✨ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ:
✨ ﭘﺪر

آﺳﻤﺎﻧ، ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ،ﭘﺪر ﺳﺮﻣﺪی ،ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ،ﺑﺎ ﺷﺮ ﮔﺰاری ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ
ﺟﻼﻟﺖ آﻣﺪه اﯾﻢ .ﺷﺮ ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره ای ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻫﺎی ﺗﻮ وارد ﺷﻮﯾﻢ.

✨ ﺷﺮ ﺑﻬﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ در ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘ ﺑﺎ ﺧﺪای
ﭘﺪر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

✨ ﺷﺮ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﭘﯿﺮوز ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺷﺮ در ﻧﺎم ﺗﻮ ﻗﺪرت ﻫﺴﺖ .ﺷﺮ ﺑﺮای ﻓﯿﺾ و ﻧﺠﺎت ﮐﻪ در ﺗﻮ دارﯾﻢ

✨ ﺷﺮﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان و وارﺛﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ را ه و راﺳﺘ و ﺣﯿﺎﺗ .ﺷﺮ،
ﮐﻪ ﻓﺮ ﻫﺎی ﺗﻮ از ﻓﺮ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ و راه ﻫﺎی ﺗﻮ از راه ﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ
اﺳﺖ.ﺷﺮ ﮐﻪ در ﻓﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ و ﺑﺎرﻫﺎی ﮔﺮان و ﺧﺴﺘﯿﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻣ داری و
ﻗﻮت ﻣﯿﺒﺨﺸ.

✨ ﭘﺪر
ﺗﻮ در ﮐﻼﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮدی :اﻣﺎ آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮت ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺮاﻣﯿﺪ و درﻣﺎﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

✨ ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﮐﻼم و وﻋﺪه ﺗﻮ،ﭘﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان رو در روزﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨ و
ﻧﺠﺎت را ﺑﺮ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧ ﺟﺎری ﺳﺎزی ،ﭘﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻔﺎی ﺗﻮ و آراﻣﺶ ﺗﻮ
در اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭘﺪر ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻋﺎدل
و ﻧﯿﻮ ﯾ ﻫﺴﺘ، ﺗﻮ ﺧﺪای وﻓﺎداری  ،ﺧﺪا ی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه،ﻫﺴﺘ ﭘﺪر ﻣ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻪ و ﻫﻤﻪ زاﻧﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺖ ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﻮ را
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮ رﺳﺘﺎری ﻫﺴﺖ ،ﭘﺪر ﻣﯿﻄﻠﺒﯿﻢ ﮐﻬﻤﻠﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان را
در اﺗﺤﺎد و ﯾﺪﻟ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺳﺘﻨﺪ و در ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﺑﺮ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻇﻠﻢ و ﺗﺎرﯾ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ.ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺮان ﺟﻼل ﺑﯿﺎب.

ﺑﻨﺎم ﭘﺮﺟﻼل و ﭘﺮ اﻗﺘﺪار ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ..ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺷﺮﮔﺰاری

