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کشیش کریس سیکس

افسسیان 2: 10-1

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات مذھبی شھر جدید ھستیم، زیرا خالصھ ای عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. حاال سوال 32 را می خوانم و بعد جواب را

با ھم می خوانیم. 

سؤال 32: عادل شمرده شدن و تقدیس چیست؟

عادل شمرده شدن به معنای عدالت اع��م شده ما در برابر خداست که با مرگ و رستاخیز مسیح
برای ما ممکن شد.

تقدیس به معنای عدالت تدریجی و فزاینده ما است که با کار روح در ما ممکن شده است.

توجیھ و تقدیس دو کلمھ بزرگی ھستند کھ درک آنھا بسیار مھم است. آنھا توضیح می دھند کھ چگونھ قدرت خدا می تواند انسان ھا را از نظر روحی زنده کند، و

سپس بھ ما کمک کند در راه ھای جدید قدم برداریم. دنیا پر از درد و شکست است. جھان امروز بھ امید نیاز دارد. مسیحی بودن در مصر و پاکستان خطرناک

است. اویغور بودن در چین خطرناک است. جنگ در اوکراین ھنوز تمام نشده است. در السالوادور، اتیوپی و کنگو خشونت وجود دارد. 

این چیزھا جدید نیست. 2000 سال پیش دنیا پر از بیماری، جنگ و آزار و اذیت بود. مردم در آن زمان احساس درماندگی می کردند، مانند بسیاری از ما کھ

امروز احساس درماندگی می کنیم. فقط قدرت رستاخیز می تواند بیماران را شفا دھد، بھ جنگ خاتمھ دھد و راه حلی برای مشکالت بسیار بزرگ برای ما ارائھ

دھد. در اینجا یک طرح کلی از آنچھ در این قسمت از کتاب مقدس خواھیم دید است. 

نکتھ 1- آیات 1-3: ما گناھکاریم و مرگ معنوی مشکل ماست. 

نکتھ 2- آیات 4-9: ما از نظر روحی در مسیح تنھا با فیض (توجیھ) رستاخیز شده ایم.

نکتھ 3- آیھ 10: ما متفاوت زندگی می کنیم زیرا زندگی جدیدی داریم (تقدس سازی). 



من می خواھم افسسیان 2: 1-10 را بھ زبان انگلیسی بخوانم و سپس دعا کنم. اگر از تبلت استفاده می کنید یا بھ یکی از چھار زبان روی صفحھ صحبت می کنید،

می توانید متن را بھ زبان زیبایی کھ خداوند بھ شما نعمت داده است بخوانید. 

افسسیان 2: 10-1 

١ روزی بھ دلیل نافرمانی و گناھان بسیار مرده بودی. 

 

2شما مثل بقیھ دنیا در گناه زندگی می کردید و از شیطان فرمانروای قدرت ھا در عالم غیب اطاعت می کردید.  

او روحی است کھ در دل کسانی کھ از اطاعت خدا سر باز می زنند، کار می کند.

 

3 ھمھ ما عادت داشتیم کھ بھ دنبال امیال و تمایالت پرشور فطرت گناه آمیز خود بھ این شکل زندگی کنیم.  

ما طبق ذات خود در معرض خشم خدا بودیم، درست مثل بقیھ.

4اما 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 برخیزانید، ما را زنده کرد.  

(تنھا بھ لطف خداست کھ نجات یافتی!)

6 زیرا او ما را با مسیح از مردگان برخیزانید و ما را با او در قلمروھای آسمانی نشاند زیرا با مسیح عیسی متحد ھستیم. 

٧ پس خدا می تواند در تمام اعصار آینده بھ ما بھ عنوان نمونھ ھایی از ثروت باورنکردنی فیض و مھربانی خود نسبت بھ ما اشاره کند، ھمانطور کھ در تمام

کارھایی کھ برای ما کھ با مسیح عیسی متحد شده ایم نشان داده است.

 

8 وقتی ایمان آوردی، خدا تو را بھ لطف خود نجات داد.  

و شما نمی توانید برای این اعتبار قائل شوید. این یک ھدیھ از جانب خداوند است.

٩ رستگاری پاداش کارھای خوبی نیست کھ انجام داده ایم، بنابراین ھیچ یک از ما نمی توانیم درباره آن فخر ببندیم. 

 

10 زیرا ما شاھکار خدا ھستیم.  

او ما را از نو در مسیح عیسی خلق کرده است تا بتوانیم کارھای خوبی را کھ او مدتھا پیش برای ما برنامھ ریزی کرده بود انجام دھیم.

با ھم اشعیا 40:8 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 

ای پدر بھشتی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما می پرستیم زیرا تو سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح القدس، لطفاً قلب

و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

نکتھ 1- آیات 1-3: ما گناھکاریم و مرگ معنوی مشکل ماست. 



نظر شما در مورد آیات 1-3 چیست؟ اگر پولس انجیل تالش می کرد مسیحیت را جذاب کند، بھ نظر شما این راه خوبی برای صحبت کردن بود؟ پولس می گوید کھ

ما ھمھ گناھکاران مرده و فرزندان خشم ھستیم. چنین پیامی در فیس بوک الیک زیادی نخواھد داشت. 

پولس در آیات 1 و 2 می گوید کھ ”شما مرده بودید” و ”در گناه زندگی می کردید.” آیا پولس می گوید کھ دیگران گناھکارند اما پولس گناھکار نیست؟ شماره در

آیھ 3، پولس خود را نیز شامل می شود. پولس نوشت: «3 ھمھ ما قبالً بھ این شکل زندگی می کردیم.» 

وقتی پولس می نویسد کھ ما مرده بودیم، منظورش چیست؟ اگر «در گناه زندگی می کردیم» و «از امیال پرشور پیروی می کردیم» چگونھ می توانستیم مرده باشیم؟

پولس در اینجا از مرگ روحانی صحبت می کرد. ھمھ ما قرار است روزی از نظر جسمی بمیریم. اما مرگ جسمانی نتیجھ دلھایی است کھ از نظر روحی مرده

اند. 

خداوند در پیدایش 2: 16-17 بھ آدم و حوا گفت: 

16 «می توانید از میوه ھر درخت در باغ آزادانھ بخورید، 

 

17 مگر درخت معرفت خیر و شر.  

اگر میوه اش را بخوری، یقیناً می میری.»

وقتی آدم و حوا تصمیم گرفتند از خدا دور شوند، در ھمان روز از نظر روحانی مردند. روح آنھا از خدا جدا شد، این مرگ معنوی است. این یک رابطھ شکستھ با

خالق ما است. بھ ھمین دلیل آدم پس از گناه در باغ پنھان شد. آدم و حوا نسبت بھ روح القدس بی حس شدند. آنھا از نظر روحی ناشنوا و نابینا بودند. دلھایشان

خودخواه و خودپسند شد. 

مرگ معنوی جدایی روح آنھا از خدا بود. آن مرگ معنوی باعث مرگ جسمانی نھایی آنھا شد. گناه اصلی، رنج جسمانی و مرگ چیزھایی ھستند کھ از آدم و حوا

بھ ارث برده ایم. بیماری در بدن ما با بیماری در قلب ما شروع شد. 

آیا فکر می کنید پولس با گفتن این چیزھا بھ برخی افراد آزرده خاطر کرد؟ اکثر مردم نمی خواھند این چیزھا را بشنوند. ما نمی خواھیم باور کنیم کھ ما بیمار و

کور و مرده ایم. اما باید دلیلی برای این ھمھ درد و مرگ و جنگ و ظلم در دنیا وجود داشتھ باشد. دلیلش ما ھستیم انسان ھا این کارھا را انجام می دھند. چرا؟ چرا

مردم بھ این شیوه ھای وحشتناک یکدیگر را آزار می دھند؟ 

آیا یادتان ھست کھ در کودکی بازی ”پیرو رھبر” را بازی کرده اید؟ ھمھ شما در یک صف بھ دنبال رھبر می دوید و ھمھ باید بپرند، یا طناب بزنند، یا بپرند، یا

بخزند. ھمھ ھمان کاری را می کنند کھ رھبر انجام می دھد. ھمھ ما یک نفر را دنبال می کنیم. من دوست دارم فکر کنم مستقل ھستم، اما ھمھ ما دنبال کسی یا

چیزی ھستیم. 

بزرگساالن نیز بھ دنبال رھبر بازی می کنند. دوباره بھ آیات 2 و 3 نگاه کنید: 

 

2 «شما مثل بقیھ دنیا در گناه زندگی می کردید و از شیطان فرمانروای قدرت ھای عالم غیب اطاعت می کردید.  

او روحی است کھ در دل کسانی کھ از اطاعت خدا سر باز می زنند، کار می کند.



 

3 ھمھ ما عادت داشتیم کھ بھ دنبال امیال و تمایالت پرشور فطرت گناه آمیز خود بھ این شکل زندگی کنیم.  

ما طبق ذات خود، مانند دیگران، در معرض خشم خدا بودیم.»

پولس رسول سعی می کند بھ ما کمک کند تا ببینیم ھیچ یک از ما واقعاً مستقل نیستیم. ما از روندھا و عادات جھان پیروی می کنیم. اجازه می دھیم شیطان بر ذھن

و رفتار ما تأثیر بگذارد. ما از خواستھ ھای پرشور طبیعت گناھکار خود پیروی می کنیم. می دانم شنیدن این حرف سخت است. اما اگر صادق باشیم، می دانیم کھ

در کنترل خود مشکل داریم. من کارھایی را انجام می دھم کھ نمی خواھم انجام دھم. من چیزھایی می گویم کھ می دانم نباید بگویم. آیا این در زندگی شما صادق

است؟ آیا عادتی دارید کھ ترک کردن آن سخت است؟ 

وقتی از رھبر اشتباه پیروی می کنیم نمی توانیم تغییر کنیم. عیسی فرصتی برای زندگی جدید و جھتی جدید ارائھ می دھد. اگر مایلیم کھ او رھبر و موالی ما باشد. 

نکتھ 2- آیات 4-9: ما از نظر روحی در مسیح تنھا با فیض (توجیھ) رستاخیز شده ایم. 

بیایید اکنون بھ اخبار خوب نگاه کنیم. زیرا خداوند ھر کسی را کھ بداند بھ کمک او نیاز دارد نجات می دھد. آیھ 4 می گوید: ”اما خداوند از نظر رحمت بسیار غنی

است و ما را بسیار دوست داشت.” 

آیھ 4 با دو تا از گرانبھاترین کلمات کتاب مقدس، ”اما خدا” آغاز می شود. یوسف توسط برادرانش در مصر بھ بردگی فروختھ شد. سالھا بعد یوسف بھ برادرانش

گفت: تو قصد بدی را در حق من داشتی، اما خدا آن را خیر بود. (پیدایش 50:20) مزمور 73:26 می گوید: ”شاید جسم و قلب من از بین برود، اما خدا قوت قلب

من است.” 

خدایا مردم بی پناه را حفظ کن این ھمان چیزی است کھ پولس بھ ما کمک می کند در آیات 1-3 ببینیم. پولس توضیح می دھد کھ وقتی خدا مداخلھ کرد چقدر

درمانده بودیم. 

یک مثال دیگر از کتاب مقدس زمانی است کھ پولس در شھر انطاکیھ درباره مسیح موعظھ کرد. پولس در اعمال رسوالن 13:29-30 نوشت: ”عیسی را از صلیب

پایین آوردند و در قبر گذاشتند. اما خدا او را از مردگان زنده کرد.” 

عیسی پسر کامل خدا مصلوب شد و درگذشت. اما خداوند او را از مردگان زنده کرد. و چون او ما را دوست دارد، خداوند ما را نیز از مردگان زنده می کند. چرا

او باید این کار را بکند؟ دوباره بھ آیھ 4 و 5 نگاه کنید. 

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

5 کھ با وجود اینکھ بھ خاطر گناھان خود مرده بودیم، اما وقتی مسیح را از مردگان برخیزانید، بھ ما حیات بخشید.» 

آیا می گوید: ”چون بھ کلیسا رفتی”؟ یا ”چون خیلی تالش کردی تا خوب باشی”؟ چرا خدا ما را در مسیح زنده می کند؟ آیھ 4 می گوید این بھ خاطر محبت

خداست. آیھ 5 می گوید: ”تنھا بھ لطف خداست کھ نجات یافتی!” 



و سپس پولس این را بھ چھار روش مختلف در آیات 8 و 9 تکرار می کند: 

1. وقتی ایمان آوردی خدا تو را بھ لطف خود نجات داد. 

2. و شما نمی توانید برای این اعتبار قائل شوید. 

3. این یک ھدیھ از جانب خداوند است. 

4. رستگاری پاداش کارھای خوبی نیست کھ انجام داده ایم. 

اگر این کلمات را بخوانید و متوجھ شوید، فکر می کنم موضوع بسیار واضح است. خدا گناھکاران را نجات می دھد - این انجیل در سھ کلمھ است. توجیھ کاری

است کھ خداوند برای ما انجام می دھد. ما نمی توانیم برای خودمان انجام دھیم. خداوند قاضی جھان است. فقط قاضی می تواند اعالم کند کھ کسی مجرم یا بی گناه

است. 

این خبر خوش توجیھ است. وقتی خدای پدر بھ شما نگاه می کند، دیگر گناه شما را نمی بیند. پدر در لباس اعمال صالح پسرش بھ تو می نگرد. پدر وقتی بھ شما

نگاه می کند یک فرد بی گناه را می بیند. Justification یعنی ھمین. ما تا چند دقیقھ دیگر در مورد تقدیس صحبت خواھیم کرد، اما خبرھای خوب شگفت انگیز

دیگری در مورد توجیھ وجود دارد. 

بیایید در مورد معاد صحبت کنیم. عیسی مرده بود اما خداوند او را از مردگان زنده کرد و او را تعالی بخشید. ما نیز مرده بودیم، اما خدا ما را با مسیح زنده کرد و

با او سرافراز کرد. این چیزی است کھ آیات 4، 5 و 6 بھ ما می گویند. از آنجا کھ من از نظر روحی در گناه مرده بودم، خدا باید قلبم را زنده می کرد تا بتوانم ببینم

عیسی او را دنبال می کند. 

در آیات 4-6 چھار فعل با کلمھ ”ما” ملحق شده است. 

آیھ 4: ”خدا ما را دوست داشت.” 

آیھ 5: ”او بھ ما زندگی داد.” 

آیھ 6: ”او ما را بلند کرد و نشاند.” 

وقتی بھ مسیح اعتماد کردی روحت از مردگان برخاست، بھ آسمان باال رفت و در کنار مسیح در بھشت نشست. خدا می گوید ما یک صندلی کنار او، در بھشت

داریم. این بسیار تعجب آور است، زیرا لطف ھمیشھ شگفت انگیز است. 

تصور کنید کھ بھ دلیل دزدی 10000 دالر از شرکت از کار خود اخراج شده اید. اما بعد از اخراج، رئیس شرکت با شما تماس می گیرد و می گوید: ”من تو را بھ

خاطر کاری کھ انجام دادی می بخشم، می خواھم برگردی و برای ما کار کنی. و من بھ شما ارتقاء می دھم، شما اکنون معاون رئیس جمھور ھستید. ھمچنین، من

یک خانھ بسیار بزرگ با 20 اتاق خواب دارم. بیا تو خونھ من زندگی کن و یک چیز دیگر وجود دارد، شما اکنون پسر من خواھید شد. من نام تو را در وصیت

نامھ خود قرار داده ام، پس ھر چھ دارم مال تو خواھد بود.» 

این صدا باور نکردنی است، درست است؟ چھ کسی یک فرد ناالیق و فریبکار را می گیرد و او را بھ خاطر دزدی از شرکت می بخشد؟ چھ کسی دزد را بھ مقامی

باالتر ارتقا می دھد و او را پسر و وارث می کند؟ چھ کسی این کار را انجام می دھد؟ خدا این کار را می کند. خدا این کار را برای شما انجام داد، دوستان من.

مرگ معنوی جدایی روح شما از خداست. اما وقتی او شما را بلند می کند و شما را با مسیح می نشاند، برای ھمیشھ عضوی از خانواده خدا ھستید. شما پسران و

دختران او ھستید - شاھزاده ھا و شاھزاده خانم ھا. 



رستاخیز با مسیح بھ این معنی است کھ دیگر مجبور نیستید با خواستھ ھای خود دنبال رھبر باشید. شما مجبور نیستید از دنیا یا شیطان پیروی کنید. نشستن با مسیح

بھ این معنی است کھ او اکنون بر زندگی من حکومت می کند. شما ھنوز اراده آزاد دارید، اما اکنون واقعاً آزاد است. شما این آزادی را دارید کھ از او پیروی کنید. 

تقدیس یعنی ھمین. خدای پدر اعالم می کند کھ شما بی گناه ھستید. و اکنون شما این فرصت و مسئولیت دارید کھ متفاوت زندگی کنید. 

نکتھ 3- آیھ 10: ما متفاوت زندگی می کنیم زیرا زندگی جدیدی داریم (تقدس سازی). 

اکثر افعال این قسمت زمان گذشتھ ھستند. می بینیم کھ خدا ما را نجات داد، خدا ما را زنده کرد. خداوند ما را برانگیخت و در مکانھای بھشتی نشاند. نجات شما،

تولد مجدد روحانی و رستاخیز شما انجام شده است. زمان گذشتھ. زنده شدن چگونھ است؟ آیا فکر می کنید کسی این را از الزاروس پرسید؟ آیا فکر می کنید

ایلعازار بقیھ عمر خود را بعد از زنده کردن عیسی از مردگان بھ گونھ دیگری زندگی کرد؟ 

اداره تامین اجتماعی تولد و مرگ را در آمریکا ثبت می کند. ھر سال اشتباه می کنند. این چیزی است کھ برای لورا بروکس از ویرجینیا اتفاق افتاد. بھ دلیل اشتباه

تایپ شماره تامین اجتماعی، لورا بروکس مرده اعالم شد و دریافت چک ھای تامین اجتماعی خود را متوقف کرد. گفتند حسابش بستھ شده، چون مرده است. 

تامین اجتماعی گفت اگر لورا بروکس بتواند زنده بودنش را ثابت کند، حساب ھای او را دوباره باز می کنند. زنده ای؟ آیا از نظر معنوی زنده ھستید؟ چگونھ آن را

ثابت می کنید؟ بھ آیھ 10 نگاه کنید. 

 

10 «زیرا ما شاھکار خدا ھستیم.  

او ما را از نو در مسیح عیسی خلق کرده است تا بتوانیم کارھای خوبی را کھ او مدتھا پیش برای ما در نظر گرفتھ بود انجام دھیم.»

خداوند روح مرده ما را گرفت و ما را بھ آثار ھنری تبدیل کرد. ما با قدرت روح القدس جدید و تازه و زیبا شده ایم. دوم قرنتیان 5:17 می گوید: ”اگر کسی در

مسیح باشد، مخلوق جدیدی است. کھنھ از دنیا رفتھ است، اینک نو آمد.” 

اگر شما دوباره متولد شده اید، آیا کسی می تواند آن را در زندگی شما ببیند؟ آیا نشانھ ھای قابل مشاھده ای از زندگی وجود دارد کھ دیگران می توانند در شما

ببینند؟ افرادی کھ از نظر روحانی زنده شده اند باید مھربان، مھربان و بخشنده باشند. انسان ھای دوباره متولد شده مست نمی شوند. آنھا در عشق و خلوص جنسی

قدم می زنند. آنھا تسلیم یکدیگر ھستند و بھ یکدیگر خدمت می کنند. 

تقدیس این است کھ چگونھ ثابت کنید کھ از نظر معنوی زنده ھستید. تقدیس این نیست کھ چگونھ نجات پیدا کنید. این میوه ای است کھ در زندگی یک فرد نجات

یافتھ رشد می کند. 

خداوند اول ما را نجات می دھد، سپس از او پیروی می کنیم. در سراسر کتاب مقدس، خدا ھمیشھ ابتدا بھ ما می گوید کھ چھ کاری برای ما انجام داده است، قبل از

اینکھ بھ ما بگوید در پاسخ چھ کنیم. ھمھ چیزھایی کھ خدا از شما انتظار دارد از ھمان کاری سرچشمھ می گیرد کھ او ابتدا برای شما انجام داد. 



آیا بھ چیزی در آیھ 10 در مورد کارھای خوبی کھ انجام می دھیم توجھ کردید؟ ما می توانیم کارھای خوبی را کھ او مدت ھا پیش برای ما برنامھ ریزی کرده بود

انجام دھیم.” حتی کارھای خوبی کھ انجام می دھید نیز بخشی از برنامھ اوست. بھ ھمین دلیل است کھ ”ھیچ یک از ما نمی توانیم بھ آن ببالیم.” کارھای خوبی کھ

در این دنیا انجام می دھیم باید با نگرش فروتنانھ ای انجام شود کھ بھ یاد داشتھ باشد از کجا آمده ایم. این گناه ما بود کھ عیسی را مصلوب کرد. این خالصھ خوبی

از انجیل است: گناه، فیض، شکرگزاری. 

گناه: چرا دنیا پر از مرگ و نفرت و آزار و اذیت است؟ نھ بھ خاطر اون آدمای بد اون بیرون نھ، بھ خاطر افراد بدی مثل ما اینجا. عیسی برای گناه من، گناه تو،

گناه تمام جھان مرد. 

گریس: ”اما خدا!” خدا تنھا بھ لطف ما را نجات داد. خدا ما را صدا زد، خدا ما را زنده کرد. خدا ما را با مسیح در بھشت نشاند. ما شاھکار او ھستیم.

سپاسگزاری: اکنون ”ما می توانیم کارھای خوبی را کھ خدا مدتھا پیش برای ما در نظر گرفتھ بود انجام دھیم.” ما می توانیم خبرھای خوب را بھ جھان بگوییم.

توجیھ، تقدیس ما را ممکن می سازد. ما آزادیم کھ از مسیح پیروی کنیم و برای او زندگی کنیم. ما در واقع بیشتر و بیشتر شبیھ مسیح خواھیم شد، ھر چھ او مدت

بیشتری رھبر ما باشد. 

آیا بھ یاد دارید کھ عیسی پس از زنده شدن ایلعازر در مورد او چھ گفت؟ عیسی گفت: او را باز کن و بگذار برود. ای محبوب در عیسی مسیح، تو باز شده ای!

عیسی در مورد ھمھ شما چنین گفتھ است: آنھا را باز کنید و رھا کنید! مسیح شما را از گناه و مرگ باز کرد و زنده کرد. او ”تو را رھا کرده است” و تو را آزاد

ساختھ تا در راه ھای جدید قدم برداری و کارھای نیک انجام دھی و از زندگی جدید لذت ببری. 

سفر تقدیس ما شاھدی قابل مشاھده از انجیل است. ما می توانیم غنائم فیض و اثباتی برای جھان باشیم کھ خدا گناھکاران را زنده می کند و آنھا را از درون بھ

بیرون می سازد. 

ھر چھ بیشتر توجیھ خود را باور کنید و درک کنید، بیشتر در تقدیس قدم خواھید گذاشت. بھ ھمین دلیل است کھ ھر ھفتھ در این کلیسا مژده انجیل را خواھید شنید.

چون فراموشش می کنیم. برای ما سخت است باور کنیم کھ خدا آنقدر ما را دوست دارد کھ شورشی ھایی مانند ما را نجات دھد. اما درست است، و این سوختی

است کھ بھ ما انرژی می دھد تا زندگی جدیدی با عشق و اطاعت داشتھ باشیم. توجیھ، اساس تقدیس است. لطفاً بھ کاری کھ عیسی برای شما انجام داده اعتماد کنید تا

بتوانید برای او زندگی کنید. لطفا در این مورد با من دعا کنید؟ 

عیسی، ما نتوانستیم خود را نجات دھیم. ما حتی نمی خواستیم نجات پیدا کنیم، چون دوست داشتیم مستقل باشیم. اما دروغ بود ما بھ راحتی اسیر خواستھ ھای خود و

تأثیر جھان می شویم. از شما سپاسگزاریم کھ بھ ما زندگی جدید و مسیر جدیدی دادید! از شما سپاسگزارم کھ روح ما را از مرگ معنوی بازگردانید. حاال بھ ما

کمک کن برای تو زندگی کنیم. روح القدس، لطفاً در این ھفتھ بھ ما کمک کنید تا انتخاب ھای بھتری داشتھ باشیم. بھ ما کمک کنید طوری زندگی کنیم کھ برای

خدای پدر افتخار و جالل بھ ارمغان بیاورد. ما این را بھ نام عیسی پسر دعا می کنیم. آمین
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