
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و همه شمایی که در کلیسای کوچک خود هستید...

 و برای آنهایی که امروز تازه به ما پیوسته اند... بی صبرانه منتظریم شما را مالقات کنیم!... خوش آمدید!

 من کریس هستم ................... و من آنجال هستم

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 از اینکه انتخاب کرده اید امروز در کلیسای آنالین BeLoved با ما باشید بسیار خوشحالیم!

 از اتاق پذیرایی ما به شما... برای هرکس... و همه کس... فارق از اینکه در کجای سفر خود به سمت شناخت خدا

  هستید... تا به ایمانی عمیقتر به عیسی دست یابید... برای امید و شفایابی... خوشحالیم که اینجا هستید و...

 دعای ما امروز این است که هریک از شما... چه تازه وارد باشید و در حال بازدید... عضو تازه ای از خانواده... و

 چه یک عضو قدیمی... در BeLoved... ما به دور عیسی متمرکز هستیم... در یک اجتماع... در عبادت... و در
 مأموریت... ما خانواده ای روحانی هستیم، به رهبری مردم عادی، که در یک اجتماع مسیحی به طور روزمره

 زندگی می کنند، که در مأموریت عیسی هستند، در محله ها، محل های کار، مدرسه ها... یک شبکه، یک مجموعه!

 امید ما برای شما این است که... گردهم آیی امروز برای سفر شما ارزشمند باشد... رسیدن به ایمانی عمیقتر... و

 رابطه ای نزدیکتر با عیسی!

 ما همچنین می خواهیم شخصا از شرکای خود سپاسگزاری کنیم!... متشکریم به خاطر شراکت همیشگی شما...به

 خاطر سرمایه گذاری شما... وقت شما... استعدادهای شما... و گنجینه شما... تک تک کمک ها و مشارکت های شما
  تغییر ایجاد می کنند. اینها به BeLoved کمک می کنند که مأموریت خود را ادامه دهد... مأموریت نجات عیسی...

hello@belovedchurch.ca اگر عالقه مندید درباره شراکت با ما بیشتر بدانید، با ما از طریق ایمیل در آدرس 
 در تماس باشید.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 22)

 مالیمت قلب   –  مواجهه با فروتنی

 در این سری، من از این هیجان زده ام که به شما کمک می کنم "بهترین نسخه خود باشید آنطور که خدا شما را
 خلق کرده است، نه تنها برای زنده ماندن... بلکه برای یک زندگی موفق!"

 

 اگر هر یک از مباحث گذشته را از دست داده اید، می توانید آنها را در شبکه های رسانه ای ما و یا وبسایت
 BeLovedChurch.ca بیابید.

 برای کمک به داشتن نگرش قهرمانی در زندگی... 3 موضوع کلی که بدان ها پرداخته ایم، نگرش، شخصیت، و
 خصوصیات شخصیتی هستند.



از سالم دیدگاهی توسعه با بسازیم نو از را خود نگرش تا... پرداختیم اکتشافی سفری به یکدیگر با مدت این                      در
تا می دهد نیرو شما به که مسیح در حاال، همین همینجا، لحظه... در چیست... قهرمانی نگرش با زندگی                    اینکه

 چیزی بیش از یک قهرمان باشید... بیش از یک فاتح.

ما نگرش که... کردیم بررسی درخت یک تمثیل قالب در را شخصیتی خصوصیات و شخصیت، نگرش، بحث                   ما

نگرش هایی هستند... درخت میوه های شخصیتی، خصوصیات و ماست، شخصیت درخت خود است، آن               ریشه های
یا (قوی رشد برای ما توانایی بر می کنیم) محاصره آن در را خود که (محیطی گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در                       که

اطرافیانم ارزش به من آیا مکالماتی... رفتارهایی، اعمالی، ثمراتی، (چه تولید و ناسالم) یا سالم                 ضعیف،
خصوصیات بر مستقیما خود که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند... اثر                 می افزایم؟)

 شخصیتی ما اثر می گذارد.

الهی محبت گوناگون مظاهر مسئله به می دهیم... ادامه شخصیتی خصوصیات در کاوش به که                همینطور

مردم به شده نوشته کتابی غالطیان... می شود. گفته انجیل آنها به که کتاب هایی مجموعه در                 می پردازیم...
 غالطیه... توسط پولس رسول که یک بنیانگذار کلیسا، معلم، و نویسنده بود... بیایید دوباره آن را بخوانیم...

و وفاداری،   ٢٣  فروتنی نیکویی،  مهربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح ،  ثمره اّما :(22-23) 5               غالطیان

 خویشتنداری است.  هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. 

روی از (اطمینانی ایمان طریق از شما... در خداوند، شخصیتی خصوصیات است... الهی محبت درباره ما                  سخن

بزنید... حدس را آن که چیزی نه آگاپه... عشق شرط)... و قید بی لطف الهی، (فیض خداگونه محبتی                    اعتماد)...
چیزی عمودی... دریافت یک می شود، بخشیده خدا جانب از که چیزی بلکه ببینید... را رؤیایش کنید...                  آرزو

شما... به او الهی محبت می شود... دریافت او محبت به شما رضایتمندانه باور با که رایگان هدیه ای                   محسوس...
 شما، کاشته ای در باغچه محبت خداوند... و این درخت مظاهر مختلفی از محبت را به وجود می آورد!

طرزی به جدید... من به قدیمی من از شما ساختن متحول پرداختیم... دگرگون کننده" "محبت مسئله به گذشته                   هفته
 مشهود، برجسته، یک تغییر... یک شروع تازه.

می آورد... وجود به پیروز" "ایمان شما در روح القدس... توسط شده حمایت تازه... شروع این دوباره... تولد                  این
فوران درک... قابل غیر بی دریغ... لرزش ناپذیر... شما... به او محبت و وفاداری درک به می کنید شروع                  اکنون

قبال در او پیروزمندانه وفاداری نیست، پایانی هیچ را او محبت نمی شود... متوقف هرگز شما درون به خدا                    محبت
پاسخ دارد! حضور شما در می یابد... ظهور الهی محبت عنوان به که ایمان... این ... و نمی یابد... پایان هرگز                     شما

دریافت مانعی هیچ بدون عمودی... دریافتی سپس و است!... سپاسگزاری چیز هر از قبل ما...                 شکرگزارانه
 می کنیم و سرشار می شویم... این تحولی براستی قابل مالحظه است... دگردیسی...!

چه به و می دهد انجام دیگری کارهای چه الهی محبت این اینکه در می دهیم ادامه خود کاوش به امروز... بحث                      در
 طرق دیگری در من و از طریق من ظهور می یابد؟

 در غالطیان 5 (23)... مالیمت قلب... و یا بر اساس برخی ترجمه ها... فروتنی...

معنی به بودن مراقب بلکه بودن... محتاط معنی به نه بودن... مراقب و آرام، مهربان، خصوصیت ویا                   مالیمت...

می کنیم... برطرف را آن و می شویم مواجه نیازی با است. آن کردن برطرف برای تالش و دیگران نیاز                    دانستن
 دردی می بینیم و آن را درمان می کنیم...

بخیه خود زندگی در نیز باری چند و است... افتاده دندانپزشکی به گذرم باری چند من اما نمی دانم... را شما ++                     

من... مثل شما... از برخی و باشد... مالیم که می شناسید را دندانپزشکی یا و پزشک شما از بسیاری                    خورده ام...

مالیمت آری... کنند...! سوراخ را دندانتان ابزاری با و باشند زده باال بینی تان روی تا را لبتان که بوده اید حالی                      در
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در می خورد... چشم به کمتر ما برآشفتگی" "عصر این در که است خصوصیتی می آید... قلب از است...                   مهربانی
 هر حال... این محبت الهی که به درون شما ریخته شده است به شکل مالیمت قلب ظهور می یابد...

فروتنی شکل به روزمره... زندگی در قلب، مالیمت دارد؟... شکلی چه قلب مالیمت بپرسند... است ممکن                  برخی

 ابراز گشته و مشاهده می شود...

به آسیب احتمال کمترین با می دهد، انجام می پراکند، را خوبی محبت... خدا... DNA خدا... اخالقی فضایل از                   یکی

بی احساسی، نافرمانی، نگرش عوض در است... خیراندیش محبت نگرش داشتن به انتخاب این               دیگران...
 بی تفاوتی، تبعیض، و یا بدتر از اینها...

مالیمت، هدف... به رسیدن برای دیگری زدن زمین بدون خشونت، بدون است شجاعت قلب... مالیمت                 ببینید
 قدرتمندی است بدون تندی و اعمال زور... و مالیمت قلب نگرش محبت را به شما می بخشد... عاری از خشم!

شما... و من ما، از هریک دوباره... و اکنون، اینجا، است... قهرمانی نگرش داشتن درباره ما سخن                   دوستان،
 کاشته شده در مسیح... قلب او با عطوفت در حال تپش در ما و از طریق ما.

 پولس، دوست چادردوز و بانی کلیسای ما... در نامه خود به کلیسای افسسیه، به آنها گوشزد می کند که....

 افسسیان 4 (2):  در کمال فروتنی و مالیمت؛  و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. 

راحتی به نیست... انتقام جو نگرشی این است... تضاد در خودپسندانه و مغرورانه نگرش های با قلب                 مالیمت
بلکه نمی بیند... نیز سرزنش مورد و پایینتر را خود نمی بیند... باالتر و برتر، بهتر، را خود نمی شود...                   خشمگین

بار به را روح القدس میوه ما یکدیگر، با محبت... با همراه یکدیگر کردن تحمل می بیند... برابر نگاهی با را                     همه

او در داریم، ریشه او در ما که چرا ما... متحول گشته شخصیت است، درخت شاخه بر که میوه ای                    می آوریم...
 کاشته شده ایم... ریشه هایی که غذای مورد نیاز ما را برای ما مهیا می کنند... چقدر زیبا!

برخورد گل یک لطیف گلبرگ های به که است سرمایی مانند نامالیمت یا و "تندی گفت... زمانی نفر                   یک

 می کند"... چیزی به آن زیبایی در معرض بوسه سرد و نامالیم یک قلب یخ زده قرار می گیرد...

او ببینیم بیایید ببریم... کار به محبت مظهر عنوان به را مالیمت لغت و پولس کلمات به بیاندازیم نگاهی دوباره                      اگر
 چه نوشته است...

زنگی باشم،  نداشته (مالیمت) محبت ولی گویم،  سخن فرشتگان و آدمیان زبانهای به اگر :(1-3) 13                  1قرنتیان

درک را معارف و َاسرار جمله بتوانم و باشم داشته نبّوت قدرت نیستم.   ٢  اگر بیش پرهیاهو سنجی و                   پرصدا
هیچم.   ٣ باشم،  نداشته (مالیمت) محبت اّما کنم،  جابه جا را کوهها بتوانم که باشم داشته ایمانی چنان اگر و                   کنم، 

باشم،  نداشته (مالیمت) محبت اّما بسپارم،  آتش شعله های به خویش تن و دهم صدقه را خود دارایی همه                      اگر

 هیچ سود نمی برم.

طنین انداز لحظه ای برای می دهیم انجام که کاری هر باشیم... مسیح بدون زندگی حال در اکنون و اینجا که                    وقتی

بدون اما باشم... داشته را مهارت ها و استعدادها، معارف، همه من است ممکن می گردد... محو سپس و                   می شود
من در که او الهی محبت بدون اما ببخشم، را خود زندگی می توانم من نیافته ام... دست چیز هیچ به قلب...                      مالیمت

واگنی مانند خود... زندگی در که است این مانند نکرده ام... کسب چیز هیچ می یابد... ظهور قلب مالیمت شکل                    به
 خالی باشیم که با خشونت از تپه به پایین می غلتد، افسارگسیخته، پر سر و صدا... چرا که در آن هیچ چیز نیست...
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شما زندگی برای عیسی نقشه این دارد... احساسی چنین زندگی اگر کنم... آسوده را شما خیال اینگونه                   بگذارید
شما قلب و زندگی درون به را خود محبت که می خواهد او است... وفادار شما به دارد... محبت شما به او                       نیست...

شما واکنش آن... از فراتر هم و زمین کره این در هم دارد، شما برای بزرگی اهداف حقیقتا او کند...                      سرریز
محبت کنید... دریافت رایگان به را آن باشد... شما برای او محبت به رضایتمندانه باور سادگی به می تواند                    امروز

به منجر ساخت... خواهد متحول را شما است... شده کاشته شما وجود اعماق در که او، روح میوه او...                     الهی
 دگردیسی در شما خواهد گشت برای نمایش و اظهار مالیمت قلب او!

مورد مسیح در زندگی با رابطه در را کلیسا او پولس... از نامه ای بله کوچک... آسیای در کولس... کلیسای ++                    
این میوه درباره نامه از قسمت این در و جالل... و رستاخیزی زندگی در مسیح با اتحادی می دهد، قرار                     خطاب

مربی، معلم، آن روح القدس، که می آموزیم را چیزهایی برخی اینجا در بنابراین می گوید... سخن مسیح با                  اتحاد

:(8-9) 3 کولسیان می آموزد... ما به است شده سرمایه گذاری شما و من در که خود طبیعت با رابطه در                     رهبر...

را زشت سخنان و ناسزاگویی بدخواهی،  عصبانیت،  خشم،  یعنی کنید،  دور خود از را اینها همه باید اکنون                    اّما

 از دهان خود.   ٩  به یکدیگر دروغ مگویید،  زیرا آن انساِن قدیم را با کارهایش از تن به در آورده اید.

آفریننده صورت به تا می شود نو آن هر حقیقْی معرفِت در که کرده اید،  بر در را جدید انساِن و :10-13                      آیات

آزاد یا غالم َسکایی،  یا َبرَبر ختنه ناشده،  یا ختنه شده یهودی،  یا یونانی جدید،  انساِن این درآید.   ١١  در                  خویش

بسیار و مقّدس که خدا برگزیده قوم همچون است. ١٢  پس همه در و چیز همه مسیح بلکه ندارد،  معنی                    دیگر

یکدیگر به سازید.   ١٣  نسبت ملبس صبر و مالیمت فروتنی،  مهربانی،  شفقت،  به را خویشتن است،                 محبوب

شما بخشود،  را شما خداوند چنانکه ببخشاید.  را او دارد،  کدورتی دیگری به نسبت کسی چنانچه و باشید                    بردبار

 نیز یکدیگر را ببخشایید.

در ما داریم... رستاخیزی زندگی یک اکنون شده ایم... برخیزانیده زندگی به مسیح در ما که آنجا از                   دوستان...

طریق از و می کنیم... رسیدگی یکدیگر به ما رستاخیز... این در نیستیم... گرفتار مرده اعمال یا و                   مرگ
شما طریق از می بخشاید... شما طریق از می کند... زندگی شما طریق از عیسی او... طبیعی ماوراء                  نیروبخشی

رفته صحنه پشت به که هستید بازیگری مانند شما سپردنش... خاک به قدیم، انسان کردن ترک می ورزد...                   محبت
تن بر اکنون و قدیم... انسان آوردن در تن از کند... بازی را دیگری شخصیت تا می کند تن بر تازه ای لباس                       و

فروتنی، مهربانی، شفقت، لباس محبوب، و مقدس خداوند، برگزیدگان عنوان به بنابراین جدید... انسان                کردن
 مالیمت، و صبر بر تن می کنیم...

فرزند پیشانی بر پدر بوسه مانند مادر، آرامبخش دستان و صدا مانند است... مالیمت خواستار بشریت                  می دانید...
از را پنهانی بارهای می بخشد... آرام را ما جان می کند، تغذیه را ما روح مالیمت هستیم... مالیمت تشنه ما                     خود...

دوست... یک از تماسی ما... چهره بر خورشید نور مانند می دهد... شفا را اندوهگین قلب می دارد... بر ما                    دوش

ترسناکترین و سردترین به حتی را شفقت گرمای که انسانیت از لحظه ای ما... زندگی طوفان میان در                   پیامکی
 موقعیت ها نیز می آورد...

خواهد ایجاد اطرافیانتان و شما در محسوس بسیار تغییری باشد... شده سرمایه گذاری شما در که قلب مالیمت                   این

مالیمت واقعی... تغییری ایجاد حال در نجات... مأموریت یک در سربازانی تغییر... مأموران شما... و من                  کرد...
 قلب در وجود شما!

 ظهور یافتنی مانند آنچه در لوقا 6 می خوانیم... پس رحیم باشید، چنانکه پدر شما رحیم استو
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وجود این با و خشونت... و خشم با همراه برده داری... استبداد، از سرشار است، ستم و ظلم از سرشار ما                      دنیای
ادامه مسئولیت و صلیب گرفتن دوش بر زمین... در او... الهی محبت مظهر می شود... وارد عیسی                  عروس

می کند... عمل شما طریق از شماست... با شماست... در او می کند... تجهیز را شما او او... بزرگ نجات                    مأموریت
 مالیمت قلب... نوایی در طبیعت وحش، برخاستن یک ارتش... مقاومتی در برابر بی عدالتی...

ظهور ما روابط در 3 کولسیان در شخصیتی خصوصیات این از یک هر که... است توجه قابل و جالب                     این
از پیروی از توجهی قابل بخش که می بینم الهام بخش... اسناد و نوشته ها این مقدس، متون به نگاهی با                    می یابند...

روابط به مربوط مسئله یکدیگر... با ما روابط کیفیت و می شود یکدیگر با رفتار چگونگی به مربوط صرفا                    مسیح
 سالم، مثبت، و محبت آمیز است! این همان مسیح در زمین است!

در روح القدس میوه این ما... در الهی محبت مظهر این آموختیم... عمل در مهربانی با رابطه در پیش مدتی ++                    
نوعی می یابد... ظهور نیز قلب مالیمت شکل به ما طریق از و ما در روح میوه که آموزیم می اکنون و                       ما...

درباره ما دارید که خاطر به کلی... ذهنیت یک بلکه مالیم، یا و فروتن رفتارهایی و حرکات تنها نه ذهن...                      فروتنی
شما، در مسیح ذهن شما... درون به خدا روح سرازیری و فوران طریق از کردیم، صحبت شما در مسیح                     ذهن

 خلقتی تازه، طرز فکری تازه... یک ذهن فروتن.

 متی 11 (29)... عیسی دوباره به ما می آموزد که... از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم.

استعداد یک دارید... خاصی نیروی شما مادران... بودن... پرورش دهنده است... سختی کار بودن مادر یا پدر ++                 
عنوان به نیست... ساده ای کار و خداست طرف از من... نظر به که مالیمت... نوعی لطافت... نوعی                   خدادادی!...

با که است دادن پرورش برای بسیاری ذاتی توانایی های دارای مادر یک عنوان به آنجال که می دانم من پدر...                     یک
پرورش دهندگان... والدین، هستند... بچه داری دوران اوایل در که آنهایی برای است... متفاوت من               توانایی های

پر آشفته، باشند... سخت بسیار می توانند روزها بعضی می کنند... مراقبت خود پیر والدین از که آنهایی برای                   حتی
آسیب ها، کرد، رسیدگی آنها به سریعا بایستی و می شوند اعالم مرتبا که هستند نیازهایی گوناگون... احساسات                  از

رفت... لگو قطعه آن روی بر پایم دوباره آخ خانه... جای همه در پال و پخش اسباب بازی های زدن ها، غر                     دعواها،

است کسب نشدنی که محبتی با وظایف این همه دارد، وجود لطافت و مالیمت، تاب آور، صبر نوعی وجود... این                    با
ما است... یادگیری برای موقعیتی از نمونه یک بودن مادر و پدر می گیرند. انجام می شود بخشیده رایگان به                    و

همه در یکدیگر با همراه و هستند... ما شاگردان ما... کوچولوهای و می کنیم... تمرین و می گیریم یاد را                    محبت
 شاخه های محبت به رشد می رسیم... چه میوه زیبایی... در این مدرسه زندگی.

کنید"... سیر محبت نان از را گرسنه قلب های روز "هر می کند... تغذیه را خود روابط که آنهایی برای                    تشویقی
همان شما خانه مذهب... نه ورزشی... فعالیت های نه اسباب بازی... نه پول... نه نمی گیرد... را آن جای چیز                   هیچ

با را آن آورید... زبان بر را تأیید کننده و محبت آمیز کلمات می شود... تمرین آن در محبت که است مقدسی                     پناهگاه
خود محبت که بخواهید عیسی از من... با همراه لطافت... باشید... سخاوتمند تشویق گری در کنید... ابراز خود                   کالم

 را در شما به عنوان والدین، سرپرستان، و الگوها، نمایان سازد... سپاسگزاریم ای عیسی!

علیه بر بی عدالتی با می گیریم، قرار حمله مورد که زمانی حتی مدرسه... در محله مان... در کارمان... محل                   در

مأل در فروتنی باشیم، داشته مالیم ذهنیتی می توانیم می بینیم... آسیب شخصی توسط یا و می شویم، مواجه                  خود
به نسبت نفرت و خشم صبورانه تحمل عصبانیت، و انداختن، راه به صدا و سر شدن، خشمگین عوض در                     عام...

نوعی می کند... فوران شما و من درون به سخاوت با که خیر... کار این محبت... این و انتقام جویی)... (نه                     دیگران
 خوش قلبی که برای طوالنی مدت رنج می برد... اما همچنان مهربان است... 1قرنتیان 13 (4).

افتاده دل و حلیم که... می آموزیم تو از امروز عیسی ای شده اید... کاشته که کجا هر در اطراف... جو کردن                     عوض
 باشیم... مالیم... فروتن... از اینکه محبت الهی خود را اظهار می کنی سپاسگزاریم... در ما... و از طریق ما !



++ 

کاشته شما وجود اعماق در خوب، ویژگی های و خصایص این اخالقی، فضائل این دارید... خاطر به را                   2پطرس

از نبرده اید، یاد از را خود معصومیت شما که خاطر این به چرا؟ دارید... خود در فزونی به را آنها شما                       شده اند...

ارادی طور به شما دارید، یاد به را خود نخستین عشق عمیقا و شده اید... پاک خود گذشته گناهان از که نبرده اید                       یاد

دائمی نگرش این پرمحبت... پدر یک شادی بخش آغوش در و... سازید رها را نفس ارضاء که می کنید                   انتخاب

رسیده انجام به کار به اعتماد با همراه اطمینان (نوعی ایمان... او)... محبت رایگان هدیه به (باور بودن                    تسلیم

 او)... باعث می شود در تالش برای شناخت عمیقتر عیسی مسیح غیرفعال و بی ثمر نباشید...

صبر غالب،  آرامش کننده،  فوران شادی آن:  گوناگون مظاهر تمام با است الهی محبت شما در روح ثمره                    اّما

 تاب آور،  مهربانی در عمل،  زندگی سرشار از تقوا... و هفته آینده... ایمان پیروز است.

با شما رابطه و شما... مالی مسائل شما... سالمتی شما... خانواده برای کرد... خواهیم دعا شما برای اکنون                    هی،

نیست... مذهب شبیه عیسی با رابطه نمی شناسید... خود رهبر و آمرزنده عنوان به را عیسی شما اگر                   عیسی...

زندگی... و محبت رایگان و ساده هدیه دارد... ما برای این از بهتر مراتب به مسیری او کشت... را عیسی                      مذهب

کمال و تمام آمرزش به که باشید، عیسی پیرو که کنید انتخاب سادگی به می توانید من، با همراه امروز نیز                      شما
 گناهان او باور داشته باشید، و انتخاب کنید که محبت او را بپذیرید... تسلیم به رابطه ای متحول کننده با او...

 اگر شما اینگونه هستید... ممکن است این دعا را با من بخوانید:

بسیار تو هستم. که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                     ای
مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می کنم. تسلیم تو به را خود زندگی امروز من هستی، من مشکالت از                     بزرگتر
سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش، من ناجی و ارباب گردان، منزه و                      پاک
تازه و بیا روح القدس ای بازگردان... من به را زندگی امروز و تو، حقیقت بده، نشان من به را خود راه                       گردان،
تو از عیسی، ای اکنون ببخش!!... من به را خود کمال و تمام قدرت و صلح و کن، ترمیم کن، بازسازی                       کن،

 می خواهم به من کمک کنی که آماده باشم تا امروز فرد دیگری را از محبت تو تازه گردانم.

 سپاسگزارم ای عیسی!

+++ 

 آنجال:

 - اگر امروز این دعا را با من خواندید، دوست داریم که به ما خبر دهید تا این تصمیم را با شما جشن بگیریم.

شما با می خواهیم ما کنید؟ مطلع را ما و فرستاده Hello@belovedchurch.ca به کوتاه ایمیلی است ممکن -                 
 جشن بگیریم، شما را تشویق کنیم، منابع خود را در اختیار شما قرار دهیم، و در این سفر با شما همراه شویم.

کنید!... ابراز علنی طور به را عیسی از پیروی برای خود تصمیم عیسی، در شدن تعمید غسل با می خواهید اگر -                     
 ما را مطلع سازید...

 و در پایان...

طریق از که می کنیم تشویق را شما قدرتمندتر... روابطی و عمیقتر ایمانی به رسیدن جهت در شما به کمک                     برای

در کار... محل در خانه... در خود... کوچک گروه های در بنابراین کنید... ایجاد آموختن برای فرصتی                  مباحثه
 کلیسای کوچک خود... موضوع این هفته این است...

  موضوع برای بحث:  مالیمت در عصر برآشفتگی.

mailto:Hello@belovedchurch.ca


 سؤال برای تأمل:  چه تفاوتی بین قدرت فروتنی و ضعیف بودن است؟

 

 از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم!

شخصی برای امروز که باشید داشته خاطر به است ممکن می شوید... متحول عیسی محبت این توسط که                   همینطور

 دیگر نیز فروشنده امید باشید؟

++++ 
 


