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1393سال  نیایش و ستایش  

ارشاپوریان و دیگردست زرگن کوتنسنر و خادم خادمین بالتادکتر هانس یو ؛دفترسازمان حمایت روحی و معنوی از ایرانیان

وهمچنین همکاران محترم کلیسای گارتن کیشه؛ ندرکاران سازمانا  

داخل و خارج از کشور وهمچنین همه  در خورشیدی شمسی را به همه هموطنان عزیز ایرانی 1392غاز سال آبدین وسیله 

،خالق زمین و از پروردگار بخشنده مهربان  ته وپارسی زبانان و به هرکس که به این عید مقدس احترام میگذارد تبریک گف
:به فرمان وی هستند درخواست میکنیم که همه آسمان و تمامی کائنات ماه و مهروخورشید که  

؛س ایران راازجنگ وستیزدرامان دار سرزمین مقد بارخداوندا  
؛درپناه خوددار هستند تمامی ایرانیان رادرهرجای این عالم هستی پروردگارا  

؛آنراازبالیای طبیعی مصون بدارده یکش یف و رنجرشخداونداسرزمین ایران و ملت   
درپناه  وآزارمیباشند زادی خواه و آزادی طلب درهرکجای جهان تحت تعقیب وشکنجهآخداونداهرایرانی و هرانسان 

نان قدرت بردباری ده.آخودوبه   

.اینده عطا فرما در سالهمراه با سرور وشادمانی سمانی آس ایران نعمت روزافزون و برکات  برای سرزمین مقد خداوندا  
ازین روبرای  ؛از درک علت آنستفهم واندیشه من انسان عاجز ؛ستحادثه ای دراین جهان ازحکمت تو رالهی میدانیم ه

 برای تمامی کسانی که ازبین رفته اند برکت وبرای بازماندگان رحمت و ؛ شده انددچار ثوانه طبیعی تمام مردم ژاپن که 

.بخشش طلب میکنیم  
 

آواره پناهنده شده  که ایرانیان بیش از سی سال است ؛حال که در مقطعی از تاریخ مهربان  اربخشندهای پروردگ

ر ود زادی و رسیدن به آرامش به دوراز کینه و نفاق ترک کرده اندآمین مقدس خودرا به قیمت رهایی و وسرز؛اند
آنان امروزدست به درگاه  برای همه؛رندروحی وجسمی به سر میب ودر شرایط نامساعدسرزمینهای گوناگون ساکن شده 

.وریم تاهرچه زودتر به آرامش و رهایی و خواسته خودبرسندآشما می   

 
ک و تمامی قلبهای تیره و تاری ؛ن بهار طبیعت شما تازه و نو میشود آمد با خداوندا

دزدی،زنا،طمع،مکر،شهوت پرستی،جشم بد،کفر،بخل،جهالت و  نزاع،دشمنی،کینه،خشم،تعصب،،مملوازناپاکی،بتپرستی

وفاداری،پاکی،قدوسیت،آرامش،صفا،امید  انمنادانی را با نورخودو عیسی مسیح که نور جهان میباشد به ای
عشق و محبت تبدیل کن.وهمنوع دوستی و وخوشحالی،نعمت افزونی،بردباری  

 

 جان است،ای که با توبودن هستی مرا هست میکند،ای دهنده خردرامش بخش روح و آای بخشنده مهربان ای که نام تو 
 قدرتی عطا فرما که در امور روزمره عاجزم؛درمقابل این همه بخشندگی وبزرگواری تومن بشر  ؛واندیشه پاک 

  دور نشود. گفتارنیک،کردارنیک،پندارنیک ازمن

دار.نگهاعمال زشت بزرگان به دورشفاده و کودکان مارا از  خداوندا تمامی فرزندان و بیماران مارا  
ای راتغییر میدهد و  تمامی کسانی که مسئول و سرپرست میباشند و تصمیمات انان سرنوشت عدهاز شما خواهانیم؛ خداوندا

،قلبی رئوف ارزانی دارکه بازیردستان و با ملت خودخوشرفتار درکاران و مسئولین و ممالک دارانکلیه دست انبه نین چهم

 باشند.
 

رخدایا برای تمامی خادمین که درراه تو خدمت میکنند آنها را از نفس دنیوی و ابلیس به دورداروقدرتی ده همچون عیسی با

.خودارزانی دار و چشم به جهان دنیوی نداشته باشند و پاداششان را مسیح فریب ابلیس رانخورند  
 آمین

 
 سازمانمرکز 

 حمایت روحی و معنوی از ایرانیان
  وابسته به کلیسای پرتستا نت

 رشهر هانوف

http://www.pgkh.wordpress.com/

