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اًجوي هادراى دعا
اس اثتذای آغبس ایي خجز ًبهَ ُذف هي ایي ثْد کَ ایي خجزًبهَ ثَ سثبًِبی هختلف در دطتزص
عاللَ هٌذاى لزار ثگیزد.
ػکز خذاًّذ را کَ در ایي سهیٌَ درُبی ثظیبری را ثزای هب ثبس کزد.
در زبل زبضز ایي خجزًبهَ ثَ ایي سثبًِب تزخوَ ّ در دطتزص هیجبػذ ثَ طْر هثبل ثَ سثبى
اًگلیظیُ،لٌذی،اطپبًیبیی،فزاًظْی،آلوبًی،پزتمبلی،رّطی،یًْبًی،عزثی،فبرطی،
چک در زبل زبضز در دطتزص عاللَ هٌذاى هیجبػذ ّ ُوچٌیي ثَ سّدی ثَ سثبى چیٌی ُن
در دطتزص لزار خْاُذ گزفتُ .وچٌیي اطمف داى ٌُظکي ًبظز ثیي الوللی اًدوي فزٌُگِب در یْ پی

طی آی هؼغْل تزخوَ ثَ سثبًِبی اردٌُّ،ذی،تبیلٌذی،تبهیل،طٌگبپْری ّ الّطی هؼغْل اطت.

ثٌبثزایي اًدوي ثبًْاى سیز ًظز خْاُز گْیي اّکض هظئْل اًدوي ثبًْاى در یْ پی طی ثیي الوللی طعی ثز
ایي ُذف دارد کَ هبهْریتی را کَ اسطزف خذاًّذ دارین ثَ خـْؽ در هْرد دعب ثزای فزسًذاًوبى در توبهی
خِبى،هظئْلیت خْد را ثَ عٌْاى هبدراى دعب ثب دلت ُز چَ ثیؼتز اًدبم دُین .هب ثب ػبدی ُز چَ ثیؼتز اس
خذاًّذ تمبضب هیکٌین کَ در اداهَ ی ایي راٍ هب را ثزکت دُذ.
اس طزف خْاُز دثی اکزص ُوبٌُگ کٌٌذٍ ّ تٌظین کٌٌذٍ خجز ًبهَ ی هبدراى دعب در یْ پی طی ثیي
____________________________________________________________________________________________ الوللی
1.
اس سال  1999اًجوي هادراى دعا
در ایي ساسهاى اتحادیَ ای بَ ّجْد آّرد کَ در اّلیي دّشٌبَ ُز هاٍ سًاى کلیساُا را در
سزتاسز جِاى هتوزکش کزد بز رّی دعا بزای کْدکاى در کلیساُای هحلی خْد
هاهْریت ها
تالش ها ایي است کَ با تجاربی کَ اس ًسل گذشتَ بَ دست ها رسیدٍ بتْاًین با قدرت دعا
بَ ًسل بعدی اًتقال دُین.
ًیاس ها
پیْستي سًاى هتعِد بیشتز در ایي اهز ّ پیْستي آًِا در ایي اتحاد در دعا در رّسُای دّشٌبَ ُز هاٍ تا بتْاًین با
هتوزکش کزدى دعاُایواى بزای رشد فزسًداًواى کَ ًسل آیٌدٍ هیباشٌد کْشا باشین.
سَ اّلْیت در دعا
ً_1جات فزسًداًواى اشعیا  ، ۲۵ :۴۹هشاهیز  ّ ۱۲ :۱۴۴اشعیا ۴۳؛ ۶-۵
 _2بَ رشد رّحاًی آًِا کوک کٌین تا سهاًی کَ بَ سي ایواًی السم بزسٌد
 _3تا بتْاًین آًِا را در آیٌدٍ بَ عٌْاى خادم در کلیسای خداًّد داشتَ باشین

قدرت و توانای در بکار بردن کلمات
Sister Dianna Tuttle
ثّ لهى خٕاْز دیبَب تبتم:
خیهی اس اَظبَٓب ثچّ ْبیؼبٌ را ثّ ایٍ َبيٓب صذا يیشَُذ ْیٕال،دردطز،ثی عزضّ در ٔالع ایٍ اَظبَٓب
ػخصیت فزسَذاَؼبٌ را تزٔر يیکُُذ َبو ایٍ تزٔر (تزٔر رٔدبَی) اطت.
ثب ایٍ انمبة در ٔالع آَبٌ ثذرْبی اػتجبْی را در سَذگی فزسَذاَؼبٌ يیپبػُذ ثیبییذ ثّ عُٕاٌ يبدراٌ ٔ
پذراٌ ثب دکًتی ْٕػًُذاَّ يزالجت کُیى اس فزسَذاًَبٌ ٔآَٓب را ْذیّ ای اس طزف خذا ثُبيیى.
ثب تٕجّ ثّ سيبَی کّ ثزای فزسَذاًَبٌ يیگذاریى سيبَی کّ در اطتفبدِ اس کهًبت ادة ٔ يٓزثبَی را يذ َظز
لزار يیذْیى در ایٍ ُْگبو اطت کّ فزسَذاًَبٌ ػخصیتٓبیی را کّ در کهًبت يب ٔجٕد دارد ثز خٕدػبٌ
يیگیزَذ کذاو ثٓتز اطت عؼك ٔ يذجت یب اَتمبد ٔ تًظخز؟
کالو خذا يیفزيبیذ:يزگ ٔ سَذگی در لذرت سثبٌ اطت ايثبل18:21
خٕاَذگی یک دختز َّ طبنّ کّ پز اس رٔح انمذص ثٕد ثزای خذيت يیظیَٕزی ثهّ ایٍ کبيال ٔالعی اطت ایٍ يظئٕنیت ثظیبر
ثشرگیظت کّ ثّ عُٕاٌ یک ثؼبرت دُْذِ ،ثزای َجبت جبَٓبی گًؼذِ.
ثب ػٕلی کّ در چؼًبٌ أ دیذِ يیؼذ َؼبٌ يیذاد کّ خذأَذ أ را ثّ آرايی ثّ یک ثؼبرت دُْذِ تجذیم يیکُذ.
کهًبتی کّ ثزای تؼٕیك اس سثبٌ يبدرع جبری يیؼذ ثّ يظیخ عؼك ثٕرس اس اعًبق لهجت
(ْز رٔسِ ثب يظیخ سَذگی کٍ) (ْز جب کّ أ ارادِ يیکُذ ،ثزٔ) (ثب تًبو ٔجٕدت ٔ ثب عؼك در دعب اس أ تعهیى ثگیز) کهًبتی کّ
ثب ایًبٌ گفتّ يیؼٕد ٔ تبکیذ ثز تؼٕیك دارد اس طزف پذر ٔيبدر ٔ کًک ٔ راًُْبیی ْبی خذأَذ يٍ را در ْذفى اطتٕار يیکُذ
.
در دٔراٌ َٕجٕاَی ثچّ ْب ثّ دَجبل پیذا کزدٌ يکبَی يیجبػُذ کّ فکز يیکُُذ ثزای آَٓب يُبطت اطت در ایٍ سيبٌ اطت کّ
اطتفبدِ اس کهًبت يُبطت ٔ تؼٕیك آَبٌ ثزای ثٓتز تصًیى گزفتٍ يٕاردیظت کّ آَبٌ در ایٍ طٍ ثّ آٌ َیبس دارَذ.
ٔلتی کّ ایٍ ثچّ ْب ثّ خبطز تصًیًٓبی اػتجبِ يٕلعیت ٔ جبیگبِ اصهی خٕدػبٌ را پیذا ًَیکُُذ اطتفبدِ اس کهًبت صذیخ
ٔ تؼٕیك آَبٌ ٔ ًْچُیٍ دعبی رٔسيزِ ثٓتزیٍ کًک اطت ثزای آَبٌ.
اطتفبدِ اس کهًبت َبدرطت رٔدیّ ی اَتمبد جٕ ٔ طجیعت عصجبَی رٔػی اطت کّ رٔح آَبٌ را ثّ درِ ی يزگ يیکؼبَذ.
پض يیجبیذ يٕاظت رفتبر  ،پُذار ٔ گفتبريبٌ ثبػیى.
ثچّ ْب يیتٕاَُذ در ایًبٌ رػذ کزدِ ٔ خذأَذ را خذيت کُُذ ايثبل4:15
سثبٌ يالیى ،درخت دیبت اطت ٔ كجی آٌ ػكظتگی رٔح اطت.
یک رٔس کّ اس يُشل ثّ ثیزٌٔ يیزفتى يتٕجّ ٔجٕد دختزاٌ ًْظبیّ ػذو در دیبت يُشنًبٌ جبیی کّ اس یک خزگٕع َگٓذاری
يیکُیى ثالفبصهّ يبدراٌ ایٍ دختز را دیذو کّ ثّ طزف خبَّ ی يب يی آیُذ يبدر یکی اس ایٍ دختزْب ثب ثزخٕردی ثظیبر سػت
ٔ کهًبتی َبپظُذیذِ دختزع را ثّ خبَّ ثزد ايب يبدر یکی دیگز اس دختزاٌ دختزع را صذا سد ٔ أ را ثّ خبَّ ثزد رٔس ثعذ يبدر
ًْیٍ دختز ثّ اتفبق دختزع ثّ خبَّ ی يب آيذَذ ثزای عذر خٕاْی کبر ایٍ يبدر ثبعث تؼٕیك دختزع ػذ ٔ ًْچُیٍ
ثبعث دٔطتی ثیٍ آَٓب ٔ يٍ ػذ،ايب آٌ یکی خبَٕادِ دختزع را دجض خبَگی کزد ثعذ اس اتًبو يذرطّ ٔ ْیچ راثطّ ای را ثب
يب ثزلزار َکزدَذ ٔ ثب ایٍ کبر ثبعث اسٔای خٕد ٔ دختزاػبٌ ػذَذ رفتبر يب َظجت ثّ فزسَذاًَبٌ ٔ دیگزاٌ يیتٕاَذ طبسَذِ ثبػذ
یب يخزة ,انجتّ ْز دٔی ایٍ خبَٕادِ يظیذی َجٕدَذ ايب يیجیُیى کّ یکی اطتبَذار رفتبری دارد ٔ دیگزی َّ.ثعذا يتٕجّ ػذیى
کّ آٌ خبَٕادِ يتبطفبَّ يٕاد يخذر يصزف يیکُُذ گفتبر ثب سثبٌ خٕع ثُبی آیُذِ اطت ثزای فزسَذاًَبٌ دعبی يب ثبیذ ایٍ
ثبػذ:
خذأَذا! در ْز ػزایط سثبٌ يٍ را ٔ نجبٌ يٍ را تمذیض کٍ.
يشايیز 3:141ای خذأَذ  ،ثز دْبٌ يٍ َگبْجبَی فزيب ٔ در نجٓبیى را َگبِ دار.
يعزفی:
خٕاْز دیبَب تبتم يبدر دٔ فزسَذ اطت ٔ يبدر ثشرگ پُچ َِٕ يیجبػذ کّ ثّ سٔدی تعذاد آَب ثّ ػغ يیزطذ أ ٔ ًْظزع در
يُطمّ ی أرگبٌ يؼغٕل خذيت ثٕدَذ لجم اس ایُکّ ثزای يبيٕریت ثّ ارٔپب ثزَٔذ اس طبل 1982تب  1984آَٓب ثّ عُٕاٌ يیظیَٕز
ثّ کؼٕر انًبٌ رفتُذ أاخز طبل1984
آَٓب ثّ کؼٕر ْهُذ ثزای خذيت يُتمم ػذَذ در دبل دبضز ایٍ عشیشاٌ ثّ عُٕاٌ ًْبُْگ کُُذِ کبرْبی يیظیُٕرْب در ارٔپب
ٔ خبٔريیبَّ ٔ ًْچُیٍ خٕاْز تبتم يؼغٕل خذيت در اَجًٍ خٕاْزاٌ یٕپی طی آی يیجبػذ.

Sister Anita Harding

در کلماتی که به کار میبرید قدرت و توانای میباشد

ثَ للن خْاُز آًیتب ُبردیي:
سًذگی ثذّى کلوبت ثَ چَ ػکلی اطت؟
آیب سهبًی کَ للت ػوب پز اس اضطزاة ًّگزاًی اطت خْاة ایي طْال در ػوب چَ اًگیشٍ ای را ثَ ّخْد هی
آّرد؟
هطوئٌب ثذّى اطتفبدٍ اس کلوبت ّ ّاژٍ ُب سًذگی هب در گیدی ثَ طز هیجزد کلوبت ّ ّاژٍ ُب هیتْاًٌذ سًذگی هب
را ػکل دُذ ثـْرت هٌفی یب هثجت چمذر سیجب سًذگی هب تْطظ کلوبت ّ ّاژٍ ُبی سیجب ثَ خْد ػکل هیگیزد.
ثَ هب ػبدی هیذُذ خْػسبلی،غن،هسجت،لذر داًی ّ ازظبطبتی دیگز...
سهبًی کَ یک کْدک ثْدم هبدر هي کتبثِبی داطتبى را ثزای هي هیخْاًذ ُوبًطْر کَ اّ اس هطبلت کتبة ثزای
هي هیخْاًذ ّ ثب کلوبتی سیجب ثزای هي تْضیر هیذاد ایي کلوبت ّ ّاژٍ ُب رفتَ رفتَ سًذگی هزا ػکل هیذاد
ّثعذُب توبم ایي ّاژٍ ُب ّ کلوبت کَ هبدرم اطتفبدٍ هیکزد در ثظیبری اس هْارد در سًذگین ثَ هي ارادٍ ی کبر
کزدى ،تعلین گزفتي ّ تعلین دادى هیذاد.ثَ راطتی کَ کلوبت ّ ّاژٍ ُبیی کَ هبدرم ثَ هي هیذاد ُویؼَ در
خْاة ّثیذاری در گْع هي هبًٌذ سًگ ثَ ؿذا در هی آیٌذ.
کلوبت ّ ّاژٍ ُبیی را کَ در کْدکی ػٌیذم پبیَ ی ػخـیت اهزّسی هزا ثٌب کزدٍ اطت ثَ راطتی ُیچ چیش
ػیزیٌتز اس ّاژٍ ُبی عؼك،تؼْیك،آطبیغ ّطتبیغ اس کظبًی کَ ًشدیک ثَ للت هب هیجبػٌذ ّخْد
ًذارد.هشاهیز103:119
کالم تْ ثَ دُبى هي چمذر ػیزیي اطت،زتّی اس عظل ًیش ػیزیٌتز اطت.
ثَ یبد هی آّرم سهبًی را کَ پذر ّ هبدرم در زبل دعب کزدى در خبًَ ثْدًذ یک فضبی ثظیبر رّزبًی در خبًَ ی
هب ایدبد هیؼذ ایي فضبی رّزبًی تْطظ کلوبت رّزبًی ثْد کَ در دعب تْطظ پذر ّ هبدرم ادا هیؼذ ّ رفتَ
رفتَ ایي کلوبت در درّى هي ُن ایي فضبی رّزبًی را ایدبد کزد.
هتی22:21
ّ ُز آًچَ ثب ایوبى ثَ دعب طلت کٌیذ ،خْاُیذ یبفت
در ُویي سهبى ثْد کَ عؼك ًظجت ثَ خذاًّذ در هي ػکل گزفت کلوبت کتبة همذطی در توبم ػزایطِبی
هختلف در خبًَ ّ خبًْادٍ ی هب ثَ ؿْرت هتذاّل ثَ کبر گزفتَ هیؼذ ّ ثبعث عاللَ ی هي ثَ خْاًذى کالم خذا
هیؼذ ُّز رّسٍ عؼك هظیر در للجن ثیؼتز ّ ثیؼتز رػذ هیکزد.هشاهیز105:119
کالم تْ ثزای پبُبی هي چزاغ ّ ،ثزای راٍ ُبی هي ًْر اطت
در زبل زبضز ثَ عٌْاى هبدر ّ هبدرثشرگ کلوبتی را کَ پذر ّهبدرم ثزای تزثیت ّ رػذ رّزبًی هب ثکبر هیجزدًذ
هثل ًْری در چؼوبًن هؼبُذٍ هیؼْد ّ ایي ًْر را ثَ فزسًذاًن ّ ًٍْ ُبین اًتمبل هیذُن چَ ازظبص ػبدی
ثَ هي دطت هیذُذ کَ فزسًذاًن را ّ ًٍْ ُبین را در رػذ رّزبًی هیجیٌن آًِب در ًبم عیظی هظیر تعویذ
گزفتٌذ ّ رّذ المذص را دریبفت کزدًذ ّ ُز رّسٍ هؼبُذٍ هیکٌن کَ فزسًذاًن ثَ چَ ػکل ًْر کالم خذا را ثَ
ًٍْ ُبین اًتمبل هیذٌُذ خبیی ثظیبر دارد کَ خذاًّذ را ػکز ّ طپبص گْین ّ اس ایي سًذگی رّزبًی لذت ثجزم.
آیب هب هیتْاًین ثب دعب ّ ثب یک سًذگی کتبة همذطی ایي سًذگی رّزبًی را ثَ ًظل ثعذی خْد اًتمبل دُین؟
هي فکز هیکٌن کَ ثب دعب ّ ثب داػتي ایوبى ثَ کبر خذاًّذ ایي اهکبى پذیز اطت ُز رّسٍ در دعبُبیوبى پیغ
چؼن فزسًذاًوبى ثَ آًِب یک الگْی کتبة همذطی را ثزای آیٌذٍ ػبى هعزفی هیکٌینُ.ز رّسٍ در دعب ًبم خْد ّ
فزسًذاًوبى را ثزای ثزکت ثَ زضْر پز خالل اّ هیجزین.
هعزفی:
خْاُز آًیتب ُبردیي در اًدوي خْاُزاى یْ پی طی هؼغْل خذهت هیجبػٌذ ّ ُوچٌیي ایؼبى پیؼَ ی
هعلوی دارًذ اّ اسدّاج کزدٍ ثب کؼیغ گزی ُبردیي ّ اس اسدّاج اًِب طی ّ ُفت طبل هیگذرد ،دّ فزسًذ دارًذ
ّ پٌح ًٍْ.
در زبل زبضز هؼغْل خذهت در اّراى گْایل در کؼْر کبًبدا هیجبػٌذ.

Words of Prayer are Powerful

دعا به کلمات قدرت میبخشند
By Tiffini Countaway

ثَ للن خْاُز تیفیٌی کبًتب ّی:
چْة یب طٌگ هیتْاًٌذ اطتخْاى هزا ثؼکٌٌذ ّ ثعذ اس هذتی هعبلدَ ػْد اهب ّاژٍ ُب ّ کلوبت کَ
ثبعث ػکظتگی للت هي هیؼًْذ ایي ػکظتگی چگًَْ هعبلدَ هیؼْد .آیب ّاژٍ ُب یب کلوبت للت
ػوب را ػکظتَ اًذ؟
ّاژٍ ُب ّ کلوبت ازظبص هتفبّتی را در هب ػکل هیذٌُذ آًِب هیتْاًٌذ ثبعث هزگ یب ثبعث ثٌب ػًْذ
ّ.اژٍ ُب ّ کلوبت ارتجبط هظتمیوی ثَ ازظبطبت رّزی هب دارًذ ّاژٍ ُبی ًفزت ّ هٌفی هیتْاًذ
فزدی را ثَ ًفزت ّ هٌفی ّا دارد ّ ُوچٌیي ّاژٍ ُبی هثجت هثل عؼك  ،هسجت هب را ثَ طْی یک
سًذگی آرام ُذایت کٌذ.
ثِتزیي کلوبت ّ ّاژٍ ُبیی کَ سًذگی رّزبًی یک اًظبى را ثٌب هیکٌذ کلوبت کتبة همذطی اطت کَ
ًَ تٌِب در دعبُبیوبى ثلکَ در سًذگی رّساًَ ی ُز فزد هیجبیذ ثَ کبر گزفتَ ػْد.
کلوبت کتبة همذطی ّلتی کَ تْطظ ّالذیي ثزای فزسًذاًؼبى ثکبر گزفتَ هیؼْد کوک هیکٌذ ثَ
سًذگی رّزبًی آًِب کَ اس ریؼَ ی رّزبًی هسکوی ثزخْردار ػًْذ کلوبتی هثل طتبیغ،لذر
داًی،فزّتٌی ّثظیبری کلوبت دیگز....لذرت ایي را دارًذ کَ زیبت آیٌذٍ ی رّزبًی فزسًذاًوبى را
تٌظین کٌذ.
اًتخبة ؿسیر ّاژٍ ُب در دعب ّ سًذگی رّساًَ ی ُز خبًْادٍ ثبعث اعتوبد ّ اهیذ فزسًذاًوبى ثَ آیٌذٍ
هیؼْد.
اهب کلوبت ًبپظٌذ هیتْاًذ ایي اهیذ ّ اعتوبد را اس آًبى طلت کٌذ.
ثَ کبر ثظتي کلوبت کتبة همذطی ایي لذرت ّتْاى را در ّالذیي ایدبد هیکٌذ کَ ارادٍ ی پذر آطوبًی
را در خبًْادٍ هؼبُذٍ کٌذ ّ ارادٍ ی خذاًّذ ثِتزیي ّ کبهلتزیي اطت ثزای اًظبًِب.
هعزفی:
خْاُز تیفیٌی کبًتب ّی هظئْل رادیْ اهیذ هیجبػذ اّ ثَ اتفبق ُوظزع اًذریْ در ػِز طي لْیض
آهزیکب سًذگی هیکٌذ ّ ُوچٌیي ُوکبری ًشدیک ثب اًدوي خْاُزاى یْ پی طی دارد.

شهادت ایمانی
خْاُز ػزلی ّسهْى:
اس ُز ػغ ًفز اس ًْخْاًبى کلیظب پٌح ًفز رّذ المذص را دریبفت کزدًذ ّ تعویذ دادٍ ػذًذ ُیچ
چیشی ًویتْاًذ ثَ اًذاسٍ ی ایي هزا ػبد طبسد کَ فزسًذاًوبى را در راٍ زمیمت ثجیٌین.
طْم یْزٌب4:1
ُیچ چیش ثیغ اس ایي هزا خْػسبل ًوی طبسد کَ ثؼٌْم فزسًذاى هي ثز طجك زمیمت رفتبر هی
کٌٌذ.
ُویؼَ در زبل دعب ثبػین ثزای یک سًذگی رّزبًی ثزای فزسًذاًوبى.
خْاُز دلًْب خبًظْى:
اهزّس در کبًْى ػبدی ثظیبر ػبد ثْدین ًٍْ ی چِبر طبلَ ی هي رّذ المذص را دریبفت کزد
ُّوچٌیي ًٍْ ی دیگزم پبرلیي کَ ُفت طبلَ اطت،ػکز خذاًّذ را ثزای ایي ُذیَ ی سیجب.

اشاره:
ایي خجزًبهَ ُویؼَ در تالع تؼْیك هیجبػذ.
اهب در ایي هبٍ ایي خجز ًبهَ ثب لذرت ثیؼتزی در راٍ سّر آّر ػذى در ایوبى ثظیبر درخؼیذٍ هتؼکزین ّ
خذاًّذ ثزکت دُذ.

 ۳۱مورد دعا برای فرزندانمان در سه بخش ()۶-۴
درطتکبری ّؿذالت کَ اس طزف خذاًّذ ثَ هب دادٍ هیؼًْذ هب را اس ُز ثذی ّدطیظَ هسبفظت
هیکٌذ.
هشاهیز21:25
راطتی هي ،هزا هسبفظت خْاٌُذ کزد ،سیزا کَ ثز تْ تْکّل دارم.
ًیکْکبری ّ
ِ
در کٌتزل ثْدى:
خذاًّذا ! ثَ فزسًذاًن کوک کي  ،تب در ایي دًیب ػجیَ ایي دًیب ًؼًْذ ثلکَ ثَ آًِب کوک کي کَ در
کٌتزل تْ ثبػٌذ ّ ثَ ػکل تْ درآیٌذ.
عؼك ًظجت ثَ کالم خذا:
خذاًّذا ! ثَ فزسًذاًن کوک کَ کالم تْ را پیذا کزدٍ ّ در آى رػذ ًّوْ کٌٌذ چْى کالم تْ اس طال ثب
ارسػتز ّ اس عظل ػیزیٌتز اطت.
هشاهیز10:19
هزغْثتز اس طالی ًبة ّ ،ػیزیي تز اس عظل خبلؾ اطت.
Submitted by Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Used with the permission of the author.

از طرف تدوین کننده خواهر دبی اکرس

Sister Debbie Akers
خذاًّذ کبرُبی ثشرگی را اًدبم هیذُذ لطفب ػِبدتِبی ایوبًی خْد را ّ در خْاطت دعبُبی خْد را ثَ هب
ارطبل کٌیذ
ثب تؼکزی هخـْؽ اس هتزخویٌی کَ در ایي راطتب هب را زوبیت هیکٌٌذ اس توبهی ػوب ثَ خبطز خذهتی کَ در
ایي راطتب هیکٌیذ ثیٌِبیت طپبطگشارین.
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Alive in Him Learning to Live Abundantly in Christ
A guide to the basics of Christian life. It will teach you how to be filled
with the Spirit; how to pray; how to study your Bible; and how to obtain
the promises of God. Use it for your personal devotions. Study it with a
friend or new convert. Paper, perfect-bound making it ideal for prison
ministry.
For further information or to purchase Alive in Him,
call 314.837.7304 ext. 412 or
email ladiesministries@upci.org.

Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

