
عیسی خداست
یوحنا فصل اول آیھ اول

وعظ ۵ ژوئن ٢٠٢٢

کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات مذھبی شھر جدید ھستیم، زیرا این یک خالصھ عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. حاال سوال ٢٣ را می

خوانم و بعد با ھم جواب را می خوانیم. 

سؤال ۲۳: چرا نجات دهنده باید واقعًا خدا باشد؟

که به خاطر فطرت الهی او اطاعت و رنجش کامل و مؤثر باشد; و همچنین اینکه بتواند خشم عاد��نه خدا را
در برابر گناه تحمل کند و در عین حال بر مرگ غلبه کند.

مقدمھ 

ما ھفتھ گذشتھ در مورد اینکھ چگونھ عیسی سخنگوی قوم خود بود صحبت کردیم. آدم و داوود نیز نماینده مردم بودند. اعمال آنھا بھ شیوه ھای قابل

توجھی بر دیگران تأثیر گذاشت. آدم پدر ھمھ انسانھا بود. آدم در باغ با گناه و وسوسھ روبرو شد. آدم جنگ را باخت. بنابراین ھمھ ما با طبیعت گناه بھ

دنیا آمده ایم کھ از پدرمان آدم بھ ارث برده ایم. 

سال ھا بعد، داوود ھمچنین با دشمنی بھ نام کولیات غول پیکر روبرو شد. در آن زمان نماینده بشر نھ با شیطان بلکھ با دشمن شیطانی بشر روبرو بود.

خوشبختانھ داوود در آن نبرد پیروز شد. داوود با پیروزی خود قوم خود را از خطر بردگی و مرگ رھا کرد. او بھ عنوان یک نماینده انسانی بھ جای

آنھا با آن پیروزی مبارزه کرد. 

عیسی نیز بھ عنوان نماینده ما در یک نبرد شرکت کرد. این نبرد علیھ شیطان، گناه و مرگ بود. روز جمعھ ھنگامی کھ عیسی بر روی صلیب کشتھ

شد، بھ نظر می رسید کھ عیسی در جنگ شکست خورده است. اما روز یکشنبھ عیسی زنده شد و از قبر بیرون آمد. رستاخیز عیسی پس از سھ روز



در قبر، پیروزی او را بر شیطان، گناه و مرگ ثابت کرد. 

دیدن نحوه خدمت آدم و داوود بھ عنوان نمایندگان انسان بھ ما کمک می کند تا خدمت عیسی را درک کنیم. برای اینکھ عیسی نماینده قوم برگزیده خدا

باشد و برای گناھان ما بمیرد، الزم بود کھ او یک انسان واقعی باشد. امروز در مورد اینکھ چرا الزم بود عیسی کامالً خدا و کامالً انسان باشد صحبت

خواھیم کرد. ذھن ما نمی تواند درک کند کھ چگونھ عیسی مسیح می تواند در آن واحد انسان و خدا باشد. اما این درست است و برای ما الزم است کھ

نجات پیدا کنیم. 

ما بھ چندین قسمت از کتاب مقدس نگاه خواھیم کرد کھ در آن الوھیت عیسی بھ وضوح در کالم خدا آموزش داده شده است. ما آنھا را یکی یکی نگاه

خواھیم کرد و بعد از خواندن ھر قسمت منظور آنھا را توضیح خواھم داد. بیایید از ابتدا شروع کنیم. گوش کنید کھ چگونھ یوحنای رسول عیسی را بھ

عنوان کالم زنده ای کھ ھمیشھ بھ عنوان خدا وجود داشتھ است توصیف می کند. 

بھ آیھ اول کتاب یوحنا گوش کنید. 

یوحنا فصل اول آیه اول.

١ «در ابتدا کلمھ بود و کلمھ نزد خدا بود و کلمھ خدا بود.» 

یوحنای رسول در آن یک جملھ چیزھای زیادی بھ ما می گوید. یوحنا می گوید کھ عیسی پسر خدا کالم ابدی است. کلمھ در ابتدا وجود داشت، قبل از

خلقت جھان. توجھ داشتھ باشید کھ کالم خدا بود و ھمچنین کالم نزد خدا بود. این بخشی از راز و حقیقت تثلیث را آشکار می کند. عیسی خداست، او

خداست. اما عیسی نیز فردی جدا از خدای پدر و خدای روح القدس است. 

چرا عیسی ”کلمھ” نامیده می شود؟ زیرا عیسی شخص تثلیث است کھ خدا را بھ ما آشکار می کند. در مورد کسی کھ ھرگز ندیده اید یا نشنیده اید چھ

می توانید بدانید؟ اگر بھ شما بگویم کھ یکی از اقوام من در شھر نیویورک است، چھ چیزی در مورد این شخص آموختھ اید؟ شما نمی دانید مرد است

یا زن، یا ظاھر آن شخص چگونھ است. شما نمی دانید او چھ فکر می کند. شما چیزی در مورد این شخص نمی دانید. اما اگر عمویم باب را مالقات

کنید و با او صحبت کنید و ببینید کھ چگونھ زندگی می کند، چیزھای زیادی در مورد او خواھید آموخت. 

پسر خدا در بدن انسان بھ زمین آمد تا ما بتوانیم خدا را مالقات کنیم. کالم جسمانی بھ ما این امکان را می دھد کھ صدای خدا را بشنویم. عیسی آمد تا

حقیقت خدا را تعلیم دھد تا بتوانیم قلب و ذھن و شخصیت خدا را درک کنیم. 

حال بیایید بھ یوحنا فصل یک آیھ ٢ نگاه کنیم. 

٢ «او در ابتدا با خدا بود.» 

آیھ دو ادعای جسورانھ ای دارد. یوحنای رسول، برادر عیسی، می گوید کھ عیسی برای ھمیشھ وجود داشتھ است. قوم یھود می دانستند کھ این در

مورد خدا صادق است. خدا در اشعیا فصل ۴۴ آیھ ۶ درباره خود صحبت کرد.

۶ خداوند چنین می گوید: پادشاه و نجات دھنده اسرائیل، خداوند لشکرھای آسمان: «من اولین و آخرین ھستم. خدای دیگری وجود ندارد 



اکنون بھ آنچھ کھ یوحنای رسول در مکاشفھ فصل یک آیھ ١٧ تا ١٨ درباره عیسی نوشتھ:  

 

١٧ «وقتی او را دیدم، چنان بھ پای او افتادم کھ انگار مرده ام.  

اما او دست راستش را روی من گذاشت و گفت: «نترس، من اولین و آخرین ھستم.

 

١٨ من آن زنده ھستم.  

من مردم، اما ببین - من برای ھمیشھ و ھمیشھ زنده ھستم! و من کلید مرگ و قبر را در دست دارم.»

عیسی گفت کھ او ”اولین و آخرین” است. ھمان چیزی کھ خدا در مورد خودش در اشعیا فصل ۴۴ آیھ ۶ گفت. در آیاتی از این قبیل، کتاب مقدس بھ

وضوح می آموزد کھ عیسی خداست. این ھمان چیزی است کھ مسیحیت را از ھر دین دیگری جدا می کند. این رازی است کھ ما نمی توانیم بھ طور

کامل درک کنیم. اما شما نمی توانید پیرو عیسی باشید مگر اینکھ این را بپذیرید. زیرا فقط یک مسیح الھی می تواند شما را از گناھان نجات دھد. بھ

ھمین دلیل است کھ من امروز تمام این قطعات مختلف از کتاب مقدس را بھ شما نشان می دھم.

اکنون بیایید بھ یوحنا فصل یک آیھ ٣ نگاه کنیم. 

٣ «ھمھ چیز بھ وسیلھ او آفریده شد و بدون او ھیچ چیز ساختھ نشد.» 

ھر سھ شخص تثلیث، از جملھ عیسی کالم زنده، در خلقت نقش داشتند. بھ پیدایش فصل یک آیھ ١ تا ٢ گوش دھید. 

١ «در ابتدا خدا آسمانھا و زمین را آفرید. 

 

٢ زمین بی شکل و خالی بود و تاریکی آبھای عمیق را پوشانده بود.  

و روح خدا بر سطح آب ھا معلق بود.»

آیات ١ تا ٢ می گوید کھ خدای پدر در ابتدا آنجا بود و روح خدا نیز آنجا بود. 

در آیات بعدی نیز خدای پسر، کالم زنده خدا را می بینیم. 

پیدایش فصل یک آیه ۳.

٣ «سپس خدا گفت: «نور باشد» و نور شد.» 

پیدایش فصل یک آیه ۶.

۶ «سپس خدا گفت: بگذار بین آبھا فاصلھ باشد…» 

پیدایش فصل یک آیه ۲۰

٢٠ «سپس خدا گفت: «آب ھا را از ماھی و حیات دیگر غوطھ ور کنید. بگذار آسمان از ھر نوع پرنده ای پر شود...” 

پیدایش فصل یک آیه ۲۶



٢۶ «سپس خدا گفت: «بیایید انسانھا را بھ صورت خود بسازیم تا شبیھ ما شوند.» 

خدا چگونھ ھمھ چیز را ساختھ است؟ حرف ھایی زد. ھمھ چیز بھ وسیلھ پسر خدا، کالم زنده، ساختھ شد. حال بیایید بھ یوحنا قصل یک آیھ ١۴ و ١٨

نگاه کنیم. 

١۴ «پس کالم انسان شد و خانھ خود را در میان ما ساخت. 

او سرشار از عشق و وفای بی پایان بود. 

و ما جالل او را دیدیم، جالل پسر یگانھ پدر.» 

١٨ «ھیچ کس خدا را ندیده است. 

اما یگانھ، کھ خود خداست، بھ قلب پدر نزدیک است. 

خدا را بھ ما وحى كرده است». 

عیسی انسان شد تا شخصیت و پیام خدا را برای جھان آشکار سازد. عیسی نیز انسان شد تا بتواند انسان ھایی مانند ما را نجات دھد. حال بیایید بھ

برخی از چیزھایی کھ عیسی در مورد الوھیت خود می گوید نگاه کنیم. 

برای مثال، عیسی گناھان را در لوقا فصل ۵ آیھ ٢٠ تا ٢١ می بخشد. 

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

 

٢١اّما فریسیان و معلمان شریعت با خود گفتند: «فکر می کند او کیست؟  

این کفر است! فقط خدا می تواند گناھان را ببخشد!»

عیسی دوباره گناھان را در لوقا فصل ٧ آیھ ۴٨ تا ۵٠ می بخشد. 

۴٨ «سپس عیسی بھ زن گفت: «گناھان تو آمرزیده شد.» 

۴٩ مردان سر سفره بھ یکدیگر گفتند: «این مرد کیست کھ برای آمرزش گناھان دور می گردد؟» 

۵٠ و عیسی بھ زن گفت: «ایمانت تو را نجات داد، با سالمتی برو.» 

آیا دیدی کھ مردم چگونھ بھ سخنان عیسی پاسخ دادند؟ در ھر دو حادثھ مردم می پرسند این مرد کیست؟ فکر میکنھ کیھ؟” آنھا می دانند کھ فقط خدا می

تواند گناھان را ببخشد. 

می خواھم در مورد بخشش مثالی بزنم. یعووی و کاشف، لطفا بیایید جلو؟ یعووی از تو می خواھم بھ صورت کاشف سیلی بزنی. سخت نیست، چون

او برادر شماست! باشھ. اون رو دیدی؟ یعووی بھ کاشف سیلی زد. یعووی، بھ من گوش کن. می بخشمت. 

کاشف چھ حسی داری؟ آیا بھ خاطر بخشیدن یعووی احساس بھتری دارید؟ اینجا چھ اشکالی دارد؟ من نمی توانم یعووی را ببخشم، زیرا یعووی بھ من

سیلی نزد. فقط کاشف می تواند یعووی را ببخشد. زیرا کاشف ھمان است کھ از گناه یاوی آسیب دیده است. 



چرا عیسی مرد را در لوقا ۵ و زن را در لوقا ٧ بخشید؟ عیسی کاری را انجام داد کھ فقط خدا می تواند انجام دھد، زیرا ھر گناھی توھین بھ خداست.

عیسی وقتی کاری کرد کھ فقط خدا می تواند انجام دھد، ادعا کرد کھ خداست. اشعیا نبی این آیات را در این باره نوشتھ است. 

در اشعیا فصل ۴٣ آیھ ٢۵ خدا می گوید: ٢۵ ”من - بلھ، من بھ تنھایی - گناھان شما را بھ خاطر خودم محو خواھم کرد و دیگر ھرگز بھ آنھا فکر

نخواھم کرد.” 

در اشعیا فصل ۴۴ آیھ ٢٢ خداوند می فرماید: «گناھان شما را مانند ابر از بین برده ام. من جنایات تو را مانند غبار صبح پراکنده کردم. آه، بھ سوی من

بازگرد، زیرا من بھای آزادی تو را پرداختھ ام.» 

عیسی بھای آن را پرداخت تا ما را از گناه و گناه رھایی بخشد. او می تواند گناھان شما را نیز ببخشد. او بھ عنوان نماینده انسانی ما درگذشت و برای

گناھان ما مجازات شد. و چون عیسی نیز خداست، تنھا مرگ او می تواند گناھان ما را محو کند. این صدای عیسی کالم خدا بود کھ در اشعیا فصل ۴۴

آیھ ٢٢ گفت: «گناھان تو را مانند ابر جارو کردم. من جنایات تو را مانند غبار صبح پراکنده کردم. آه، بھ سوی من بازگرد، زیرا من بھای آزادی تو

را پرداختھ ام.» آیا برای آزادی نزد عیسی آمده اید؟ آیا بھ مرگ و قیامت او برای آمرزش گناھان خود ایمان آورده اید؟ 

رومیان فصل ١٠ آیھ ٩ این وعده را بھ ما می دھد: 

«اگر با دھان خود اعالم کنی کھ عیسی خداوند است، 

و در دل خود ایمان بیاور کھ خداوند او را از مردگان زنده کرد، نجات خواھی یافت». 

کافی نیست کھ عیسی را معلمی خوب یا یک نمونھ اخالقی خوب بدانیم. ما طبیعت گناھکاری داریم کھ باید بمیرد تا بتوانیم زندگی جدیدی دریافت کنیم

و در تقدس قدم برداریم. این دقیقاً ھمان چیزی است کھ عیسی از طریق مرگ و رستاخیز خود برای ما انجام داد. از آنجا کھ عیسی یک مرد است،

مرگ او مجازات گناه انسان را پرداخت. از آنجا کھ عیسی خداست، رستاخیز او رستاخیز روحانی ما را ممکن می سازد. اکنون بیایید بھ مکانی در

کتاب مقدس نگاه کنیم کھ در آن عیسی گفت کھ او با خدا برابر است. 

بھ آنچھ عیسی در متی فصل ١٠ آیھ ٣٧ گفت گوش دھید. 

٣٧ «اگر پدر یا مادرت را بیشتر از من دوست داری، الیق این نیستی کھ مال من باشی، یا اگر پسر یا دخترت را بیشتر از من دوست داری، الیق این

نیستی کھ مال من باشی.»

آیا می بینید کھ عیسی چھ می گوید؟ ١٠ فرمان بھ ما دستور می دھد کھ بھ والدین خود احترام بگذاریم. آنھا ھمچنین بھ ما دستور می دھند کھ خدا را

بیش از دیگران دوست داشتھ باشیم و عبادت کنیم. اما در متی فصل ١٠ آیھ ٣٧، عیسی بھ ما می گوید کھ باید او را بیشتر از والدین خود دوست داشتھ

باشیم. عیسی در اینجا مدعی امتیاز الھی است. یک انسان عادی ھرگز نباید جاللی را کھ فقط مخصوص خداست برای خود قایل شود. 

برای مثال، بھ آنچھ در اعمال رسوالن فصل ١٠ آیھ ٢۵ تا ٢۶ رخ داد گوش دھید. 

٢۵ «وقتی پطرس وارد خانھ اش شد، کورنلیوس بھ پای او افتاد و او را پرستش کرد. 

٢۶اّما پطرس او را باال کشید و گفت: «برخیز، من ھم مثل تو انسانی ھستم!» 



پطرس عبادت را نپذیرفت. اما در فرازھای بعدی عیسی عبادت انسان ھا را می پذیرد. 

متی فصل ۲ آیه ۱۱.

١١ «پس بھ داخل خانھ رفتند و طفل را با مادرش مریم دیدند و بھ زمین افتادند و او را پرستش کردند. سپس گنجینھ ھای خود را باز کردند و ھدایایی،

طال و کندر و مر را بھ او تقدیم کردند.» 

متی فصل ۱۴ آیه ۳۲ تا ۳۳.

٣٢ «و چون سوار قایق شدند، باد قطع شد. 

٣٣ و کسانی کھ در قایق بودند او را پرستش کردند و گفتند: «بھ راستی کھ تو پسر خدا ھستی.» 

متی فصل ۲۸ آیه ۸ تا ۹.

٨ «پس با ترس و شادی بھ سرعت از قبر بیرون رفتند و دویدند تا بھ شاگردانش خبر دھند. 

٩ و اینک عیسی آنھا را مالقات کرد و گفت: ”سالم!” و برآمدند و پاھای او را گرفتند و او را پرستش کردند.» 

می خواھم بھ یک قسمت دیگر با شما نگاه کنم، جایی کھ عیسی نام مقدس خدا را برای خود بھ کار برد. در یوحنا فصل ٨ آیھ ۵١ تا ۵٩ عیسی با برخی

از رھبران مذھبی در اورشلیم صحبت میکند. عیسی بھ آنھا گفت: ۵١ «بھ راستی بھ شما می گویم، ھر کھ از کالم من اطاعت کند ھرگز مرگ نخواھد

دید.» 

 

۵٢ در این ھنگام فریاد زدند: «اکنون می دانیم کھ شما جن زده ھستید!  

ابراھیم و انبیا مردند، اما تو می گویی کھ ھر کھ از کالم تو اطاعت کند ھرگز طعم مرگ را نخواھد چشید.

 

۵٣ آیا تو از پدر ما ابراھیم بزرگتر ھستی؟  

او از دنیا رفت و پیامبران نیز از دنیا رفتند.  

فکر میکنی کی ھستی؟”

 

۵۴ عیسی در پاسخ گفت: «اگر خود را جالل دھم، جالل من معنایی ندارد.  

پدر من کھ شما او را خدای خود می دانید، کسی است کھ مرا جالل می دھد.

 

۵۵ اگر چھ شما او را نمی شناسید، من او را می شناسم.  

اگر بگویم این کار را نکردم، مثل شما دروغگو خواھم بود، اما او را می شناسم و از قولش اطاعت می کنم.

۵۶ پدرت ابراھیم از دیدن روز من خوشحال شد. او آن را دید و خوشحال شد.» 

۵٧ بھ او گفتند: «تو ھنوز پنجاه سالھ نشده ای و ابراھیم را دیده ای!» 

۵٨ عیسی پاسخ داد: «بھ راستی بھ شما می گویم، قبل از تولد ابراھیم، من ھستم!» 



۵٩ در این ھنگام، سنگ ھا را برداشتند تا او را سنگسار کنند، اما عیسی خود را پنھان کرد و از محوطھ معبد دور شد. 

کودکان خردسال در مدرسھ در مورد زمان گذشتھ و حال یاد می گیرند. آیھ ۵٨ باید برای گوش ما عجیب باشد. عیسی نمی گوید، ”قبل از تولد

ابراھیم، من بودم.” عیسی می گوید: ”من ھستم!” این نام الھی خداوند است. شما ممکن است بھ یاد داشتھ باشید کھ خداوند وقتی بھ موسی ظاھر شد چھ

گفت. بھ خروج قصل ٣ آیھ ١٣ تا ١۴ گوش دھید. 

١٣ اما موسی اعتراض کرد و گفت: «اگر نزد قوم اسرائیل بروم و بھ آنھا بگویم کھ خدای اجداد شما مرا نزد شما فرستاده است، از من خواھند پرسید.

نام او چیست؟ پس من بھ آنھا چھ بگویم؟”

 

١۴خداوند بھ موسی پاسخ داد: «من ھمانی ھستم کھ ھستم.  

این را بھ قوم اسرائیل بگو: من ھستم، مرا نزد شما فرستاده است.»

وقتی عیسی گفت: ”من ھستم” از نام شخصی خدا استفاده می کرد. بھ ھمین دلیل جمعیت برای اعدام او سنگ برداشتند. عیسی ادعا می کرد کھ

خداست. برخی می گویند کھ عیسی خود را خدا نمی دانست. اما ھمانطور کھ در این قسمت ھا دیدیم، عیسی بھ وضوح معتقد بود کھ او خداست. 

نمی دانم گروه ایرلندی U2 را می شناسید یا نھ؟ آنھا یکی از موارد مورد عالقھ من ھستند. خواننده اصلی آنھا بونو نام دارد. بھ آنچھ بونو گفت گوش

کن. 

”من فکر می کنم یک سوال تعیین کننده برای یک مسیحی این است: ”مسیح کھ بود؟” فکر نمی کنم با گفتن اینکھ او یک متفکر بزرگ یا فیلسوف

بزرگ بود، بھ راحتی ناامید شوید. چون دور می رفت و می گفت کھ او مسیح است. بھ ھمین دلیل او را بھ صلیب کشیدند. او بھ صلیب کشیده شد زیرا

می گفت پسر خداست. پس او یا پسر خدا بود یا دیوانھ بود. بھ سختی می توانم قبول کنم کھ میلیون ھا و میلیون ھا زندگی، نیمی از زمین، بھ مدت دو

ھزار سال تحت تأثیر و الھام گیری قرار گرفتھ اند.» 

دوستان من، عیسی مورد پرستش قرار گرفت. عیسی گناھان را بخشید. عیسی نام الھی «من ھستم» را برای خود بھ کار برد. عیسی مردم را دعوت

کرد تا برای او دعا کنند. عیسی آینده را پیش بینی کرد و قلب و ذھن مردم را خواند. عیسی طوفان ھا را آرام کرد و بیماران را شفا داد و مردگان را

زنده کرد. آیا عیسی دیوانھ بود یا خدا بود؟ 

ھمھ این اتفاقات در جوامع کوچک رخ داده است. اورشلیم شھر کوچکی بود و عیسی در روستاھای ناصره خدمات زیادی انجام داد. مردم عیسی را

می شناختند. آنھا جذامیان و نابینایان را می شناختند کھ شفا یافتھ بودند. آنھا چیزھایی را کھ اتفاق افتاده بود دیدند. عیسی گفت کھ او خداست و کارھایی

را انجام داد کھ فقط خدا می تواند انجام دھد. اگر دروغ می گفت یا تظاھر می کرد، ھمسایگانش حقیقت را می دانستند. اما عیسی دروغ نمی گفت و

دیوانھ ھم نبود. بھ ھمین دلیل است کھ ھزاران نفر ٢٠٠٠ سال پیش بھ او ایمان آوردند. 

و بھ ھمین دلیل است کھ ما امروز نیز می توانیم بھ عیسی ایمان داشتھ باشیم. زیرا کالم خدا حقیقت را برای ما آشکار می کند و روح القدس قلب ما را

برای درک و ایمان می گشاید. عیسی نجات دھنده و خداوند است. او بره خداست کھ گناھان جھان را می برد. او سزاوار عبادت و دعای ماست. دعای

پایانی ما ما را بھ حقیقت خدا از کولسیان 2 و 3 تشویق می کند. 



دعای پایانی 

کولسیان فصل ۲ آیه ۸ تا ۹

٨ اجازه ندھید کسی شما را با فلسفھ ھای پوچ و مزخرفات بلند آوازه ای کھ از تفکر انسانی و قدرت ھای روحانی این جھان سرچشمھ می گیرد، بھ جای

مسیح، اسیر کند.

٩ زیرا در مسیح تمام پری خدا در بدن انسان زنده است. 

کولسیان فصل ۳ آیه ۱ تا ۳

١ از آنجایی کھ با مسیح بھ زندگی جدید برخاستھ اید، بھ واقعیت ھای بھشتی توجھ کنید، جایی کھ مسیح در جایگاه افتخار در دست راست خدا نشستھ

است.

٢ بھ چیزھای آسمانی بیندیشید، نھ بھ چیزھای زمینی. 

٣ زیرا برای این زندگی مردید و زندگی واقعی شما با مسیح در خدا پنھان است. 

کولسیان فصل سه آیه ۱۶ تا ۱۷

 

16 اجازه دھید پیام مسیح، با تمام غنای آن، زندگی شما را پر کند.  

با تمام خردی کھ می دھد بھ یکدیگر آموزش دھید و نصیحت کنید.  

با قلبھای سپاسگزار برای خدا مزمور و سرود و سرودھای روحانی بخوانید.

17 و ھر چھ می کنید یا می گویید، آن را بھ عنوان نماینده عیسی خداوند انجام دھید و بھ وسیلھ او خدای پدر را شکر کنید.  

آمین

One Voice Fellowship


