
إلھ الحنان والرحمة

عظة 9 كانون الثاني (ینایر) 2022
مزمور 86

القس كریس سیكس

مقدمة العظة 
قرر قادة ھذه الكنیسة دراسة التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام ألنھ ملخص ممتاز ألھم الحقائق المسیحیة. (One Voice Fellowship) ھي كنیسة من أناس مختلفین متحدون من قبل نفس

المخلص. من المھم أن یكون لدینا نفس العقل حول ما نؤمن بھ. 

تأتي كلمة ”التعلیم المسیحي” من الكلمة الیونانیة كاتاشیو، والتي تعني ”تعلیم”. یوجد 52 سؤاالً وجواباً في التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. لقد قدمنا لك نسًخا من كل الـ 52 لغة بلغة قلبك. یتم نشرھا
أیًضا في قسم الموارد على موقعنا. الیوم نحن في السؤال 2. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال الثاني: ما ھو هللا؟ 
هللا خالق كل شخص وكل شيء وداعمھ. إنھ أبدي ال یتغیر في قوتھ وكمالھ وصالحھ ومجده وحكمتھ وعدالتھ وحقیقتھ. ال شيء یحدث إال بھ وبإرادتھ. 

اآلن دعونا نلقي نظرة على مقطع الیوم من الكتاب المقدس. 
مزمور 86 صالة لداود. 

1 أَِمْل یَا َربُّ أُذُنََك. اْستَِجْب ِلي، ألَنِّي ِمْسِكیٌن َوبَائٌِس أَنَا. 
. یَا إِلِھي، َخلِّْص أَْنَت َعْبدََك اْلُمتَِّكَل َعلَْیَك.  2 اْحفَْظ نَْفِسي ألَنِّي تَِقيٌّ

، ألَنَّنِي إِلَْیَك أَْصُرُخ اْلیَْوَم ُكلَّھُ.  3 اْرَحْمنِي یَا َربُّ
ْح نَْفَس َعْبِدَك، ألَنَّنِي إِلَْیَك یَا َربُّ أَْرفَُع نَْفِسي.  4 فَّرِ

ْحَمِة ِلُكّلِ الدَّاِعیَن إِلَْیَك.  5 ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ َصاِلٌح َوَغفُوٌر، َوَكثِیُر الرَّ
َعاتِي.  6 اِْصَغ یَا َربُّ إِلَى َصالَتِي، َوأَْنِصْت إِلَى َصْوِت تََضرُّ

7 فِي یَْوِم ِضیِقْي أَْدُعوَك، ألَنََّك تَْستَِجیُب ِلي. 
، َوالَ ِمثَْل أَْعَماِلَك.  8 الَ ِمثَْل لََك بَْیَن اآلِلَھِة یَا َربُّ

دُوَن اْسَمَك.  ، َویَُمّجِ 9 ُكلُّ األَُمِم الَِّذیَن َصنَْعتَُھْم یَأْتُوَن َویَْسُجدُوَن أََماَمَك یَا َربُّ
10 ألَنََّك َعِظیٌم أَْنَت َوَصانٌِع َعَجائَِب. أَْنَت هللاُ َوْحدََك. 

ْد قَْلبِي ِلَخْوِف اْسِمَك.  11 َعلِّْمنِي یَا َربُّ َطِریقََك. أَْسلُْك فِي َحقَِّك. َوّحِ
دُ اْسَمَك إِلَى الدَّْھِر.  12 أَْحَمدَُك یَا َربُّ إِلِھي ِمْن ُكّلِ قَْلبِي، َوأَُمّجِ

ْیَت نَْفِسي ِمَن اْلَھاِویَِة السُّْفلَى.  13 ألَنَّ َرْحَمتََك َعِظیَمةٌ نَْحِوي، َوقَْد نَجَّ
، َوَجَماَعةُ اْلعُتَاةِ َطلَبُوا نَْفِسي، َولَْم یَْجعَلُوَك أََماَمُھْم.  14 اَلَّلُھمَّ، اْلُمتََكبُِّروَن قَْد قَاُموا َعلَيَّ

 . ْحَمِة َواْلَحّقِ وحِ َوَكثِیُر الرَّ ا أَْنَت یَا َربُّ فَإِلھٌ َرِحیٌم َوَرُؤوٌف، َطِویُل الرُّ 15 أَمَّ
تََك، َوَخلِِّص اْبَن أََمتَِك.  16 اْلتَِفْت إِلَيَّ َواْرَحْمنِي. أَْعِط َعْبدََك قُوَّ

ْیتَنِي.   17 اْصنَْع َمِعي آیَةً ِلْلَخْیِر، فَیََرى ذِلَك ُمْبِغِضيَّ فَیَْخَزْوا، ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ أََعْنتَنِي َوَعزَّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8 
ا َكِلَمةُ إِلِھنَا فَتَثْبُُت إِلَى األَبَِد».  ْھُر. َوأَمَّ ”یَبَِس اْلعُْشُب، ذَبَُل الزَّ

لنصلي معا. 
أیھا اآلب، نرید أن نتعرف علیك بطریقة تغیرنا. نرید أن نراك كما أنت، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما نقوم بھ. ھذا لیس شیئًا یمكننا القیام بھ بأنفسنا. أرجو أن ترسل إلینا الروح القدس اآلن لیجدد

أذھاننا ویغیر قلوبنا. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا ومخلصنا. 
آمین. 

فیما یلي النقاط الثالث لرسالة الیوم: 
النقطة 1. إلى أین تذھب مع المشاكل؟ 
النقطة 2. خمسة أسباب تجعلك تصلي. 

النقطة 3. نصلي إلى إلھ الرحمة والحنان. 

النقطة 1. إلى أین تذھب مع المشاكل؟ 
یمكننا القیام بمعظم األشیاء التي نقوم بھا كل یوم دون مساعدة. ألیس ھذا صحیحا؟ حتى أطفالك یمكنھم إعداد وجبة اإلفطار الخاصة بك واختیار مالبسك والقیام باألعمال المنزلیة. یمكن للبالغین



الذھاب إلى العمل والتسوق والقیام بالعدید من األشیاء دون أي مساعدة من أي شخص. ولكن عندما تكون لدینا مشكلة ال نعرف كیف نحلھا، إلى أین نذھب؟ كنت أقوم بتثبیت مفتاح للمروحة في
حمامنا یوم االثنین. لقد ارتبكت حول المكان الذي یجب أن تكون فیھ األسالك. شعرت باإلحباط ألنني لم أستطع حل المشكلة. إذا ماذا فعلت؟ ذھبت إلى اإلنترنت للحصول على المساعدة، ألن ھناك

العدید من اإلجابات على اإلنترنت. لكن الصالة لم تكن فكرتي األولى. في بعض األحیان، ال أذھب إلى هللا أوالً وأنا أعاني من مشكلة. ماذا عنك؟ 

داود ھو مثال جید لنا، لمساعدتنا على معرفة كیفیة الصالة. یستخدم هللا صلوات مثل المزمور 86 لیعلمنا الصالة في جمیع الظروف ومع كل مشاكلنا، حتى األسالك الكھربائیة! عندما ننظر إلى
اآلیات 1-5 ، نرى داود یطلب من هللا بعض األشیاء المحددة للغایة. 

اآلیة 1: ”أَِمْل یَا َربُّ أُذُنََك. اْستَِجْب ِلي، ألَنِّي ِمْسِكیٌن َوبَائٌِس أَنَا.” 

یطلب داود من هللا ”المیل” في اآلیة 1 واإلستجابة إلى صالتھ. هللا قدوس وداود لیس كذلك. هللا كامل وداود لیس كذلك. لھذا السبب یطلب داود من هللا أن ینزل إلى مستوى داود. مثل عندما تركع
لتتحدث مع طفل صغیر. ال تطلب من الطفل أن یصبح أطول! تنزل إلى مستوى الطفل، لتسمع صوت الطفل. یطلب داود من هللا أن یستجب ألنھ بحاجة إلى مساعدة. 

ثم في اآلیات 2-4 یطلب داود من هللا أن یفعل أربعة أشیاء، ویقدم أربعة أسباب. 

. یَا إِلِھي، َخلِّْص أَْنَت َعْبدََك اْلُمتَِّكَل َعلَْیَك.  2اْحفَْظ نَْفِسي ألَنِّي تَِقيٌّ
، ألَنَّنِي إِلَْیَك أَْصُرُخ اْلیَْوَم ُكلَّھُ.  3 اْرَحْمنِي یَا َربُّ

ْح نَْفَس َعْبِدَك، ألَنَّنِي إِلَْیَك یَا َربُّ أَْرفَُع نَْفِسي.  4 فَّرِ

ھل ترى أربعة أشیاء محددة یطلبھا داود من هللا؟ 
”اْحفَْظ نَْفِسي. 

َخلِّْص أَْنَت َعْبدَكَ 
ارحمني. 

ْح نَْفَس َعْبِدَك”.  فَّرِ
ھذه طلبات من شخص خائف وضائع وعاجز ومكتئب. 

ھل شعرت بھذه األشیاء من قبل؟ 
أین تذھب للمساعدة؟ 

مع كل طلب من الطلبات األربعة، یقدم داود سببًا لطلبھ المساعدة. 
یقول داود ”أنا مخلص لك. 

أنا أخدمك وأثق بك. 
أنت إلھي. 

أنا أدعوك باستمرار. 
أعطیك نفسي”. 

ما الذي یربط كل ھذه األسباب التي ذكرھا داود؟ 
كلمتین: أنا وأنت. 

كالنا. 
سبب صالة داود ھو العالقة. 

اآللھة واألوثان الكاذبة لیست شخصیة. 
إنھم لیسوا أشخاًصا. 

ال یمكنك إقامة عالقة مع تمثال بوذا. 
المسیحیون فقط یعبدون هللا الحي الواحد ویدعونھ أبانا. 

یعلّم یسوع ھذا عن الصالة في متى 7: 11-9. 

9 ”أَْم أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم إِذَا َسأَلَھُ اْبنُھُ ُخْبًزا، یُْعِطیِھ َحَجًرا؟ 
10 َوإِْن َسأَلَھُ َسَمَكةً، یُْعِطیِھ َحیَّةً؟ 

11 فَإِْن ُكْنتُْم َوأَْنتُْم أَْشَراٌر تَْعِرفُوَن أَْن تُْعُطوا أَْوالَدَُكْم َعَطایَا َجیِّدَةً، فََكْم بِاْلَحِرّيِ أَبُوُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت، یََھُب َخْیَراٍت ِللَِّذیَن یَْسأَلُونَھُ!». 

یقول یسوع أن أبینا السماوي یستجیب لصلوات أبنائھ. إنھ أب صالح، یعطینا ما نحتاج إلیھ بسبب عالقة المحبة التي نتمتع بھا فیھ. ال یقول هللا نعم لصلواتنا بسبب شخصیتنا. تنبع بركاتھ من شخصیتھ. 

یسأل السؤال الثاني عن التعلیم المسیحي، ”ما ھو هللا؟” 
نحن ال نقرر من ھو هللا. خلقنا هللا على صورتھ. ال یمكننا أن نجعلھ على صورتنا أو خیالنا. نتعلم من ھو هللا بقراءة كلمة هللا. ندرس المزمور 86 الیوم ألنھ یكشف لنا الكثیر من الحقائق عن شخصیة

هللا. 

انظر معي في اآلیة 5 من فضلك. 
ْحَمِة ِلُكّلِ الدَّاِعیَن إِلَْیَك.”  5 "ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ َصاِلٌح َوَغفُوٌر، َوَكثِیُر الرَّ

یقول داود في اآلیة 5 أن هللا ”َصاِلٌح”. إن هللا لیس فقط ”جید”. إنھ ”َصاِلٌح” أو ”جید جدًا”. والرب ”مملوء حباً ال ینضب”. ھل تجد صعوبة في تصدیق أن هللا ”َصاِلٌح” و ”مليء بالحب الذي ال
یفنى”؟ عندما نكون صادقین بشأن حیاتنا، فإننا نعلم أننا نرتكب الكثیر من األشیاء الخاطئة. نحن نعلم أن لدینا خطیئة في قلوبنا. ھذا یجعلنا نعتقد أنھ ال یمكن ألحد أن یحبنا حقًا. 

ولكن في اآلیة 5 یذكرنا داود أیًضا أن الرب ”َغفُوٌر”. إذا كنت ترید أن تشعر بالثقة في أن هللا یحبك، انظر إلى الصلیب. تذكر الثمن الذي تم دفعھ مقابل مسامحتك. ال یمكن أن ینسى هللا الخطیئة فقط.
ال یستطیع التظاھر بأننا أبریاء. إن ذنوبنا دین أخالقي، وعلى المرء أن یسدد ذلك الدین. 



امتص یسوع دین خطایانا في جسده على الصلیب، حتى نتحرر من الدیون. عوقب یسوع مثل المذنب. نحن محبوبون مثل األبریاء، ولكن إذا وثقنا في تضحیة المسیح من أجلنا. كما تقول اآلیة 5 ،
ْحَمِة ِلُكّلِ الدَّاِعیَن إِلَْیَك". عندما تطلب منھ المساعدة في حل مشكلتك الخاطئة، ترى في الصلیب اآلب الكثیر الرحمة، والغَفُوٌر. ثم، مع الثقة في حبھ لك، ستكون مستعدًا فإن هللا ”َغفُوٌر، َوَكثِیُر الرَّ

للصالة. 
لنلق نظرة على النقطة 2. 

النقطة 2. خمسة أسباب تجعلك تصلي. 
یقول داود في اآلیة 6 و 7: 

َعاتِي.  6 ”اِْصَغ یَا َربُّ إِلَى َصالَتِي، َوأَْنِصْت إِلَى َصْوِت تََضرُّ
7 فِي یَْوِم ِضیِقْي أَْدُعوَك، ألَنََّك تَْستَِجیُب ِلي". 

یطلب داود من الرب أن یصغي باھتمام، ألن صراخھ ُمِلّح. صالتھ ”صرخة” استغاثة. ال نعرف ما ھي مشكلة داود عندما كتب ھذا المزمور. یمكننا أن نرى في اآلیة 7 أنھ كان في ورطة. لكن داود
یعرف ھنا أنھ یواجھ مشاكل كبیرة. یقول داود في اآلیة 7 أنھ سیدعو الرب ألنك ”تستجیب لي”. تم إلغاء رحالت الكثیر من األشخاص في األسبوعین الماضیین بسبب Covid وسوء األحوال الجویة.

لم یكن االتصال بشركة الطیران مفیدًا للغایة، ألنھ لن یرد أحد على مكالمتك. كان على الناس االنتظار لمدة ساعتین أو ثالث ساعات قبل أن یرد شخص ما في شركة الطیران على مكالمتھم الھاتفیة. 

إلھنا لیس ھكذا. 
نقرأ ھذا في یوحنا 6: 69-68: 

، إِلَى َمْن نَْذَھُب؟ َكالَُم اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة ِعْندََك،  68 فَأََجابَھُ ِسْمعَاُن بُْطُرُس: «یَا َربُّ
69 َونَْحُن قَْد آَمنَّا َوَعَرْفنَا أَنََّك أَْنَت اْلَمِسیُح اْبُن هللاِ اْلَحّيِ». ”. 

”إلى من نذھب” في وقت الضیق؟ 
لشخص سوف یجیب. عندما تدعو الرب باسم یسوع، سوف یستجیب لك. ھذا سبب وجیھ للغایة للصالة عندما تكون في ورطة. في اآلیات الست التالیة، یعطینا داود أربعة أسباب أخرى للصالة إلى

الرب. 
دعونا نلقي نظرة على ھذه األسباب معًا. 

في اآلیة 8، یعطینا داود سببًا روحیًا. 
، َوالَ ِمثَْل أَْعَماِلَك.”  8 ”الَ ِمثَْل لََك بَْیَن اآلِلَھِة یَا َربُّ

لقد اخترعت عقول البشر الكثیر من اآللھة الزائفة. اخترعت الثقافات المختلفة في التاریخ آلھة زائفة ألغراض مختلفة. یصلون لمعبود واحد یطلبون المطر. عندما یكون ھناك مطر غزیر، یطلبون من
صنم مختلف أن یوقف المطر. لكن الدعاء إللھ غیر حقیقي یشبھ االتصال برقم ھاتف مفصول. لن یجیب أحد! 
كان موسى وإیلیا شاھدین على ذلك في العھد القدیم. لقد أثبتوا لعباد األوثان قوة اإللھ الحقیقي الوحید في العالم. 

بعد ذلك، في اآلیة 9 یعطینا سببًا عالمیًا للصالة: 
دُوَن اْسَمَك.  ، َویَُمّجِ 9 ُكلُّ األَُمِم الَِّذیَن َصنَْعتَُھْم یَأْتُوَن َویَْسُجدُوَن أََماَمَك یَا َربُّ

إحدى مزایا التواجد في One Voice Fellowship ھي رؤیة آیات مثل ھذه تنبض بالحیاة. كان داود یصلي من أجل الیوم الذي سیأتي فیھ أناس من كل لغة وقبیلة وعرق ویعبدون اإللھ الواحد
الحقیقي معًا. أینما كنت، یمكنك أن تصلي لملك الملوك، ألنھ لیس إلھ إسرائیل. إنھ لیس إلھ أمریكا أو أوروبا، أو إلھ الرجل األبیض. إنھ رب ومخلص وأب ألي شخص في أي مكان سوف یتوب عن

خطایاه ویثق بیسوع. 

تقدم اآلیة 10 سببًا آخر للصالة، سبب تاریخي: 
10 ألَنََّك َعِظیٌم أَْنَت َوَصانٌِع َعَجائَِب. أَْنَت هللاُ َوْحدََك. 

یذكر العدید من المزامیر أعمال الرب في التاریخ. أنا متأكد من أن داود كان یفكر في أشیاء محددة كان ممتنًا لھا. ماذا عنك؟ 
دعنا نتوقف قلیالً لبضع ثوان فقط، حتى نتمكن جمیعًا من التفكیر للحظة. ھل یمكنك أن تتذكر عمًال أو اثنین من األعمال الرائعة التي فعلھا هللا؟ خذ لحظة للتفكیر. 

عندما یغریني الشك وعدم اإلیمان، أتذكر بعض األشیاء المحددة التي فعلھا هللا. األشیاء التي وحده ھو من یستطیع أن یفعلھا. یمنحني التذكر الثقة لمواصلة الصالة لھ في المواقف الصعبة. ألنھ وحده
ھو هللا. إنھ وحده عظیم ویؤدي األعمال الرائعة. 

السبب الخامس الذي یجعلنا داود نصلي ھو سبب شخصي. 
إلھ األمم ھذا، الذي فعل أشیاء مدھشة عبر التاریخ، ھو أیًضا إلھ شخصي جدًا. 

انظر معي إلى اآلیات من 11 إلى 13. 

ْد قَْلبِي ِلَخْوِف اْسِمَك.  11 َعلِّْمنِي یَا َربُّ َطِریقََك. أَْسلُْك فِي َحقَِّك. َوّحِ
دُ اْسَمَك إِلَى الدَّْھِر.  12 أَْحَمدَُك یَا َربُّ إِلِھي ِمْن ُكّلِ قَْلبِي، َوأَُمّجِ

ْیَت نَْفِسي ِمَن اْلَھاِویَِة السُّْفلَى”.  13 ألَنَّ َرْحَمتََك َعِظیَمةٌ نَْحِوي، َوقَْد نَجَّ

یطلب داود بركتین شخصیتین محددتین في اآلیة 11. یرید هللا أن یعلمھ طرق الرب. وطلب داود توحید قَْلبِھ. البركات التي یصلي داود ألجلھا لھا ھدف. كال طلبیھ في اآلیة 11 یركزان على النمو في
العالقة مع هللا. یرید داود أن یمجد هللا بحیاتھ، لكنھ یحتاج إلى بركة الرب للقیام بذلك. 

عندما تصلي، ھل تحاول تغییر رأي هللا؟ غالبًا عندما نصلي، نحاول إقناع هللا بفعل شيء ما، لتغییر رأیھ بشأن موقف ما. لكن الدعوات الحكیمة تطلب من هللا أن یغیرنا. تقول الصلوات اإللھیة �: ”قد
أكون مخطئًا في ھذا. ال أفھم ما یحدث. من فضلك أعطني عینیك وقلبك". دعونا نصلي في عام 2022 لكي یعلمنا الرب جمیعًا طرقھ، حتى نعیش وفقًا لحقیقتھ. 



النقطة 3. نصلي إلى إلھ الحنان والرحمة. 
لننتھي اآلن من خالل النظر إلى اآلیة 15 معًا: 

 ." ْحَمِة َواْلَحّقِ وحِ َوَكثِیُر الرَّ ا أَْنَت یَا َربُّ فَإِلھٌ َرِحیٌم َوَرُؤوٌف، َطِویُل الرُّ 15 "أَمَّ

أصدقائي، نصلي إلى "إلھ الحنان والرحمة”. الحنان شعور والرحمة عمل. إن شفقة هللا علینا تدفعھ إلى العمل. ھل تتذكر ما قالھ هللا لموسى من العلیقة المشتعلة؟ 

خروج 3: 8-7. 
ِریِھْم. إِنِّي َعِلْمُت أَْوَجاَعُھْم،  : «إِنِّي قَْد َرأَْیُت َمذَلَّةَ َشْعبِي الَِّذي فِي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخُھْم ِمْن أَْجِل ُمَسّخِ بُّ 7 فَقَاَل الرَّ

8 فَنََزْلُت ألُْنِقذَُھْم.” 

رأى هللا معاناة شعبھ. سمعھم یصرخون، وتحرك قلب هللا بالحنان. لذلك تقول اآلیة 8، ”لقد نزلت ألنقذھم”. ھذه رحمة. إنقاذ غیر مستحق من موقف أعظم من الالزم بالنسبة لنا. لدینا جمیعًا عبء
ودین من الخطیئة أعظم من قدرتنا. لكننا رأینا في ھذا المزمور أن ھناك شخًصا یتمتع بالشخصیة والقوة لمساعدتنا. 

ْحَمِة ِلُكّلِ الدَّاِعیَن إِلَْیَك”.  تقول اآلیة 5: ”ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ َصاِلٌح َوَغفُوٌر، َوَكثِیُر الرَّ

ْحَمِة ِلُكّلِ الدَّاِعیَن إِلَیھ.” سیقول هللا اآلب نعم عندما تطلب المغفرة، ألنھ قال ال البنھ. في اللیلة التي سبقت موتھ، سأل یسوع اآلب إذا كانت الرب مستعد أن یغفر لك ذنوبك یا صدیقي. إنھ ”َكثِیُر الرَّ
ھناك طریقة أخرى. طلب یسوع من هللا خطة مختلفة حتى یتمكن من تجنب الذھاب إلى الصلیب. ولكن بعد ذلك صلى یسوع من أجل أن یتغیر عقلھ لیناسب عقل اآلب. استسلم یسوع لمشیئة اآلب. 

استمع إلى ما قالھ النبي إشعیاء عن یسوع في إشعیاء ٥٣: ٩-١٠. 

 . 9 َوُجِعَل َمَع األَْشَراِر قَْبُرهُ، َوَمَع َغنِّيٍ ِعْندَ َمْوتِِھ. َعلَى أَنَّھُ لَْم یَْعَمْل ُظْلًما، َولَْم یَُكْن فِي فَِمِھ ِغشٌّ
ّبِ بِیَِدِه تَْنَجُح”.  ةُ الرَّ بُّ فَُسرَّ بِأَْن یَْسَحقَھُ بِاْلَحَزِن. إِْن َجعََل نَْفَسھُ ذَبِیَحةَ إِثٍْم یََرى نَْسًال تَُطوُل أَیَّاُمھُ، َوَمَسرَّ ا الرَّ 10 أَمَّ

كانت خطة هللا الصالحة أن یسحق یسوع ویحزنھ. كان موت یسوع على الصلیب خطة هللا الصالحة. كیف یمكن أن یكون ھذا جیدا؟ ألن حیاتھ كانت ذبیحة عن الخطیئة. لقد سحق هللا یسوع حتى
أتمكن أنا وأنت من الصالة إلیھ في أوقات الشدة. من خالل تضحیة المسیح اكتسب العدید من األحفاد، بمن فیھم أنت وأنا. مات یسوع لیباركنا بنوع العالقة التي وصفھا داود ھنا. لھذا السبب یمكننا أن

نصلي بثقة ورجاء في هللا الذي كشف نفسھ لنا في المزمور 86. من ھو هللا یا أصدقائي؟ إنھ ”إلھ الحنان والرحمة!” 
دعونا نصلي لھ اآلن. 

یا یسوع، أشكرك ألنك تركت دین خطیتنا ینصّب علیك. أنت ال تستحق أن تموت موت مجرم. وال نستحق نحن أن ندعى أبناء وبنات هللا. لكن ھذا ما نحن علیھ! ایھا اآلب، نحن نعرف حبك الذي ال
ینضب، ألننا رأینا أنك على استعداد للتسامح. ساعدنا في العیش باألمل والفرح والثقة بأنك ستستجیب لصلواتنا من أجل خیرنا ومجدك. نصلي باسم یسوع. 

آمین.

One Voice Fellowship


