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هرشـبموقعشـام،آقایمکفارلنـدخانوادهاش
رابـرایپرسـتشجمـعمیکـرد.آقـاوخانـم
مکفارلنـدشـشبچـهداشـتند،دوپسـروچهار
دختـر.اسـمبچههـادانـاِون،رایلی،مایلـی،اِرین

کلـر،ِدلِینـی،وشـانونبود.

آقـایمکفارلنـدعـادتداشـتکـههـرشـب
قسـمتیازکتابمقـدسرابخوانـدوبعدتوضیح
کوتاهـیدرمـوردآنبدهـد.بعـدازهرکـداماز
بچههـامیخواسـتکـهآیههـایحفظیشـاناز
کتابمقـدسرابخواننـدوبـهسـواالتپرسـش
آقـای هـم آخـر در بدهنـد. جـواب پاسـخ و
مکفارلنـددعـاراشـروعمیکـرد،وبعـدهـر
کـدامازبچههـاهمبهشـیوهیخودشـاندردعا

میکردنـد. شـرکت
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یــکشــب،درســتبعــدازاینکــهپرســتشبــا
خوانــدنیــکســرودمــوردعالقــهتمــامشــد،
دخترشــانِدلِینــیشــروعبــهصحبــتکــرد.او
گفــت:»بابــا،دعاهــایشــماخیلــیقشــنگند.
بعضــیوقتهــاکــهبــهدعاهــایشــماگــوش
میکنــم،دلــممیخــوادازخوشــحالیداد
بزنــم.امــادعاهــایمــنخیلــیســادهوضعیف
بــهنظــرمیــان.تقریبــاازاینکــهباصــدایبلند
ــد ــا،میتونی ــتمیکشــم.باب ــمخجال ــاکن دع
بــهمــنیــادبدیــدچطــوردعــاکنــمکــههــم
عیســیخوشــحالبشــهوهــمخودماحســاس

راحتــیبیشــتریداشــتهباشــم؟«
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وگفت:»میفهمم زد لبخندی آقایمکفارلند
کهچهاحساسیداریِدلِینی.وقتیمنهمبچه
بودم،درستمثلتواحساسمیکردم.مطمئن
تو وقتیهمسن کنم. دعا باید نبودمکهچطور
بودم،تمامچیزیکهمیدونستمدعایموقعشام

بود:

خدابزرگه،خداخوبه،
وماازشبرایاینغذامتشکریم.

ودعایموقعخوابروهمبلدبودم:

منحاالبهخوابمیرم،
ودعامیکنمکهخداروحمنروحفظکنه.

اگرقبلازاینکهبیداربشمبمیرم،
دعامیکنمکهخداروحمنروبپذیره.

چیزی تمام ساده، دعای دو این از غیر به اما
و بابا لطفا کهخدایا، بود این بگم بودم بلد که
وعمهسو وخواهرهام،عموجو برادرها مامان،
روبرکتبده.بعدپدربزرگمداستانیبرامتعریف
کردکههمهچیزروبرایمنعوضکرد.میخوای

داستانشروبشنوی؟«

بقیهی میخوام.« حتما »بله، گفت: ِدلِینی
بچههاهمکهبهگفتگویبینپدرشانوِدلِینی
گوشمیدادند،بااشتیاقسرتکاندادند.آقای

مکفارلندقصهرابرایبچههایششروعکرد.
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روزیروزگاری،دریــکدهکــدهیدور،آنطــرف
ــهاورا ــرد.هم ــیمیک ــگریزندگ ــا،آرایش دری
میشــناختند.اونــهتنهــاموهــایمــردانرا
میتراشــید، را ریششــان و میکــرد کوتــاه
ــردم ــهم ــوعکاریک ــرن ــته ــهمیتوانس بلک
ــردم ــد.م ــامبده ــمانج ــتندراه ــاجداش احتی
ــد. ــدامیزدن ــر«ص ــتادپیت ــدهاورا»اس دهک
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یــکروزصبــح،یکــیازاهالــیآمــدکــه
ــه ــکحول ــری ریشــشرابتراشــد.اســتادپیت
دورگــردنمــردپیچیــدتــاموهــارویلبــاس
اونریــزد.صــورتمــردرابــاالکشــید،تیغــش
رابیــرونآوردوشــروعبــهتراشــیدنریــشاو

کــرد.

وقتــیکــهآرایشــگرمشــغولتراشــیدنریــش
ــری ــتریدیگ ــدومش ــازش ــود،درب ــردب م
ــهمــرد واردمغــازهشــد.اســتادپیتــربالفاصل
ــود. ــکنب ــکقانونش ــوناوی ــناخت،چ راش
ــداورا ــهبتوان ــیک ــرکس ــرایه ــورب امپرات
مــردهیــازنــدهدســتگیرکنــد،جایــزهی
بزرگــیتعییــنکــردهبــود.اســتادپیتــر
ــردرا ــنم ــورانای ــرمام ــهاگ ــتک میدانس
ــتگیر ــریعااورادس ــد،س ــتمیآوردن ــهدس ب

میکردنــد.
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تمــامشــد، اول آقــای وقتــیکاراصــالح
ــه ــااشــارهب ــردوب ــراوراراهــیک اســتادپیت

ازاوخواســتکــهبشــیند. قانونشــکن

اســتادپیتــرازاوپرســید:»چــهکاریمیتونــم
بــرایشــماانجــامبــدم،آقــا؟«

قانونشــکنگفــت:»میخــوامموهــامروکوتــاه
کنیــدوریشــمروبتراشــید.«

ــرد ــهاصــالحموهــایم ــرشــروعب اســتادپیت
ــف ــدک ــرد.بع ــبک ــشرامرت ــردوموهای ک
ــرای ــااوراب ــدت ــشمالی ــهصورت ــونراب صاب
اصــالحصــورتآمــادهکنــد.پیتــرتیــغاصــالح
رابیــرونآوردوآنرارویچــرمتیــغتیزکــن
کنــارصندلــیکشــید.همانطــورکــهمشــغول
تیــزکــردنتیــغبــود،بــاخــودشبــهاهمیــت
ــود ــتهب ــینشس ــارویصندل ــهآنج ــردیک م
ــدن ــهلرزی ــروعب ــتانشش ــردودس ــرک فک
کردنــد.خــودشراآرامکــردوبــهســراغ
ــتشازروی ــت.دس ــردرف ــورتم ــالحص اص
گونههــایمــردتــاچانــهاشوبعــدرویگــردن
اوحرکــتمیکــرد.تیــغپیتــربــهآرامــیروی
ــد. ــاردادهمیش ــکنفش ــردقانونش ــردنم گ
همــهیکاریکــهپیتــربایــدانجــاممــیداداین
بــودکــهتیــغراکمــیمحکمتــرفشــاربدهــد
ــردواورادرجــابکشــد. ــردرابُِب ــویم ــاگل ت
بعــدپیتــرمیتوانســتپیــشامپراتــوربــرودو
بگویــدکــهکلــکمــردقانونشــکنراکنــدهو
جایــزهرابگیــرد؛جایــزهایکــهمیتوانســتاو

ــد. ــدکن راثروتمن
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امــاهمینطــورکهتیــغاســتادپیتــررویگردن
مــردبــود،بــاخــودشفکــرکــرد،»درهمــهی
دنیــاپــولکافــیبــرایایــنوجــودنــدارهکــه
ــم.اون ــردروبکش ــنم ــنای ــهم ــثبش باع

قهرمــانمنــه.«

ــاروی ــهآنج ــردیک ــتانم ــرداس ــتادپیت اس
صندلــینشســتهبــودرامیدانســت.اواول
ــد،و ــوالیهش ــکش ــدی ــود،بع ــبب ــکراه ی
حــاالیــکاســتادمشــهورجهانــیدردانشــگاه
شــهرپیتــربــود.همــهیدنیــاتغییــرکــردهو
تمــامکلیســابهتــرشــدهبــود،چــونایــنمــرد
اصالحگــربــهانــدازهیکافــیشــجاعبــودکــه
بــرایحقیقــتانجیــلعیســیبایســتد؛طــوری
کــهاززمــانرســوالنکســیانجــامنــدادهبــود.

ــدازهیاوشــجاعتنداشــت. ــهان هیچکــسب
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ــن ــی،مارتی ــکنرویصندل ــردقانونش ــمم اس
ــات ــراضاواصالح ــهاعت ــردیک ــود.م ــرب لوت
پروتســتانراشــروعکــردوانجیــلراازتاریکــی
ــم ــهتعلی ــهآنچ ــیک ــاازآنجای ــرونآورد.ام بی
ــاتو ــیازمقام ــیبعض ــثناراحت ــیدادباع م
شــخصامپراتــورشــدهبــود،مخالفانــشامپراتور
ــد. ــدکن ــهاوراتبعی ــدک ــردهبودن ــیک راراض
ــدودر ــتگیرکنن ــتنداورادس ــاالمیخواس ح
ــهخاطــر آتــشبســوزانند.امــاآدمهایــیکــهب
ــل ــتانجی ــهحقیق ــردمتوج ــنم ــاتای تعلیم
ــت ــدریدوس ــهق ــداوراب ــدهبودن ــیش عیس
ــدجــانخودشــانرا ــهحاضــربودن داشــتندک
ــد. ــداماورانبینن ــتگیریواع ــادس ــدام بدهن
اســتادپیتــر،آرایشــگردکتــرلوتــر،یکــیازآن
ــهقهرمانــشخیانــت ــود.اوهرگــزب آدمهــااوب

نمیکــرد.
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ناگهانفکریبهذهنپیتررسید.اوبادعاکردن
مشکلداشتودکترلوتربهخاطردعاهایشمشهور
آنجاروی لوتر بود.تصمیمگرفتحاالکهدکتر
صندلیآرایشگاهنشستهبود،ازاومشورتبخواهد.

پیترگفت:»دکترلوتر،منمیدونمشماکیهستید.
برایمنافتخاریهستکهشماامروزاینجادر
آرایشگاهمنهستید.آیامیتونمیکسوالازشما

بپرسم؟«

دکترلوترگفت:»البتهکهمیتونید.چهکمکیاز
دستمنبرمیاد؟«

پیترگفت:»منمشکلیدارم.هرشبسعیمیکنم
دعاهای که احساسمیکنم گاهی اما کنم، دعا
منازسقفباالترنمیره.میدونمکهشماهرروز
ساعتهادعامیکنید.احتماالکسینیستکهاز
شمابهتربدونهچطوربایددعاکنه.دکترلوتر،فکر
میکنیدبتونیدبهمنکمککنیدکهیادبگیرم

بهتردعاکنم؟«

دکترلوترگفت:»اینسوالخیلیخوبیهدوست
من.دانشجوهایمنهمیشهازمسواالتعمیقی
میپرسند، کلیسا و کتابمقدس و دربارهیخدا
یک عنوان به رشد دربارهی من از ندرت به اما
مسیحیچیزیمیپرسند.هیچچیزمنروبیشتر
ازاینخوشحالنمیکنهکهبدونممیخوایدبهشکل
اتاقمطالعم به بدید اجازه عمیقتریدعاکنید.
برگردمودرموردشفکرکنم،وشایدبتونمچند
نکتهروبراتونبنویسمکهبهشمابراییکدعای

موثرترکمکخواهدکرد.«



۲۰

پیتــرگفــت:»متشــکرمدکتــرلوتــر.«وبعــدبــه
ســرعتاصــالحدکتــرراتمــامکــرد.

وقتــیدکتــرلوتــربــهاتــاقمطالعــهاشبرگشــت،
قلــمخــودرابرداشــتوشــروعبــهنوشــتنیــک
راهنمــابــرایاســتادپیتــرکــرد.دکتــرلوتــردر
ــابنوشــت طــولعمــرشبیشــترازپنجــاهکت
امــااحتمــاال،کوچکتریــنوکوتاهتریــنکتابــی
ــه ــهب ــودک ــهایب ــزنوشــت،کتابچ ــهاوهرگ ک
ــتاد ــگرش،اس ــتآرایش ــرایدوس ــژهب ــوروی ط
پیتــر،نوشــت.دکتــرلوتــردرایــنکتــابروش
دعــایخــودشراتوضیــحدادونــامایــنکتــاب
کوچــکرا»یــکراهســادهبــرایدعــا«گذاشــت.

وقتــیکتــابتمــامشــد،دکترلوتــربهآرایشــگاه
برگشــتواولیــننســخهیآنرابــهاســتادپیتــر
ــن ــهمارتی ــدک ــاورکن ــرنمیتوانســتب داد.پیت
ــط ــیفق ــاکتاب ــتهت ــتگذاش ــزرگوق ــرب لوت
بــرایاوبنویســدکــهبتوانــدیــادبگیــردچطــور

دعــاکنــد.





۲۲

ــه ــدس ــروع،بای ــرایش ــت:»ب ــرگف ــرلوت دکت
چیــزراحفــظکنــی.اولــیدعــایربانــی،دومــی
ــان،وســومیاعتقادنامــهیرســوالن.« دهفرم

وبعــددکتــرلوتــرتوضیــحدادکــهوقتــیپیتــر
ــا ــدب ــد،میتوان ــظکن ــزراحف ــهچی ــنس ای
ــک ــودشکم ــهخ ــاب ــادردع ــتفادهازآنه اس
ــا ــدب ــال،میتونی ــرایمث ــت:»ب ــد.اوگف کن
دعــاکــردنازرویدعــایربانــیشــروعکنید.«

ــهی ــههم ــهک ــوناین ــید:»منظورت ــرپرس پیت
کاریکــهبایــدانجــامبــدمایــنهســتکــههــر

شــبدعــایربانــیروتکــرارکنــم؟«





ای پدر ما که در آسمانی
نام تو مُقدَّس باد.
ملکوت تو بیاید.

اراده ی تو چنانکه در آسمان است،
بر زمین نیز کرده شود.

نان کفاف ما را امروز به ما بده.
و قرض های ما را ببخش،

چنانکه ما نیز قرض داران خود را می بخشیم. 
و ما را در آزمایش میاور،

بلکه از شریر ما را رهایی ده.
زیرا ملکوت و قّوت و جالل، 

تا ابداآلباد از آن تو است.
آمین.



۲5

دکتـرلوتـرگفت:»نـه،منظورمایننیسـت.
ایـنکارخیلیخوبیهسـت،امـامنظورماز
دعـاکـردن»ازروی«دعـایربانـی،چیـزی
شـبیهاینهسـت:دربارهیاولیندرخواست
دعـایربانـیفکـرکنیـد،”پـدرمـاکـهدر
آسـمانی،نامتـومقدسباد.“وقتـیدربارهی
ایـنکلماتفکرمیکنیـد،بهقلبوذهنتون
اجـازهبدیـدکـهبـادقتبـهچیزیکـهاین
کلمـاتمیگـنتوجـهکننـد،وبگذاریـدبـه
یـکدعـایعمیقتـرهدایـتبشـن.اولیـن
خـطدعایربانـیروبگیدوبعـداینطوردعا

: کنید

خدایـا،بـرایمـندشـوارهکهبـاورکنمتو
واقعـامیخـوایپدرآسـمانیمنباشـی.ما
درخانوادهمـونپـدرداریمکـهاوروخیلی
هـمدوسـتداریـم،امـاتـوپـدرهمـهی
مـاهسـتیکـهایمانمـونرودرعیسـی
گذاشـتی.بـهخاطـراینکـهعیسـیپسـر
توسـتوازطریـقاومـارودرخانـوادهی
خـودتپذیرفتـی،کـهمـاایـنافتخـاررو
داریـمکـهبـهتـوبـهعنـوانپدرمـوندعا
کنیـم.مـامیدونیـمکهتـوآدرسـیاینجا
دردهکـدهیمـانـداری،امـاتـودرخـوِد
آسـمانسـاکنهسـتی.تـوپـدرزمینیما
نیسـتی،تـوپـدرآسـمانیماهسـتی؛وتو
کسـیهسـتیکهصاحـبتمامدنیاسـت.
ایـنواقعاعالیسـتکـهماپـدریداریمکه
همـهچیـزمتعلقبهاوسـتومـنمیتونم

درحضـوراودعـاکنـم.



۲6

ــو ــامت ــم،”ن ــهبگی ــاددادک ــای ــهم ــیب عیس
ــاد.“ ــدسب مق

پــدر،لطفــابــهمــنکمــککــنتــامتوجــه
بشــمکــههیــچچیــزیدرزندگــیودعــای
مــن،مهمتــرازاحتــرامبــهنــامتووپرســتش
اوننیســت.خداونــدا،مراقــبزبــانمــنباش
تــاهرگــزاســمتــوروبــرایچیــزاحمقانــهیــا
فاســدیبــهکارنبــرم؛بلکــهوقتــیدربــارهی
ــم ــم،قلب ــرمیکن ــموفک ــرفمیزن ــوح ت
پــرازاحتــرامبــهتــوبشــهوتــوروســتایش

کنــم.«
دکتــرلوتــربــهپیترگفــت:»حــاالمتوجهشــدید
کــهمنظــورمازدعــاکــردنازرویدعــایربانــی
چــیبود؟شــمامیتونیــدازرویاینقســمتهای
دعــایربانــیدعــاکنیــدوهرگــزدعــایتکــراری
نداشــتهباشــید.میتونیــددربارهییکقســمتش
فکــرکنیدوتوجــهخودتــونرورویاونبگذارید
ودعاهــایشــماپــرازهیجــانوشــادیخواهــد

» . شد







۲9

بعددکترلوترگفت:»حاالبهدعاکردنازرویدهفرمانفکرکن.اولین
نکن.”شمامیتونید ازمنپرستش راغیر فرمانمیگه،“خدایدیگری

اینطوردعاکنید:

و بتها آدمهاییهستکه از پر دنیا مامیدونیمکه خداوندخدا،
باور زیادی بهخدایان که آدمهایی پرستشمیکنند، رو مجسمهها
دارند،امافقطوفقطتوخداهستی.گاهیچیزهاییدرزندگیمن
هستندکهبهاونهااهمیتبیشتریازتومیدم،چیزهاییکهتبدیلبه
بتمنمیشن.لطفاوقتیاینکاررومیکنم،منروببخش.بهمن

کمککنتاهیچخدایدیگهایغیرازتونداشتهباشم.«

استادپیترخیلیهیجانزدهبودوگفت:»حاالمتوجههستمکهمنظور
شماچیبود.«

دکترلوترگفت:»شمامیتونیدبههمینترتیبسراغهریکیازدهفرمان
اینطور اعتقادنامه اعتقادنامهیرسوالندعاکنید. ازروی اینکه یا برید،
شروعمیشهکه،“منبهخدایپدر،قادرمطلق...ایماندارم.”وقتیبه
اینموضوعفکرمیکنید،بهقدرتیکهخدادارهفکرکنید،بهقوتیکه
اوننشونمیده.بچههایمافکرمیکنندکهماپدرانزمینیاونقدرقوی
هستیمکهقدرتانجامهرکاریروداریم.امامادرمقایسهباخداکامال
ضعیفهستیم،چوناونقادرمطلقهست،ومااونرونهفقطبهخاطر
کارهاییکهمیتونهبرایماانجامبدهدوستداریم،بلکهبهخاطرکسی

کههستهمدوستشداریم.

بنابراینمیتونیمدعاکنیمودعاکنیموهرگزازدعاکردنخستهنشیم.
اگرتوجهخودمونرورویدعایربانی،دهفرمان،واعتقادنامهیرسوالن
بگذاریم،هیچوقتنخواهدبودکهچیزیبرایدعاکردننداشتهباشیم.«

استادپیترنمیتوانستازدکترلوتربرایاینکهبهاورازیکراهسادهبرای
دعارایاددادهبود،بهقدرکافیتشکرکند.



3۰

وقتــیآقــایمکفارلنــدقصــهاشراتمــامکــرد،
بــهبچههایــشگفــت:»میبینیــدکــهچــراهــر
ــن ــواممطمئ ــنمیخ ــتش،م ــعپرس ــبموق ش
ــان،و ــی،دهفرم ــایربان ــمادع ــهش ــمک بش
اعتقادنامــهیرســوالنرویــادمیگیریــد؟از
ایــنبــهبعــدمیخــوامدرزمــانپرســتشازراه
ــه ــرب ــرلوت ــهدکت ــدک ــتفادهکنی ــادهایاس س

ــادداد.« آرایشــگری

ِدلِینــیگفــت:»بابــا،مرســیکــهایــنقصــهرو
بــرایمــاتعریــفکردیــد.نمیتونــمصبــرکنــم
تــاراهــیکــهدکتــرلوتــربــرایدعــاگفتــهرو
ــار ــکب ــیمیشــهامشــبی ــم.حت امتحــانکن
ــیمو ــتهباش ــیداش ــتشخانوادگ ــهپرس دیگ

ــم؟« ــشکنی امتحان

ــون، ــهباباج ــد:»بل ــمگفتن ــره ــایدیگ بچهه
ــا!« لطف

آقــایمکفارلنــدازاینکــهعالقــهیجدیــد
خیلــی میدیــد، را دعــا بــه بچههایــش
خوشــحالبــود.بــالبخنــدیگفــت:»دعــا

کنیــم.«





ده فرمان
۱.توراخدایاندیگرغیرازمننباشد.

ــاالدر ــیازآنچــهب ــچتمثال ــیتراشــیدهوهی ۲.صورت
آســماناســت،وازآنچــهپاییــندرزمیــناســت،واز
آنچــهدرآبزیــرزمیــناســت،بــرایخــودمســاز.نــزد
آنهــاســجدهمکــن،وآنهــاراعبــادتمنمــا،زیــرامــن
ه،خــدایتــومیباشــم،خــدایَغّیــورهســتم، کــهیَْهــَوّ
کــهانتقــامگنــاهپــدرانراازپســرانتــاپشــتســومو
چهــارمازآنانــیکــهمــرادشــمندارنــدمیگیــرم.وتــا
هــزارپشــتبــرآنانــیکــهمــرادوســتدارنــدواحــکام

ــد،رحمــتمیکنــم. ــگاهدارن مــران

ــرا ــر،زی ــلمب ــهباط ــودراب ــدایخ ه،خ ــَوّ ــامیَْه 3.ن
خداونــدکســیراکــهاســماورابــهباطــلبَــَرد،

شــمرد. نخواهــد بیگنــاه

4.روزَســبَّترایــادکــنتــاآنراتقدیــسنمایی.شــش
روزمشــغولبــاشوهمــهیکارهــایخــودرابجــاآور.
ه،خــدایتوســت.درآن ــَوّ امــاروزهفتمیــن،َســبَِّتیَْه
ــتو ــرتوغالم ــووپســرتودخت ــن،ت ــچکارمک هی
کنیــزتوبهیمــهاتومهمــانتــوکــهدروندروازههــای

ــدآســمانو ــهدرشــشروز،خداون ــراک ــوباشــد.زی ت
زمیــنودریــاوآنچــهراکــهدرآنهاســتبســاختودر
روزهفتــمآرامفرمــود.ازایــنســببخداونــدروزهفتــم

رامبــارکخوانــده،آنراتقدیــسنمــود.

ــو ــاروزهــایت ــرامنمــا،ت ــدرومــادرخــودرااحت 5.پ
ــومیبخشــد،دراز ــهت ــتب هخدای ــَوّ درزمینــیکــهیَْه

شــود.

6.قتلمکن.

۷.زنامکن.

8.دزدیمکن.

9.برهمسایهیخودشهادتدروغمده.

۱۰.بــهخانــهیهمســایهیخــودطمــعمــورز،وبــهزن
ــزشوگاوشواالغــشو همســایهاتوغالمــشوکنی
بــههیــچچیــزیکــهازآنهمســایهیتــوباشــد،طمــع

مکن.
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سباد.ملکوتتوبیاید.ارادهیتوچنانکه پسشمابهاینطوردعاکنید،“ایپدرماکهدرآسمانی،نامتوُمقدَّ
درآسماناست،برزمیننیزکردهشود.نانکفافماراامروزبهمابده.وقرضهایماراببخشچنانکهمانیز
قرضدارانخودرامیبخشیم.ومارادرآزمایشمیاور،بلکهازشریرمارارهاییده.زیراملکوتوقّوتوجالل

تاابداآلبادازآنتواست،آمین.”)متی۱3-9:6(
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منایماندارمبهخدایپدر،قادرمطلق،

خالقآسمانوزمین.

منایماندارمبهعیسیمسیح،پسریگانهیاو،خداوندماعیسیمسیح.
اوبهواسطهیروحالقدسدررحمقرارگرفت،

وازمریمباکرهمتولدشد.
اودرحکومتپنطیوسپیالطسرنجکشید

ومصلوبشده،مردومدفونگردید
وبهعالممردگاننزولفرمود

ودرروزسومازمردگانبرخاستوبهآسمانصعودنموده،
بهدستراستخدایپدر،قادرمطلق،نشستهاست؛

وازآنجابرایداوریزندگانومردگانبازخواهدگشت.

منایماندارمبهروحالقدس،
وبهکلیسایمقّدسجامع

وبهشراکتمقّدسین
وبهآمرزشگناهان
وبهرستاخیزبدنها
وبهحیاتجاودان.

آمین.



بینالمللیاستکهتوّسطدکتر لیگونیر،یکسازمانشاگردسازیمسیحی خدمات
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باانگیزهماموریتبزرگ،لیگونیرمنابعشاگردسازیرادرسراسرجهانودرقالبهای
چاپیودیجیتالیبهاشتراکمیگذارد.کتابها،مقالههاومجموعهویدیوهایتعلیمی
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twitter.com/LigonierFA

t.me/Ligonier_Farsi



درباره ی  نویسنده
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سنتاندرودرسنفوردواقعدرفلوریدا،اولینرئیسریفورمیشنبایبلکالج،وویراستار
ارشدمجلهتیبل تاکاست.برنامهرادیوییویباعنوانتجدید بنای ذهنهنوزبه
آنالین بهصورت رادیوییسراسرجهانوهمچنین ایستگاه روزانهدرصدها صورت
خدا، قدوسیت  جمله: از است، کتاب یکصد از بیش نویسنده او میشود. پخش
برگزیده ی خدا،وهمه الهی دان هستند.اودرسراسرجهانمشهوربهدفاعازعدم
تحریفکتابمقّدسوترویجاینآموزهاستکهمؤمنانبهخداوندبایداعتقادراسخ

بهکالمخداداشتهباشند.









ناگهانپیترایدهایبهذهنشرسید.اومیتونست
ازقهرمانخودش،مارتینلوتر،بخواهدکهبهاویاد

بدهکهچطوردعاکنه!بههرحال،اصالحگرایبزرگ
آنجابود،رویصندلیآرایشگرخودشنشستهبودو
صبورانهمنتظربودتاپیترموهاشراکوتاهکندواو
رااصالحکنه....»دکترلوتر،فکرمیکنیمیتونی

بهمنکمککنیکهبهتردعاکنم؟«




