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ﻣوﺿوع اﻣﺳﺎل ﻓﯾض ﺧدا ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑﺎ دﻋﺎ ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺳرودی ﮐﮫ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﯾم.
•

ﺷﮑر از ﺧدا ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑرای ﻓﯾﺿش و رﺣﻣﺗش ﺑر ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺧﺎدﻣﯾن ﺧدا در زﻧدان ،ﺑر زﻧداﻧﯾﺎن و
ﮐﺎرﻣﻧدان زﻧدان

ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ از ﻣزاﻣﯾر داوود را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم:
“ای ﺟﺎن ﻣن ﺧداوﻧد را ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺧوان! و ھر ﭼﮫ در درون ﻣن اﺳت ،ﻧﺎم ﻗدوس او را ﻣﺗﺑﺎرک ﺧواﻧد! ای
ﺟﺎن ﻣن ،ﺧداوﻧد را ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺧوان و ھﯾﭻ ﯾﮏ از ھﻣﮥ اﺣﺳﺎﻧﮭﺎﯾش را ﻓراﻣوش ﻣﮑن!
ای ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎی ﺧداوﻧد ،او را در ھر ﮐﺟﺎی ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽاش ﻣﺗﺑﺎرک ﺧواﻧﯾد! ای ﺟﺎن ﻣن ،ﺧداوﻧد را
ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺧوان!
ای ﺟﺎن ﻣن ،ﺧداوﻧد را ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺧوان! ای ﯾﮭوه ،ﺧدای ﻣن ،ﺗو ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﻋظﯾﻣﯽ .ﺗو ﺑﮫ ﻓَّر و ﺷﮑوه ﻣﻠﺑّﺳﯽ”،
)ﻣزاﻣﯾر (١ :١٠۴ ،٢٢ ، ٢-١ :١٠٣

•

دﻋﺎی ﺗوﺑﮫ ﺑرای روزھﺎی زﻧدﮔﯾﻣﺎن:

ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ از ﻣزاﻣﯾر داوود را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم:
“ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎﻧت را ﻣﯽآﻣرزد ،و ھﻣﮥ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎﯾت را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد! ﮐﮫ ﺣﯾﺎت ﺗو را از ھﺎوﯾﮫ ﻓدﯾﮫ ﻣﯽدھد و
ج ﻣﺣﺑت و رﺣﻣت را ﺑر ﺳرت ﻣﯽﻧﮭد! ﮐﮫ ﺟﺎن ﺗو را ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﮑو ﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ھﻣﭼون ﻋﻘﺎب ،ﺟواﻧﯽ
ﺗﺎ ِ
ﺗو ﺗﺎزه ﺷود .ﺧداوﻧد ﻋدل و اﻧﺻﺎف را ﺑرای ھﻣﮥ ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽآورد .او راھﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ
آﻣوﺧت و اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺑﻧﯽاﺳراﺋﯾل .ﯾﮭوه رﺣﯾم و ﻓﯾﺎض اﺳت ،دﯾرﺧﺷم و آﮐﻧده از ﻣﺣﺑت .ﺗﺎ اﺑد
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد ،و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑ ُﻐض ﻧﺧواھد داﺷت .او ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣطﺎﺑق ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑر ﺣﺳب
ﺗﻘﺻﯾراﺗﻣﺎن ﺳزا ﻧﻣﯽدھد .زﯾرا ﺑﮫ اﻧدازهای ﮐﮫ آﺳﻣﺎن از زﻣﯾن ﻓراﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز ﻣﺣﺑت ﺧدا
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗرﺳﻧدﮔﺎن او ﻋظﯾم اﺳت! ﺑﮫ اﻧدازهای ﮐﮫ ﻣﺷرق از ﻣﻐرب دور اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯾﮭﺎی
ﻣﺎ را از ﻣﺎ دور ﮐرده اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘدر ﺑر ﻓرزﻧدان ﺧود رﺋوف اﺳت ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﺑر ﺗرﺳﻧدﮔﺎن
ت ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧد ،و ﺑﮫ ﯾﺎد دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﺎک ھﺳﺗﯾم! و اﻣﺎ اﻧﺳﺎن ،روزھﺎی
ﺧوﯾش رأﻓت ﻣﯽﮐﻧد .زﯾرا ﺳرﺷ ِ
ﻋﻣرش ھﻣﭼون ﻋﻠف اﺳت؛ ﻣﺎﻧﻧد ﮔل ﺻﺣرا ﻣﯽﺷﮑﻔد ،اﻣﺎ ﺑﮫ وزش ﺑﺎدی از ﻣﯾﺎن ﻣﯽرود ،و دﯾﮕر اﺛری از
او ﺑر ﺟﺎی ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد! اﻣﺎ از ازل ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﻣﺣﺑت ﺧداوﻧد ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺗرﺳﻧدﮔﺎن اوﺳت ،و ﻋداﻟت او ﺷﺎﻣل ﺣﺎل
ﻓرزﻧداِن ﻓرزﻧداِن اﯾﺷﺎن ،و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻋﮭد او را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎ آوردن اﺣﮑﺎﻣش را ﯾﺎد ﻣﯽدارﻧد .ﺧداوﻧد
ﺗﺧت ﺧوﯾش را در آﺳﻣﺎن اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗﮫ ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش ﺑر ھﻣﮫ ﻣﺳﻠط اﺳت”.
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•

از ﺧدا درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ از طرﯾق روح اﻟﻘدس ھداﯾت ﮐﻧد.

“ﭘس از دﻋﺎی اﯾﺷﺎن ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻟرزه درآﻣد و ھﻣﮫ از روحاﻟﻘدس ﭘر ﺷده ،ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﺎ
ﺷﮭﺎﻣت ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐردﻧد) ”.اﻋﻣﺎل (١٣ :۴

ﻗراﺋت ﮐﻼم ١ :ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ، ١٠ :١۵ﺧروج  ،١٩ :٣٣ﺗﯾﺗوس ١١ :٢
ﺧدا را ﺷﮑر ﺑرای ﻓﯾﺿش ،ﺑرای ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم و ھر ﭼﮫ ﮐﮫ دارﯾم ،اﯾن از ﻓﯾض اوﺳت .و ﺣﺗﺎ ﺣﻔﺎظت او
در ﺣﯾن ﭘﻧداﻣﯽ ﮐﮫ از او درﯾﺎف ﮐردﯾم.

در ﻓﯾض او ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ،زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺧﺎدﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در زﻧدان ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﯾم از
ﻓﯾض او در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﺣﻔﺎظت ﻣﯾﺷوﯾم.
زﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﻓﯾض ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت را ﻧﺷﺎن ﻣ ﯽ د ھ د .
ھﻣﺳران ﻣﺎ و ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﺗﺻوﯾری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﯾض ﺧدا ﺑر ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺧﺎدﻣﯾن در زﻧدان در ﮐﻧﺎر زﻧداﻧﯾﺎن ﺧداوﻧد را ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﯾن از طرﯾق ﻓﯾض ﺧدا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از طرق ﻓﯾض اوﺳت ﮐﮫ ھر روز ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺧﺎدﻣﯾن ﺧدا وارد دروازه ھﺎی زﻧدانھﺎ ﻣﯽﺷوﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑرﻣﯾﮕردﻧد.
او ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻧد از طرق ﻓﯾﺿش و ﻣﺎ ﺧدا را ﺷﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ھﻣﯾﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻓﯾﺿش.
ﻓﻘط ﻓﯾض اوﺳت در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم.
ﻧﯾﮑوﯾﯽ او در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ اﻓﺗﺧﺎری و ﺑرﮐﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾن اﻣﺗﮭﺎ ﻣﺎ از رﺣﻣت او ﺑﮭرﻣﻧد ﺷده اﯾم.
ﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﮐﺎر ھﺳﺗﯾم ،وﻟﯽ رﺣﻣت ﺧداﺳت در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎرور ﻣﯾﺳﺎزد.
آﯾﺎ در اﯾن زﻣﺎن ﭘﻧداﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾم ﺧداوﻧدا ﺷﮑرت ﻣﯾﮕوﯾم ﺑرای ﻓﯾض و رﺣﻣﺗت ﺑر ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎ ،ﺑر
زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن ؟
ﭼون ﮐﮫ ﺑدون رﺣﻣت او ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ،وﻟﯽ از طرﯾق ﻓﯾض و رﺣﻣﺗش اﻣروز ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده اﯾم در
ﺣﺿور او و ﻣﯾﮕوﯾم ﺷﮑر ﺧداوﻧدا.
ﻓﯾض ﺧدا ﻧظول ﮐرد ﮐﮫ ﻣردﻣﯾﺎن را ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷد.
ﻣﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم و ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺷﮑر ﺧداوﻧدا از طرﯾق ﻓﯾض او در ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ.
آﻣﯾن

ﺷ و ر ای ﺑ ﯾ ن ا ﻟ ﻣ ﻠ ﻠ ﯽ ﺧ ﺎ د ﻣ ﺎ ت ﮐ ﻠ ﯾ ﺳ ﺎھ ﺎ د ر ز ﻧ د ا ﻧ ﮭ ﺎ
دﻋﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در زﻧدانھﺎ
 ٢۵آﮔوﺳت ٢٠٢٠

ﺑﺎ ھم دﻋﺎ ﮐﻧﯾم :
ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد.
اراده ﺗو ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳد.
ﻧﺎن روزاﻧﮫ ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎ.
و ﻗرﺿﮭﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻗرﺿداران ﺧود را ﻣﯾﺑﺧﺷﯾم.
و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور ،ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺷرﯾر رھﺎﯾﯾﻣﺎن ده.
زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗدرت و ﺟﻼل ،ﺗﺎ اﺑد از آن ﺗوﺳت.
آﻣﯾن

ﺳرود :ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود

درﺧواﺳت دﻋﺎ:
•

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﭘﻧداﻣﯽ ﺷدﻧد و ﻋزﯾزان ﺧود را از دﺳت دادﻧد.

•

ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﺣﻔﺎظت و آراﻣش زﻧداﻧﯾﺎن ،و زﻧداﻧﺑﺎﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺧﺎدﻣﯾن ﮐﮫ در زﻧدان
ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐم ﺑودی ﺧوراک ،ﭘوﺷﺎک ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و ﺧواﺑﮕﺎه.

•

ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﺎ

•

دﻋﺎی ﻓﯾض

_______________________________________________________
 ١١ﺳﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد ھﯾﺋت رھﺑری ﺷورای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺎدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در زﻧداﻧﮭﺎ دﻋوت ﻣﯾﮑﻧد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن
ﺧدﻣت ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ روز ﻣﺧﺻوص ﺑرای دﻋﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﯾن روز  ٢۵آﮔوﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد٫
روز آﻏﺎز ﺷورای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در زﻧداﻧﮭﺎ ).(IPCA
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾم از  IPCAدر آﻓرﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﺳﺎل را آﻣﺎده ﮐردﻧد.

