شكسـت. ۱۵ زیرا رشیعت را بـا مـقّررات و احـكامـش مـنسوخ كرد تـا از این دو دسـته، در خـود 
یک انـسانیّت تـازهای بـه وجـود آورد و صـلح و صـفا را میّرس سـازد. ۱۶ مسیح بـا مرگ خـود بـر روی صلیب، این دو را در یک بـدن واحـد، دوسـتان خـدا گردانید تـا دشمنی دو جـانـبه یهود و غیر یهود را نیز از میان 

بردارد. 
انجیل متی فصل ۴ آیه ۴: عیسی در جواب گفت: «کتابمقّدس میفرماید: 'زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلكه به هر كلمهای كه خدا میفرماید.'» 

مزمور فصل ۱۱۹ آیه ۱۲: خداوندا، تو متبارک هستی! احکام خود را به من بیاموز. 
رسـالـه دوم بـه تیموتـائـوس فـصل ۳ آیههـای ۱۶ و ۱۷: ۱۶ متـام کتابمـقّدس از الـهام خـداسـت و برای تعلیم حقیقت، رسزنـش خـطا، اصالح مـعایب و پرورش مـا در نیکی مـطلق مفید اسـت ۱۶ تـا مرد خـدا برای هـر 

كار نیكو کامالً آماده و مجّهز باشد. 
رساله به افسسیان فصل ۶ آیٰه۱۸: همٔه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روحالقدس دعا كنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتكار برای همٔه مقّدسین دعا كنید. 

انجیل متی فـصل ۲۰ آیههـای ۲۵ تـا ۲۸: ۲۵ پـس عیسی آنـان را نزد خـود خوانـده فرمـود: «شام میدانید كـه در این دنیا حـكمرانـان بـر زیردسـتان خـود آقـایی میکنند و رهربانـشان بـه آنـان زور میگـویند. ۲۶ اّمـا در 
میان شام نـباید چنین بـاشـد، بـلكه هرکه میخواهـد در بین شام بزرگ بـاشـد، بـاید خـادم هـمه گردد ۲۷ و هرکه بـخواهـد بـاالتـر از هـمه شود بـاید غالم هـمه بـاشـد. ۲۸ پرس انـسان نیز نیامـد تـا خـدمـت شود، بـلكه تـا 

خدمت كند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.» 
انجیل متی فصل ۷ آیه ۲۰: بنابراین شام آنها را از میوههایشان خواهید شناخت. 

رساله یعقوب فصل ۲ آیه ۱۷: همینطور ایامنی كه با عمل همراه نباشد، مرده است. 
انجیل یوحنا فصل ۱۵ آیه ۴: در من مبانید و من در شام. هامنطور كه هیچ شاخهای منیتواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک مباند، شام نیز منیتوانید مثر بیاورید مگر در من مبانید. 

رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۶ آیههـای ۱۲ و ۱۳: ۱۲ زیرا جـنگ مـا بـا انـسان نیست بـلكه مـا علیه فرمـانروایان و اولیای امور و نیروهـای حـاكـم بـر این جـهان تـاریک و نیروهـای شیطانی در آسامن، در جـنگ هسـتیم. ۱۳ 
از این جهت شام باید زره كاملی را كه خدا مهیّا كرده است، بپوشید تا در آن روز رشیر در برابر حملههای دشمن، تاِب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار مبانید. 

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۵۷: اّما خدا را شكر كه او به وسیلٔه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است.

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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