
خدا ما را در مسیح عیسی برگزید
افسسیان فصل ١ آیھ ٣ تا ١٢

وعظ برای ٣ ژوئیھ ٢٠٢٢

کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات مذھبی شھر جدید ھستیم، زیرا خالصھ ای عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. حاال سوال ٢٧ را می خوانم و بعد جواب را

با ھم می خوانیم. 

سؤال ۲۷: آیا همه مردم، همانطور که به وسیله آدم گم شدند، به
وسیله عی�� نجات یافتند؟

نه، فقط کسانی که از طرف خدا انتخاب شده و با ایمان با مسیح متحد شده اند.

با این حال، خداوند در رحمت خود، فیض مشترک را حتی به کسانی که برگزیده نیستند، با مهار آثار
گناه و امکان بخشیدن به کارهای فرهنگی برای سعادت انسان نشان می دهد.

مقدمھ 

سوال ٢٧ در مورد حقیقتی صحبت می کند کھ ما را ناراحت می کند. ھمھ نجات نمی یابند. ھمھ بھ بھشت نخواھند رفت. جھنم واقعی است و گناه ما بھ این معنی

است کھ برای ھمیشھ از خدا جدا می شویم مگر اینکھ توسط عیسی نجات پیدا کنیم. اگر مسیحی ھستید، بھ این دلیل است کھ خداوند شما را در عشق انتخاب کرده

است. نکتھ اصلی تدریس امروز و قسمتی است کھ اکنون خواھیم خواند. 



افسسیان فصل ١ آیھ ٣ تا ١٢ 

٣ متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح کھ ما را در مسیح با ھر برکت روحانی در مکان ھای آسمانی برکت داده است. 

 

۴ھمانطور کھ قبل از تأسیس جھان ما را در او برگزید تا در حضور او مقدس و بی عیب

باشیم.

۵ او با محبت ما را مقدر کرد تا بھ واسطھ عیسی مسیح بھ عنوان پسری، برحسب اراده اش، برای خود فرزندخواندگی کنیم. 

۶ بھ ستایش فیض باشکوه او کھ با آن ما را در معشوق برکت داده است. 

٧ ما در او بھ واسطھ ی خون او فدیھ داریم، و آمرزش گناھان خود را برحسب غنای فیض او، 

٨ کھ او با تمام خرد و بصیرت بر ما افراط کرد 

٩ راز اراده خود را برحسب ھدف خود کھ در مسیح بیان کرد، بھ ما می شناساند 

١٠ بھ عنوان برنامھ ای برای کامل بودن زمان، تا ھمھ چیز را در او متحد کند، چیزھای آسمانی و چیزھای روی زمین. 

١١ ما در او میراثی بھ دست آوردیم کھ از پیش مقدر شده بودیم بر حسب مقصود کسی کھ ھمھ چیز را مطابق با مشورت اراده خود انجام می دھد. 

١٢ تا ما كھ اولین امید بھ مسیح بودیم در ستایش جالل او باشیم. 

با ھم اشعیا فصل 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 

ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما می پرستیم زیرا تو سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح القدس، لطفاً قلب

و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

سوال تعلیمی امروز ما این سوال را مطرح می کند کھ آیا ھمھ از طریق عیسی نجات می یابند؟ فکر می کنم عقل سلیم جواب این سوال را برای ما می دھد. ما بھ

اطراف نگاه می کنیم و می بینیم کھ بسیاری از مردم پیرو عیسی نیستند. چرا؟ یوحنا فصل ٣ آیھ ١۶ می گوید: 

١۶زیرا خدا جھان را چنان محبت کرد کھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نگردد بلکھ حیات جاودانی داشتھ باشد. 

عیسی بدھی را پرداخت کرد کھ مدیونش نبود، زیرا ما بدھی داشتیم کھ نمی توانستیم بپردازیم. زندگی ابدی برای ھر کسی کھ معتقد است عیسی این کار را برای

شما انجام داده است در دسترس است. اما چرا میلیاردھا نفر در جھان خارج از خانواده خدا ھستند؟ شاید ما از آنھا باھوش تر باشیم؟ خیر شاید ما مردم بھتری از

آنھا باشیم. نھ، قطعا این درست نیست. چرا برخی از مردم از طریق ایمان بھ عیسی با خدا رابطھ ابدی دارند و برخی نھ؟ پولس رسول در افسسیان 1 بھ ما می

گوید کھ خدا ما را در عشق برگزید. 

نکتھ اول. خداوند فرزندان خود را با عشق انتخاب کرد. 

چرا خداوند عده ای را انتخاب کرد و برخی را انتخاب نکرد؟ ما نمی دانیم. ما نمی توانیم بدانیم. اما کالم خدا بھ وضوح می آموزد کھ او در این قسمت و در موارد



دیگر چنین می کند. 

بھ آنچھ عیسی در یوحنا فصل ۶ آیھ ۶٣ تا ۶۵ گفت گوش دھید. 

 

۶٣ «روح بھ تنھایی حیات جاودانی می بخشد.  

تالش انسان ھیچ نتیجھ ای ندارد.  

و ھمان کلماتی کھ با شما گفتم روح و زندگی است.

 

۶۴ اما برخی از شما بھ من ایمان ندارید.»  

(زیرا عیسی از ابتدا می دانست کھ کدام ھا ایمان نمی آورند، و می دانست کھ چھ کسی بھ او خیانت خواھد کرد.)

۶۵ سپس گفت: «بھ ھمین دلیل گفتم مردم نمی توانند نزد من بیایند مگر اینکھ پدر آنھا را بھ من بدھد.» 

آیا کلمھ «نمی توان» را در آیھ ۶۵ می بینید؟ در متن اصلی، این کلمھ یونانی در اینجا بھ معنای ”ناتوان است” است. این فعل در مورد توانایی یا قدرت انجام کاری

است. ھیچ کس، مرد یا زن یا کودک، توانایی آمدن نزد عیسی را ندارد مگر اینکھ خدای پدر کاری انجام دھد. 

این برای درک الزم است وگرنھ ھیچ چیز دیگری کھ من می گویم منطقی نخواھد بود. من می دانم کھ وقتی مسیحی شدید تصمیم گرفتید از عیسی پیروی کنید.

بسیاری از ما زمانی را بھ یاد می آوریم کھ بھ عیسی اعتماد کردیم. من ٢٨ سالھ بودم. زمان، مکان و شرایط را بھ خوبی بھ یاد دارم. بھ یاد دارم کھ زانو زدم و

گفتم: ”عیسی، لطفاً زندگی من را بھ دست بگیر و پروردگار من باش.” 

چرا تصمیم گرفتم از عیسی پیروی کنم؟ ممکن است بگویید: ”خب کریس، دیدی کھ گناھکار بودی و بھ یک ناجی نیاز داشتی.” خوب، اما من قبال یک آتئیست

بودم. چھ چیزی تغییر کرد، تا بتوانم بفھمم کھ عیسی تنھا کسی بود کھ می توانست مرا نجات دھد؟ خدا دلم را عوض کرد خدا بھ من چشم داد تا عمق و ماھیت گناھم

را ببینم. او ھمچنین از طریق سخنان دوستان و کتاب مقدس بھ من نشان داد کھ عیسی تنھا امید گناھکاران است. این نکتھ است، خدا اول عمل کرد. خداوند در قلب

و ذھن من حرکت کرد تا حقیقت را بھ من نشان دھد. و سپس با ایمان پاسخ دادم و تصمیم گرفتم. 

ما قبالً از مزمور ٨٠ در مراسم عبادت خود استفاده می کردیم. بشنوید و بشنوید کھ کالم خدا در مورد چگونگی نجات مردم چھ می گوید. مزمور فصل ٨٠ آیھ ١٧

تا ١٩. 

١٧ «مردی را کھ دوستش دارید، پسر دلخواه خود را تقویت کنید. 

 

١٨ پس دیگر ھرگز شما را ترک نخواھیم کرد.  

ما را زنده کن تا بتوانیم یک بار دیگر نام تو را صدا کنیم.

 

١٩ ای خداوند خدای لشکریان آسمان، ما را دوباره بھ سوی خود بازگردان.  

صورتت را بر ما بدرخش.  

تنھا در این صورت است کھ ما نجات خواھیم یافت.»

دوستان من، قبل از اینکھ نجات پیدا کنیم، خداوند دل ما را بھ سوی خودش می گرداند. این ھمان چیزی است کھ از عیسی در یوحنا فصل ۶ آیھ ۶۵ شنیدیم. عیسی

۶۵ گفت: ”مردم نمی توانند نزد من بیایند مگر اینکھ پدر آنھا را بھ من بدھد.” 



کلمھ «مگر» بھ این معناست کھ یک چیز باید قبل از وقوع دومین اتفاق بیفتد. تا فر را روشن نکنید، نان پختھ نمی شود. تا تو ماشین بنزین نزنی ماشین نمیتونھ بره.

عیسی ھمچنین از کلمھ ”مگر” در یوحنا فصل ٣ آیھ ٣ استفاده کرد. عیسی بھ نیقودیموس 3 گفت: «بھ راستی، بھ راستی بھ شما می گویم، اگر کسی از نو متولد

نشود، نمی تواند ملکوت خدا را ببیند.» 

برای تولد دوباره، پدر روح القدس را فرستاد و بھ ما چشمانی روحانی داد تا ببینیم. تا زمانی کھ روح القدس عطای ایمان را در قلب ما قرار ندھد، نمی توانیم نزد

عیسی آمده و ملکوت خدا را ببینیم. 

اگر آنچھ را کھ تا بھ حال گفتھ ام می فھمید و می پذیرید، پس دکترین جبر گام بزرگی نیست. مقصد جایی است کھ می روید. اگر می خواھید بھ شھر نیویورک بروید،

آن مقصد را در برنامھ نقشھ تلفن خود قرار دھید. شما برنامھ ریزی سفر خود را برای رسیدن بھ مقصد درست انجام می دھید. کلمھ جبر بھ این معنی است کھ

خداوند مقصد روح شما را قبل از شروع سفر شما بر روی زمین برنامھ ریزی کرده است. 

خدا خیلی وقت پیش تصمیم گرفت در زندگی من و شما عمل کنم. آیھ ۴ می گوید ”او ما را در او پیش از بنای جھان برگزید.” قبل از اینکھ آدم و حوا ساختھ شوند،

خداوند ما را انتخاب کرد تا در خانواده او باشیم. من نمی توانم بھ شما بگویم تاریخ چھ زمانی بود. من نمی توانم ھمھ چیز را در مورد آن توضیح دھم. اما بھ

وضوح در کالم خدا آموزش داده شده است. و این بر نحوه زندگی ما در این کلیسا تأثیر می گذارد. بھ ھمین دلیل فکر می کنم خوب است کھ آن را مطالعھ کنیم. 

برای مسیحی بودن یا عضویت در این کلیسا نیازی بھ درک سرنوشت ندارید. این چیزی است کھ می تواند گیج کننده باشد، و چیزی است کھ ما در تالش برای

باور کردن آن ھستیم. ما در افسسیان فصل ١ آیھ ٩تا ١٠ دیدیم کھ این چیزھا یک راز است. 

٩« راز اراده خود را برحسب ھدف خود کھ در مسیح بیان کرد بھ ما می شناساند. 

١٠ بھ عنوان یک برنامھ برای زمان کامل.” 

مسیحیان خوب در مورد دکترین جبر یا انتخاب نظرات متفاوتی دارند. اشکالی ندارد. اما وقتی عشق فعاالنھ خدا را درک می کنیم، امید و قدردانی و شادی زیادی

بھ ما می دھد. 

من می دانم کھ ما از این ایده کھ خدا انتخاب می کند کھ در قلب برخی افراد کار کند و نھ برخی دیگر، ناراحت ھستیم. ما ناامیدانھ برای دوستان و خانواده خود کھ

بھ عیسی ایمان ندارند دعا می کنیم. چرا دعا میکنیم؟ زیرا می دانیم کھ خدا باید کاری کند تا آنھا ایمان بیاورند. خدا باید اول یھ کاری تو دل و فکرشون انجام بده. 

من می خواھم دوباره بھ برخی از آیات متن امروز نگاه کنم. از شما می خواھم بھ افعال توجھ کنید. 

افسسیان قصل١ آیھ ٣ تا ٨  

آیھ ٣ ”خدا ما را در مسیح برکت داد” 

آیھ ۴ ”او ما را در مسیح قبل از تأسیس جھان برگزید.” 

آیھ ۵ ”در عشق ما را برای فرزندخواندگی برای خود مقدر کرد” 

آیھ ۶ ”او ما را در معشوق برکت داده است.” 

آیات ٧ و ٨ ”ثروت فیض خود را بر ما افراشتھ است”



چھ کسی در این جمالت عمل می کند؟ خدا فردی فعال است کھ در زندگی ما کار می کند. بھ پولس رسول فکر کنید کھ نامھ ای را کھ او نوشتھ امروز می خوانیم .

نام او قبالً شائول بود. شائول دشمن مسیحیان بود و آنھا را بھ زندان انداخت. او اعدام آنھا را تایید کرد. شائول در کتاب مقدس متخصص بود. اما شائول نسبت بھ

انجیل نابینا می ماند، مگر اینکھ خدا چشمانی بھ او می داد تا عیسی را بھ عنوان نجات دھنده ببیند. و سپس عیسی بر شائول ظاھر شد و نوری درخشان او را از

اسبش درآورد. روح القدس چشمان شائول را باز کرد. خدا او را بھ پولس تغییر نام داد و او نویسنده بیشتر عھد جدید شد. اما ابتدا خدا باید کاری می کرد. پولس

نمی توانست نظر خود را تغییر دھد، مگر اینکھ خدا ابتدا قلب او را تغییر دھد. 

خدا پولس را بھ جای دیگر فریسیان در اورشلیم برگزید. خداوند یعقوب را برگزید و نھ برادرش عیسو را. خداوند داوود را بھ پادشاھی برگزید و برادران

بزرگترش را نادیده گرفت. من مطمئن ھستم کھ برادران داوود از این کھ کوچکترین و کوچکترین آنھا پادشاه شد خوششان نیامد. 

چرا خدا آن مردان را انتخاب کرد و دیگران را انتخاب نکرد؟ من نمی دانم. چرا خدا مرا نجات داد نھ اعضای خانواده ام را کھ دوستشان دارم؟ من نمی دانم. اما

وقتی انجیل را با اعضای خانواده ام بھ اشتراک می گذارم، این حقیقت برای من مفید است. اگر بدون کمک خدا می توانند ایمان بیاورند، فشار زیادی روی من و آنھا

وجود دارد. آیا شما آن را می بینید؟ 

اگر ممکن است عمویم با تالش انسانی مسیحی شود، سعی می کنم انجیل را کامل توضیح دھم. و من فکر می کنم کھ شکست خوردم اگر عمویم ایمان نیاورد. اما

اگر بدانم کھ فقط خدا می تواند دل او را تغییر دھد، دعا می کنم. بلھ، من انجیل را با عمویم در میان خواھم گذاشت. اما من انجیل را با امید و اطمینان بھ خداوند بھ

اشتراک می گذارم. زیرا خدا می تواند از دعاھای من و سخنان من در مورد عیسی برای تغییر قلب عمویم استفاده کند. نتایج بھ خدا بستگی دارد نھ بھ من. و این بھ

من آرامش و امید زیادی می دھد. 

نکتھ دوم. فرزندان برگزیده دیگران را دوست دارند. 

باور بھ اینکھ خداوند ما را بھ عنوان فرزندان خود انتخاب کرده است بھ روابط ما با دیگران کمک می کند. بھ خصوص افرادی کھ با ما متفاوت ھستند. اگر الیق

رستگاری، حتی اندکی بودید، ممکن است فکر کنید بھتر از دیگران ھستید. آیا خداوند شما را با دیگران مقایسھ کرده و بھ این نتیجھ رسیده است کھ شما شایستگی

بیشتری برای فرزند او دارید؟ خیر 

بھ اول قرنتیان فصل ١ آیھ ٢۶ تا ٣١ گوش دھید. 

٢۶، برادران و خواھران عزیز، بھ خاطر داشتھ باشید کھ تعداد کمی از شما در چشم جھان عاقل یا قدرتمند یا ثروتمند بودید کھ خدا شما را فراخواند. 

 

٢٧ در عوض، خدا چیزھایی را انتخاب کرد کھ جھان احمقانھ می داند تا کسانی را کھ خود را عاقل می دانند شرمنده کند.  

و چیزھایی را انتخاب کرد کھ برای شرمساری قدرتمندان ناتوان ھستند.

٢٨خدا چیزھایی را انتخاب کرد کھ دنیا آنھا را تحقیر می کرد، چیزھایی کھ اصالً ھیچ شمرده می شدند، و از آنھا استفاده کرد تا آنچھ را کھ جھان مھم می داند نابود

کند.

٢٩ در نتیجھ، ھیچ کس ھرگز نمی تواند در حضور خدا بھ خود ببالد. 



 

٣٠ خدا شما را با مسیح عیسی متحد کرده است.  

بھ نفع ما، خدا او را بھ عنوان حکمت آفرید.  

مسیح ما را با خدا درست کرد. او ما را پاک و مقدس کرد و ما را از گناه رھایی بخشید.

٣١ بنابراین، ھمانطور کھ کتاب مقدس می گوید: «اگر می خواھید فخر کنید، فقط بھ خداوند افتخار کنید.» 

آیا خداوند رفتار شما را ارزیابی کرد و بھ این نتیجھ رسید کھ شما مستحق نجات ھستید؟ خیر آیا او دیگرانی را دید کھ رفتار بدتری داشتند و بھ این نتیجھ رسید کھ

واجد شرایط نیستند؟ خیر خداوند گناھکاران احمقی مانند ما را برگزید. 

آیا فکر می کنید کھ غیر مسیحیان از شما کمتر باھوش ھستند یا گناه کمتری دارند؟ میدونم کھ اینطوری فکر نمیکنی اما اگر فکر می کنید کھ خدا را انتخاب کرده اید،

وسوسھ می شوید کھ نسبت بھ سایر افرادی کھ این انتخاب را انجام نداده اند، احساس برتری کنید. اما اگر بدانی کھ وقتی خدا تو را برگزید بی لیاقت، احمق و ضعیف

بودی، از ھیچ کس برتری. درک این موضوع در کلیسایی مانند One Voice Fellowship بسیار مفید است. وقتی با ھم درگیری داریم یادمان می آید کھ خداوند

ما را برادر و خواھر قرار داده است. 

چند نفر از شما اعضای خانواده خود را انتخاب کردید؟ آیا بھ Amazon.com رفتید و «برادر خوب» یا «خواھر بزرگ» را جستجو کردید؟ خیر ما نمی توانیم

والدین یا خواھر و برادرمان را انتخاب کنیم. اما ما یک انتخاب داریم. ما می توانیم خواھر و برادرھایمان را کھ بھ ما داده شده اند دوست داشتھ باشیم و بپذیریم.

این خانواده کلیسا شامل افرادی از ھر گوشھ جھان است. ما آداب و رسوم و ترجیحات و عادات گناه آلود متفاوتی داریم. قرار است ھمدیگر را توھین و ناامید کنیم.

ما اصطکاک را تجربھ خواھیم کرد. 

رسالھ اول یوحنا فصل٣ آیھ ١۶ چنین می گوید: 

 

١۶ «ما می دانیم عشق واقعی چیست زیرا عیسی جان خود را برای ما فدا کرد.  

پس ما نیز باید جان خود را برای برادران و خواھرانمان ببخشیم.»

خداوند افرادی را انتخاب نمی کند کھ الیق محبت او باشند. اگر این کار را می کرد، اصالً فرزندان خدا وجود نداشت! اما محبت خدا بھ قدری زیاد است کھ

انسانھای گناھکار دوست نداشتنی را انتخاب می کند و بھ آنھا چشم می دھد تا گناھانشان را ببینند و قلبشان را برای ایمان بھ عیسی می دھد. 

ما این تعلیم را در افسسیان فصل اول دیده ایم. ما آن را از عیسی در انجیل یوحنا شنیدیم. ما آن را در مزمور ٨٠ دیدیم. اکنون بھ این وعده ھای خدا از یک پیامبر

عھد عتیق در حزقیال فصل ٣۶ آیھ ٢۴ تا ٢٧ گوش دھید. 

خداوند می فرماید: ٢۴ «شما را از تمام قوم ھا جمع می کنم و بھ سرزمینتان بازمی گردانم. 

 

٢۵ آنگاه بر تو آب پاکیزه خواھم پاشید و پاک خواھی شد.  

پلیدی شما پاک خواھد شد و دیگر بت نخواھید پرستید.

 

٢۶ و بھ تو دل تازه ای خواھم بخشید و روح تازه ای در تو خواھم نھاد.  

من قلب سنگی و سرسخت تو را بیرون می آورم و قلبی مھربان و پاسخگو بھ تو می دھم.

٢٧ و روح خود را در تو خواھم نھاد تا از احکام من پیروی کنی و از احکام من اطاعت کنی.» 



ما در حزقیال ھمان الگویی را می بینیم کھ قبالً دیده بودیم. فرد فعال در این آیات کیست؟ خدا فعال است. ما منفعل ھستیم. خداست کھ می گوید قومش را جمع می

کنم. خداوند ما را از پلیدی و گناه شستشو خواھد داد. خداوند قلب و روح تازه ای بھ ما خواھد داد. حزقیال فصل ٢۶ آیھ ٢٧ واقعاً مھم است. ما می دانیم کھ باید از

احکام خدا پیروی کنیم و از قوانین او پیروی کنیم. اما آیھ ٢٧ می گوید: ”روح خود را در شما خواھم گذاشت تا از احکام من پیروی کنید.” 

ما در افسسیان فصل ١ آیھ ۴ ھمین را دیدیم. 

۴ «ھمانطور کھ قبل از تأسیس جھان ما را در او برگزید تا در حضور او مقدس و بی عیب باشیم.» 

دوستان من اطاعت ما نتیجھ کار خدا در ماست. خداوند ابتدا بھ ما قلب ھای جدید و روحی تازه می دھد. بعد از اینکھ او این کار را کرد، ما شروع بھ زندگی

متفاوتی می کنیم. ما از افراد متفاوت نمی ترسیم. ما ھمھ را دوست داریم، مخصوصاً در خانواده خدا، حتی افرادی کھ بسیار متفاوت ھستند. 

من در ابتدا گفتم کھ این دکترین انتخاب یا جبر می تواند گیج کننده باشد. بسیاری از مسیحیان در این مورد نظرات متفاوتی دارند. اشکالی ندارد. با این حال اجازه

دھید این سواالت را از شما بپرسم. آیا شما معتقدید کھ خدا شما را تنھا با فیض نجات داد؟ آیا شما معتقدید کھ کاری برای الیق رستگاری انجام نداده اید؟ آیا باور

دارید کھ عیسی مرد تا شما را از گناه و گناه پاک کند؟ آیا شما معتقدید کھ عیسی زندگی کاملی داشتھ است و شما اعتبار آن زندگی کامل را دارید؟ خوب این تمام

چیزی است کھ ما می خواھیم. ما تنھا توسط مسیح، تنھا از طریق ایمان، تنھا با فیض نجات یافتھ ایم. پس خداوند شایستھ توکل و طاعت و عبادت ماست. و ما باید

ھمدیگر را فروتنانھ و سخاوتمندانھ دوست داشتھ باشیم زیرا عیسی اینگونھ دوست داشتیم. حاال با ھم براش دعا کنیم 

عیسی، تو نجات دھنده ای ھستی کھ بھشت را ترک کرد تا ما را نجات دھد. تو مجبور نبودی اما تو ھمان شبان خوب ھستی. شما ٩٩ را رھا کردید تا بیایید و من و

برادران و خواھرانم را نجات دھید. ما نمی فھمیم کھ چرا ما را دوست داشتھ باشی و برای ما بمیری. اما ما عشق و نجات شما را با قلبھای سپاسگزار دریافت می

کنیم. ما با شادی برای شما دعا می کنیم و می خوانیم. و ما بھ دنیا می رویم تا این خبر خوب را بھ دیگران بگوییم. زیرا ما اطمینان داریم کھ روح القدس در قلب و

ذھن میلیون ھا نفر در جھان کار می کند. او قلب آنھا را برای دریافت مژده با ایمان آماده می کند. لطفاً ھمسایگان و دوستان و خانواده ما را برای خیر و جالل خود

نجات دھید. ما این را بھ نام قدرتمند عیسی می پرسیم. آمین

One Voice Fellowship


