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2:2 افسسیان   
 که در آنها قبل، رفتار می کردید برحسب دوره/ این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی

 .آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند
6:10 متی  

 .ملکوت تو بیاید. اراده/ تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود
22:42 لوقا  

 .ای پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده/ تو
9-16:7 یوحنا  

 و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلMی دهنده
ا اگر بروم او را نزد شما می فرستم Mنزد شما نخواهد آمد . ام.

.و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود
ا بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند Mام. 

2:10 دوم تیموتیوس  
ل می شوم، تا ایشان نیز نجاتی را Mو از این جهت همه زحمات را بخاطر برگزیدگان متحم 

 .که در مسیح عیسی است با جلل جاودانی تحصیل کنند
15:20,21 رومیان  

ا حریص بودم که بشارت چنان بدهم، نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته بود، مبادا Mام 
.بر بنیاد غیری بنا نمایم

نیافتند،خواهند دید و کسانی که نشنیدند، بلکه چنانکه مکتوب است آنانی که خبر او را   
 .خواهند فهمید
2:36,37 اعمال رسولن  

 پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناY بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید،
.خداوند و مسیح ساخته است

 چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسولن گفتند، ای برادران چه کنیم؟
4:2 عبرانیان  

 زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، لکن کلمی که شنیدند بدیشان نفع 
د نشدند Mنبخشید، از اینرو که با شنوندگان به ایمان متح. 

24:7 ارمییا  
 و دلی  به  ایشان  خواهم  بخشید تا مرا بشناسند كه  من  یهوه  هستم  و ایشان  قوم  من  

 خواهند بود و من  خدای  ایشان  خواهم  بود، زیرا كه  به  تمامی  دل  بسوی  من  بازگشت 
 «.خواهند نمود
16:14 اعمال رسولن  



 و زنی لیدیه نام، ارغوانفروش، که از شهر طیاتیرا و خداپرست بود، می شنید که خداوند
 .دل او را گشود تا سخنان پول_س را بشنود

13:14,15 متی  
ت اشعیا تمام می شود که می گوید، به سمع خواهید شنید و نخواهید Mایشان نبو Mو در حق 

.فهمید و نظر کرده، خواهید نگریست و نخواهید دید
 زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی شنیده اند و چشمان خود را بر هم

 نهاده اند، مبادا به چشمها ببینند و به گوشها بشنوند و به دلها بفهمند و بازگشت کنند
 .و من ایشان را شفا دهم

6:9,10 اشعیا  
ا نخواهید فهمید و هرآینه خواهید Mته  خواهید شنید، ام Mگفت : «برو و به  این  قوم  بگو الب 

ا درك  نخواهید كرد Mنگریست  ام.
 دل  این  قوم  را فربه  ساز و گوشهای  ایشان  را سنگین  نما و چشمان  ایشان  را ببند، مبادا با

 چشمان  خود ببینند و با گوشهای  خود بشنوند و با دل  خود بفهمند و بازگشت  نموده ،
4:11,12 مرقس.» شفا یابند  

ا به آنانی که بیرونند، Mملکوت خدا عطا شده، ام Mبه ایشان گفت، به شما دانستن سر 
،همه چیز به مثلها می شود

 تا نگران شده بنگرند و نبینند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت کرده گناهان
 .ایشان آمرزیده شود

12:39,40 یوحنا  
،و از آن جهت نتوانستند ایمان آورد، زیرا که اشعیا نیز گفت

 چشمان ایشان را کور کرد و دلهای ایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند و به
 .دلهای خود نفهمند و برنگردند تا ایشان را شفا دهم

11:7,8 رومیان  
 پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند

و باقی ماندگان سخت دل گردیدند؛
 چنانکه مکتوب است که خدا بدیشان روح خوابآلود داد چشمانی که نبیند و گوشهایی که

 .نشنود تا امروز
2:10,11 دوم تسالونیکیان  

ت راستی را نپذیرفتند تا نجات Mو به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که محب 
.یابند

 و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی می فرستد تا دروغ را باور کنند
23-13:18 متی  

ل برزگر را بشنوید kث kپس شما م.
 کسی که کلمه ملکوت را شنیده، آن را نفهمید، شریر می آید و آنچه در دل او کاشته شده

.است می رباید، همان است آنکه در راه کاشته شده است



 و آنکه بر سنگلخ ریخته شد، اوست که کلم را شنیده، فی الفور به خشنودی قبول
،می کند

 و لکن ریشه ای در خود ندارد، بلکه فانی است و هرگاه سختی یا صدمه ای به سبب کلم بر
.او وارد آید، در ساعت لغزش می خورد

 و آنکه در میان خارها ریخته شد، آن است که کلم را بشنود واندیشه این جهان و غرور
.دولت، کلم را خفه کند و بی ثمر گردد

 و آنکه در زمین نیکو کاشته شد، آن است که کلم را شنیده، آن را می فهمد و بارآور
 .شده، بعضی صد و بعضیشصت و بعضی سی ثمر می آورد

3:15,16 دوم قرنتیان  
.بلکه تا امروز وقتی که موسی را می خوانند، نقاب بر دل ایشان برقرار می ماند

 .لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند، نقاب برداشته می شود
30:28 اشعیا  

ت ها را به  غربال  مصیبت  ببیزد  Mو نفخه  او مثل  نهر سرشار تا به  گردن  می رسد تا آنكه  ام 
 .و دهنه  ضللت  را بر چانه  قوم ها بگذارد

7-11:3 هوزیا  
 و من  راه  رفتن  را به  افرایم  تعلیم  دادم  و او را به  بازوها برداشتم ، اما ایشان  ندانستند كه 

.من  ایشان  را شفا داده ام
 ایشان  را به  ریسمانهای  انسان  و به  بندهای  محبت  جذب  نمودم  و به  جهت  ایشان  مثل  

.كسانی  بودم  كه  یوغ  را از گردن ایشان  برمی دارند و خوراك  پیش  روی  ایشان  نهادم
 به  زمین  مصر نخواهد برگشت ، اما آشور پادشاه  ایشان  خواهد شد چونكه  از بازگشت 

.نمودن  ابا كردند
 شمشیر بر شهرهایش  هجوم  خواهد آورد و پشت بندهایش  را به  سبب  مشورت های  ایشان 

.معدوم  و نابود خواهد ساخت
 و قوم  من  جازم  شدند كه  از من  مرتدM گردند. و هر چند ایشان  را بسوی  حضرت  اعلی 

 .دعوت  نمایند، لكن  كسی  خویشتن  را برنمی افرازد
26:18 اعمال رسولن  

 تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا
سین به وسیله/ ایمانی که بر من است Mبرگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقد 

 .بیابند
26-2:24 دوم تیموتیوس  

ا بنده/ خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملیم و راغب به تعلیم و صابر در مشقMت Mام 
،باشد

.و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند
 .تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب اراده/ او صید او شده اند

19-3:17 مکاشفه  



 زیرا می گویی دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که
.تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان

ای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی، و رخت Mتو را نصیحت می کنم که زر مصف 
 سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان

.خود کشیده بینایی یابی
.هر که را من دوست می دارم، توبیخ و تأدیب می نمایم. پس غیور شو و توبه نما

7:10 دوم قرنتیان  
ا  Mزیرا غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد بجهت نجات که از آن پشیمانی نیست؛ ام 

 .غم دنیوی منشأ موت است
18:37 اول پادشاهان             

ه  خدا هستی  و  kمرا اجابت  فرما ای  خداوند ! مرا اجابت  فرما تا این  قوم  بدانند كه  تو یه_و 
 «.اینكه  دل  ایشان  را باز پس  گردانیدی

4:4 دوم قرنتیان  
 که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلMی

 .بشارت جلل مسیح که صورت خداست، ایشان را روشن سازد
15-8:11 لوقا  

ل این است که تخم کلم خداست kث kا م Mام.
 و آنانی که در کنار راه هستند کسانی می باشند که چون می شنوند، فوراY ابلیس آمده، کلم

.را از دلهای ایشان می رباید، مبادا ایمان آورده نجات یابند
 و آنانی که بر سنگلخ هستند، کسانی می باشند که چون کلم را می شنوند، آن را به شادی

د Mآزمایش، مرت wتی ایمان می دارند و در وقت Mمی پذیرند و اینها ریشه ندارند؛ پس تا مد 
.می شوند

ا آنچه در خارها افتاد اشخاصی می باشند که چون شنوند می روندو اندیشه های روزگار Mام 
ات آن ایشان را خفه می کند و هیچ میوه به کمال نمی رسانند Mو دولت و لذ.

ا آنچه در زمین نیکو واقع گشت کسانی می باشند که کلم را به دل راست و نیکو Mام 
 .شنیده، آن را نگاه می دارند و با صبر، ثمر می آورند

15:11 اعمال رسولن  
 بلکه اعتقاد داریم که محضw فیضw خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که

 .ایشان نیز
8:13 رومیان  

 زیرا اگر برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مرد. لکن اگر افعال بدن را به وسیله/
 .روح بک_شید، هماناخواهید زیست
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