
ایمان خودرا از دست نده
خطبھ 31 ژوئیھ 2022

دوم تیموتائوس 4: 7-1

کشیش کریس سیکس

امروز بھ سؤال 31 از تعلیمات شھر جدید نگاه خواھیم کرد. پاسخ سوال 31 برای شما آشنا خواھد بود. من سوال را می خوانم و با ھم عقیده رسول را بھ زبان

خودمان می خوانیم. شما عقیده را بھ زبان خود در راھنمای پرستش خواھید یافت. بھ دنبال این نماد در راھنمای پرستش باشید. 

سؤال 31: ما با ایمان واقعی به چه چیزی اعتقاد داریم؟

ما به خدای پدر توانا، خالق آسمان و زمین ایمان داریم.

و در پ�� یگانه او خداوند ما عی�� مسیح که از روح القدس آبستن شد،

از مریم باکره به دنیا آمد، زیر دست پونتیوس پی��طس رنج کشید، مصلوب شد، درگذشت و به
خاک سپرده شد.

او به جهنم فرود آمد.

روز سوم او دوباره از مردگان برخاست.

او به آسمان با�� رفت و در دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است. از آنجا خواهد آمد تا
زنده ها و مردگان را داوری کند.

ما به روح القدس، کلیسای کاتولیک مقدس، اجتماع قدیسان، بخشش گناهان، رستاخیز بدن و
زندگی جاودانی ایمان داریم.

آموزش تعلیم و تربیت شھر جدید امسال در انجمن یک صدا برای ما بسیار مفید بوده است. این 52 پرسش و پاسخ ساده در مورد مھم ترین چیزھایی کھ مسیحیان

بھ آن اعتقاد دارند ارائھ می دھد. 



اعتقادنامھ رسول خالصھ ای کوتاه تر و بسیار قدیمی تر از ایمان مسیحی است. نمی دانیم کھ خود حواریون آن را نوشتھ اند یا نھ. شاید یکی دو قرن بعد از مرگ

رسوالن نوشتھ شده باشد. ما آن را عقیده رسوالن می نامیم زیرا بھ وضوح چیزھایی را کھ عیسی بھ رسوالن آموخت و آنچھ رسوالن بھ ایمانداران اولیھ آموختند

را نشان می دھد.

تقریباً 2000 سال است کھ مسیحیان در ھر نقطھ از جھان ھمان کلماتی را کھ ما یک دقیقھ پیش خواندیم، علناً بھ زبان آورده اند. بھ این دلیل کھ مسیحیت چیزی

نیست کھ ما خلق کنیم یا اختراع کنیم. ایمان ما چیزی است کھ از خدا و از مؤمنانی کھ قبل از ما زندگی می کردند دریافت می کنیم. ما واقعاً بدن مسیح ھستیم زیرا

با ایمان با عیسی متحد شده ایم و بھ یکدیگر متصل ھستیم. 

من فقط در ھفتھ گذشتھ در میشیگان با خانواده ام بودم. 40 نفر با ھم بودند. خالھ ھا، دایی ھا، دایی ھا، پدربزرگ ھا و مادربزرگ ھا، در یک خانواده متحد شده

اند. دیدن افراد زیادی کھ مدتھاست ندیده ام احساس خوبی داشتم. من احساس می کنم با ھر یک از آنھا ارتباط دارم، حتی زمانی کھ با ھم نیستیم، زیرا ما یک

خانواده ھستیم. 

اعتقادنامھ رسول مھم است زیرا بھ ما یادآوری می کند کھ ما بخشی از یک خانواده جھانی با میلیون ھا برادر و خواھر ھستیم. ھمانطور کھ می دانید، ادیان زیادی

در سراسر جھان وجود دارد و حتی نظرات متفاوتی در مورد دکترین مسیحی وجود دارد. این دلیل دیگری است کھ ما بھ اعتقادنامھ رسول نیاز داریم.

پولس رسول در حال نوشتن بھ تیموتاوس ، کشیش جوان کلیسای مسیحی در افسس است. پولس از کشیش تیموتاوس می خواھد کھ بھ کلیسای افسسی نحوه تشخیص

حقیقت را از دروغ بیاموزد. پولس می خواھد کھ این کلیسای جوان در درک خود از معنای شناخت و پیروی از عیسی قوی شود. 

من این آیات را بھ زبان انگلیسی می خوانم و بعد دعا می کنم. اگر از تبلت استفاده می کنید یا بھ یکی از چھار زبان روی صفحھ صحبت می کنید، می توانید متن را

بھ زبان زیبایی کھ خداوند بھ شما نعمت داده است بخوانید. 
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1 من شما را در حضور خدا و مسیح عیسی کھ باید زندگان و مردگان را و بر اساس ظھور و پادشاھی او داوری کند، امر می کنم. 

2 موعظھ کالم؛ ھمیشھ حاضر باش؛ با صبر و تعلیم کامل سرزنش، سرزنش و نصیحت کنید. 

3زیرا زمانی می آید کھ مردم تعلیم درست را تحمل نخواھند کرد، بلکھ با گوش ھای خارش دار، معلمانی برای خود جمع می کنند کھ مطابق با عالیق خود باشند. 

4 و از گوش دادن بھ حقیقت رویگردان خواھد شد و در افسانھ ھا سرگردان خواھد شد. 

5 و اما شما ھمیشھ ھوشیار باشید، رنج را تحمل کنید، کار مبشری را انجام دھید، خدمت خود را انجام دھید. 

6زیرا من قبالً بھ عنوان قربانی نوشیدنی ریختھ شده ام و زمان عزیمت من فرا رسیده است. 

 

7من مبارزه نیکو کرده ام، مسابقھ را تمام کرده ام، ایمان را حفظ

کرده ام.

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:



چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا محو 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 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 

بیایید دوباره بھ آیھ 1 نگاه کنیم: 

“1 من شما را در حضور خدا و مسیح عیسی کھ باید زندگان و مردگان و بر اساس ظھور و پادشاھی او داوری کند، سفارش می کنم.” 

پولس این جملھ را با اتھامی بھ تیموتائوس آغاز می کند. اتھام مانند دستور یا فرمانی است کھ افسر بھ سرباز می دھد. پولس این چیزھا را تنھا بر اساس اختیارات

خود نمی گوید. در قوانین یھود، دو شاھد در دادگاه الزم بود. پولس بھ تیموتائوس یادآوری می کند کھ خدای پدر و عیسی پسر خدمت تیموتائوس را مشاھده می

کنند. عیسی قاضی «زندگان و مردگان» است. پولس می داند کھ روزی عیسی ھر کاری را کھ پولس و تیموتائوس روی زمین انجام دادند را با ھدایا و فرصت

ھایی کھ خدا بھ آنھا داده ارزیابی خواھد کرد. عیسی نیز زندگی من و شما را ارزیابی خواھد کرد. 

آیا می دانی کھ خداوند ناظر آنچھ انجام می دھی است؟ در آمریکا، ما بھ آزادی ھای خود، بھ استقالل خود بسیار متعھد ھستیم. من می دانم کھ آزادی برای شما کھ

از کشورھای ستمگر آمده اید کھ آزادی شما را بھ شدت محدود کرده اند، نعمت و آرامش بزرگی است. ظلم شر است و آزادی خیر است. اما آزادی مطلق خوب

نیست. این ھمان چیزی است کھ قلب گناھکار ما واقعاً می خواھد. مشکالت ما از آنجا شروع می شود. ما پاسخگویی نمی خواھیم. ما می خواھیم خودمان تصمیم

بگیریم کھ چھ چیزی درست است. اما حقیقت اینگونھ نیست. حقیقت چیزی است کھ می توانیم دریافت کنیم یا می توانیم رد کنیم. اما حقیقت چیزی است کھ بھ ما می

رسد، نھ از ما. بھ ھمین دلیل است کھ آموزش خوب از کالم خدا برای سالمت معنوی ما بسیار مھم است. ما این را در دستورالعمل ھایی می بینیم کھ پولس در آیھ

2 بھ تیموتائوس می دھد. 

«2 کالم را موعظھ کن، در فصل و زمان آماده باش، توبیخ، سرزنش و نصیحت، با صبر و تعلیم کامل.» 

پولس در مورد نحوه کشیش شدن بھ تیموتاوس دستورات خاصی می دھد. و این آیات ھمچنین بھ ھمھ مسیحیان در مورد چگونگی پیام رسان حقیقت صحبت می

کند. ما باید ھمیشھ آماده بھ اشتراک گذاشتن انجیل باشیم و در آن خوب باشیم. گاھی اوقات فرصتی برای بھ اشتراک گذاشتن انجیل در زمانی می آید کھ ما آن را

دوست نداریم. یا با کسی کھ دوستش نداریم اما اگر خدا بھ ما این فرصت را بدھد کھ درباره عیسی بھ کسی بگوییم، باید «در فصل و خارج از فصل» آماده باشیم.

بھ ھمین دلیل است کھ اعتکاف کلیسای ما در 5 سپتامبر شامل زمانی برای یادگیری و تمرین بشارت خواھد بود. ما می خواھیم وقتی انجیل را با دیگران بھ

اشتراک می گذاریم، مطمئن باشیم. 

پولس ھمچنین سھ مسئولیت دیگر یک کشیش را بھ تیموتائوس می گوید. سرزنش کردن یک کلمھ رایج انگلیسی نیست. بھ معنای تصحیح یا جھت دادن است.

چوپان گوسفندان را بھ راه امن، بھ علف خوب راھنمایی می کند. یک کشیش قرار است مردم را بھ راه حقیقت ھدایت کند. 

توبیخ مسئولیت دوم است. اگر کسی بھ حقیقت گوش نمی دھد، ممکن است توبیخ الزم باشد. این کلمھ ای عاشقانھ است کھ برای جلب توجھ کسی کھ از راه امن

سرگردان است استفاده می شود. 



تلقین وظیفھ سوم است. این یعنی تشویق کردن. وقتی کسی را نصیحت می کنید، خوب و درست را بھ او یادآوری می کنید. شما آنھا را تشویق می کنید کھ از قلب

خدا پیروی کنند، نھ از قلب خود. پولس در آیات 1 و 2 تیموتائوس را تشویق می کند. پولس بھ تیموتائوس می گوید کھ باید آماده پاسخگویی بھ افراد مختلف و

موقعیت ھای مختلف باشد. گاھی اوقات انسان می داند کھ باید چھ کار کند و نیاز بھ تشویق دارد. در مواقع دیگر مردم نیاز بھ سرزنش دارند. آنھا برای اصالح و

راھنمایی نیاز بھ یک کالم مالیم دارند. 

اما گاھی اوقات شما قبالً کسی را اصالح کرده اید و او بھ ھمان کار ادامھ می دھد. آن وقت است کھ آنھا نیاز بھ سرزنش دارند کھ با صبر و عشق تحویل داده شود.

در اینجا یک مثال است. اگر نائومی از من بخواھد کھ چمدانم را بعد از تعطیالتمان باز کنم، بھ من یادآوری می کند کھ چمدان من در کف اتاق خوابمان بھ ھم

ریختھ است. او مرا تشویق می کند کھ کاری را کھ می دانم درست است انجام دھم. 

اگر بعد از یک ھفتھ چمدان من ھمچنان روی زمین باشد چھ؟ قول دادم کنار بگذارم، اما این کار را نکردم. سپس نائومی حق دارد مرا سرزنش کند. او می تواند

بگوید: ”شوھر محبوب من! میدونی چقدر ناراحتم وقتی اتاقمون بھم ریختھ. قول داده بودی چمدانت را باز کنی چرا نسبت بھ درخواست من بی احساس ھستید؟”

این یک مثال خنده دار است، شاید. 

در اینجا در فصل 4، پل در مورد چیزی جدی تر از یک چمدان صحبت می کند. پولس می داند کھ مردم افسس گناھکارانھ زندگی می کنند و بھ دیگران نیز

می آموزند کھ ھمین کار را انجام دھند. آنھا باید اصالح شوند، و گاھی اوقات مورد سرزنش قرار گیرند. بیایید با ھم بھ آیات 3 و 4 نگاه کنیم. 

«3زیرا زمانی می آید کھ مردم تعلیم درست را تحمل نخواھند کرد، بلکھ با گوش ھای خارش دار، معلمانی برای خود جمع می کنند کھ مطابق با عالیق خود باشند. 

4 و از گوش دادن بھ حقیقت رویگردان خواھد شد و در افسانھ ھا سرگردان خواھد شد.» 

پولس در آیات 1 و 2 بھ تیموتائوس گفت کھ او مسئول آنچھ می گوید و تعلیم می دھد است. پولس در آیات 3 و 4 می گوید کھ مخاطب نیز مسئول است. تیموتائوس

حقیقت را تعلیم خواھد داد، اما برخی از مردم نمی خواھند بھ آموزش صحیح او گوش دھند. در زبان انگلیسی “sound learning” بھ معنای ”آموزش واقعی” یا

”آموزش خوب” است. چرا فکر می کنید مردم گاھی اوقات آموزش واقعی را تحمل نمی کنند؟ زیرا در این صورت آنھا مسئول ھستند. 

اگر بھ نوجوانم بگویم: ”اتاقت بھ ھم ریختھ است” ممکن است بگوید ”نھ اینطور نیست!” چرا؟ چون اگر قبول کند کھ اتاقش بھ ھم ریختھ است، حاال مسئولیت

دارد. آیا می بینید کھ چگونھ کار می کند؟ اگر نوجوان بتواند حقیقت را انکار کند، مجبور نیست وظیفھ نظافت اتاق خود را بپذیرد. 

بزرگساالن نیز ھمین کار را می کنند. 250 سال در این کشور داشتن برده قانونی بود. میلیون ھا آفریقایی در اینجا بھ بردگی درآمدند. با این حال، ھمھ ما در درون

می دانیم کھ داشتن یک انسان دیگر اشتباه است. زیرا قانون اخالقی خداوند بر دل ما نوشتھ شده است. اما برده داران پول زیادی بھ دست می آوردند. آنھا نمی

خواستند باور کنند کھ برده داری اشتباه است، ھمانطور کھ نوجوان من نمی خواھد اعتراف کند کھ اتاقش بھ ھم ریختھ است. زیرا در این صورت شما مسئول می

شوید. 

در ایاالت متحده، آفریقای جنوبی و سایر کشورھا، برده داران کشیشان و معلمانی را یافتند کھ «مطابق با عالیق خود باشند» ھمانطور کھ آیھ 3 می گوید. در این

اسالید می توانید ببینید کھ چگونھ مردم دو انتخاب دارند. آنھا می توانند در راه حقیقت قدم بردارند و بھ سخنان معلمان مؤمن گوش فرا دھند. اما ”گوش ھای خارش

دار” آنھا می خواھند بشنوند کھ کسی می گوید: ”بردگی گناه نیست، خوب است که دیگران را در اختیار داشته باشیم.” آیا می توانم یک مثال



دیگر از زمان کنونی خود را بیان کنم؟ 

ازدواج یک رابطھ عھدی است کھ خداوند برای زن و مرد آفریده است. خدا در پیدایش 2:24 گفت: ”پس مرد پدر و مادر خود را ترک خواھد کرد و به

ھمسر خود چنگ خواھد زد و آنھا یک تن خواھند شد.” ازدواج زن و مرد طرح خداست. زمانی کھ بھ بدن ما و اینکھ چگونھ برای بچھ زایی کار

می کند، نگاه می کنید، منطقی است. بھ ھمین دلیل ازدواج زن و مرد ھمان کاری است کھ ھمھ انسان ھا در طول تاریخ انجام داده اند. 

اما امروزه مردانی ھستند کھ می خواھند با مردان ازدواج کنند و زنانی نیز می خواھند با زنان ازدواج کنند. ما برای مبارزه ای کھ آنھا تجربھ می کنند ھمدردی و

ھمدردی داریم. ما ھمھ شکستھ ایم. ھمھ ما با چیزھایی کھ عمیق و دشوار ھستند دست و پنجھ نرم می کنیم. ما باید برای کسی کھ بھ افراد ھمجنس عالقھ دارد

دلسوزی داشتھ باشیم. اما کالم خدا می تواند بھ ھمھ ما کمک کند وقتی کھ بھ جای افسانھ ھا و احساسات خود، راه حقیقت را دنبال کنیم. کالم خدا بھ ما می گوید کھ

قلب ھای ما ھرگز شادی و آرامش را در مسیر اشتباه پیدا نمی کند. یک رابطھ ھمجنس گرا نمی تواند شادی را برای شما بھ ارمغان بیاورد، زیرا با طرح خدا برای

روابط شاد انسانی در تناقض است. 

من می دانم کھ چرا مردم نمی خواھند حقیقت را بشنوند، اگر با باورھایشان در تضاد باشد. زیرا وقتی حقیقت را می پذیرید ممکن است مجبور شوید رفتار خود را

تغییر دھید. بھ ھمین دلیل است کھ معلمان دروغین کتاب مقدس زیادی وجود داشتھ است. در گذشتھ در مورد برده داری دروغ می آموختند. امروز در مورد

ازدواج و جنسیت دروغ می آموزند. معلمان دروغین بھ مخاطبان خود آنچھ را کھ می خواھند بشنوند می گویند، نھ آنچھ را کھ خدا می گوید. 

امروزه اینترنت و یوتیوب پر از آموزش بد است. محبوب ترین واعظان در اینترنت کسانی ھستند کھ بھ ”خارش گوش” مراجعھ می کنند. معلمان دروغینی مانند

جوئل اوستین و بنی ھین می گویند کھ خدا از شما می خواھد کھ شاد، سالم و ثروتمند باشید. از گناه و توبھ حرفی نمی زنند. آنھا بھ عنوان بندگان خدا در مورد

رنج، یا ”ریختھ شدن مانند یک پیشکش نوشیدنی” صحبت نمی کنند. 

پولس در این آیات می گوید کھ معلمان و شنوندگان ھر دو مسئول تعلیم نادرست ھستند. مردم مسئولیت دارند معلمان دروغین را طرد کنند. ھمھ ما باید این سوال را

از خود بپرسیم: 

”آیا من کالم خدا را زیر خود قرار می دھم و آنچه را که می گوید برای مطابقت با ایده ھا و خواسته ھایم تغییر می دھم؟ 

یا من زندگی و انتخاب ھایم را تحت کالم خدا قرار می دھم؟ 

آیا ایده ھا و خواسته ھای من از من است یا از خدا؟” 

کتاب مقدس باید گاھی اوقات ما را ناراحت کند. شما باید کتاب مقدس خود را بخوانید و متوجھ شوید کھ شما را بھ چالش می کشد، شما را بھ تغییر و رشد سوق می

دھد. اگر کتاب مقدس طرز فکر و زندگی شما را تغییر نمی دھد، پس آن را با ذھن و قلب باز نمی خوانید. این مرا بھ یاد آنچھ در کالم خدا در رومیان 12:1-2 می

خوانیم می اندازد. 

«1پس ای برادران، بھ رحمت خدا از شما می خواھم کھ بدن ھای خود را بھ عنوان قربانی زنده، مقدّس و مقبول خدا، کھ عبادت روحانی شماست، عرضھ کنید. 

 

2 مطابق این جھان نباشید، بلکھ با تجدید ذھن خود متحول شوید.  

تا با آزمایش، تشخیص دھید كھ اراده خدا چیست، چھ چیزي پسندیده و پسندیده و كامل است».

بیایید اکنون بھ آیھ 5 نگاه کنیم و برخی از دستورالعمل ھای پولس را بھ تیموتائوس و بھ ما بخوانیم. 

5 و اما تو ھمیشھ ھوشیار باش، رنج را تحمل کن، کار مبشری را انجام ده، خدمت خود را بھ انجام برسان. 



مبشر «پیام آور بشارت» است. آنھا این امتیاز را دارند کھ بھ مردم بگویند کھ خدای پدر آنقدر آنھا را دوست دارد کھ پسرش عیسی را فرستاد تا برای گناھان آنھا

بمیرد. اما آیھ 5 فقط برای مبلغینی نیست کھ بھ دنیا می روند. ھمھ ما یک وزارتخانھ داریم کھ باید انجام دھیم. ھمھ ما کھ خدمت خود را صادقانھ انجام می دھیم، بھ

عنوان مبشر «مصائب را تحمل خواھیم کرد». چرا؟ اگر ما پیام آور بشارت ھستیم، چرا در طول خدمت خود با مخالفت روبرو می شویم؟ زیرا قلب انسانھا از این

تصور کھ عیسی برای گناھان ما مرده خوشش نمی آید. اگر پسر ابدی خدا باید بمیرد تا من را ببخشد، بھ این معنی است کھ مشکل گناه من بسیار جدی است. 

انجیل یک خبر خوب در مورد نجات و زندگی ابدی است. اما برای درک و باور این خبر خوب، ابتدا باید خبر بد را درک و باور کنیم. خبر بد این است کھ ھمھ ما

گناھکار ھستیم. پولس در مورد آن در رومیان 3: 10-12 نوشت. 

10 چنانکھ مکتوب است: «ھیچ عادل نیست، نھ، یک نفر. 

11 ھیچ کس نمی فھمد. ھیچ کس دنبال خدا نیست 

12 ھمھ رویگردان شدند. آنھا با ھم بی ارزش شده اند. ھیچ کس نیکی نمی کند، حتی یک نفر.» 

مردم نمی خواھند این خبر بد را بشنوند. اما اگر فکر نمی کنید کھ بھ یک ناجی نیاز دارید، نمی توانید نجات پیدا کنید. بعد از اینکھ خبر بد را فھمیدیم، آماده شنیدن

خبر خوب در قسمت ھایی مانند رومیان 10:9-10 ھستیم. 

9اگر آشکارا اعالم کنید کھ عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشتھ باشید کھ خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواھید یافت. 

10 زیرا با ایمان قلبی خود است کھ از خدا درست می شوید، و با اعالم آشکار ایمان خود است کھ نجات می یابید.» 

مژده انجیل بھ این معناست کھ مردگان زمانی زنده می شوند کھ بھ عیسی برای بخشش گناھان خود اعتماد کنند. وقتی پدر ما را بھ عنوان فرزندان خود پذیرفت،

قلب ھای شکستھ شفا می یابند. وقتی روح القدس را دریافت می کنیم، امید تازه و ھدف جدیدی بھ ما داده می شود. ھمھ ما گوسفندانی ھستیم کھ دوست داریم

سرگردان باشیم و گم شویم. کالم خدا قطب نمایی است کھ ما را در دنیایی از سردرگمی و درگیری راھنمایی می کند. برای اینکھ بھ ما کمک کند مسیر را بھ

وضوح ببینیم، از ابزارھایی مانند اعتقادنامھ رسول و تعلیمات شھر جدید استفاده می کنیم. آنھا کتاب مقدس نیستند، اما خالصھ ھای مفیدی از حقیقتی ھستند کھ ما

در کتاب مقدس می یابیم. این ابزارھا بھ ما کمک می کنند تا در طول این دنیا در مسیر درست بمانیم. 

پولس این نامھ را در اواخر عمر خود نوشت. او شروع بھ نگاه کردن بھ تاریخ وزارت خود می کند. بھ ھمین دلیل است کھ در آیھ 7 چنین می گوید: 

«7 من جنگ نیکو کرده ام، مسابقھ را تمام کرده ام، ایمان را حفظ کرده ام». 

ما می خواھیم ایمان را بھ عنوان یک فرد و یک کلیسا حفظ کنیم. بھ ھمین دلیل است کھ باید کالم خدا را در قلب و ذھن خود نگھ داریم. اگر بھ کاوش در کتاب

مقدس ادامھ دھید، سؤاالتی خواھید داشت. خوبھ. اجازه دھید من و سایر رھبران در One Voice Fellowship بھ شما کمک کنیم تا با سؤاالت خود و حقیقت خدا

دست و پنجھ نرم کنید. با ھم، مسابقھ را بھ خوبی بھ پایان خواھیم رساند و ایمان را حفظ خواھیم کرد. برای انجام این کار ما قطعاً نیاز بھ دعا داریم، پس بیایید این

کار را اکنون انجام دھیم. 

عیسی، تو کالم زنده ھستی. بھ ما کمک کن تا زندگی خود را بھ تو بسپاریم، کسی کھ زنده ھا و مردگان را قضاوت می کند. ما می خواھیم پیروان خوبی باشیم کھ



بھ حقیقت گوش می دھیم تا قلب و ذھن ما را تغییر دھد. و ما می خواھیم رسوالنی وفادار باشیم کھ بھ دیگران درباره مژده نجات از طریق خون عیسی می گویند. از

شما سپاسگزارم کھ خون خود را بھ عنوان ھدیھ بھ خدا ریختید تا بتوانیم نجات پیدا کنیم. لطفاً برای جالل پدر ما را با روح القدس متحد کنید. ما این را بھ نام پسر،

عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین

One Voice Fellowship


