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ما امسال در حال مطالعھ 52 سؤال در آموزش آموزه ھای شھر جدید ھستیم، زیرا این یک خالصھ عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. حاال

سوال 22 را می خوانم و بعد جواب را با ھم می خوانیم. 

سؤال 22: چرا نجات دهنده باید واقعًا انسان باشد؟

تا در ذات انسانی او از طرف ما به طور کامل از کل قانون اطاعت کند و مجازات گناه انسان را تحمل کند.

و همچنین برای اینکه با ضعف های ما همدردی کند.

مقدمھ 

عیسی نجات دھنده و نجات دھنده ماست. او انسان شد تا ما را از بردگی گناه نجات دھد. برای کمک بھ درک پیروزی عیسی، می خواھم بھ داستان

معروف داوود و جالوت نگاه کنم. این داستان طوالنی است، پس لطفاً ھمانطور کھ من آن را از فصل 17 کتاب اول ساموئل می خوانم گوش کنید. 

اول سموئیل 11-17:1; 16، 26، 51-31 

1 فلسطینیان لشکر خود را برای جنگ جمع کردند و بین سوکوه در یھودا و آزکا در افس دمیم اردو زدند. 

2شائول با جمع آوری لشکریان اسرائیلی در نزدیکی دره ایاله مقابلھ کرد. 

3 پس فلسطینیان و بنی اسرائیل بر تپھ ھای مقابل ھم روبرو شدند و دره ای بین آنھا بود. 



 

4 سپس جالوت، قھرمان فلسطینی از َجت، از صفوف فلسطینی بیرون آمد تا با نیروھای اسرائیل روبرو شود.  

او بیش از نھ فوت قد داشت!

5 او کاله برنزی بر سر داشت و کت برنزی او 125 پوند وزن داشت. 

6 او ھمچنین زره برنزی بھ پا داشت و نیزه برنزی بر دوش خود حمل می کرد. 

 

7 میل نیزه او بھ سنگینی و ضخامت تیر بافنده بود و نوک نیزه ای آھنی بھ وزن 15 پوند داشت.  

حامل زره او در حالی کھ یک سپر بھ دوش می کشید جلوتر از او راه می رفت.

 

8 جالوت ایستاده، بر بنی اسرائیل طعنھ زد.  

”چرا ھمھ برای مبارزه بیرون می آیید؟” او تماس گرفت.  

«من قھرمان فلسطین ھستم، اما شما فقط بندگان شائول ھستید.  

یک مرد را انتخاب کن تا اینجا بیاید و با من بجنگد!

 

9اگر مرا بکشد، غالم تو خواھیم بود.  

اما اگر او را بکشم، شما برده ما خواھید شد!

 

10 من امروز با ارتش اسرائیل مخالفت می کنم!  

مردی را برای من بفرست کھ با من بجنگد!»

١١ وقتی شائول و بنی اسرائیل این را شنیدند، ھراسان و سخت متزلزل شدند. 

16 چھل روز، ھر روز صبح و شام، پھلوان فلسطینی در مقابل لشکر بنی اسرائیل گام برداشت. 

26داوود از سربازانی کھ در آن نزدیکی ایستاده بودند پرسید: «مردی کھ این فلسطینی را بکشد و بھ سرپیچی او از اسرائیل خاتمھ دھد، چھ خواھد

شد؟  

اصالً این فلسطینی بت پرست کیست کھ اجازه دارد با لشکرھای خدای زنده سرپیچی کند؟»

31سپس سؤال داوود را بھ شاؤل پادشاه گزارش دادند و پادشاه بھ دنبال او فرستاد. 

 

32 داود بھ شائول گفت: «نگران این فلسطینی نباش.  

”من میرم باھاش بجنگم!”

 

33 ”مسخره نباش!” شائول پاسخ داد.  

«ھیچ راھی نیست کھ بتوانید با این فلسطینی بجنگید و احتماالً پیروز شوید!  

تو فقط یک پسر ھستی و او از جوانی مرد جنگ بوده است.»

 

34 اما داوود اصرار کرد.  

او گفت: من از گوسفند و بزھای پدرم مراقبت می کردم.  

”وقتی شیر یا خرس می آید تا بره ای را از گلھ بدزدد،

 

35 با قمھ بھ دنبالش می روم و بره را از دھانش نجات می دھم.  

اگر حیوان روی من بچرخد، از فک او می گیرم و با چاقو می کشم.

36 من این کار را با شیر و خرس کرده ام و با این فلسطینی بت پرست نیز خواھم کرد، زیرا او با لشکرھای خدای زنده سرپیچی کرده است. 



 

37 خداوندی کھ مرا از چنگال شیر و خرس نجات داد، مرا از دست این فلسطینی نجات خواھد داد.»  

سرانجام شائول رضایت داد. او گفت: ”باشھ، ادامھ بده.”  

”و خداوند با شما باشد!”

38 آنگاه شائول زره خود را بھ داوود داد، کالھخود برنزی و غالف. 

 

39 داوود آن را پوشید، شمشیر را روی آن بست و یکی دو قدم برداشت تا ببیند چگونھ است، زیرا قبالً ھرگز چنین چیزھایی نپوشیده بود.  

او بھ شائول اعتراض کرد: «من نمی توانم وارد اینھا شوم. 

”من بھ آنھا عادت ندارم.” پس دیوید دوباره آنھا را برداشت.

 

40 او پنج سنگ صاف را از نھر برداشت و در کیسھ چوپانش گذاشت.  

سپس، تنھا با عصا و زنجیر چوپانی خود مسلح شد و برای مبارزه با فلسطینی از دره عبور کرد.

41 جالوت در حالی کھ سپر خود جلوتر از داوود بود، بھ سوی داود رفت. 

42 با تحقیر بھ این پسر سرخ رنگ تمسخر می کند. 

43 او بھ داوود نعره زد: «آیا من سگی ھستم کھ با چوب بھ سوی من می آیی؟» و داوود را بھ نام خدایانش نفرین کرد. 

44 «بیا اینجا تا گوشت تو را بھ پرندگان و حیوانات وحشی بدھم.» جالوت فریاد زد. 

 

45 داود بھ فلسطینی پاسخ داد: «تو با شمشیر و نیزه و نیزه نزد من بیایی.  

اما من بھ نام خداوند لشکرھای آسمان، خدای لشکریان اسرائیل کھ شما از او سرپیچی کرده اید، نزد شما می آیم.

 

46امروز خداوند بر تو پیروز خواھد شد و تو را خواھم کشت و سرت را خواھم قطع کرد.  

و سپس اجساد مردگان شما را بھ پرندگان و حیوانات وحشی خواھم داد و تمام جھان خواھند دانست کھ در اسرائیل خدایی وجود دارد.

 

47 و ھر کس در اینجا جمع شود خواھد دانست کھ خداوند قوم خود را نجات می دھد، اما نھ با شمشیر و نیزه.  

این جنگ خداوند است و او تو را بھ ما خواھد داد!»

48 وقتی جالوت بھ حملھ نزدیک تر می شد، داوود بھ سرعت بھ استقبال او دوید. 

 

49 و دستش را بھ کیسھ چوپان خود برد و سنگی را بیرون آورد و با بند خود آن را پرتاب کرد و بھ پیشانی فلسطینی زد.  

سنگ غرق شد و جالوت تلو تلو خورد و با صورت روی زمین افتاد.

50 پس داود بر فلسطینی فقط با یک زنجیر و یک سنگ پیروز شد، زیرا او شمشیری نداشت. 

 

51 آنگاه داود دوید و شمشیر جالوت را از غالف بیرون کشید.  

داوود از آن برای کشتن او استفاده کرد و سرش را برید.  

وقتی فلسطینیان دیدند کھ قھرمانشان مرده است، برگشتند و دویدند.

با ھم اشعیا 40:8 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 بھشتی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تو را می پرستیم زیرا سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح

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

من این پیام را بھ دو قسمت تقسیم کردم. 

بخش A. آنچھ دیوید انجام داد و معنای آن چیست. 

بخش B. آنچھ مسیح انجام داد و معنای آن برای ما چیست. 

بخش A. آنچه دیوید انجام داد و معنای آن چیست

من قصد دارم این وقایع را اینگونھ بیان کنم: مرد، دشمن، مشکل، پیروزی. 

1. مرد 

دیوید کوچکترین پسر خانواده اش است. این یک الگو در کتاب مقدس است. خداوند اغلب بھ جای بزرگ ترین یا قوی ترین پسر، کوچک ترین پسر را

انتخاب می کند. بھ عنوان مثال، یوسف را در نظر بگیرید. یوسف جوانترین بود، اما خداوند از یوسف برای نجات خانواده و ھمھ مردم مصر استفاده

کرد. یوسف و داوود ھر دو جوان باھوش و شجاع ھستند و بھ خداوند اعتماد دارند. ھمانطور کھ خواھیم دید، اعتماد داوود بھ خدا مھمترین ارزش

اوست. 

2. دشمن. 

جالوت یک فلسطینی، دشمن اسرائیل است. فلسطینی ھا ھمان مردم فلسطینی امروز نیستند. و اسرائیل در عھد عتیق ھمان اسرائیل امروزی نیست.

آنھا یک نام دارند، اما یکسان نیستند. 

جالوت مردی بزرگ، متکبر و ترسناک است. جالوت بھ داوود و شاه شائول و ارتش اسرائیل توھین می کند. جالوت نیز دشمن خود خداست. جالوت

بھ نام داگون، خدای اصلی فلسطینیان، داوود را نفرین می کند. 

داگون و خدا در این داستان در حال رقابت ھستند. یک خدای دروغین و یک خدای واقعی ھر کدام توسط یک قھرمان نشان داده می شوند. قھرمانان

ھر دو ادعا می کنند کھ خدای او پیروز خواھد شد. دو انسان در حال دعوا ھستند. اما داوود در آیھ 27 می گوید: ”نبرد از آن خداوند است.” 

3. مشکل. 

بھ نظر می رسد دیوید با مشکالت غیرممکنی روبرو است. مشکل ظاھری این است کھ ھیچ کس نمی تواند جالوت را شکست دھد. این با توصیف

دقیق اندازه و سالح ھای جالوت آشکار است. بھ مدت 40 روز کل ارتش اسرائیل از ترس جالوت فلج شد. شاه شائول بھ داوود ایمان نداشت. 

بھ آیھ 33 نگاه کنید. 



 

33 ”مسخره نباش!” شائول پاسخ داد.  

«ھیچ راھی نیست کھ بتوانید با این فلسطینی بجنگید و احتماالً پیروز شوید!  

تو فقط یک پسر ھستی و او از جوانی مرد جنگ بوده است.»

و جالوت مطمئناً باور نداشت کھ داوود بتواند این کار را انجام دھد. جالوت در آیھ 43-44 چنین می گوید: 

 

43 او بھ داوود نعره زد: «آیا من سگی ھستم کھ با چوب بھ سوی من می آیی؟»  

و داوود را بھ نام خدایانش نفرین کرد.

44 «بیا اینجا تا گوشت تو را بھ پرندگان و حیوانات وحشی بدھم.» جالوت فریاد زد. 

ھیچ کس بھ داوود اعتقاد ندارد. آیا مشکل اصلی اینجاست؟ اگر مشکل ھمین است، پس شاید راه حل این باشد کھ دیوید باید خودش را باور کند. این

نسخھ فیلم دیزنی داستان خواھد بود، درست است؟ خود والت دیزنی می گوید: ”ھمھ رویاھای ما می توانند محقق شوند، اگر ما شجاعت دنبال کردن

آنھا را داشتھ باشیم.” 

ما دوست داریم این را باور کنیم. ما می خواھیم قھرمان شویم! آیا فکر می کنید دیوید یک قھرمان دیزنی است کھ ”از قلب خود پیروی کرد” و ”با

خودش صادق بود”؟ آیا درسی از داستانی کھ دیوید «رویاھایش را تعقیب کرد» و «در درون خود» یافت، شجاعت پیروزی است؟ 

نھ، دیوید قھرمان نیست چون بھ خودش اعتقاد دارد. داوود بھ خدای خود ایمان دارد. منشأ پیروزی او ھمین است. 

4. پیروزی. 

اعتماد بھ خدا منبع قدرت داوود است. در آیھ 37 می فرماید: 

37 «خداوندی کھ مرا از چنگال شیر و خرس نجات داد، مرا از دست این فلسطینی نجات خواھد داد.» 

این اولین چیزی است کھ می خواھم بھ خاطر بسپارید: راه حل مشکل جالوت شجاعت داوود نیست، بلکھ ایمان داوود است. بھ ھمین دلیل است کھ

داوود زره شائول را نمی پوشد، یا از سالح ھای او استفاده نمی کند. داستان بر ضعف و آسیب پذیری دیوید تاکید دارد. خداوند ترتیبی داد کھ

کوچکترین پسر جسی با تانک انسانی مانند جالوت روبرو شود. 

پیام این داستان ھمان پیامی است کھ در فیلیپیان 4:13 می یابیم. ”من می توانم ھمه چیز را از طریق مسیح انجام دھم که به من

قدرت می دھد.” 

ایمان قدرت نیست دوستان من. ایمان ضعف است، نگھ داشتن قدرت. نقطھ مقابل ایمان، کفر نیست. نقطھ مقابل ایمان، اتکا بھ نفس است. ایمان نقطھ

ضعف شماست و قدرت خدا را نگھ دارید. داوود از ضعف خود آگاه است، پس برای پیروزی بھ خدا وابستھ است. 

بھ آیھ 48 نگاه کنید. 

48 «ھمانطور کھ جالوت بھ حملھ نزدیک تر می شد، داوود بھ سرعت بھ استقبال او دوید. 



ً داوود بھ توانایی خدا در محافظت از او اطمینان زیادی دارد. بھ ھمین دلیل است کھ دیوید در معرض خطر قرار می گیرد. نبرد سریع است. تقریبا

آسان بھ نظر می رسد، مانند سقوط دیوارھای جریکو در یک لحظھ. پس از سقوط جالوت، داوود از شمشیر خود جالوت برای بریدن سر او استفاده

می کند. من مطمئن ھستم کھ ھمھ در ارتش اسرائیل فریاد می زدند و آنچھ داوود انجام داده بود جشن می گرفتند. 

اما این نصرت خدا بود. دیوید ھرگز اعتبار نمی گیرد. داوود در آیات 45 تا 47 گفت: 

 

«تو با شمشیر و نیزه و نیزه نزد من می آیی.  

اما من بھ نام خداوند لشکرھای آسمان، خدای لشکرھای اسرائیل کھ شما از او سرپیچی کرده اید، نزد شما می آیم.

46امروز خداوند بر تو پیروز خواھد شد و تو را خواھم کشت و سرت را خواھم قطع… 

 

47 و ھر کس در اینجا جمع شود خواھد دانست کھ خداوند قوم خود را نجات می دھد، اما نھ با شمشیر و نیزه.  

این جنگ خداوند است و او تو را بھ ما خواھد داد!»

دوستان را بھ خاطر بسپارید: ”این نبرد خداوند است.” آیا تا بھ حال سعی کرده اید یک عادت بد را ترک کنید؟ برای دست کشیدن از انجام کاری کھ

می دانید نباید انجام دھید؟ گاھی اوقات مردم چیزی شبیھ بھ این می گویند: ”اوه، این اعتیاد جالوت است! شما باید قوی و شجاع باشید. مثل دیوید باش،

آن وقت آن غول را شکست خواھی داد!» 

چرا این بی فایده است؟ زیرا گناه ما مشکلی بسیار بزرگتر از جالوت است. گناه من بزرگتر از آن است کھ بھ تنھایی شکست بخورم. قلب من دوست

دارد گناه کند - مشکل واقعی من ھمین است. مشکل من غولی نیست کھ آن طرف دره ایستاده باشد. مشکل من اینجاست، در قلبم. اگر «مثل داوود

باش» تنھا امید من برای پیروزی بر چالش ھای زندگی ام باشد، دچار مشکل شده ام. من بھ شما قول می دھم کھ مانند فیلم ھای دیزنی کار نخواھد

کرد. 

اخالق گرایی و قانون گرایی بھ شما می گویند کھ چھ کاری انجام دھید، اما بھ شما قدرتی برای انجام آن نمی دھند. بھ ھمین دلیل است کھ اخالق گرایی

و قانون گرایی ھمیشھ شما را ناامید و شکست می دھد. اخالق گرایی و قانون گرایی بھ شما می گوید کھ برای حل مشکالت خود بھ خودتان متکی

باشید. بنابراین تنھا زمانی می توانید خودتان را سرزنش کنید کھ شکست بخورید. و این ھمان جایی است کھ شیطان می خواھد شما باشید. شیطان می

خواھد شما احساس تنھایی کنید، شکست خورده اید، بدون خدا، بدون امید. دوستان راه خیلی بھتری ھم ھست انجیل امید و پیروزی و زندگی جدید را

ارائھ می دھد. 

اول یوحنا 5:12 این را می گوید. «ھر کھ پسر خدا را دارد، حیات دارد. ھر کھ پسر خدا را نداشتھ باشد، حیات ندارد.» 

بخش B. آنچه مسیح انجام داد و معنای آن برای ما چیست

پیروزی در زندگی شما زمانی اتفاق می افتد کھ مسیح کاری را برای شما انجام دھد کھ شما نمی توانید برای خود انجام دھید. پیروزی زمانی حاصل



می شود کھ بدون سالح و بدون اعتماد بھ خود بھ نزد خدا بیایید. وقتی بھ عیسی تسلیم شوید پیروز می شوید. فقط عیسی می تواند دشمن درون قلب شما

و من را شکست دھد. 

داستان داوود و جالوت در نھایت درباره عیسی است. تمام کتاب مقدس درباره عیسی است. اگر بخواھیم عھد عتیق را بھ درستی درک کنیم، باید این

سوال را بپرسیم کھ ”این متن چگونھ مرا بھ عیسی نشان می دھد؟” 

داوود بھ عنوان یک قھرمان، نماینده مردم خود می جنگید. پیروزی یا شکست داوود ھمھ را تحت تأثیر قرار داد، اگرچھ آنھا نجنگیدند. اگر داوود

باخت، کل ارتش شکست خورد. بنی اسرائیل برده فلسطینیان می شدند. 

بھ ھمین ترتیب آدم نماینده ھمھ انسانھا بود. وقتی آدم با گناه و مرگ روبرو شد، شکست خورد. شکست آدم شکست ما شد. گناه و مرگ بھ تمام

فرزندان او منتقل شد. بھ ھمین دلیل است کھ ما با گناه اصلی متولد می شویم. 

رومیان 5: 12 می گوید: ”گناه بھ وسیلھ یک انسان بھ جھان آمد و مرگ بھ وسیلھ گناه.” 

خوشبختانھ، عیسی آنچھ را کھ آدم شکست. عیسی نیز بھ عنوان نماینده ما وارد جنگ شد. عیسی پسر آدم و پسر داوود است. عیسی با شیطان، کھ

قھرمان شر و گناه است، جنگید. عیسی بھ جای ما با مرگ و شر مبارزه کرد و عیسی پیروز شد. 

بھ آنچھ پولس در رومیان 5:18 گفت گوش دھید. 

 

«18 گناه واحد آدم برای ھمھ محکوم است.  

اما عمل عادالنھ مسیح یک رابطھ درست با خدا و زندگی جدید برای ھمھ بھ ارمغان می آورد.

 

19 چون یک نفر از خدا نافرمانی کرد، بسیاری گناھکار شدند.  

اما چون یک نفر دیگر از خدا اطاعت کرد، بسیاری عادل خواھند شد.»

انجیل بشارت است زیرا بھ ما می گوید کھ عیسی کسی است کھ غولی را می کشد کھ برای ما بسیار قوی است! اینکھ بھ من بگویید ”مثل دیوید شو”

خبر خوبی نیست. اگر بھ ھدایای، توانایی و قدرتم اعتماد کنم، دچار مشکل می شوم. 

ما قھرمان داستان ھایمان نیستیم. ھمھ ما می خواھیم ابرقھرمان باشیم، می دانم. اما دوستان من گوش کنید، شما بتمن نیستید. تو رابین ھستی شما لوک

اسکای واکر یا پرنسس لیا نیستید. شما اووک ھستید! 

ما باید ضعف خود را بپذیریم و اجازه دھیم عیسی قھرمان شود. این درسی است کھ می خواھم بھ خاطر بسپاری. دیوید می تواند الگوی خوبی برای ما

باشد اگر بھ یاد داشتھ باشیم کھ دیوید یک قھرمان ناقص است. دیوید نیز مانند ما بھ یک ناجی نیاز داشت. 

داوود مزمور 51 ھمان چیزی است کھ ما باید بھ عنوان نمونھ از آن پیروی کنیم. ما قبالً آن را خوانده بودیم. اینھا سخنان یک قھرمان کتاب مقدس

است، نھ یک ابرقھرمان کتاب ھای مصور. بھ مزمور 51:10-12 گوش دھید. 



10 ای خدا قلب پاکی را در من ایجاد کن و روح وفاداری را در من تجدید کن. 

١١ مرا از حضور خود طرد مکن و روح القدس خود را از من مگیر. 

12 شادی نجات خود را بھ من بازگردان و مرا مایل فرما کھ از تو اطاعت کنم.» 

این ھمان تواضع و وابستگی است کھ خداوند برای آن ارزش قائل است. حتی خود عیسی نیز فروتن و وابستھ بود. بھ آنچھ عیسی در یوحنا 5:30 گفت

گوش دھید. ”من بھ تنھایی نمی توانم کاری انجام دھم... من بھ دنبال اراده خودم نیستم، بلکھ بھ خواست کسی کھ مرا فرستاده است.” 

دیوید ھمچنین می دانست کھ بھ تنھایی نمی تواند کاری انجام دھد. دیوید بھ خدا وابستھ بود تا قھرمان شود. وقتی داستان داوود و جالوت را می خوانید،

در مقابل وسوسھ تصور کردن خود بھ جای داوود مقاومت کنید. اگر در این داستان باشیم، من و شما در واقع سربازانی ھستیم کھ نبرد را تماشا می

کنند. 

خودتان را در ارتش تصور کنید. 40 روز از ترس فلج بودی. شما با درماندگی نظاره گر نبردی بودید کھ دیوید می جنگید و ھرگز نتوانستید پیروز

شوید. حال خود را در اورشلیم در روز مرگ عیسی تصور کنید. شما می بینید کھ عیسی صلیب و گناھان ما را در خیابان ھا حمل می کند. شما

درمانده در کنار شاگردان ایستاده اید و مرگ عیسی را بر روی صلیب تماشا می کنید. 

عیسی بھ عنوان نماینده ما وارد جنگ شد، درست مانند داوود. عیسی با شیطان و گناه و مرگ و شر مبارزه کرد. این گناھان ما بود کھ با عیسی در

زمین دفن شد. بنابراین رستاخیز او برای ما آزادی، پیروزی، بخشش و زندگی تازه را برای ما بھ ارمغان آورد. 

آیا باور دارید کھ؟ آیا بھ عیسی اعتماد کرده اید کھ نماینده شماست؟ آیا بھ او اجازه می دھی بر گناه پیروز شود کھ تو ھرگز نمی توانی آن را ببری؟

عیسی می دانست کھ مشکل گناه ما آنقدر بزرگ است کھ نمی توانیم آن را حل کنیم. بھ ھمین دلیل است کھ عیسی برای مبارزه با دشمن ما پا پیش

گذاشت. 

عیسی برای رھایی ما از اسارت شیطان جنگید. عیسی می تواند شما را از گناه خود رھا کند و شما را پیرو خود قرار دھد. ما اکنون اسیر صدای او

ھستیم و روح القدس در قلب ما زنده است.

ھر یکشنبھ پیروان او در اینجا جمع می شوند تا رستاخیز و پیروزی او را جشن بگیرند! ما مثل یک کشور ھستیم کھ در خیابان ھا می رقصند، انگار

جام جھانی را برده اند. اما آنھا فقط بازی را تماشا کردند. ما برای جشن پیروزی عیسی، کھ قھرمان واقعی ماست، می رقصیم و آواز می خوانیم. 

ھمھ ما امشب این کلیسا را ترک خواھیم کرد تا با نبردھای خود در این ھفتھ روبرو شویم. اما ما بھ تنھایی با آنھا روبرو نیستیم. ما با اعتماد بھ خدای

خود کلیسا را ترک می کنیم. ممکن است این ھفتھ احساس ضعف و ناتوانی کنیم، اما ھرگز تنھا نیستیم. ما ھرگز بی امید نیستیم. زیرا «ھذا نبرد رّب»

و او برای ما پیروز شده است. 

بیا حاال با ھم دعا کنیم. 

عیسی، ممنون ما آنقدر شجاعت و اعتماد بھ نفسی کھ دیوید داشت نداریم. از شما سپاسگزاریم کھ بھ ما نشان دادید کھ اعتماد داوود بھ خداوند بود و نھ



بھ او. سپاسگزاریم کھ بھ ما یادآوری کردید کھ قدرت خدا از طریق ضعف و ایمان داوود عمل کرد. روح القدس، لطفا بھ ما کمک کن بھ قدرت عیسی

اعتماد کنیم. زیرا ”من می توانم ھمھ چیز را بھ وسیلھ مسیح انجام دھم کھ بھ من نیرو می دھد.” ما بھ نام قدرتمند عیسی، قھرمان و نجات دھنده ما دعا

می کنیم. آمین

One Voice Fellowship


