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کشیش کریس سیکس

بیایید با نگاھی بھ سوال امروز خود از تعلیمات شھر جدید شروع کنیم. 

در بولتن خود خواھید دید کھ بھ زبان ھای مختلف چاپ شده است. 

من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سوال ۱۹: آیا راهی برای فرار از عذاب و بازگرداندن به لطف خداوند
وجود دارد؟

آری، خود خدا برای ارضای عدالت خود، از روی رحمت محض، ما را با خود آشتی می دهد و ما را از گناه و از
کیفر گناه، توسط نجات دهنده ای نجات می دهد.

برای کشف رحمت نجات دھنده ما عیسی، می خواھم با ھم بھ داستانی نگاه کنیم کھ ھم در مورد شفای فیزیکی و ھم معنوی است. 

بیایید با ھم بھ کالم خدا نگاه کنیم. 

لوقا فصل ۵ آیات ١٧ تا ٢۶ 

١٧ روزی کھ عیسی تعلیم می داد، عده ای از فریسیان و معلمان شریعت در آن نزدیکی نشستھ بودند. 

(بھ نظر می رسید کھ این مردان از ھمھ روستاھای سراسر جلیل و یھودیھ و ھمچنین از اورشلیم ظاھر شدند.) و قدرت شفابخش خداوند بھ شدت با

عیسی بود.



١٨ عده ای آمدند و مردی فلج را بر روی تشک خواب حمل کردند. سعی کردند او را نزد عیسی ببرند، 

١٩ اما بھ دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند بھ او برسند. پس بھ پشت بام رفتند و چند کاشی برداشتند. 

سپس مرد بیمار را بر روی تشک خود در میان جمعیت، درست در مقابل عیسی فرود آوردند. 

٢٠ عیسی چون ایمان آنھا را دید، بھ مرد گفت: «ای جوان، گناھانت آمرزیده شد.» 

٢١ اما فریسیان و معلمان شریعت با خود گفتند: ”او فکر می کند کھ او کیست؟ این کفر است! فقط خدا می تواند گناھان را ببخشد.” 

٢٢ عیسی می دانست کھ آنھا بھ چھ می اندیشند، پس از آنھا پرسید: «چرا این را در دل خود سؤال می کنید؟ 

٢٣ آیا گفتن ”گناھان شما آمرزیده شد” آسانتر است یا ”برخیز و راه برو”؟ 

٢۴ پس بھ شما ثابت خواھم کرد کھ پسر انسان بر روی زمین اختیار دارد کھ گناھان را ببخشد.» 

سپس عیسی رو بھ مرد فلج کرد و گفت: برخیز، حصیر خود را بردار و بھ خانھ برو! 

٢۵ و بالفاصلھ در حالی کھ ھمھ تماشا می کردند، مرد از جا پرید، حصیر خود را برداشت و برای ستایش خدا بھ خانھ رفت. 

٢۶ ھمھ در شگفتی و ھیبت بسیار غرق شدند و خدا را ستایش کردند و فریاد زدند: «امروز چیزھای شگفت انگیزی دیدیم.» 

با ھم اشعیا فصل ۴٠ ایھ 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 

ای پدر اسمانی ، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تو را می پرستیم زیرا تو سرشار از رحمت و محبت ھستی.

روح القدس، لطفاً قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا تبدیل شویم. آمین 

بیایید با آیھ 17 شروع کنیم. 

١٧ روزی کھ عیسی تعلیم می داد، عده ای از فریسیان و معلمان شریعت در آن نزدیکی نشستھ بودند. 

(بھ نظر می رسید کھ این مردان از ھمھ روستاھای سراسر جلیل و یھودیھ و ھمچنین از اورشلیم ظاھر شدند.) و قدرت شفای خداوند بھ شدت با عیسی

بود.» 

این فریسیان و کارشناسان شریعت یھود فرستاده شده اند تا گزارشات مربوط بھ شفاھا و تعلیم این مرد ناصری را بررسی کنند. برخی از محققان ٨۵

مایلی از اورشلیم را طی کردند. 

عیسی در مقابل این رھبران مذھبی شکاک با لباس ھای زیبا مشغول تدریس است. آنھا ھمھ چیز را تماشا می کنند و گوش می دھند. ھمچنین جمعیت

زیادی در آنجا حضور دارند. برخی از آنھا باید از پنجره ھا تماشا کنند و گوش کنند، زیرا خانھ از قبل پر از مردم است. 

آیات ١٨ تا ١٩. 

١٨ عده ای آمدند کھ مردی فلج را بر روی تشک خواب حمل می کردند و سعی کردند او را نزد عیسی ببرند. 

١٩ اما بھ دلیل ازدحام جمعیت نتوانستند بھ او برسند. پس بھ پشت بام رفتند و چند کاشی برداشتند. 

سپس مرد بیمار را روی تشک خود در میان جمعیت، درست در مقابل عیسی فرود آوردند.» 



این مرد فلج بھ دلیل ناتوانی اش قبالً چنین موانعی را تجربھ می کرد. نمی تواند راه برود اما تعصبات ھمسایھ ھا را ھم تحمل کرده است. قوانینی

وجود داشت کھ او را از مناصب خاصی در جامعھ یھودی محروم می کرد. گاھی می بینید چیزی کھ بین مردم و خدا مانع می شود، دیگران ھستند. 

اما این مرد چند دوست وفادار داشت. من واقعاً متعجبم کھ این مردان تسلیم نشدند. من فکر می کنم برخی از ما ممکن است جمعیت را دیده باشیم و

ترک کرده باشیم. شاید بھ دوستمان بگوییم: ”خب، ما تمام تالش خود را کردیم. متاسفم رفیق. اگر خدا می خواھد کھ شما عیسی را امروز ببینید، باید

صبر کنیم تا او بیرون بیاید. بیا یک میان وعده بخوریم و منتظر بمانیم.» 

دوستان می توانستند موانع را بھ پیام خداوند تعبیر کنند کھ دست بردارید. اما ظاھراً روح القدس بھ این افراد عزمی سرشار از ایمان و اعتماد بھ نفس

امیدوارانھ داد تا ادامھ دھند. آنھا سقف را راھی ممکن برای کمک بھ دوست خود می دیدند. 

آیا می توانید صحنھ داخل خانھ را تصور کنید؟ باالی پشت بام، مردان در حال کندن، کوبیدن و برداشتن کاشی ھای سقف باالی عیسی و جمعیت

ھستند. گرد و غبار و آوار در حال سقوط ھستند. مردم بھ سقف نگاه می کنند و خاک در چشمانشان می افتد! این یک اختالل بزرگ در تعلیماتی است

کھ عیسی سعی دارد در خانھ انجام دھد. 

آیھ ١٩ می گوید کھ آنھا ”مرد بیمار را بر روی تشک خود در میان جمعیت، درست در مقابل عیسی فرود آوردند.” 

آیا فکر می کنید برخی از شاگردان می خواستند جلوی این اختالل را بگیرند؟ ”ھی، نمی بینی کھ استاد اینجا پایین درس می دھد!” آه، اما عیسی

ھمیشھ پر از رحمت است، اینطور نیست؟ خداوند ما عیسی چھ شبان خوبی است! عیسی چھ می گوید؟ در روایت متی از داستان، عیسی چنین می

گوید: پسرم شجاع باش، گناھانت آمرزیده شده است. 

عیسی این مرد شکستھ را «پسر من» می نامد و بھ او می گوید «شجاعت داشتھ باش». عیسی ھنوز در اینجا تدریس می کند، می بینی؟ او بھ ھمھ در

خانھ یاد می دھد کھ چگونھ بھ شکستگی پاسخ دھند. او در حال الگوبرداری از نحوه واکنش ما بھ وقفھ ھا است، زمانی کھ نیازھای جھان در زندگی

منظم و مرتب ما نفوذ می کند. عیسی بھ ما نشان می دھد کھ نسبت بھ افراد شکستھ محبت و شفقت داشتھ باشیم. برای دیدن یک فرد کامل، نھ یک

معلول روی تشک. عیسی کل شخص، جسم و روح را دوست داشت. 

اکنون بھ آیھ 20 نگاه کنید: 

٢٠ عیسی چون ایمان آنھا را دید، بھ آن مرد گفت: «ای جوان، گناھانت آمرزیده شد.» 

اغلب ھنگامی کھ عیسی کسی را شفا می دھد، در مورد ایمان آن شخص اظھار نظر می کند. برای نجات یافتن، بخشیده شدن گناھانمان، ایمان فردی

الزم است. ھیچ کس نمی تواند نجات یابد مگر اینکھ عیسی را بھ عنوان نجات دھنده خود ببیند کھ گناھان خود را می بخشد. در این مورد، عیسی ایمان

مرد فلج و ھمچنین ایمان دوستانش را دید کھ مطمئن بودند کھ عیسی می تواند شفا دھد. 

چھ کسی را دوست داری، چھ کسی را باید نزد عیسی آورد؟ آیا حاضرید بر موانع و مخالفت ھا غلبھ کنید؟ آیا شما آماده اید کھ توسط برخی افراد طرد

شوید و یک نفر را نزد عیسی بیاورید؟ ما باید وضعیت ناامید کننده افرادی را کھ دوستشان داریم و بدون عیسی بھ جھنم می روند، درک کنیم. تنھا در



این صورت است کھ ما این باور را خواھیم داشت کھ ھر کاری کھ الزم است برای آوردن مردم بھ عیسی انجام دھیم. 

شاید شما ھم مثل من باشید ما اغلب منتظر می مانیم تا «خداوند در را برای گفتگوھای معنوی باز کند». اما در واقعیت، ما بھ ندرت با ھمسایگان،

خانواده یا دوستان خود در مورد چیزھای ابدی صحبت می کنیم. شاید ما عصبی ھستیم کھ مردم فکر کنند ما بیش از حد مذھبی ھستیم. یا شاید آنقدر

سرمان شلوغ است کھ اشتراک انجیل را در اولویت قرار نمی دھیم. 

چند سال پیش وقتی شنیدم کھ یکی از کشیش ھا درباره تالش ھای بشارتی در کلیسای خود صحبت می کند، من واقعاً محکوم شدم. او در مورد اینکھ

چگونھ ھمھ ما چیزھای مھم را در تقویم خود قرار می دھیم صحبت کرد. این کشیش و ھمسرش مطمئن می شوند کھ تقویم آن ھا شامل پذیرایی از افراد

بی ایمان برای شام در خانھ شان باشد - دو بار در ماه. در سومین یا چھارمین مکالمھ ای کھ با یک کافر داشت، شروع بھ صحبت در مورد مسائل

معنوی می کند. و از جماعت خود نیز چنین می خواھد. آنھا بسیاری از مردم را دیده اند کھ بھ مسیح ایمان آورده اند، زیرا آن را در اولویت قرار می

دھند. 

ما باید سرنوشت ابدی ھمھ کسانی را کھ بدون اعتماد بھ عیسی می میرند را بھ یاد بیاوریم. زیرا ما پیامی داریم کھ می تواند سرنوشت ابدی آنھا را

تغییر دھد. بھ اشتراک گذاشتن انجیل با کسی ممکن است ناراحت کننده باشد. اما می خواھم آنچھ را پولس در رومیان 1:16 گفت، با اطمینان بگویم.

”من از انجیل خجالت نمی کشم، زیرا این قدرت خدا برای نجات ھر کھ ایمان می آورد، اول یھودی و ھمچنین یونانی است.” اول بھ من و بعد بھ

ھمسایھ ام. اول بھ تو و بعد بھ دوستت، عمویت، ھمکارت. انجیل خبر خوبی است کھ برای پخش در نظر گرفتھ شده است! 

آیھ ١٧ می گوید ”قدرت شفای خداوند با عیسی بود.” قدرت آنجا بود و منتظر بود. منتظر بود چند دوست متعھد آن تخت را روی پشت بام ببرند. آیا ما

آنقدر دوستان و خانواده نجات نیافتھ خود را دوست داریم کھ برخی از سقف ھا را از ھم جدا کنیم؟ برای غلبھ بر ھر چیزی کھ بر سر راه ما قرار

دارد؟ موانع بیرونی یا مبارزات درونی ما؟ 

برای پیشرفت در این امر بھ سھ مورد نیاز داریم کھ دوستان پشت بام داشتند. 

١. ما باید این اعتقاد را داشتھ باشیم کھ عیسی تنھا راه است. 

٢. ما باید افراد نجات نیافتھ را بیشتر از راحتی خود، برنامھ کاری خود، شھرت خود دوست داشتھ باشیم. 

٣. ما باید باور کنیم کھ او واقعاً می تواند کسانی را کھ بھ او مراجعھ می کنند شفا دھد. 

شما نیازی بھ حل مشکالت دوست خود ندارید. اما شما می توانید دوست خود را نزد عیسی، بھ بدن مسیح در اینجا در کلیسای خود بیاورید. این افتخار

و شادی ماست کھ با شما و روح القدس شریک شویم تا بھ ھر نیازمندی کمک کنیم کھ بھ عیسی و بھ ھمراھی یک صدا بیاورید. و ما سعی خواھیم کرد

بھ آنھا در جسم و روح کمک کنیم، ھمانطور کھ عیسی برای این مرد انجام داد. 

خوب، بیایید اکنون بھ آیھ v20 نگاه کنیم. 

٢٠ عیسی چون ایمان آنھا را دید، بھ آن مرد گفت: «ای جوان، گناھانت آمرزیده شد.» 

این مرد فلج را تصور کنید کھ آنجا دراز کشیده و بھ عیسی نگاه می کند. مردم بھ این مرد گفتند کھ عیسی می تواند ھر چیزی را شفا دھد. اما عیسی

چھ می گوید؟ ”گناھان شما بخشیده شده است.” خودشھ. آیا فکر می کنید شاید آن مرد ناامید شده است؟ شاید فکر می کرد: «اگر نمی خواھد مرا شفا



دھد، چرا این ھمھ دردسر کشیدیم؟ من برای اعتراف اینجا نیامدم. من میخواھم راه بروم!” 

وقتی مشکل بزرگی در زندگی مان داریم، گاھی اوقات مشکل تمام افکار ما را می گیرد، درست است؟ پرداخت اجاره، یافتن شغل یا درمان، تمام چیزی

است کھ می توانیم بھ آن فکر کنیم. اما خداوند ما و مشکالت ما را جامع تر و جامع تر از ما می بیند. ما بر مشکالت خود تمرکز می کنیم - برای رفع

آنھا. خدا بر قلب ھای ما تمرکز می کند تا آنھا را تغییر دھد. 

وقتی عیسی بھ این مرد بیمار نگاه می کند، چیزی بیش از یک بدن فلج و یک وضعیت پزشکی را می بیند کھ باید اصالح شود. عیسی ھمچنین

گناھکاری را می بیند کھ باید توبھ کند و بخشش دریافت کند. عیسی یک انسان کامل را می بیند. او مردی را می بیند کھ از نظر جسمی، عاطفی،

رابطھ ای و معنوی شکستھ است. عیسی درد، شرم، انزوا و طرد مرد را دید. 

این مرد فلج با آینده ای از وابستگی بھ افراد دیگر روبرو بود. تصور کنید کھ قادر بھ تامین مخارج خود یا خانواده نیستید. این مرد بیش از توانایی راه

رفتن نیاز داشت. او بھ امید و قلبی جدید نیاز داشت. این مرد برای دردھای جسمی و روحی نیاز بھ شفا داشت. او احتماالً برای تلخی، عصبانیت و

ناامیدی خود نیاز بھ بخشش داشت. 

ما باید مردم را بھ عنوان افراد کامل ببینیم، ھمانطور کھ خدا می کند. اگر این کار را نکنیم سعی می کنیم مشکالت مالی را فقط با پول حل کنیم و

مشکالت پزشکی را فقط با دارو. ما فقط با استناد بھ کتاب مقدس سعی خواھیم کرد مشکالت معنوی را حل کنیم. این مشکالت جدا از ھم نیستند.

دوستان من ھمھ شکستگی ھای ما بھ ھم وصل است. عیسی بازسازی و رستگاری را در ھر بعد از زندگی ما ارائھ می دھد. و عیسی از کلیسایش می

خواھد کھ ھمان نوع کمک کامل را بھ جھان ارائھ دھد. 

اکنون بھ آیھ ٢١ نگاه می کنیم. 

«٢١ اما فریسیان و معلمان شریعت با خود گفتند: 

”فکر می کند او کیست؟ این کفر است! فقط خدا می تواند گناھان را ببخشد!” 

این سوال خوبی است. عیسی فکر می کند کیست؟ بھ نظر شما او کیست؟ عیسی ادعا می کند کھ گناھان را می بخشد. و می دانیم کھ فقط خدا می تواند

گناھان را ببخشد. بنابراین در اینجا فقط دو احتمال وجود دارد. عیسی یا شیاد است و جعلی و دروغگو. یا او خود خداست و تنھا پاسخ واقعی عمیق

ترین نیازھای شماست. 

پطرس در یوحنا 6:68 بھ عیسی گفت: ”خداوندا کجا می توانیم برویم؟ تو کلمات زندگی جاودانی را داری.” زندگی ابدی. این معجزه واقعی است،

بھترین ھدیھ ای کھ عیسی در اینجا می دھد. این مرد فلج بھ بیش از توانایی راه رفتن برای چند سال یا چند دھھ نیاز داشت. 

طب مدرن بھ این معنی است کھ ما می توانیم تعویض زانو و پیوند اعضا را انجام دھیم. داروھای سرطان و بیماری ھای قلبی عمر ما را طوالنی می

کنند. اما ھمھ ما در حال از ھم پاشیدن ھستیم. ھمھ در نھایت می میرند. آیا ایلعازار را بھ یاد می آورید، مردی کھ عیسی از مردگان برخیزید؟

الزاروس سرانجام دوباره مرد. عیسی می توانست جسد ایلعازر را زنده کند و بدن مرد فلج را شفا دھد، بدون اینکھ بھ روح آنھا دست بزند. عیسی می

توانست آنھا را از نظر روحی مرده رھا کند، با شفاھایی کھ فقط موقتی بودند. 



اما در آیات ٢٠ تا ٢۴ چیز دیگری می بینیم. عیسی یک شفای کامل انجام می دھد. او بدن این مرد را برای زندگی در زمین حفظ می کند و روح مرد

را برای زندگی در بھشت نجات می دھد. 

بارت جونز دوست من است. او یک پزشک در جنوب آفریقا در یک کلینیک پزشکی HIV-ایدز در بخش بسیار فقیر ماالوی است. چند سال پیش،

دکتر جونز یک کشیش محلی را بھ عنوان مدیر وزارت معنوی آنھا استخدام کرد. وظیفھ کشیش این است کھ انجیل را بھ اشتراک بگذارد و با بیماران

خود دعا کند. برخی از اھداکنندگان مالی کاری را کھ بارت انجام داد را دوست نداشتند. آنھا گفتند: ”ما می توانیم با پولی کھ برای پرداخت این کشیش

استفاده می کنید بھ بیماران بیشتری کمک کنیم. و زندگی مذھبی بیماران ما بھ ما مربوط نیست!» 

دکتر جونز تنھا دلیلی را می داند کھ دنیا پر از نیازھای انسانی است، این ھمھ رنج. رنج بھ دلیل رابطھ شکستھ بین انسان ھا و خالق ما وجود دارد. این

رابطھ عمودی بھ دلیل گناه ما شکستھ شده است و باعث شکستگی افقی شده است. تمام رنج ھای رابطھ ای، عاطفی، جسمی و مادی در جھان، نشانھ ھای

گسست روحی بین ما و خداوند است. 

درکلیسای One Voice Fellowship ما بھ دنبال کاھش آن رنج افقی و انسانی ھستیم. ما می خواھیم خدمت سخاوتمندانھ ای ارائھ دھیم تا آسایش و

شفای آسیب دیده را بھ ارمغان بیاوریم. تا بھ آنھا کمک کند تا بچشند و ببینند کھ خداوند خوب است و بھ رنج آنھا اھمیت می دھد. در عین حال، ما

ھمچنین بھ مردم کمک می کنیم تا با خدایی کھ آنھا را ساختھ و دوستشان دارد، ارتباط عمودی برقرار کنند. ما باید ھم خدمت فیزیکی و ھم روحانی

انجام دھیم، در غیر این صورت انجیل ما ناقص است، و شفقت ما ناقص است. 

ما می خواھیم کلیسایی باشیم کھ مانند عیسی بھ طور کلی مردم را دوست داشتھ باشد. اما ما ھرگز نمی توانیم آنھا را بھ اندازه او دوست داشتھ باشیم. بھ

ھمین دلیل است کھ ما بھ عیسی اشاره می کنیم و مردم را می آوریم. عشق او بزرگتر و عمیق تر از عشق ماست. 

برای پایان دادن بھ این موعظھ، می خواھم بھ سادگی در مورد عشق عیسی بھ خود تأمل کنیم و شگفت زده شویم. ببینید این مرد فلج را دوستانش بھ

آنجا آوردند، دوستان وفاداری کھ بدن شکستھ او را حمل کردند. اما دوستان عیسی از بدن شکستھ او روی صلیب فرار کردند. ھنگامی کھ عیسی را

دستگیر کردند و بھ صلیب کشیدند، شاگردان دوست خود را رھا کردند و او را درمانده و تنھا گذاشتند. 

این مرد فلج از خود خدا شنید کھ گفت: پسر، گناھانت بخشیده شد. عیسی خدای پدر را شنید کھ گفت: «پسر، گناھان آنھا بر سر توست. بھ ھمین دلیل

باید بھ شما پشت کنم.» پس از معجزه، عیسی بھ مرد فلج گفت: ”بایست و راه برو. بھ خانھ برگرد!” روی صلیب، پدر بھ پسرش گفت: ”آنجا آویزان

شو و بمیر.” 

چرا عیسی ھمھ اینھا را تحمل کرد؟ زیرا این تنھا راه درمان فلج قلب ما بود. گناه داشت از درون ما را می کشد دوستان من. اما بر روی صلیب، تمام

گناه ما بر روی عیسی ریختھ شد تا او را درھم بشکند و مجازات کند. بنابراین ما می توانیم شفا پیدا کنیم. این خبر بسیار خوبی است. بھترین خبری کھ

تا بھ حال خواھید شنید! عیسی بیماری گناه ما را با جذب آن در بدن خود درمان کرد. عیسی توسط گناه ما فلج شد، بنابراین ما می توانستیم شفا پیدا

کنیم. 

پس از اینکھ عیسی ما را بخشید و قدرت داد، بھ ما می گوید: ”بایستید و راه بروید!” عیسی ما را نزد دوستان و خانواده خود می فرستد. عیسی بھ ما

اعتقاد و ایمان می دھد تا این خبر خوب را بھ دیگران برسانیم. شما مسئول واکنش مردم نیستید، فقط مسئول دوست داشتن آنھا ھستید. یا شاید شما



خودتان یکی ھستید کھ امروز نیاز بھ شفا دارید؟ شاید شما ھستید کھ می خواھید بخشش و شفای را کھ عیسی بھ این مرد ارائھ کرد را تجربھ کنید؟ 

آیا معتقدید عیسی قدرت و تمایل دارد کھ شما را شفا دھد؟ او بھ شما می گوید: «من راه و حقیقت و زندگی ھستم. ھیچ کس جز بھ وسیلھ من نزد پدر

نمی آید» (یوحنا 14:6). باور کن با امید و شادی و ایمان بھ او بنگر و شفا دھنده و نجات دھنده و نجات دھنده و پروردگارت باشد. حتی امروز. 

من برم دعا کنم وقتمون بستھ بشھ من دعای خود را با مزمور 103 آغاز می کنم. با دقت بھ این کلمات گوش کنید. شاید مرد فلج این کلمات آشنا را در

حالی کھ پس از زمان معجزه آسا با عیسی بھ خانھ می رفت، می خواند. 

١ ای جان من خداوند را ستایش کن. تمام وجودم نام مقدس او را ستایش کن. 

٢ ای جان من خداوند را ستایش کن و ھمھ فواید او را فراموش مکن. 

٣ کھ ھمھ گناھان شما را می بخشد و ھمھ بیماری ھای شما را شفا می دھد، 

۴ کھ جان شما را از گودال فدیھ می دھد و تاج عشق و شفقت را بر شما می گذارد، 

۵ کھ آرزوھای تو را با چیزھای خوب برآورده می کند تا جوانی تو مانند عقاب تجدید شود. 

عیسی، از تو متشکرم کھ بھ ما آموختی چگونھ دیگران را بھ طور کلی ببینیم. آیا آن شجاعت و اعتقاد و عشقی را کھ در دوستان این مرد می بینیم بھ

ما می دھید؟ روح القدس، آیا ما را راھنمایی می کنی کھ پیوستھ برای دوستان و خانواده نجات  یافتھ مان دعا کنیم؟ و پدر، آیا بھ ما فرصت و جسارت می

دھی تا دوستان خود را نزد عیسی بیاوریم؟ فقط عیسی می تواند شفا دھد، فقط او می تواند نجات دھد. اما بھ ما کمک کنید تا سھم خود را انجام دھیم، تا

بشارت خوش را در کالم و عمل اعالم کنیم. تنھا بھ افتخار تو آمین

One Voice Fellowship


