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مقدمھ 

امروز ما بھ سوال 11 از تعلیمات شھر جدید نگاه می کنیم. 

من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سؤال 11: خداوند در فرمان ششم، هفتم و هشتم چه خواسته
است؟

ششم اینکه با همسایه خود آزار ندهیم، متنفر نباشیم و با همسایه خود دشمنی نکنیم، بلکه صبور
و صلح طلب باشیم و حتی دشمنان خود را با عشق تعقیب کنیم.

هفتم اینکه از فحشا بپرهیزیم و خالصانه و با ایمان زندگی کنیم، چه در زناشویی و چه در مجردی،
از هر گونه اعمال، نگاه، گفتار، پندار و امیال ناپاک و هر آنچه که به آن منتهی شود دوری کنیم.

هشتم اینکه ما بدون اجازه چیزی را که متعلق به دیگری است نگیریم و خیری را از ک�� که ممکن
است منفعتش کنیم دریغ نکنیم.



بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. اکنون کالم خداوند را بشنوید. 

رومیان 14-13:8 

8 بھ ھیچ کس چیزی مدیون نیستید، مگر تعھدی کھ بھ یکدیگر دارید. اگر ھمسایھ خود را دوست داشتھ باشید، الزامات شریعت خدا را برآورده خواھید کرد. 

9 زیرا احکام می گوید: ”زنا نکنید، قتل نکنید، دزدی نکنید، طمع نکنید.” اینھا – و سایر احکام از این قبیل – در این یک فرمان خالصھ می شود: «ھمسایھ خود را

مانند خود دوست بدار».

10 عشق ھیچ ظلمی بھ دیگران نمی کند، پس محبت الزامات قانون خدا را برآورده می کند. 

11 این بسیار ضروری است، زیرا می دانید کھ چقدر دیر شده است. زمان رو بھ اتمام است بیدار شوید، زیرا نجات ما اکنون از زمانی کھ برای اولین بار ایمان

آوردیم نزدیکتر است.

12 شب تقریباً تمام شده است. روز رستگاری بھ زودی فرا خواھد رسید. پس اعمال تیره خود را مانند جامھ ھای کثیف بپوشان و زره درخشان زندگی درست را

بھ تن کن.

13 چون ما متعلق بھ روز ھستیم، باید زندگی شایستھ ای داشتھ باشیم تا ھمھ ببینند. در تاریکی مھمانی ھای وحشیانھ و مستی، یا در فحشا و زشتی ھای جنسی، یا

در نزاع و حسادت شرکت نکنید.

14 در عوض، حضور عیسی مسیح خداوند را بھ خود بپوشانید. و بھ خود اجازه ندھید بھ راه ھایی برای ارضای خواستھ ھای شیطانی خود فکر کنید. 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

پدر، لطفا روح القدس را بفرست تا در حین موعظھ بھ من حکمت و حقیقت بدھد. لطفاً قلب و ذھن ما را بھ روی حقیقت خود باز کنید تا بتوانیم شما را در ھر کاری

کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام خداوند ما عیسی می خواھیم. آمین 

نکتھ 1. ھمسایھ خود را مانند خود دوست بدارید (آیات 10-8) 

نکتھ 2. دستورات خداوند شامل «آن کار نکن» و «این کار را بکن» (آیات 12-14) است. 

نکتھ 1. ھمسایھ خود را مانند خود دوست بدارید (آیات 10-8) 

10 فرمان وقتی آنھا را می خوانید بسیار ساده بھ نظر می رسند. و ساده ھستند. سوال امروز آموزشگاه شھر جدید درباره دستورات 6، 7، و 8 است. می گویند:

قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن. آیا آن اظھارات گیج کننده است؟ نھ واقعا. اما امروز می خواھم دو چیز را بھ شما پیشنھاد کنم. اوالً، خداوند آن اظھارات را واضح

تر و قابل فھم تر بیان کرده است. ثانیاً، خداوند ھمچنین این اظھارات را بسیار عمیق تر و گسترده تر از آنچھ در ابتدا بھ نظر می رسد بیان کرده است. 



بیایید با دقت بیشتری بھ رومیان 13:8-10 نگاه کنیم. ابتدا در آیھ 8: 

8 بھ ھیچ کس چیزی بدھکار نیستید، مگر تعھد شما بھ محبت کردن بھ یکدیگر. 

ھمسایھ خود را دوست بدارید و شریعت خدا را بھ جا خواھید آورد. این بھ اندازه کافی واضح است کھ کودک بفھمد. اما ھمچنین بھ اندازه کافی پیچیده است کھ

منجر بھ سواالت بسیار بیشتری شود. سواالتی مانند ”ھمسایھ من کیست؟” شاید بھ یاد بیاورید زمانی کھ یک متخصص در شریعت خدا این سوال را از عیسی

پرسید. این زمانی بود کھ عیسی داستان سامری نیکو را بھ عنوان پاسخ خود گفت. بھ گفتھ عیسی، ھمسایھ ما ھر نیازمندی است کھ خدا در مسیر ما قرار دھد.

ھمسایھ ما نیازی است کھ خداوند بھ او توجھ می کند. این بھ ما در مورد آیھ 8 کمک می کند و بھ ما می گوید کھ چھ کسی را دوست داریم. حال باید بپرسیم عشق

بھ ھمسایھ چگونھ است؟ دوست داشتن آن شخص بھ چھ معناست؟» برای پاسخ بھ این سؤال، بیایید دوباره بھ رومیان 13:9-10 نگاه کنیم. 

«9 زیرا احکام می گویند: «زنا نکنید. نباید آدم بکشی نباید دزدی کنی، طمع نکن.» اینھا – و سایر احکام از این قبیل – در این یک فرمان خالصھ می شود:

«ھمسایھ خود را مانند خود دوست بدار».

10 محبت بھ دیگران ظلم نمی کند، پس محبت الزامات شریعت خدا را برآورده می کند.» 

پولس می گوید ”ھمسایھ خود را مانند خود دوست بدار” خالصھ ساده ای از احکام 7، 6، 8 و 10 است. بھ نظر من این خیلی منطقی است. اگر ھمسایھ خود را

ھمانطور کھ خود را دوست داری دوست داشتھ باشی، بھ دارایی ھمسایھ خود احترام می گذاری. تو از او دزدی نخواھی کرد، زیرا می فھمی کھ حق دارد دارایی

ھای خودش باشد. 

در اینجا حقیقت عمیق تری نیز وجود دارد. جوھر آنچھ خدا از طریق پولس بھ ما می گوید این است کھ اعمال ما در قلب ما آغاز می شود. گاھی اوقات وقتی کار

اشتباھی انجام می دھیم می گوییم: ”نمی دانم چرا این کار را کردم!” با این حال، ما در واقع کارھا را بدون دلیل انجام نمی دھیم. ھر کاری کھ انجام می دھیم و

نمی کنیم از قلب ما سرچشمھ می گیرد. عیسی این را در متی 12:35 چنین گفت. 

«35 آدم خوب از خزانھ دل خوب چیزھای خوب می آورد و آدم بد از خزانھ دل بد چیزھای بد می آورد». 

چرا سربازان روسی در حال حاضر بھ اوکراین حملھ می کنند؟ این جنگ شیطانی چگونھ آغاز شد؟ بیایید با ھم بھ این موضوع فکر کنیم. برای مبارزه با یک

جنگ، باید بدن، ذھن و قلب سربازان خود را آموزش دھید. سربازان بھ بدن ھایی نیاز دارند کھ از نظر بدنی قوی باشند تا بتوانند بدود، بپرند و بجنگند. سربازان

بھ ذھن ھایی نیاز دارند کھ نحوه خواندن نقشھ، استفاده از تجھیزات خود و تصمیم گیری در میدان جنگ را بدانند. سربازان نیز بھ قلب ھایی نیاز دارند کھ انگیزه

کشتن انسان ھای دیگر را داشتھ باشد. 

در جنگ جھانی دوم، یھودیان آلمان توسط دوستان و ھمسایگان خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و کشتھ شدند. برای ایجاد چنین اعمال شیطانی، آدولف ھیتلر

مردم آلمان را متقاعد کرد کھ یھودیان دشمنان آنھا ھستند. ببینید، قبل از اینکھ بتوانید کسی را بکشید، باید دلیلی برای ترس و نفرت از او داشتھ باشید. 

بھ ھمین دلیل است کھ در جنگ ھمیشھ اسامی تحقیر آمیز بھ دشمن داده می شود. سربازان آمریکایی آلمانی ھا را ”کروت” می نامیدند. آنھا عراقی ھا را ”جنگل”

و آسیایی ھا را ”گوک” یا ”چشم کج” می نامیدند. 

در جریان نسل کشی در رواندا، مردم یکدیگر را «سوسک»، «موش» یا «مار» صدا می کردند. این نام ھا یک ھدف دارند. زیرا قانون خدا بر دل ما نوشتھ شده



است. حتی آتئیست ھا ھم روی دلشان نوشتھ اند «قتل مکن». ھمھ ما می دانیم کھ گرفتن جان یک انسان اشتباه است. اگر می خواھید یک گروه را برای کشتن

گروھی دیگر تشویق کنید، ابتدا باید آنھا را از انسانیت خارج کنید. کشتن سوسک ھا طبیعی است، بنابراین فراخوانی افراد باعث می شود کھ کشتن آنھا برای

سربازان شما آسان تر شود. بھ ھمین دلیل پوتین دولت اوکراین را «باند معتادان بھ مواد مخدر و نئونازی ھا» توصیف کرد. انتخاب زبان پوتین برای آماده کردن

قلب سربازان روسی برای کشتن اوکراینی ھا طراحی شده بود. پوتین می خواھد کھ سربازانش باور کنند کھ اوکراینی ھا دشمن روسیھ ھستند. پوتین می گوید کھ

کشتن اوکراینی ھا قتل نیست، دفاع از خود است. 

دوباره بھ آیھ 10 گوش کنید. 

“10 عشق بھ دیگران ظلم نمی کند، پس عشق الزامات قانون خدا را برآورده می کند.” 

این نکتھ ای است کھ پل در اینجا بھ آن اشاره می کند: اگر واقعاً ھمسایھ خود را دوست داشتھ باشید، او را نمی کشید. شما بدون دلیل موجھ بھ کشور ھمسایھ حملھ

نخواھید کرد. زیرا عشق بھ دیگران ظلم نمی کند. اما وقتی در دل ما خشم، شھوت یا طمع وجود دارد، می تواند ما را بھ قتل، زنا یا دزدی سوق دھد. 

آیا تا بھ حال تعجب کرده اید کھ چرا این ھمھ شر در جھان امروز وجود دارد؟ قتل، زنا و دزدی بھ دلیل خشم، شھوت و طمع در دل افرادی مانند من و شما اتفاق

می افتد. شر وجود دارد زیرا ما خودمان را بیشتر از ھمسایگانمان دوست داریم. بھ ھمین سادگی است. گناه نتیجھ عشق ورزیدن بیش از حد بھ خود است. سین بھ

ھمسایھ ام می گوید: من آنچھ را کھ داری می خواھم، از تو می گیرم. و گناه بھ خدا می گوید من می خواھم ھر کاری کھ می خواھم بکنم پس اگر قوانین تو را سد

راھم کرد نادیده می گیرم. 

عشق بھ خدا و عشق بھ ھمسایھ راه حل گناه و بدی است. اما برای دوست داشتن خوب، ابتدا باید محبت خدا را نسبت بھ خود دریافت کنیم. آیا می دانستید کھ این

میخ ھا نبودند کھ عیسی را روی صلیب نگھ داشتند؟ عیسی این قدرت را داشت کھ اگر می خواست از صلیب خارج شود. اما عیسی ھمسایھ خود (شما) را بیشتر

از زندگی خود دوست داشت. 

این عشق مسیح بھ ما بود کھ او را روی صلیب نگھ داشت. این ناخن ھا نبود. مرگ و رستاخیز منجی ما ابعاد الھیات زیادی دارد. اما یک پیام بسیار ساده نیز

وجود دارد کھ توسط صلیب ابالغ شده است: خدا شما را دوست دارد. گناه ما را دشمن خدا می کند. اما خدا آنقدر تو را دوست دارد کھ نمی خواست ابدیت را بدون

تو بگذراند. پس با عشق، خدای پدر، خدای پسر را فرستاد تا بمیرد. و عیسی در عشق از قبر برخاست تا بھ ما زندگی تازه ای بدھد. و اکنون می توانید با قدرت

روح القدس در درون خود یک زندگی عاشقانھ داشتھ باشید. 

عشق مسیح بھ شما بھ شما این قدرت را می دھد کھ ھمسایھ خود را مانند خودتان دوست بدارید. این یک ”ارزش پادشاھی” است. ھمانطور کھ آیھ 11 می گوید،

زمانی کھ خداوند روح القدس را می فرستد تا بھ ما کمک کند تا ”بیدار شویم” و ارزش ھای ملکوت را بھ کار ببریم، شروع می کنیم. آیا شما بیدار ھستید، با مسیح

زنده شده اید و توسط روح القدس پر شده اید؟ امیدوارم دوستان تا زمانی کھ نباشید، نمی توانید درک کنید کھ چگونھ در ملکوت خدا زندگی کنید. بیایید اکنون نگاه

کنیم: 

نکتھ 2. دستورات خداوند شامل «این کار را نکن» و «این کار را بکن». 

دوباره با من بھ رومیان 13:12-14 نگاه کنید. در این آیات خداوند بھ ما می گوید کھ چھ کارھایی را نباید انجام دھیم و ھمچنین آنچھ را کھ باید انجام دھیم. 



«12 شب تقریباً تمام شده است، روز رستگاری بھ زودی فرا می رسد. پس اعمال تیره خود را مانند لباس ھای کثیف بپوشان و زره درخشان زندگی درست را

بپوش.

13 چون ما متعلق بھ روز ھستیم، باید زندگی شایستھ ای داشتھ باشیم تا ھمھ ببینند. در تاریکی مھمانی ھای وحشیانھ و مستی، یا در فحشا و زشتی ھای جنسی، یا

در نزاع و حسادت شرکت نکنید.

14 در عوض، حضور عیسی مسیح خداوند را بھ خود بپوشانید. و بھ خود اجازه ندھید بھ راه ھایی برای ارضای خواستھ ھای شیطانی خود فکر کنید.” 

راه ھای زیادی وجود دارد کھ می توانیم با آسیب رساندن بھ دیگران گناه کنیم. شاید وسوسھ انگیز باشد کھ فکر کنیم راه اجتناب از گناه دوری از مردم است. شما

می توانید مانند این مرد، تنھا در یک جزیره، دور از ھر کسی باشید. آیا بھ نظر شما اطاعت از فرمان ”نباید قتل” برای او دشوار است؟ البتھ کھ نھ. ھیچ کس در

جزیره نیست کھ بتواند او را بکشد. اما در مورد فرمان خدا مبنی بر محبت بھ ھمسایھ چگونھ است؟ اگر تنھا باشم، جزیره ای دور از دیگران، پس نمی توانم نعمتی

برای کسی باشم. من نمی توانم ھمسایھ ام را دوست داشتھ باشم اگر ھمسایھ نداشتھ باشم! 

ھمانطور کھ آیھ 12 ب می گوید، کافی نیست کھ ”اعمال سیاه خود را مانند لباس ھای کثیف از بین ببرید”. ما ھمچنین باید ”زره درخشان زندگی درست را بھ تن

کنیم.” داگالس مو اینطور می گوید: «انطباق ظاھری صرف با احکام آن چیزی نیست کھ خدا می خواھد. خدا عشق خالصانھ می خواھد: یک نگرانی صادقانھ و

مداوم برای افراد دیگر کھ بھ انواع اعمال سرایت می کند.” 

اطاعت با انگیزه ترس بر اجتناب از گناه متمرکز است، زیرا ”نباید دزدی کنید”. اما اطاعت با انگیزه عشق بر انجام کار خیر متمرکز است. عشق می گوید: من

از ھمسایھ ام دزدی نمی کنم. و چون می خواھم ھمسایھ ام شاد و امن باشد، آنچھ را کھ نیاز دارد بھ او می دھم. من سعی خواھم کرد راه ھایی برای برکت او و

سخاوتمندی پیدا کنم.” 

دوستان من، قانون کامل خداوند اطاعت کامل را می طلبد. اما ھیچ یک از ما نمی توانیم بھ طور کامل اطاعت کنیم. بھ ھمین دلیل است کھ رستگاری فقط از طریق

فیض می تواند حاصل شود. یکی از بھترین تعاریف فیض در کتاب مقدس در افسسیان 2: 4-5 یافت می شود.

«4 اما خدا از نظر رحمت بسیار غنی است و ما را بسیار دوست داشت. 

5 کھ با وجود اینکھ بھ خاطر گناھانمان مرده بودیم، اما وقتی مسیح را از مردگان زنده کرد، بھ ما حیات بخشید. فقط بھ لطف خداست کھ نجات یافتی!» 

افسسیان 2: 4 می گوید کھ خدا شما را بسیار دوست داشت و از نظر رحمت بسیار غنی است کھ برای نجات ما بھ شیوه ای افراطی عمل کرد. قلب رحمت پدر او

را برانگیخت تا پسرش را بھ زمین بفرستد تا زندگی کاملی داشتھ باشد و با مرگ قربانی بمیرد. زیرا این تنھا راھی بود کھ امثال ما، مرده در گناھانمان، می

توانستند نجات یابند و از نظر روحی زنده شوند. ھمان قدرتی کھ عیسی را از مردگان زنده کرد، زمانی کھ بھ عیسی اعتماد کردید، توسط خدا نیز برای زنده کردن

شما از مرگ روحانی استفاده شد. 

در اینجا یک تعریف خوب از کلمھ فضل ارائھ می شود: «فیض لطف بی دریغ خداوند بر مردم است. فیض را نمی توان بھ دست آورد، یا مستحق کرد، یا

بازپرداخت کرد.» فیض می تواند گناھکاران را بھ قدیسان تبدیل کند. فیض می تواند شر را بھ خیر تبدیل کند. من می خواھم یک کلمھ جدید را بھ شما معرفی کنم:

بخشندگی. نمی دانم در نرم افزار ترجمھ درست ترجمھ شده یا نھ، زیرا این کلمھ ای است کھ توسط دکتر دیوید اندرسون ابداع شده است. او کشیش کلیسای جامعھ

بریج وی در مریلند است، یک کلیسای چند فرھنگی مانند One Voice Fellowship. دکتر اندرسون این کتاب بزرگ بھ نام GRACISM را نوشتھ است.



«کرامت» ترکیب دو کلمھ دیگر است: لطف و نژادپرستی. 

نژادپرستی عبارت است از ”گفتن، عمل کردن یا تفکر منفی در مورد کسی بھ دلیل رنگ، طبقھ یا فرھنگ.” نژادپرستی بھ دلیل رنگ پوست یا فرھنگ شخص

دیگری بھ طور فعال توھین می کند یا بھ آنھا صدمھ می زند. گراسیسم برعکس عمل می کند. بخشندگی بھ طور فعال بھ فردی کھ متفاوت است کمک می کند. زیرا

قانون خدا بھ ما می گوید: «این کار را نکن» و ھمچنین می گوید: «این کار را بکن». 

دکتر اندرسون می گوید: «شرم گرایی از خطوط قومی و مرزھای نژادی فراتر می رود تا بھ افرادی کھ متفاوت ھستند، در حاشیھ یا بھ حاشیھ رانده شده اند، کمک و

«لطف مضاعف» بدھد. این فرد یا گروه می تواند از ھر رنگ، فرھنگ یا جنسیتی باشد.” بنا بھ گفتھ دکتر اندرسون ھفت تعھد مثبت برای بخشندگی وجود دارد: 

1. من تو را بلند می کنم. 

2. من شما را پوشش خواھم داد. 

3. من با شما بھ اشتراک خواھم گذاشت. 

4. من شما را گرامی خواھم داشت. 

5. من با شما خواھم ایستاد. 

6. من شما را در نظر خواھم گرفت. 

7. من شما را جشن خواھم گرفت. 

دوستان من، این ھفت چیز خالصھ ای عالی از معنای دوست داشتن ھمسایھ مانند خود است. اما ما بھ تنھایی نمی توانیم این کارھا را انجام دھیم. ما برای انجام

آنچھ خدا می خواھد بھ کمک خداوند نیاز داریم. بھ ھمین دلیل آیات 13 و 14 چنین می گوید: 

13 در تاریکی مھمانی ھای وحشیانھ و مستی، یا در ھرزگی و زشتی، یا در نزاع و حسادت شرکت نکنید. 

١۴ در عوض، حضور عیسی مسیح خداوند را بپوشانید.» 

دوستان من در آیھ 13 مقصر ھمھ آن چیزھا بوده ام. با این حال بھ رحمت و لطف خداوند بخشیده شده و از نظر روحی زنده شده ام. 

اکنون کھ من پیرو عیسی ھستم، نمی توانم بھ رفتاری کھ در آیھ 13 توضیح داده شده است، برگردم. من بھ عنوان یک مسیحی نام مسیح را یدک می کشم. رفتار من

باعث جالل یا شرم نام مسیح می شود. رفتارھای منفی وجود دارد کھ باید آنھا را کنار بگذارم و ھمچنین رفتارھای مثبتی را باید انجام دھم. 

بھ ھمین دلیل است کھ آیھ 14 ما را ترغیب می کند کھ ”خود را بھ حضور خداوند عیسی مسیح بپوشانیم.” بھ ھمین دلیل است کھ ما دعا می کنیم و در کتاب مقدس

تعمق می کنیم و کالم خدا را حفظ می کنیم. برای پایان دادن بھ خطبھ، می خواھم دوباره آیاتی را کھ قبالً در خدمت شنیدیم، بھ اشتراک بگذارم. بشنوید کھ پل

چگونھ رفتارھای منفی را نام می برد کھ باید از انجام آنھا دست برداریم و رفتارھای مثبتی را کھ باید انجام دھیم. 

اول قرنتیان 7-13:4 

«4 عشق صبور و مھربان است، عشق حسادت نمی کند و فخر نمی ورزد، متکبر نیست 

5 یا بی ادب بر راه خود اصرار ندارد. تحریک پذیر یا رنجش آور نیست. 

6از خطاکاری خوشحال نمی شود، بلکھ با حقیقت خوشحال می شود. 



٧ عشق ھمھ چیز را تحمل می کند، ھمھ چیز را باور دارد، بھ ھمھ چیز امیدوار است، ھمھ چیز را تحمل می کند.» 

من این آیات را در اولین سال ازدواجم با نائومی حفظ کردم. چون ازدواج با قدرت خودم خیلی سخت است. متوجھ شدم کھ باید «خود را بھ حضور خداوند عیسی

مسیح بپوشم». برای بھ تعویق انداختن رفتارھای گناه آلود و پوشیدن محبتی کھ شایستھ ھمسر و فرزندانم است بھ کمک خداوند نیاز داشتم. 

چگونھ در این ھفتھ حضور مسیح را می پوشانید؟ امیدوارم برای این کار برنامھ ریزی کنید. زیرا ھمھ ما برای انجام آنچھ خدا می خواھد بھ کمک خداوند نیاز

داریم. آیا اکنون می توانیم با ھم دعا کنیم و از روح القدس بخواھیم کھ حضور و کمک خداوند عیسی مسیح را بھ ما برکت دھد؟ 

بیا دعا کنیم. پدر بھشتی، ما می خواھیم تو را با زندگی خود گرامی بداریم، اما قلب ما اغلب مملو از خشم، شھوت و طمع است. ما بھ اطرافیانمان صدمھ می زنیم

و از آنھا غفلت می کنیم، زیرا خودمان را خیلی دوست داریم. ما آسایش و امنیت و لذت خود را بیشتر از ھمسایگان خود دوست داریم. عیسی، عشق تو خیلی با

اون فرق داره. آسایش و امنیت بھشت را گذاشتی تا بھ زمین بیایی. شما بھ اینجا آمدید تا دشمنان خود را نجات دھید، در حالی کھ ما در گناھان خود مرده بودیم. از

رحمت و لطف فعاالنھ شما سپاسگزارم. بھ ما کمک کن کھ حضور مسیح را بپوشیم. بھ ما کمک کنید کھ دیگران را ھمانطور کھ شما ما را دوست داشتید دوست

داشتھ باشیم تا مردم شما را بشناسند و بھ شما اعتماد کنند. ما ھمھ اینھا را بھ نام عیسی دعا می کنیم. آمین
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