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کشیش کریس سیکس

مقدمھ خطبھ 
رھبران این کلیسا تصمیم گرفتھ اند امسال کتاب آموزش شھر جدید را مطالعھ کنند، زیرا خالصھ ای عالی از مھم ترین حقایق مسیحی است. انجمن یک صدا کلیسایی متشکل از افراد مختلف است

کھ توسط یک ناجی متحد شده اند. مھم این است کھ ما در مورد آنچھ کھ بھ آن اعتقاد داریم، فکر یکسانی داشتھ باشیم. 

“Catechism” از کلمھ یونانی katacheo گرفتھ شده است کھ بھ معنای ”آموزش دادن” است. ۵٢ پرسش و پاسخ در تعلیمات شھر جدید وجود دارد. ما نسخھ ای از تمام ۵٢ مورد را بھ زبان
قلب خودتان در اختیار شما قرار داده ایم. آنھا ھمچنین در بخش منابع وب سایت ما قرار داده شده اند. امروز ما در مورد سوال دوم ھستیم. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می

خوانیم. 

سوال ٢: خدا چیست؟ 
خداوند خالق و نگھدارنده ھمھ و ھمھ چیز است. او در قدرت و کمال، نیکی و جالل، حکمت، عدالت و راستی جاودانھ، نامتناھی و تغییر ناپذیر است. ھیچ چیز جز از طریق او و اراده او اتفاق

نمی افتد. 

حال بیایید بھ قسمت امروز کتاب مقدس نگاه کنیم. 
مزمور ٨۶ دعای داوود. 

١ خدایا، بھ من گوش بده و دعایم را مستجاب فرما، زیرا ضعیف و بی یاورم.  
٢ مرا از مرگ نجات بده، زیرا کھ من بنده وفادار تو ھستم، مرا نجات بده چون من خدمتگزار تو ھستم و بر تو توّکل دارم. 

٣ تو خدای من ھستی، بر من رحمت فرما، زیرا کھ تمام روز نزد تو دعا می کنم. 
۴ ای خداوند بھ من خوشبختی عطا کن، زیرا خود را بھ تو می سپارم. 

۵ تو خدای مھربان و بخشنده ھستی و بھ کسانی کھ بھ تو روی می آورند، بسیار رحیم ھستی. 
۶ خداوندا، دعای مرا بشنو و بھ نالھ من توّجھ نما. 

٧ ھنگام سختی بھ حضور تو دعا می کنم، زیرا کھ تو دعایم را مستجاب می کنی. 
٨ خداوندا، خدای دیگری جز تو وجود ندارد، ھیچ کس نمی تواند کارھایی را کھ تو می کنی، انجام دھد. 

٩ تمام اقوامی کھ تو آفریده ای می آیند و در حضور تو سر سجده بر زمین می گذارند و بزرگی تو را ستایش می کنند، 
١٠ زیرا قادر ھستی و کارھای فوق العاده انجام می دھی، تنھا تو خدا ھستی. 

١١ اراده خود را بھ من بیاموز، من با وفاداری از تو اطاعت خواھم کرد. مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم. 
١٢ ای خداوند، خدای من، با تمام قلبم تو را ستایش خواھم کرد. نام تو را تا ابد جالل خواھم داد، 

١٣ زیرا عشق تو نسبت بھ من بسیار زیاد است. تو مرا از اعماق مرگ نجات دادی. 
١۴ ای خدا، مردم گستاخ بر ضد من قیام می کنند. یک گروه خشن سعی در کشتن من دارند. تو براشون معنی نداری 

١۵ اّما تو ای خداوند، خدای شفقت و رحمت ھستی کھ دیر خشمگین می شوی و سرشار از محبت و وفاداری بی وقفھ. 
١۶ بھ پایین بنگر و بھ من رحم کن. قوت خود را بھ بنده خود عطا کن. مرا نجات بده، پسر بنده ات. 

١٧ برای من نشانی از لطف خود بفرست. آنگاه کسانی کھ از من متنفرند شرمنده خواھند شد، زیرا تو، خداوندا، مرا یاری و تسلی ده. 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم: 
”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.” 

بیا با ھم دعا کنیم 
پدر، ما می خواھیم شما را طوری بشناسیم کھ ما را تغییر دھد. ما می خواھیم شما را ھمانطور کھ ھستید ببینیم، تا بتوانیم شما را در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. این کاری نیست کھ

خودمان بتوانیم انجام دھیم. لطفا روح القدس را اکنون برای ما بفرستید تا ذھن ما را تجدید کند و قلب ما را متحول کند. ما این را بھ نام خداوند و نجات دھنده ما عیسی می خواھیم. 
آمین 

این سھ نکتھ برای پیام امروز است: 
نکتھ اول. با مشکالت بھ کجا می روید؟ 

نکتھ دوم. پنج دلیل برای دعا کردن. 
نکتھ سوم. ما بھ درگاه خداوند رحمان و رحمت دعا می کنیم. 



نکتھ لول. با مشکالت بھ کجا می روید؟ 
بیشتر کارھایی کھ ھر روز انجام می دھیم بدون کمک می توانیم انجام دھیم. آیا این درست نیست؟ حتی شما بچھ ھا می توانید صبحانھ خود را درست کنید، لباس ھایتان را انتخاب کنید،

کارھایتان را انجام دھید. بزرگساالن می توانند بدون ھیچ کمکی بھ سر کار بروند، بھ خرید بروند و بسیاری از کارھا را انجام دھند. اما وقتی مشکلی داریم کھ نمی دانیم چگونھ آن را حل کنیم،
کجا برویم؟ دوشنبھ داشتم برای تھویھ حماممان سوئیچ نصب می کردم. من در مورد اینکھ سیم ھا باید کجا بروند گیج شدم. از اینکھ نتونستم مشکل رو حل کنم ناراحت بودم. پس من چھ کار
کردم؟ من برای کمک بھ اینترنت مراجعھ کردم، زیرا پاسخ ھای زیادی بھ صورت آنالین وجود دارد. اما دعا کردن اولین ایده من نبود. گاھی با مشکل اول پیش خدا نمی روم. در مورد شما

چطور؟ 

داوود الگوی خوبی برای ماست تا بھ ما کمک کند چگونھ دعا کنیم. خداوند از دعاھایی مانند مزمور ٨۶ استفاده می کند تا بھ ما یاد دھد کھ در ھر شرایطی و با ھمھ مشکالتمان، حتی سیم کشی
برق، دعا کنیم! وقتی بھ آیات ١ تا ۵ نگاه می کنیم، داوود را می بینیم کھ از خدا چیزھای بسیار خاصی می خواھد. 

آیھ اول: ”خداوندا خم شو و دعای مرا بشنو و مرا اجابت کن زیرا بھ کمک تو نیاز دارم.” 

داوود در آیھ دوم از خدا می خواھد کھ ”خم شود” و دعای او را بشنود. خدا مقدس است و داوود نیست. خدا کامل است و داوود نیست. بھ ھمین دلیل است کھ داوود از خدا می خواھد کھ بھ سطح
داوود پایین بیاید. مانند زمانی کھ برای صحبت با یک کودک کوچک زانو می زنید. از بچھ نمیخوای قد بلند کنھ! شما بھ سطح کودک پایین می آیید، تا صدای کودک را بشنوید. داوود از خدا می

خواھد کھ پاسخ دھد زیرا بھ کمک نیاز دارد. 
سپس در آیات ٢ تا ۴ داوود از خدا می خواھد کھ چھار چیز را انجام دھد و او چھار دلیل می آورد. 

٢ «از من محافظت کن، زیرا من بھ تو فداکارم. مرا نجات بده، زیرا بھ تو خدمت می کنم و بھ تو اعتماد دارم. تو خدای منی. 
٣ ای خداوند، بھ من رحم کن، زیرا من پیوستھ تو را می خوانم. 

۴ ای خداوند بھ من خوشبختی عطا کن، زیرا خود را بھ تو می سپارم.» 

آیا چھار چیز خاصی کھ داوود از خدا می خواھد انجام دھد را می بینید؟ 
”محافظت از من. 

نجاتم بده 
بھ من رحم کن 

بھ من خوشبختی بده.” 
اینھا درخواست ھای کسی است کھ ترسیده، گم شده، درمانده و افسرده است. 

آیا تا بھ حال آن چیزھا را احساس می کنید؟ 
برای کمک بھ کجا می روی؟ 

با ھر یک از چھار درخواست، داوود دلیلی برای درخواست کمک می آورد. 
داوود می گوید: ”من بھ تو فداکارم. 

من در خدمت شما ھستم و بھ شما اعتماد دارم. 
تو خدای منی 

من مدام تو را صدا می کنم. 
من خودم را بھ تو می سپارم.” 

چھ چیزی ھمھ این دالیلی را کھ داوود ذکر می کند بھ ھم مرتبط می کند؟ 
دو کلمھ: من و تو. 

من و تو. 
دلیل داوود برای دعا کردن رابطھ است. 

خدایان و بت ھای دروغین شخصی نیستند. 
آنھا شخص نیستند. 

شما نمی توانید با مجسمھ بودا رابطھ داشتھ باشید.
فقط مسیحیان خدای زنده را می پرستند و او را پدر ما می نامند. 

عیسی این را در مورد دعا در متی فصل ٧ آیھ ٩ تا ١١ تعلیم می دھد. 

٩ «ای پدر و مادر، اگر فرزندانتان یک قرص نان بخواھند، بھ جای آن سنگی بھ آنھا می دھید؟ 
١٠ یا اگر ماھی بخواھند بھ آنھا مار می دھید؟ البتھ کھ نھ! 

١١ پس اگر شما گناھکاران می دانید کھ چگونھ بھ فرزندان خود ھدایای نیک بدھید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما بھ کسانی کھ از او می خواھند عطایای نیک خواھد داد.» 

عیسی می گوید کھ پدر آسمانی ما بھ دعاھای فرزندانش پاسخ می دھد. او پدر خوبی است کھ بھ دلیل رابطھ محبت آمیزی کھ با او داریم، آنچھ را کھ نیاز داریم بھ ما می دھد. خداوند بھ خاطر
شخصیت ما بھ نماز ما بلھ نمی گوید. برکات او از شخصیت او سرچشمھ می گیرد. 

پرسش دوم تعلیمی می پرسد: ”خدا چیست؟” 
ما آن کسی نیستیم کھ تصمیم بگیریم خدا کیست. خداوند ما را بھ صورت خود آفرید. ما نمی توانیم او را در تصویر یا تخیل خود بسازیم. ما با خواندن کالم خدا می آموزیم کھ خدا کیست. ما

امروز مزمور ٨۶ را مطالعھ می کنیم زیرا حقایق زیادی را در مورد شخصیت خدا برای ما آشکار می کند. 

لطفا با من بھ آیھ پنجم نگاه کنید. 
۵ «خداوندا، تو بسیار خوبی، بسیار آماده برای بخشش، و سرشار از عشق بی وقفھ برای ھمھ کسانی کھ از تو کمک می خواھند.» 



در آیھ ۵ داوود می گوید کھ خدا ”خیلی خوب” است. خدا فقط «خوب» نیست. او «خیلی خوب» یا «بسیار خوب» است. و خداوند ”خیلی پر از عشق بی پایان است.” آیا برای شما سخت است
کھ باور کنید کھ خدا ”بسیار عالی” و ”پر از عشق بی پایان” است؟ وقتی در مورد زندگی خود صادق باشیم، می دانیم کھ بسیاری از کارھا را اشتباه انجام می دھیم. می دانیم کھ در قلبمان گناه

داریم. این باعث می شود باور کنیم کھ ھیچ کس واقعا نمی تواند ما را دوست داشتھ باشد. 

اما، در آیھ پنجم داوود ھمچنین بھ ما یادآوری می کند کھ خداوند ”برای بخشش بسیار آماده است.” اگر می خواھید مطمئن باشید کھ خدا شما را دوست دارد، بھ صلیب نگاه کنید. بھایی کھ برای
بخشش شما پرداخت شد را بھ خاطر بسپارید. خدا نمی تواند گناه را فراموش کند. او نمی تواند وانمود کند کھ ما بی گناه ھستیم. گناه ما یک بدھی اخالقی است و کسی باید آن بدھی را بپردازد. 

عیسی بدھی گناه ما را در بدن خود بر روی صلیب جذب کرد تا ما بتوانیم بدھی نداشتھ باشیم. عیسی مانند یک فرد گناھکار مجازات شد. با این حال، اگر بھ فداکاری مسیح برای خود اعتماد
کنیم، ما را مانند مردم بی گناه دوست دارند. ھمانطور کھ آیھ پنجم می گوید، خدا برای ھمھ کسانی کھ از شما کمک می خواھند بسیار آماده است تا ببخشد و سرشار از عشق بی پایان است. وقتی

برای مشکل گناه خود از او کمک می خواھید، در صلیب عشق بی دریغ پدر را می بینید کھ بسیار آماده بخشش است. سپس با اطمینان از عشق او بھ شما، آماده دعا خواھید بود. 
بیایید بھ نکتھ دوم نگاه کنیم. 

نکتھ دوم. پنج دلیل برای دعا کردن. 
داوود در آیات ۶ و ٧ می گوید: 

۶ «ای خداوند دعای من را از نزدیک بشنو، فریاد اضطراری مرا بشنو. 
٧ ھرگاه در تنگنا باشم تو را خواھم خواند و تو مرا اجابت خواھی کرد.» 

داوود از خداوند می خواھد کھ از نزدیک گوش کند، زیرا فریاد او فوری است. دعای او «فریاد» یاری است. ما نمی دانیم مشکل داوود ھنگام نوشتن این مزمور چھ بود. در آیھ ٧ می بینیم کھ
او در مشکل بود. اما دیوید می داند کھ اینجا با مشکالت بزرگی پیش می رود. داوود در آیھ ٧ می گوید کھ خداوند را خواھد خواند زیرا ”تو مرا اجابت خواھی کرد.” تعداد زیادی از مردم در
دو ھفتھ گذشتھ بھ دلیل کووید و ھوای بد پروازھای خود را لغو کردند. تماس با خطوط ھوایی کمک چندانی نکرد، زیرا ھیچ کس بھ تماس شما پاسخ نمی دھد. مردم مجبور بودند ٢ یا ٣ ساعت

منتظر بمانند تا کسی در خطوط ھوایی بھ تماس تلفنی آنھا پاسخ دھد. 

خدای ما اینطوری نیست. 
در یوحنا فصل ۶ آیھ ۶٨ تا ۶٩، این را می خوانیم: 

۶٨ شمعون پطرس پاسخ داد: «خداوندا، نزد چھ کسی برویم؟ شما کلماتی دارید کھ حیات جاودانی می بخشد. 
۶٩ ما ایمان آوردیم و می دانیم کھ تو قدوس خدا ھستی.» 

در زمان مصیبت ”بھ کی برویم”؟ 
بھ کسی کھ جواب بدھد ھنگامی کھ خداوند را بھ نام عیسی می خوانید، او بھ شما پاسخ خواھد داد. این یک دلیل بسیار خوب برای دعا کردن در ھنگام مشکل است. در شش آیھ بعدی، داوود

چھار دلیل دیگر را برای دعا بھ درگاه خداوند بھ ما می دھد. 
بیایید آن دالیل را با ھم بررسی کنیم. 

در آیھ ٨، داوود دلیل روحانی بھ ما می دھد. 
٨ ای خداوند ھیچ خدای بت پرستی مانند تو نیست. 

بسیاری از خدایان دروغین توسط ذھن بشر اختراع شده است. فرھنگ ھای مختلف در تاریخ خدایان دروغین را برای اھداف مختلف اختراع کرده اند. آنھا برای یک بت دعا می کنند و باران
می خواھند. وقتی باران زیاد می بارد، از بت دیگری می خواھند کھ باران را متوقف کند. اما دعا کردن با خدایی کھ واقعی نیست مانند تماس با شماره تلفنی است کھ ارتباط قطع شده است. کسی

جواب نمیده! 
موسی و الیاس دو شاھد این موضوع در عھد عتیق بودند. تنھا آنھا قدرت خدای واقعی و زنده جھان را بھ بت پرستان ثابت کردند. 

بعد، در آیھ 9 دلیلی جھانی برای دعا بھ ما می دھد: 
٩ «خداوندا، جمیع امت ھایی کھ تو ساختی، در حضور تو تعظیم خواھند کرد و نام مقدس تو را ستایش خواھند کرد.» 

یکی از موھبت ھای حضور در One Voice Fellowship، زنده شدن آیاتی از این دست است. داوود برای روزی دعا می کرد کھ مردم از ھر زبان، قبیلھ و قومی بیایند و با ھم خدای یگانھ
را پرستش کنند. از ھر کجا کھ ھستید، می توانید برای پادشاه پادشاھان دعا کنید، زیرا او خدای اسرائیل نیست. او خدای آمریکا یا اروپا یا خدای مرد سفید پوست نیست. او خداوند و نجات دھنده

و پدر ھر کسی است کھ در ھر مکانی از گناه خود توبھ کند و بھ عیسی اعتماد کند. 

آیھ ١٠ دلیل دیگری برای دعا ارائھ می دھد، یک دلیل تاریخی: 
١٠ «زیرا تو بزرگی و کارھای شگرف انجام می دھی. 

بسیاری از مزامیر اعمال خداوند را در تاریخ فھرست می کنند. من مطمئن ھستم کھ داوود بھ چیزھای خاصی فکر می کرد کھ از آنھا سپاسگزار بود. در مورد شما چطور؟ 
بیایید فقط چند ثانیھ مکث کنیم تا ھمھ بتوانیم لحظھ ای فکر کنیم. آیا می توانید یکی دو کار شگفت انگیزی را کھ خداوند انجام داده است بھ یاد آورید؟ یک لحظھ فکر کنید. 

وقتی دچار شک و کفر می شوم، کارھای خاصی را کھ خداوند انجام داده بھ یاد می آورم. کارھایی کھ فقط او می توانست انجام دھد. یادآوری بھ من اعتماد بھ نفس می دھد تا در شرایط سخت بھ
دعا با او ادامھ دھم. زیرا او تنھا خداست. او بھ تنھایی بزرگ است و کارھای شگفت انگیزی انجام می دھد. 

پنجمین دلیلی کھ داوود بھ ما برای دعا می دھد شخصی است. 
این خدای ملت ھا کھ در طول تاریخ کارھای شگفت انگیزی انجام داده است، خدای بسیار شخصی ھم ھست. 

با من بھ آیات ١١ تا ١٣ نگاه کنید. 

١١ «ای خداوند راه ھای خود را بھ من بیاموز تا برحسب حقیقت تو زندگی کنم و دل پاکی را بھ من عطا فرما تا تو را گرامی بدارم. 



١٢ ای خداوند، خدای من، با تمام قلبم تو را ستایش خواھم کرد. نام تو را تا ابد جالل خواھم داد، 
١٣ زیرا عشق تو نسبت بھ من بسیار زیاد است. تو مرا از اعماق مرگ نجات دادی.» 

داوود در آیھ ١١ دو برکت شخصی خاص را درخواست می کند. او از خدا می خواھد کھ راه ھای خداوند را بھ او بیاموزد. و داوود دلی پاک می خواھد. برکاتی کھ داوود برای آنھا دعا می کند
ھدفی دارند. ھر دو درخواست او در آیھ ١١ بر رشد در رابطھ با خدا متمرکز شده است. داوود می خواھد با زندگی خود خدا را جالل دھد، اما برای انجام این کار بھ برکت خداوند نیاز دارد. 

آیا وقتی دعا می کنید، سعی می کنید نظر خدا را تغییر دھید؟ اغلب وقتی دعا می کنیم، سعی می کنیم خدا را بھ انجام کاری متقاعد کنیم تا نظر او را در مورد یک موقعیت تغییر دھد. اما دعاھای
حکیمانھ از خدا می خواھند کھ ما را تغییر دھد. دعاھای الھی بھ خدا می گویند: «ممکن است در این مورد اشتباه کنم. من نمی فھمم چھ اتفاقی می افتد. لطفا چشم و قلبت را بھ من بده.» بیایید در

سال ٢٠٢٢ دعا کنیم کھ خداوند راھھای خود را بھ ھمھ ما بیاموزد تا بتوانیم مطابق حقیقت او زندگی کنیم. 

نکتھ ٣. ما بھ درگاه خداوند رحمان و رحمت دعا می کنیم. 
بیایید اکنون با نگاھی بھ آیھ ١۵ با ھم بھ پایان برسانیم: 

١۵ «اما تو ای خداوند، خدای شفقت و رحمت ھستی کھ دیر خشمگین می شوی و سرشار از محبت و وفاداری بی وقفھ.» 

دوستان من بھ درگاه «خداوند مھربان و رحمت» دعا می کنیم. شفقت یک احساس است و رحمت یک عمل. شفقت خدا نسبت بھ ما او را بھ عمل سوق می دھد. یادت ھست کھ خدا از بوتھ
سوزان بھ موسی چھ گفت؟ 

خروج فصل ٣ آیھ ٧ تا ٨. 
٧ خداوند گفت: «من واقعاً بدبختی قوم خود را در مصر دیده ام. شنیده ام کھ آنھا بھ خاطر غالمان خود فریاد می زنند و از رنج آنھا نگرانم. 

8پس من برای نجات آنھا پایین آمده ام.» 

خداوند رنج مردم خود را دید. فریادشان را شنید و قلب خدا متأثر شد. بنابراین، آیھ ٨ می گوید: ”من برای نجات آنھا نازل شده ام.” رحمت ھمینھ نجات ناالیق از موقعیتی کھ برای ما خیلی
بزرگ است. ھمھ ما بار و بدھی گناه داریم کھ برای ما خیلی بزرگ است. اما ما در این مزمور دیدیم کھ شخصی با شخصیت و قدرت بھ ما کمک می کند. 

آیھ ۵ می گوید: ”پروردگارا، تو بسیار خوبی، بسیار آماده برای بخشش، و سرشار از عشق بی پایان برای ھمھ کسانی کھ از تو کمک می خواھند.” 

خداوند آماده است تا گناھان تو را ببخشد دوست من. او ”خیلی پر از عشق بی پایان برای ھمھ کسانی است کھ کمک می خواھند.” خدای پدر وقتی استغفار می کنید بلھ خواھد گفت، زیرا او بھ
پسر خود نھ گفت. در شب قبل از مرگ، عیسی از پدر پرسید کھ آیا راه دیگری وجود دارد؟ عیسی از خدا خواست تا نقشھ متفاوتی بدھد تا بتواند از رفتن بھ صلیب اجتناب کند. اما سپس عیسی

دعا کرد تا ذھن او تغییر کند تا با ذھن پدر مطابقت کند. عیسی تسلیم اراده پدر شد. 
بھ آنچھ اشعیا نبی در اشعیا فصل ۵٣ آیھ ٩ تا ١٠ درباره عیسی گفت گوش دھید. 

٩ «او ھیچ ظلمی مرتکب نشده بود و ھرگز کسی را فریب نداده بود، اما او را مانند جنایتکار دفن کردند و در قبر مردی ثروتمند گذاشتند. 
١٠ اما نقشھ خوب خداوند این بود کھ او را درھم بشکند و غمگین کند. اما ھنگامی کھ جان او قربانی گناه شود، فرزندان زیادی خواھد داشت.» 

این نقشھ خوب خدا بود کھ عیسی را درھم بشکند و او را غمگین کند. مرگ عیسی بر روی صلیب نقشھ خوب خدا بود. چگونھ می تواند خوب باشد؟ زیرا جان او قربانی گناه شد. خدا عیسی را
لھ کرد تا من و تو در مواقع سختی بھ او دعا کنیم. از طریق قربانی مسیح، او فرزندان بسیاری از جملھ من و شما بھ دست آورد. عیسی درگذشت تا ما را با نوع رابطھ ای کھ داوود در اینجا

توصیف می کند برکت دھد. بھ ھمین دلیل است کھ می توانیم با اطمینان و امید بھ خدایی کھ خود را در مزمور ٨۶ بھ ما نشان می دھد دعا کنیم. دوستان من خدا کیست؟ او «خدای رحیم و
رحمت» است! 

بیایید اکنون با ھم برای او دعا کنیم. 

عیسی، از تو سپاسگزارم کھ اجازه دادی بدھی گناه ما بر سر تو ریختھ شود. تو سزاوار مرگ یک جنایتکار نبودی. و ما سزاوار این نیستیم کھ پسران و دختران خدا خوانده شویم. اما ما ھمین
ھستیم! پدر، ما عشق بی پایان تو را می دانیم، زیرا دیدیم کھ بسیار آماده بخشیدن ھستی. بھ ما کمک کن کھ با امید، شادی و اطمینان زندگی کنیم کھ دعای ما را مستجاب خواھی کرد، برای

جالل نام قدوس خود. ما بھ نام عیسی دعا می کنیم. 
آمین

One Voice Fellowship


