
Dari - Salvation Scriptures

سیان 2:2 اسفسسس  

و در راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید و از سردار قدرت های هوا، یعنی همان روحی
.که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند، پیروی می کردید

6:10 متی  

.پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود
، ای پدر، اگر ارادۀ توست 22:42 لوقا  

.این پیاله را از من دور کن. اما نه ارادۀ من بلکه ارادۀ تو به انجام برسد .
16:7-9 یوحنا  

با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر
من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و
وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. گناه را

،نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند
2:10 دوم تیموتاوس 2  

بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم تا آن ها نیز نجاتی را که در
.مسیح عیسی است همراه با جلل ابدی آن به دست آورند

15:20,21 رومیان  

هدف من همیشه این بوده است که، در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است،
:بشارت دهم، مبادا بر تهدابی که کسی دیگر نهاده آباد کنم. چنانکه نوشته شده است

کسانی که درباره او چیزی نشنیدند، او را خواهند دید
.و آنانی که از او بی خبرند، خواهند فهمید

، پس ای جمیع قوم اسرائیل 2:36,37 اعمال  
.به یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است 
س و دیگر رسولن پرسیدند: ای وقتی آن ها این را شنیدند دل های شان شکست و از پسترس

برادران، چه کنیم؟
4:2 عبرانیان  

زیرا در واقع ما نیز مثل آنها مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنها فایده ای نداشت،
.زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آن گوش ندادند

24:7 ارمیا  

به آن ها دلی می بخشم که مایل به شناختن من باشد. آن ها قوم برگزیدۀ من باشند و من
.خدای شان، زیرا آن ها با تمامی دل بسوی من باز می گردند

16:14 اعمال  

یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه، که پارچه های ارغوانی می فروخت. او از



اهالی شهر طیاتیرا و زنی خدا پرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولسس را
بپذیرد
13:14,15 متی  

پیشگویی اشعیا دربارۀ آنها تمام شده است که می گوید: «پیوسته گوش می دهید ولی
نمی فهمید، پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید؛ زیرا ذهن این مردم کند گشته،

گوش های شان سنگین شده و چشمان شان بسته است. وگرنه چشمان شان می دید و
.گوش های شان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنها را شفا می دادم

6:9,10 اشعیا  

خداوند فرمود: برو این پیام را به مردم برسان: شما هرقدر بیشتر بشنوید، کمتر می فهمید
ند ساز؛ گوشهای و هر قدر زیادتر ببینید، کمتر درک می کنید. ذهن این مردم را کس
شان را سنگین کن و چشمهای شان را ببند، مبادا با چشمان خود ببینند، با گوشهای

.خود بشنوند و با دماغ خود بفهمند و بسوی من برگردند و شفا یابند

4:11,12 مرقسس  

او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران
ل بیان می شود تا دائما  نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند ثل همه چیز بصورت مل

.و چیزی نفهمند، مبادا بسوی خدا برگردند و آمرزیده شوند

12:39,40 یوحنا  

پس آن ها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آن ها را نابینا و
دل های شان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دل های خود نفهمند

.و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم

11:7,8 رومیان  

پس مقصود چیست؟ مقصود اینست که قوم اسرائیل آنچه را که می طلبید نیافته است.
برگزیدگان آن را یافتند و دیگران نسبت به آن بی اعتنا گردیدند، چنانکه نوشته شده

است: خدا یک حالت بی حسی به ایشان داد، یعنی چشمانی که نمی بیند و گوش هائی
.که نمی شنود و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته است

2:10,11 دوم تسالونیکیان 2  

و هر نوع شرارتی که برای حکم شدگان به هلکت فریبنده است، همراه خواهد بود. چون
آن ها عشق به حقیقت را که می تواند آنها را نجات بخشد، قبول نکردند. از این جهت
خدا آن ها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آن ها عمل

.می کند که آنچه دروغ است باور کنند

13:18-23 متی  

ل دهقان را بشنوید: وقتی شخص مژدۀ پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را ثل پس معنی مل
نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده، می رباید. این تخمی

است که در بین راه افتاده بود. دانه ای که در سنگلخ می افتد، مانند کسی است که تا



پیام را می شنود، با خوشی می پذیرد. ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد.
پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فورا  دلسرد می شود. دانه ای

که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می شنود، اما تشویش زندگی و
عشق به پول، آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد و دانه کاشته شده در زمین

خوب به کسی می ماند، که پیام را می شنود و آن را می فهمد و صد یا شصت و یا
.سی برابر ثمر به بار می آورد

3:15,16 دوم قرنتیان 2  

بلی، تا به امروز هر وقت آن ها تورات موسی را می خوانند، آن نقاب ذهن شان را
می پوشاند. اما همینکه کسی به خداوند روی آورد، آن نقاب برداشته می شود

30:28 اشعیا  

فلس او مانند دریای خروشانی است که آب آن تا به گردن می رسد. او اقوام را غربال نل
.کرده نابود می سازد و نقشه های شرارت آمیز آن ها را خنثی می کند

11:3-7 هوشع  

این من بودم که به افرایم راه رفتن را یاد دادم و او را در آغوش خود پروردم، ولی
افرایم به اینکه من غمخوارش بودم هیچ اهمیتی نداد. رشتۀ دوستی را با افرایم قایم

کردم و دست محبت را بسویش دراز نمودم. یوغ سنگین را از دوش افرایم برداشتم و
.به او خوراک دادم

چون او نمی خواهد که بسوی من بازگردد، بنابراین، دوباره به مصر فرستاده می شود و
پادشاه آشور بر او سلطنت می کند. دشمنان با شمشیر بر افرایم هجوم می آورند،

سنگرها و استحکامات افرایم را در هم می شکنند و نقشه و دسیسه هایش را باطل
می سازند. چون قوم من تصمیم گرفته اند که مرا ترک کنند. پس من هم آن ها را به

.اسارت می فرستم و هرقدر زاری کنند، آزاد نمی شوند
26:18 اعمال  

تا چشمهای آنها را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنائی و از قلمرو شیطان به
سوی خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من، گناهان شان آمرزیده شود و در بین

.مقدسین خدا حصه داشته باشند

2:24-26 دوم تیموتاوس 2  

خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها
صبور باشد و مخالفان خود را با ملیمت اصلح کند، شاید خدا اجازه دهد که آن ها
توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس، که
.آنها را گرفتار ساخته و به اطاعت ارادۀ خویش وادار کرده است، خواهند گریخت

3:17-19 مکاشفه  

:زیرا می گویی

دولتمند هستم و ثروت جمع کرده ام و محتاج به چیزی نیستم. در حقیقت، اگرچه این را 



نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو
نصیحت می کنم، طلیی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی
دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و

مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا ببینی. همۀ کسانی را که دوست می دارم،
.سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم، پس غیور باش و توبه کن

7:10 دوم قرنتیان 2  

وقتی متحمل چنین رنجی می شوید و آن را ارادۀ خدا می دانید، این باعث توبه و در
نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد، اما درد و رنج دنیوی باعث

.مرگ می شود

18:37 اول پادشاهان 1  

دعای مرا قبول فرما! ای خداوند، دعایم را اجابت کن! تا این مردم بدانند که تو ای
.خداوند، خدا هستی و آن ها را بسوی خود بازگردانیدی

4:4 دوم قرنتیان 2  

سردار این دنیا افکار آن ها را کور کرده است تا نور انجیل پسر شکوه مسیح را که
.صورت خدای نادیده است، نبینند

8:11-15 لوقا  

ل از این قرار است: دانه، کلم خدا است. دانه هائی که در راه ثل معنی و مفهوم این مل
افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس شیطان می آید و کلم را از دلهای
شان می رباید مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلخ به

کسانی می ماند که وقتی کلم را می شنوند با خوشی می پذیرند اما کلم در آنها ریشه
نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر می روند.

دانه هائی که در میان خارها افتادند بر کسانی دللت می کند که کلم خدا را می شنوند
اما با گذشت زمان، تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشیهای زندگی، کلم را در آن ها

خفه می کند و هیچگونه ثمری نمی آورند. اما دانه هائی که در خاک خوب افتادند بر
کسانی دللت دارد که کلم خدا را با قلبی صاف و پاک می شوند و آن را نگه

.می دارند و با زحمتکشی، ثمرات فراوان ببار می آورند

، بلکه بر عکس 15:11 اعمال  
.ما از راه فیض عیسی خداوند، ایمان می آوریم و نجات می یابیم و آن ها هم همین طور 

8:13 رومیان  

زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مسرد. اما اگر به یاری روح خدا
.اعمال جسمانی را نابود سازید، زندگی خواهید کرد
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