
Salvation Scriptures - الكتب الخلص

   التي سلكتم فيها قبل حسب دهر هذا العالم حسب رئيس2:2افسس 
سلطان الهواء الروح الذي يعمل الن في ابناء المعصية

.  ليأت ملكوتك.لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الرض6:10متى 
   قائل يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس.ولكن لتكن ل22:42لوقا 

.ارادتي بل ارادتك
   لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق.لنه ان لم انطلق ل16:7يوحنا 

.يأتيكم المعزي.ولكن ان ذهبت ارسله اليكم
.  ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة16:8يوحنا 
.  اما على خطية فلنهم ل يؤمنون بي16:9يوحنا 

   لجل ذلك انا اصبر على كل شيء لجل المختارين لكي2:10تيموثاوس  2
.يحصلوا هم ايضا على الخلص الذي في المسيح يسوع مع مجد ابدي

   ولكن كنت محترصا ان ابشر هكذا.ليس حيث سمي المسيح لئل15:20رومية 
.ابني على اساس لخر

   بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم15:21رومية 
.يسمعوا سيفهمون

   فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان ا جعل يسوع هذا الذي2:36اعمال 
صلبتموه انتم ربا ومسيحا

   فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل2:37اعمال 
.ماذا نصنع ايها الرجال الخوة

   لننا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك4:2عبرانيين 
.اذ لم تكن ممتزجة باليمان في الذين سمعوا

   واعطيهم قلبا ليعرفوني اني انا الرب فيكونوا لي شعبا وانا اكون24:7ارميا 
لهم الها لنهم يرجعون اليe بكل قلبهم

   فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة ارجوان من مدينة ثياتيرا16:14اعمال 
.متعبدة ل ففتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقوله بولس

   فقد تمت فيهم نبوة اشعياء القائلة تسمعون سمعا ول13:14متى 
.تفهمون.ومبصرين تبصرون ول تنظرون

   لن قلب هذا الشعب قد غلظ.وآذانهم قد ثقل سماعها.وغمضوا13:15متى 
 عيونهم لئل يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا

.فاشفيهم
   فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ول تفهموا وابصروا6:9اشعياء 

.ابصارا ول تعرفوا
   غلeظ قلب هذا الشعب وثقeل اذنيه واطمس عينيه لئل يبصر بعينيه6:10اشعياء 

.ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى
   فقال لهم قد أعطي لكم ان تعرفوا سرe ملكوت ا.واما الذين هم4:11مرقس 

.من خارج فبالمثال يكون لهم كل شيء
   لكي يبصروا مبصرين ول ينظروا ويسمعوا سامعين ول يفهموا لئل4:12مرقس 

.يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم



.  لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا.لن اشعياء قال ايضا12:39يوحنا 
   قد أعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئل يبصروا بعيونهم ويشعروا12:40يوحنا 

.بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم
   فماذا.ما يطلبه اسرائيل ذلك لم ينله.ولكن المختارون نالوه.واما11:7رومية 

الباقون فتقسوا
   كما هو مكتوب اعطاهم ا روح سبات وعيونا حتى ل يبصروا11:8رومية 

.وآذانا حتى ل يسمعوا الى هذا اليوم
   وبكل خديعة الثم في الهالكين لنهم لم يقبلوا محبة الحق2:10تسالونيكي  2

.حتى يخلصوا
   ولجل هذا سيرسل اليهم ا عمل الضلل حتى يصدقوا2:11تسالونيكي  2

الكذب
.  فاسمعوا انتم مثل الزارع13:18متى 
   كل من يسمع كلمة الملكوت ول يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما13:19متى 

.قد زرع في قلبه.هذا هو المزوع على الطريق
   والمزروع على الماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحال13:20متى 

.يقبلها بفرح
   ولكن ليس له اصل في ذاته بل هو الى حين.فاذا حدث ضيق او13:21متى 

.اضطهاد من اجل الكلمة فحال يعثر
   والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة.وهم هذا العالم13:22متى 

.وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بل ثمر
   واما المزروع على الرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة13:23متى 

ويفهم.وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلثين
.  لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم3:15كورنثوس  2

.  ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع3:16كورنثوس  2
   ونفخته كنهر غامر يبلغ الى الرقبة.لغربلة المم بغربال السوء30:28اشعياء 

.وعلى فكوك الشعوب رسن مضل
   وانا درeجت افرايم ممسكا اياهم باذرعهم فلم يعرفوا اني11:3هوشع 

.شفيتهم
   كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير11:4هوشع 

عن اعناقهم ومددت اليه مطعما اياه
  ل يرجع الى ارض مصر بل اشور هو ملكه.لنهم أبوا ان يرجعوا11:5هوشع 

.  يثور السيف في مدنهم ويتلف عصيeها وياكلهم من اجل آرائهم11:6هوشع 
   وشعبي جانحون الى الرتداد عني فيدعونهم الى العلي ول احد11:7هوشع 
.يرفعه
   لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان26:18اعمال 

 الشيطان الى ا حتى ينالوا باليمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع
المقدسين

   وعبد الرب ل يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا2:24تيموثاوس  2
للتعليم صبورا على المشقات

   مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى ان يعطيهم ا توبة2:25تيموثاوس  2



لمعرفة الحق
  فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لرادته2:26تيموثاوس  2

   لنك تقول اني انا غني وقد استغنيت ول حاجة لي الى شيء3:17رؤيا 
.ولست تعلم انك انت الشقي والبئس وفقير واعمى وعريان

   اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني.وثيابا3:18رؤيا 
.بيضا لكي تلبس فل يظهر خزي عريتك.وكحeل عينيك بكحل كي تبصر

.  اني كل من احبه اوبخه واؤدبة.فكن غيورا وتب3:19رؤيا 
   لن الحزن الذي بحسب مشيئة ا ينشئ توبة لخلص بل7:10كورنثوس  2

.ندامة.واما حزن العالم فينشئ موتا
   استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب18:37ملوك  1

.الله وانك انت حولت قلوبهم رجوعا
   الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئل4:4كورنثوس  2

.تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة ا
.  وهذا هو المثل.الزرع هو كلم ا8:11لوقا 
   والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي ابليس وينزع8:12لوقا 

.الكلمة من قلوبهم لئل يؤمنوا فيخلصوا
   والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة8:13لوقا 

.بفرح.وهؤلء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين وفي وقت التجربة يرتدون
   والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون8:14لوقا 

.من هموم الحياة وغناها ولذeاتها ول ينضجون ثمرا
   والذي في الرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في8:15لوقا 

قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر
.  لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما أولئك ايضا15:11اعمال 
   لنه ان عشتم حسب الجسد فستموتون.ولكن ان كنتم بالروح8:13رومية 

.تميتون اعمال الجسد فستحيون
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