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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست.  شامل بيیش

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی کهھ 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  
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ددوومممرحلهھٴٔ   
هھھھشتمفصل   
عقب نشيینی؟گشايیش يیا   

 
. من ررااجع بهھ پيیگيیریی کافی اانجامم نگردديیدهه باشدکهھ  ٬،ززمانی گشايیش تبديیل بهھ عقب نشيینی می شودد

پس اازز گشايیش ممکن ااست جلودداارر  کهھ متيیقاضيیانن بدست آآووررددهه ااند)٬، کهھمسائلی (وو نتايیج ناگواارریی 
ن ررااجع بهھ د٬، صحبت کرددهه اامم. هھھھمچنيیناافکارر قديیم می شووو يیا حتی باززگشت بهھ ررااهه  ٬،پيیش ررفت هھھھا

قبل اازز آآنکهھ تمامم آآنچهھ بدست آآمدهه رراا بهھ نيیستی  ٬،ااهھھھميیتی کهھ شناخت وو ررسيیدگی بهھ اايین مسائل دداارردد
 ی فقداانن عمليیاتت ساختمانی کهھ ددرر ااضاییيیعن ٬،ییدديیگر جعهھٴٔ . حالل بايید اازز فا٬، صحبت کرددهه ااممبکشانند

می توااند  یيین ووضعيیتچنچونن . ايید صوررتت می گرفت٬، صحبت کنم٬، بشدهه اايیجاددگشايیش (ززيیر بنا) 
ً بهھ آآنن ررسيیدگی نشودد٬، متقاضی بگرددززندگی یی ددرر دیی بسيیاررباعث ناااميی  ممکن ااستدد٬، وو ااگر سريیعا

. تمامم ددستاوورردد هھھھایی قبلی رراا بهھ بارر آآوورردد کستش  
ی توااند باعث عقب نشيینی وو اادداامهھ بهھ ددرر حقيیقت بايید تذکر نيیز ددااددهه شودد کهھ اايین ووضعيیت نهھ تنهھا م

مختل وو غيیر نيیز ااوو بهھ ررااهه وو ررووشش هھھھایی خداا رراا ددووباررههٴٔ کهھ باززگشت قديیم بگردددد٬، بلهھھھایی ررااهه وو ررفتارر 
  ن نمايید:ممک

 
١۱١۱لوقا   
رروودد تا جايیی   آآيید٬، بهھ مکانهھایی خشک وو بايیر می هھھھنگامی کهھ ررووحح پليید اازز کسی بيیروونن می«: ٢۲۴

اایی کهھ اازز آآنن آآمدمم٬،   بهھ خانهھ”گويید:   يیابد با خودد می  براایی ااسترااحت بيیابد. ااّما چونن نمی
“گرددمم.  باززمی  

بيیند٬،  ررسد وو خانهھ رراا رُرفتهھ وو آآررااستهھ می  ااّما چونن بهھ آآنجا می: ٢۲۵  
شوند وو ددرر آآنجا سکونت   آآوورردد٬، وو هھھھمگی ددااخل می  رروودد وو هھھھفت ررووحح بدتر اازز خودد نيیز می  می: ٢۲۶

»شودد.  گزيینند. ددرر نتيیجهھ٬، سراانجامِم آآنن شخص بدتر اازز حالت نخست ااوو می  می  
 

اافزوونن اايیجادد شدهه٬،  ٬، کهھ ااميیدشش بهھ خداا بخاططر گشايیشببيینيید ضیقاووقتی موقعيیت رراا اازز دديیدگاهه مت
گرفتهھ شدهه ددرر مسيیریی کهھ خداا اايیجادد کرددهه جلویی ررااهه٬، پيیشرفت ااوو “ خارر هھھھایی”گشتهھ٬، ااما بخاططر 

بزررگی رراا بهھ ميیانن آآووررددهه٬، متوجهھ عظمت فاجعهھٴٔ وو نتيیجتاً ناااميیدیی ٬، )چونن نمی ددااند چکارر بايید بکند(
:اايیجادد شدهه خوااهھھھيید شد  

 
١۱٣۳متی   
پاشيید٬، برخی ددرر ررااهه اافتادد وو پرندگانن آآمدند وو آآنهھا رراا خوررددند.  چونن بذرر می: ۴  
برخی دديیگر بر ززميین سنگالخخ اافتادد کهھ خاکک چنداانی ندااشت؛ پس ززوودد سبز شد٬، چراا: ۵ کهھ خاکک  

عمق بودد. کم  
ااّما چونن خوررشيید برآآمد٬، سوخت وو خشکيید٬، ززيیراا رريیشهھ ندااشت. :۶  
خاررهھھھا نمو کرددهه٬، آآنهھا رراا خفهھ کرددند.برخی ميیانن خاررهھھھا اافتادد. : ٧۷  
ااّما بقيیۀ بذررهھھھا بر ززميین نيیکو اافتادد وو بارر آآوورردد: بعضی صد براابر٬، بعضی شصت وو بعضی سی.: ٨۸  
هھھھر: ٩۹ »کهھ گوشش دداارردد٬، بشنودد.   

 
.يین ووضعيیت براایی متقاضی اايیجادد گرددددايید بگذاارريید ااشما نب  
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دفف بايید کهھ جهھش بهھ سویی هھھھززمانی ااست نقطهھٴٔ عطف ررسيید٬، متقاضی بهھ ددرر حقيیقت٬، ززمانی کهھ 
براازز می دداارردد:ااست کهھ کالمم ددرر خصوصص اايین موقعيیت ااهھھھشداارریی  .صوررتت بگيیردد  

 
   ١۱ااوولل پطرسس 

پس اانديیشۀ خودد رراا آآماددهه عمل ساختهھ٬، با خويیشتنداارریی ااميید خودد رراا يیکسرهه بر فيیضی بنهھيید کهھ : ١۱٣۳
هھھھنگامم ظظهھورر خودد بهھ شما خوااهھھھد بخشيید.  عيیسی مسيیح بهھ  

مطيیع٬، دديیگر مگذاارريید ااميیالل ددوورراانن جهھالت بهھ ززندگيیتانن شکل ددهھھھد.چونن فرززنداانی : ١۱۴  
بلکهھ هھھھمچونن آآنن قّدووسس کهھ شما رراا فرااخوااندهه ااست٬، شما نيیز ددرر هھھھمۀ ررفتارر خويیش مقّدسس : ١۱۵

باشيید؛  
 

٬، فکر وو تصميیمی “)پس اانديیشۀ خودد رراا آآماددهه عمل ساختهھ(” آآنچهھ پطرسس ددرر اايینجا بهھ آآنن ااشاررهه کرددهه
گشايیش براایی متقاضی بازز نموددهه ااست.  اازز ططريیقخداا  ت ددرر ررااهه عمل بهھ آآنچهھااس  

ددرر ررضايیت بهھ  ٬،متقاضی وو مشاوورر٬، هھھھر ددووکهھ  اامکانن ااشتباهھھھیبايید توجهھ رراا بهھ ٬، آآنن ااما ددرر مقابل
بيینيید کهھ جريیانن اادداامهھ دداارردد وو چرخخ هھھھایی اايیمانن بهھ  . ااگر میکردد ٬، جلبمی تواانند بدهھھھند ٬،پايیانن کارر

نکنيید٬، بلکهھ برنامهھٴٔ کارر وو اانجامم آآنچهھ ددرر پيیش ااست رراا فرااهھھھم کالمم دداارردد ميیچرخد٬، تنهھا بهھ آآنن ااکتفا 
ساززيید. قبالً ررااجع بهھ اايین موضوعع هھھھا صحبت کرددهه اامم.  

موجودد می باشد. بطورریی “ خارر هھھھایی”آآنچهھ صحبت اازز آآنن نکرددهه اامم٬، ططريیق اادداامهھٴٔ کارر٬، ددرر البالیی 
بسيیارر عالی! خداا شما رراا ”کهھ قبالً گفتهھ شد٬، اابتداا بايید بخاططر گشايیش اايیجادد شدهه شکر گذاارریی کردد: 
. بهھ شما بايید تبريیک گفت. برکت ددااددهه تا با عقايید ااوو آآشنا شدهه وو قدمم بزررگی رراا ددرر ززندگی بردداارريید

حالل ددرر اايین نقطهھٴٔ عطفی کهھ قراارر گرفتهھ اايید٬، قاددرر هھھھستيید آآنچهھ خداا ددرر ززندگی براایی شما می خوااهھھھد 
خوااست خداا نيیازز بهھ اافکارر وو تصميیماتت  رراا تشخيیص ددهھھھيید. ااما٬، حالل بايید توجهھ ددااشتهھ باشيید٬، کهھ اانجامم

“.آآنن رراا اانجامم بدهھھھيید قصد٬،اازز دداارردد. حالل کهھ خوااست خداا رراا فهھميیديید٬، بايید نيیز شما   
جادد گشايیش اايی ررووشن ساززدد کهھمتقاضی رراا  آآنن ااست کهھ٬، باشدنتيیجتا٬ً، آآنچهھ براایی مشاوورر الززمم می 

يیا پايیانن کارر نيیست: ٬،٬، هھھھدففشدهه  
 

۵۵ااشعيیا   
کهھ اافکارر من اافکارر شما نيیست وو ططريیق هھھھایی شما ططريیق هھھھایی من نی. ززيیراا خدااووند می گويید: ٨۸  
ززيیراا چنانکهھ آآسمانن اازز ززميین بلند تر ااست هھھھمچنانن ططريیق هھھھایی من اازز ططريیق هھھھایی شما وو اافکارر : ٩۹

من اازز اافکارر شما بلند تر می باشد.  
 

ااست (آآنچهھ ٬، بايید صحبت اازز آآنچهھ ددرر پيیش کالمم خداانسبت بهھ  ش وو عملبازز کرددنن ددوو بُعد ددااناازز پس 
آآنهھا می باشد رراا آآغازز وو اانجامم آآنچهھ مربوطط بهھ  ٬،دداهھھھریی وو ااصلی می باشند) رراا آآغازز نمومسائل ظظ

ً نمودداارریی اازز آآپس اازز گشايیش)٬، ددووباررهه مطرحح کردفف رراا بگونهھٴٔ تاززهه (. بايید هھھھکردد نن رراا دد٬، وو ترجيیحا
بسيیارر کنيید. ازز آآغحانی رراا با هھھھمسرتانن ستهھ اايید ااررتباطط ررووشما حالل تواان”د. يیکشبراایی متقاضيی نيیز

وطط بهھ ددوورراانن کشمكش وو عالی. ااما خصوصيیاتت ززيیاددیی ددرر مورردد ااررتباطط ررووحانی هھھھست کهھ مرب
٬، کهھ می توااند شما رراا يیارریی ددهھھھد کهھ ااررتباطط رراا اازز ددست ندهھھھيید. شما می تواانيید ااختالفف نظر می باشد

رووعع بهھ ددررکک وو . شما تاززهه شحانی رراا اادداامهھ ددهھھھيیدفف با هھھھمديیگر دداارريید نيیز٬، ااررتباطط ررووززمانی کهھ ااختال
حالل موقع آآنن ررسيیدهه کهھ خودد رراا براایی ددوورراانن ظظاهھھھرااً سخت٬، آآماددهه ااجراایی ااررتباطط صحيیح کرددهه اايید. 

مگذاارريید ”وو “ با خويیشتنداارریی ااميید خودد رراا يیکسرهه بر فيیضی بنهھيید”ددرر جائی کهھ صحبت اازز “. ساززيید
ممکن ٬، منظورر ددوورراانی ااست کهھ يیک يیا هھھھر ددوو شدهه“ ااميیالل ددوورراانن جهھالت بهھ ززندگيیتانن شکل ددهھھھد
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کر نيیز حالل بايید تذ. کند “نمو کرددهه٬، آآنهھا رراا خفهھخاررهھھھا ”ااست ددستخوشش ووسوسهھ هھھھایی تاززهه گرددند وو 
. آآنهھا می ررسيید بهھ ااهھھھداافف خداادداادد کهھ بسيیارریی معتقدند٬، می تواانن بدوونن آآنکهھ ددست بهھ عمل گذااشت٬، 

هھھھر  کند؛رراا “ ووعظ ددووباررههٴٔ اانجيیل بخودد”شايید  وو“ اايیستاددگی”٬، “تسليیم”وو “ توکل”خوااهھھھند متقاضی 
کارریی جز عمل. فکر می کنند ووقتی کسی خودد رراا ددرر ددست خداا گذااشت (بهھ هھھھر شکل کهھ باشد)٬، اازز 

رراا کرددهه ااند٬، وو ااست “ الززمم”کهھ دديیگر  کاررخوااهھھھد کردد. ددعا٬، يیا هھھھر خودد آآنن پس خداا هھھھمهھ کارر هھھھا رراا 
بهھ خداا شدهه٬، وو حالل خداا ااست کهھ بايید عمل فکر وو خيیالشانن معطوفف حالل نوبت خداا ررسيیدهه ااست. 

اايین ااست کهھ خودد فعالل کند! توپپ ددرر ددست خداا ااست. حالل ااووست کهھ بايید باززیی کند. ااصل موضوعع 
ااما پطرسس مخالف آآنن ااست.نبوددهه باشند!   

يیا شخص مسيیحی تنهھا خداا اايین اافراادد (کهھ چنيین اافکارریی رراا ددااررند)٬، نمی بيینند کهھ گزيینش يیکی نيیست. 
د. ددرر سر تا سر کتابب مقدسس اايین نل سهھم خودد رراا ددااررعمددرر هھھھر ددوو عمل می کند٬، بلکهھ  نيیست کهھ

 ا کارر خداا٬، يیا اايیمانداارر. پاکساززیی تنهھگذااشتهھ اايیم آآشکارر شدهه ااستساززیی کهھ نامش رراا پاکحقيیقت حيیاتی 
بهھ  ززمم براایی اانجامم خوااستش ررااجهھت٬، قدررتت وو اامکاناتت النيیست. خداا اازز ططريیق فيیضش٬، حکمت٬، 

 تا جاللل خداا ددرر ززندگی ااووددهھھھد٬، وولی می خوااهھھھد اايیمانداارر آآنن رراا ددرر ززندگی عمل آآوورردد  اارر میاايیماند
.گرددددظظاهھھھر   

ااميیالل ددوورراانن جهھالت بهھ ززندگيیتانن شکل ”آآنکهھ بگذااررند کالمم رراا (بجایی اانجامم ررساندنن شما نبايید 
ددست ”يیا “ شريیعت گراائی”قدررتت اايیمانن فردد ااکتفا می کنند)  ٬، آآنگونهھ کهھ اايین اافراادد (کهھ تنهھا بهھ“)ددهھھھد

ساختهھٴٔ داارراانن رراا انمی نامند٬، بشمارريید. بگونهھ اایی کهھ ددرر کالمم دديیدهه اايیم٬، خداا اايیم“ برددنن ددرر کارر خداا
خودد می شمارردد: ددست  

 
٢۲اافسسيیانن   

اايیم تا کاررهھھھایی نيیک اانجامم ددهھھھيیم٬،   عيیسی آآفريیدهه شدهه مسيیحززيیراا ساختۀ ددست خداايیيیم٬، وو ددرر : ١۱٠۰
  گامم بردداارريیم.کاررهھھھايیی کهھ خداا اازز پيیش مهھيیا کردد تا ددرر آآنهھا 

 
توسط ررووحح االقدسس بهھ حرکت ددرر ااوو چيیست؟ آآيیا موجودد بی جانی ااست کهھ “ ساختهھٴٔ ددست”ااما٬، اايین 
؟ ددرر آآنن ددميیدهه وو بهھ آآنن شکل ددااددهه ااست؟ يیا آآددمم ماشيینی ااست؟ يیا کوززهه اایی ااست کهھ ررووحح االقدسس آآمدهه

الززمم ااست محبت  وو حالل٬، رراا ددرريیافت کرددهه رر وو مسئوليیت بزررگیوو ااعتبا خيیر. موجودد ززندهه اایی ااست٬،
قدررتت ٬، الززمم ررووحيیهھٴٔ ايیهھ ااشش رراا بجایی آآوورردد. اايین رراا ررووحح االقدسس بهھ ططريیق اايیجادد هھھھمسبهھ بهھ خداا وو 

:ووررددبکارر می آآ ددرر متقاضی ٬،وو اانجامم کارر صميیمت  
 

٢۲فيیليیپيیانن   
اايید٬، نهھ  گونهھ کهھ هھھھميیشهھ مطيیع بوددهه  پس اایی عزيیزاانن٬، هھھھمانن: ١۱٢۲ تنهھا ددرر حضورر من٬، بلکهھ ااکنونن  

عمل آآوورريید؛  غيیابم٬، نجاتت خودد رراا ترسانن وو لرززاانن بهھ بسی بيیشتر حتی ددرر  
ززيیراا خدااست کهھ با عمل نيیروومند خودد٬، هھھھم تصميیم وو هھھھم قدررتت اانجامم آآنچهھ رراا کهھ خشنوددشش : ١۱٣۳

آآوورردد.  ساززدد٬، ددرر شما پديید می  می  
 

. توجهھ ددااشتهھ باشيید تنهھا تصميیم بهھ ااططاعت کافی ما٬، متقاضی ااست کهھ بايید عمل رراا بجایی آآوورردداا
عد دديیگر آآنن٬، ررااهه ررفتن ددرر ست. بُ ٬، تنهھا يیکی اازز اابعادد ررااهه خداا(گشايیش) رشش اافکارر خداانيیست. پذيی

ددرر شما ٬، ساززدد  هھھھم تصميیم وو هھھھم قدررتت اانجامم آآنچهھ رراا کهھ خشنوددشش می: ”خداا ااووست. کالمم می فرمايید
ست کهھ ااجراایی خوااست خداا پس اازز تصميیم وو کهھوو هھھھمچنيین توجهھ ددااشتهھ باشيید “. آآوورردد  پديید می

 “ددرر شما پديید می آآوورردد”کهھ خداا (کارر ررووحح االقدسس ددرر پاکساززیی) “ عمل نيیروومند”آآنن  صحبت اازز
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وو . “پديید می آآوورردد”٬، خوددششااجراایی کالمم حالل خودد رراا ددرر “ عمل نيیروومند”. ررووحح االقدسس شدهه ااست
آآنچهھ خداا ددرر ددلل می پرووررااند آآغازز می گردددد. يیا بهھ صوررتت ررفتارر هھھھایی معمولل اازز  ٬،ااجراایی آآنن نيیز

بهھ هھھھر صوررتت وو د. بخصوصی کهھ مربوطط بهھ مسائل می باش ااجراایی ررفتارر ررووززاانهھ٬، يیا بصوررتت
بهھ اايین شکل ااست  می باشند.“ گامم بردداارريیمکاررهھھھايیی کهھ خداا اازز پيیش مهھيیا کردد تا ددرر آآنهھا ”شکل٬، مهھم 

بايید بموقع برددااشت وو عمل . هھھھر ددوو رراا متقاضی ددرر ززندگی فراا می گيیردد کهھ ررااهه وو ررفتارر هھھھایی خداا
مر آآوورردد. ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس تجربهھ اایی ااست اازز آآنچهھ خوااست خداا ددرر ززندگی ااوو ثد تا نخودد اايیجادد بگردد

اارردد ااشتباهھھھاتی کهھ ددرر ررااهه وو عمل ممکن ااست االزاامی نددد. ادد گرددخداا بهھ موقع خودد خوااستهھ کهھ اايیج
يیم. نقص باش دددد. خداا اازز ما نخوااستهھ يیک ررووززهه مثل ااوو بدووننگرباعث ددلسرددیی وو نگراانی اايیجادد شوند 

. بخشش خداا رراا نبايید مورردد هه ااسترددنيیز گناهه شمبهھانهھ جوئی وو بی ااططالعی رراا ااما٬، اازز ططرفی٬، 
  قراارر دداادد. خودد ااستفاددهه 

نتيیجتا٬ً، می بيینيیم کهھ اايیمانداارراانن بايید اازز خداا کمک بخوااهھھھند تا نهھ تنهھا ررااهه رراا بهھ اايیشانن نشانن بدهھھھد٬، بلکهھ 
ددرر اايینجا ااست کهھ پطرسس  ددرر ددست بگيیرند. وورراا نيیز “ عمل نيیروومند”اازز ططريیق اانجامم کالمم خداا٬، آآنن 

ططريیق عمل فرززنداانن خداا رراا تشريیح کرددهه ااست:  
 

١۱ااوولل پطرسس   
پس اانديیشۀ خودد رراا آآماددهه عمل ساختهھ٬، با خويیشتنداارریی ااميید خودد رراا يیکسرهه بر فيیضی بنهھيید کهھ : ١۱٣۳

هھھھنگامم ظظهھورر خودد بهھ شما خوااهھھھد بخشيید.  عيیسی مسيیح بهھ  
ددوورراانن جهھالت بهھ ززندگيیتانن شکل ددهھھھد.چونن فرززنداانی مطيیع٬، دديیگر مگذاارريید ااميیالل : ١۱۴  
بلکهھ هھھھمچونن آآنن قّدووسس کهھ شما رراا فرااخوااندهه ااست٬، شما نيیز ددرر هھھھمۀ ررفتارر خويیش مقّدسس : ١۱۵

باشيید؛  
چراا: ١۱۶ »مقّدسس باشيید٬، ززيیراا کهھ من قّدووسم.«کهھ نوشتهھ شدهه ااست:    
ااگر ااوو رراا کهھ بر عمل هھھھر: ١۱٧۷ نن غربت خواانيید٬، پس ددوورراا  کند پدرر می  غرضض ددااوورریی می  کس بی 

خويیش رراا با ترسی آآميیختهھ با ااحتراامم بگذرراانيید٬،  
اايید٬، نهھ   دداانيید اازز شيیوۀۀ ززندگی باططلی کهھ اازز پدرراانتانن بهھ ااررثث برددهه بودديید٬، باززخريید شدهه  ززيیراا می: ١۱٨۸

بهھ چيیزهھھھایی فانی چونن سيیم وو ززرر٬،  
نقص٬،  عيیب وو بی  بلکهھ بهھ خونن گراانبهھایی مسيیح٬، آآنن برۀۀ بی: ١۱٩۹  
مقّدرر گشت٬، ااّما ددرر اايین ززمانهھایی آآخر براایی شما ظظهھورر کردد.کهھ پيیش اازز آآفريینش جهھانن : ٢۲٠۰  
اايید٬، بهھ خداايیی کهھ ااوو رراا اازز مرددگانن برخيیزاانيید وو جاللل   ووااسطۀ ااوو بهھ خداا اايیمانن آآووررددهه  شما بهھ: ٢۲١۱

بخشيید٬، بداانن سانن کهھ اايیمانن وو ااميیدتانن بر خدااست.   
برااددرراانتانن محبتی  اايید تا بهھ  حالل کهھ با ااططاعت اازز حقيیقت٬، جانهھایی خويیش رراا ططاهھھھر ساختهھ: ٢۲٢۲

شّدتت محبت کنيید.  رريیا ددااشتهھ باشيید٬، بر شماست کهھ يیکديیگر رراا اازز صميیم ددلل بهھ  بی  
اايید٬، نهھ اازز تخم فانی بلکهھ تخم غيیرفانی٬، يیعنی کالمم خداا کهھ ززندهه وو باقی   ززيیراا تولد تاززهه يیافتهھ: ٢۲٣۳

ااست.  
ف خشک گردددد عل سانن گل صحراا؛  آآددمی جملگی چونن علف ااست وو جاللش يیکسرهه بهھ«ززيیراا٬،: ٢۲۴

وو گلهھا بريیزند٬،  
وو اايین ااست آآنن کالمم کهھ بهھ شما بشاررتت ددااددهه شد. »ااّما کالمم خدااووند جاوودداانن مانَد.: ٢۲۵  

 
٢۲ااوولل پطرسس   

پس هھھھر نوعع کيینهھ٬، وو هھھھر: ١۱ گونهھ مکر وو رريیا وو حسد٬، وو هھھھر قسم بدگويیی رراا اازز خودد براانيید   
آآنن ددرر نجاتت خودد نمو کنيید٬، مددد  وو هھھھمچونن نوززااددگانن٬، مشتاقق شيیر خالِص ررووحانی باشيید تا بهھ: ٢۲  
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ااست.نيیکو اايید خدااووند   حالل کهھ چشيیدهه: ٣۳  


