
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و اگر تازه به ما پیوسته اید، بی صبرانه منتظریم شما را مالقات کنیم!

 به کلیسای آنالین BeLoved خوش آمدید

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

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 خوش آمدید!... از اینکه در کلیسای آنالین BeLoved با ما هستید سپاسگزاریم

 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 دست یابید... خوشحالیم که اینجا هستید و... از شما دعوت می کنیم که بیایید و با ما رشد
 کنید!... ایجاد رابطه ای عمیقتر با خدا و رابطه ای نزدیکتر با یکدیگر.

 می خواهیم در اینجا اعالم کنیم که کلیساهای کوچک BeLoved افتتاح گردیده اند... چقدر که برای این فصل تازه
 هیجان زده ایم!...  کلیسای کوچک دیگر چیست؟ خب ساده است!... کلیسایی است آنالین به همراه دیگران... بنابراین

 به یکی از آنها بپیوندید، و یا خود برگزار کننده یکی از آنها باشید!... وقتی که در کنار یکدیگریم زندگی بهتر است.

 دعای ما این است که، در این فصل تازه، هرکدام از شما... چه در یکی از کلیساهای کوچک ما باشید، چه در گروهی

 کوچک عضو باشید... این فرصت را بیابید که... به ایمانی عمیقتر به عیسی برسید... و در کنار یکدیگر روابطی
 خوب و سالم داشته باشید.

 ما همچنین می خواهیم شخصا از شما سپاسگزاری کنیم!... متشکریم به خاطر شراکت همیشگی شما...به خاطر
 سرمایه گذاری شما... وقت شما... استعدادهای شما... و گنجینه شما... در کنار یکدیگر می توانیم تغییری محسوس

 ایجاد کنیم.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 17)

 هرج و مرج مهار شده (آرامش غالب)

 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.



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

 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

که 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

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

 می گذارد.

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

پولس توسط غالطیه... مردم به شده نوشته کتابی غالطیان... می شود. گفته انجیل آنها به که کتاب هایی مجموعه                   در
 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. 

خدا جانب از که چیزی بلکه ببینید... را رؤیایش کنید... آرزو بزنید... حدس را آن که چیزی نه الهی...                     محبتی

می گردد... شما به او الهی محبت به اعتمادی ایجاد به منجر رایگان هدیه این عمودی... دریافت یک می شود،                    بخشیده
 شما، درختی کاشته شده در باغچه محبت خداوند... و این درخت مظاهر گوناگونی از محبت را به بار می آورد !

می گیرد. فرا را چیز همه شماست در که روح  میوه این چگونه که گفتیم سخن این درباره دارید؟ یاد به را پیش                        هفته

هستند... روح میوه براستی متنوع مظاهر این است... الهی محبت همان شما در روح القدس توسط شده تولید                   میوه

آشکار شما در را مسیح DNA که است روح میوه یک تنها این است... فعال و گوناگون مظاهر دارای که الهی                       محبتی
 می سازد، از طریق این مظاهر متنوع.

که می گردد نیرومند و خوب درختی به تبدیل باشد... داشته ریشه مسیح روح مغذی و سالم خاک در که                     درختی
بر می کنند... تولید را او میوه او، جهت دهنده رهبری او، کار طرز او، رسیدگی می دهد... بازتاب را خدا                    شخصیت

 روی درخت او، کاشته او... شما در تسلیم به اعمال او... نگرشی قهرمانانه خواهید داشت...

اعمال با من کرد... خواهم تسلیم را خود فرهنگی انتظارات خود، ایدئولوژی های خود، افراط گری های من                 من...
 بی عیب و نقص او در من، متحول گشته ام...

در که وقتی شما روح آید... غالب نفس اعمال بر می تواند شما... در مسیح روح شخصیتی خصوصیات این میوه ...                     این

من می درخشم... من در روح القدس عشق از من مسیح... در می رود... نفس خواسته های جنگ به گردد زنده                   مسیح
 براستی نگرشی قهرمانانه دارم... اینجا، اکنون، و باز دوباره.

 

این که می کند گوشزد ما به قبل... آیه چند باال... در غالطیان به نامه در کنیم... روشن را مسائل برخی بیایید                       اما...
دست به ایمان توسط حقیقتا این آورد... دست به ایمانداری به قانونی رویکرد با را آن بتوان که نیست چیزی                      میوه

خاطر به که... دارم، اطمینان کامال و می کنم، اعتماد من است... معنی بدین ایمان کامل)، اطمینان و (اعتماد                    می آید...
و پدر با سالم رابطه ای به گشته اند... بخشوده کلی به من مرده اعمال و گناهان مسیح... رستاخیز و خاکسپاری،                     مرگ،
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هماهنگی در دوستانه، رابطه ای در سازگار، کامال آشتی... است... خوش خبری براستی این گشته ام... باز خود                  خالق
 کامل... در شراکت با... کامال متحد گشته در اثر فیض عیسی مسیح! من کافی نیستم... اما او مسلما کافی است!

امیدش در که می کشیم را پارسایی آن انتظار مشتاقانه ما که است ایمان راه از و روح در زیرا :(5-6) 5                       غالطیان

راه از که است ایمانی مهم بلکه ختنه ناشدگی،  نه دارد اهمّیتی ختنه نه عیسی مسیْح در می بریم.   ۶  زیرا سر                    به

 محبت عمل می کند.

محروم و الهی فیض از شدن دور خیر، نیست... کردن اشتباه یا و گناه معنی به الهی... فیض از شدن دور اینجا، در -                        
چنگال در افتیم، فرو قانون گرایی چنگال در که ارادی و آزادانه است انتخابی الهی... فیض از خود                   ساختن

 مسئولیت های مذهبی...

فعال محبت توسط که کامل، اطمینان و اعتماد در ایمان، در زندگی دارد... شما برای عیسی که نیست طرحی                     این

ایمان آن و می کند، رسیدگی شما ایمان به می کند... رسیدگی شما نیازهای به الهی محبت این و می یابد... کمال و                      گشته
 از طریق محبت نمایان می گردد.

مردمی عنوان به مسیحیان به اغلب کنیم... خدمت یکدیگر به تا محبت طریق از است موقعیتی آزادی... این                    بنابراین،
است... بودن عیسی پیرو اصلی جوهر واقع به آزادی اما... می شود... نگاه سنت ها و قوانین بند در مذهبی، و                     خشک

 به خواندن ادامه می دهیم...

ارضای برای فرصتی را خود آزادی اّما شده اید،  خوانده فرا آزادی به شما برادران،  ای :(13-14) 5                   غالطیان

آن و می شود خالصه حکم یک در شریعت تمام کنید . ١۴  زیرا خدمت را یکدیگر محبت،  با بلکه                  َنْفس مسازید، 

قانون اساسی اصل عنوان به محبت اینجا، در دوباره کن. ».......... محبت خویشتن همچون را «همسایه ات                 اینکه

 الهی ظاهر می گردد.

ورزیدن محبت توانایی و خواست بلکه نیست، مرده" اعمال تولید و کردن، گناه "حق معنی به شده اعطا آزادی این -                     

 است که از روح به ما رسیده است، توانایی مسیح بودن در جهان، نمایندگانی مجسم برای محبت بی پایان او...

 ضمنا اینکه... پادزهر ارضای نفس... در استفاده از این آزادی است که با محبت به یکدیگر خدمت کنیم.

 شاید بگویید... مگر بحث امروز ما درباره میوه روح نیست؟؟؟

نوشته های در را محبت درباره نیز دیگر چیز یک محبت، گوناگون مظاهر به پرداختن از پیش بگذارید اما...                    چرا!...
 یوحنا به شما نشان دهم...

و صمیمانه نوشته ای اوست، کوچک" "فرزندان به پدر از خانوادگی نامه ای واقع در که 1یوحنا ... کتاب...                  در
را او دیدیم، خود چشمان به را او "ما می کند... آغاز اینگونه را عیسی از خود روایت نویسنده... یوحنای                     الهام بخش...

 لمس کردیم... عیسی را... از نزدیک"...

 1یوحنا 3 (19-13): ای برادران،  از اینکه دنیا از شما نفرت دارد،  تعجب نکنید.   
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در نمی کند،  محبت که هر می کنیم.  محبت را برادران زیرا شده ایم،  منتقل زندگی به مرگ از که می دانیم                    ١۴  ما

حس اگر بدهد... برخی برای را سؤاالت برخی پاسخ است ممکن این خوب، بسیار – می ماند. باقی مرگ                    قلمرو

 می کنید از لحاظ روحی تهی هستید... دروازه محبت خود را چک کنید! (باز است یا بسته؟)

– ندارد. سکونت جاویدان حیات قاتلی هیچ در که می دانید شما و است قاتل دارد،  نفرت خود برادر از که                      ١۵  کسی

 نفرت و قتل؟؟ خب البته، اینها متضاد محبت هستند...

بنهیم. برادران راه در را خود جان باید نیز ما و نهاد،  ما راه در را خود جان او که شناخته ایم آنجا از را                          ١۶  محبت

واقع در محبت... حد باالترین تو... از بیشتری مقدار و من، از کمتری مقدار است... ساده قضیه خوب، بسیار –                    

بیشتر که چیزی خاطر به بکشیم دست داریم دوست که چیزی از عمدی طور به اینکه است... کردن                    قربانی

 دوستش داریم...

چگونه کند،  دریغ او از را خود شفقت اّما ببیند،  محتاج را خود برادر و باشد برخوردار دنیا مال از کسی                       ١٧  اگر

این نمی شناسند... که بدارند دوست را کسانی است آسانتر برخی برای - است؟ ساکن کسی چنین در خدا                    محبت

کمک یکدیگر به که است معنی بدین یکدیگر، به محبت مسیح، بدن اعضای به محبت اما... است... شریفی                    حس

 کنیم بدون اینکه قلب و ذهن خود را بر روی نیازهای خانواده ایمانی خود ببندیم...

آسان زدن حرف – کردار! در و راستی به بلکه گفتار،  در و زبان به نه کنیم،  محبت بیایید فرزندان،                       ١٨  ای

 است...

 ١٩  از این خواهیم دانست که به حق تعلق داریم،  و خواهیم توانست دل خود را در حضور خدا مطمئن سازیم؛ 

 

تنها نه بداند، را آن نزدیک)، تجربه روی (از بشناسد را محبت این که بشریتی پرمحبت... زندگی یک و الهی                      محبتی
می دهد؟... پاسخ شما در مسیح در خدا تجلی به کسانی چه قلب (قلب). اینجا تا (سر) اینجا از بلکه ذهن، در                       دانستنی

اطمینان ما (میوه)... می کند فوران و گشته تولید ما درون از محبتی می سازد... مطمئن او مقابل در را ما قلب                      این

آنگاه ببینیم، خود زندگی در را محبت عملکرد که وقتی می زند... شکوفه ما در اعتماد است، مطمئن ما ایمان                     یافته ایم،
از یکی داریم، قهرمانانه نگرشی مسیح برابر در که می دانیم... نفس... به اعتماد با هستیم... حقیقت از که                    می دانیم

را آیات این دوباره بعدا که می کنم تشویق را شما هستید... خود محکومیت درگیر اگر خداوندگار...                  کاشته های
 بخوانید... تا انتها.

 و حاال... یکی از مظاهر متنوع این محبت الهی در ما...

 هفته گذشته به شادی فوران کننده پرداختیم...

 امروز بیایید درباره  آرامش غالب  صحبت کنیم...

برای ما انسانی توانایی از فراتر می رود"... فراتر دانشی هر "از که عمیق رازی و رمز یافته، آرام قلبی                     آرامش...

 تصور و یا درک کردن...
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 نوعی سکون مربوط به ابدیت که به روح شما وارد می شود... همان آسایش و  َشّبات  خداوند.

 

 بیایید نگاهی داشته باشیم به آسایش و  َشّبات  خداوند...

 

آشکار باقیست،  خود قّوت به هنوز او آسایش به یافتن راه وعده اینکه با مبادا باشیم به هوش پس :(1) 4                      عبرانیان

 شود که احدی از شما،  از دست یافتن به آن بازمانده است. 

که کس هر شوند؛   ١٠  زیرا َشّبات برخوردار آسایش از باید هنوز خدا قوم پس کامل) (آسایش :(9-10) 4                  عبرانیان

 به آسایش خدا داخل می شود،  او نیز از کارهای خود آسودگی می یابد،  همان گونه که خدا از کارهای خود برآسود.

 

آنانکه مطمئن... ایمان در آسایش از قلمرویی است، شده داده وعده که می گوید سخن آسایشی درباره نویسنده اینجا                    در
همچنان او آسایش به ورود وعده اما ناباوریشان... خاطر به شدند محروم آسایش این به ورود از بودند، قدیم عهد                      پیرو

دارد ما برای خداوند که آسایشی از را ما ناباوری و می شویم... وارد آسایش بدان ایمان طریق از ما است...                      باقی

در کامل آسایش به رسیدنشان از آنها ناباوری اما داشته اند، را فرصت همین ما از پیش بسیاری می سازد...                    محروم
ما است... رستگاری برای تالش پایان که آسایشی است... روحانی که آسایشی است... کرده جلوگیری غالب                  آرامش

رسیده پایان به "کار است... نشسته اکنون او او... نقص و بی عیب اعمال خاطر به می رسیم آسایش به مسیح                     در
غالب... آرامش این در آسایش، این در نیز ما گوید... ترک را جسمش او روح آنکه از پیش گفت را این او                        است"،

 دست از تالش برای توجیه خود بر می داریم... چرا که کار توسط عیسی بر روی صلیب به انجام رسیده است!

آسایش به ایمان طریق از مرده... اعمال و گناهان کامل آمرزش به اعتماد در کنیم، زندگی کامل اطمینان در که                      وقتی

در اینکه عوض در باشیم... کوشا آسایش این به ورود برای بتوانیم شما و من که چه؟ که خب می شویم... وارد                       او
به تا است، کوشا اعتماد به رسیدن برای که است فعال ایمانی بلکه نیست... منفعل ایمانی این کنیم... زندگی                     نافرمانی

 عیسی و اعمال بی عیب و نقص او در ما تکیه کند!

 این آغاز آرامشی است که بر روحیه بی قرار، ترسان، و نگران غالب می آید.

او آسایش به کند کمک شما به بخواهید عیسی از اینکه اضطراب... و نگرانی در می کنید، زندگی بی قراری در                     اگر
بگیرید را تصمیم این امروز اینکه دارید... تعلق کسی چه به بدانید کامل اطمینان با اینکه دارد... شکلی چه شوید                      وارد

چقدر کنید ثابت خدا به بخواهید اینکه... حتی یا و بکشید... دست خداوند به خود ارزش اثبات برای تالش از                      که
کنید... رها را این امروز... غیره... و غیره و گناهکار... چقدر دوست نداشتنی... و بی اهمیت چقدر هستید،                  بی ارزش

 این ترس ها را تسلیم ساخته و از نافرمانی رویگردان شوید، و به سادگی تنها به اعمال کامل او در شما اعتماد کنید...

شما بر کرد، خواهد متحول را شما براستی این بپذیرید... را مطمئن ایمان در آسایش قلمرو به ورود برای او                      وعده

خواهد محو شما ترس گشته، طرف بر شما ناامنی حس شما... نفوذ تحت حوزه بر همچنین و گذاشت... خواهد                     تأثیر
مانند دارد گوناگونی مظاهر محبت که چرا گشت ... خواهد مهار شما مرج و هرج است... غالب که آرامشی                    شد...

 آسایش و آرامشی... که غالب است...
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https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v58004010


جهان این از زودی به که می کرد مطلع را آنها و پیروانش... با بود... صحبت مشغول خود شاگردان با                     عیسی...
آنها به عیسی که کلماتی همه شود باعث و دهد، تعلیم سازد، آزاد تا فرستاد... خواهد را روح القدس اما... رفت                      خواهد

 آموخته را به خاطر داشته باشند... سپس او می گوید...

آرامشی می دھم . شما به را خود آرامش می گذارم؛  جا به شما برای آرامش من :(27) 14                  یوحنا

خود دل به اضطراب می دھد . شما به دنیا که نیست آرامشی مانند می دھم،  شما به من                  که

 راه  مدھید  و  مگذارید  ترس  بر  دلتان  چیره  شود .

بلکه می گردد... موقتی توافق های به منجر و است موقتی که شکننده آرامشی نه هدیه... یک آرامش... از دیگری                    نوع

 هدیه ای اهدا شده به رایگان...

وعده اما شرایط... اثر در نگرانی، ترس، اثر در می شکند، هم در زندگی طوفان های توسط دنیایی شکننده                   آرامش
 قدرت و آرامشی که در برابر هر طوفانی می ایستد...

مریضی، شاید شغل، دادن دست از شاید می اندازد... مخاطره به مرا امنیت که می افتد اتفاقی وقتی من... مانند نفر                     چند

است نزدیک امواج که انگار ناگهان است... ترس و نگرانی اغلب ما واکنش اولین عزیزان... دادن دست از شاید یا                      و
هستم کسی چه واقعا اینکه به قصد روی از می توانم من که است لحظاتی اینچنین در شوند... سرازیر ما کشتی                      بر

محبت مورد من اینکه نمی کند، تعریف مرا من اقتصادی موقعیت اینکه نیستم، خود ترس زندانی من اینکه به                    بیاندیشم،
به محبت ظهور می کند... مهار را مرج و هرج که دارم خود در عمیق آسایشی اینکه دارم، ارزش خدا برای                      هستم،

 شکل آرامشی که غالب است!

هر با می گردد. حاکم زندگی طوفانی دریای بر عظیم آرامشی آن توسط که می کند اهدا ساکن" "آرامش نوعی                    عیسی

می گیرند... آرام او مقابل در می دهد... آزار را شما روح و هستید مواجه خود زندگی در که طوفانی دریای                     نوع
و استرس، مرج، و هرج ستیزه جویی، جایگزین آرامش این می شود... متولد شما در او با اتحاد توسط که خدا                     آرامش

این مشکالت و نگرانی ها دائمی رگبار از را آنها می کند، مراقبت شما افکار و شما قلب از می گردد... کامل                     بیچارگی
 دنیا در امان نگاه می دارد.

حمالت برابر در حتی که قوی، درختی محکم... دروازه ای مانند است... پابرجا که است آرامش نوعی غالب                   آرامش
 بی امان نفس و نگرانی های این دنیا پیروز است...

گام روح القدس آزادی در و باشد... گشته مهار مرج و هرج که وقتی باشید... یافته آسایش مسیح در که وقتی                      ببینید...
حوزه در هم و شما... در هم می گردد... محسوس تغییری به منجر براستی این او... الهی محبت در زندگی                     بردارید...

 تحت نفوذ شما.

 هی، سخن ما درباره نگرش قهرمانی است، اینجا، اکنون، و فراتر از آن.

دستان در ما زندگی که می گیرد نشأت فراگیر آگاهی این از که قلب در آسایشی است، خدا با آرامش غالب...                      آرامش

این پایان... در و است... برکت و خوبی از سرشار که مثبت آرامشی مردم... با است آرامشی همچنین...                    خداست...
 آرامش صرفا نبود دعوا و مشکل نیست.

 سپاسگزاریم ای عیسی به خاطر محبت تو... که در من ظهور می یابد... به شکل آرامشی که غالب است...

++ 

می نگریم... جهان به آن ورای از که عینکی بررسی این نگرش، بحث در کاوش این در فصل، این در که می کنم                       دعا

نگرشی بسازد... نو از را شما نگرش و سازد، همسو خود با را شما کند، تغذیه را شما روحیه و روح                       روح القدس



باشند... گرفته نشأت اتحاد از که شخصیتی خصوصیات و گشته، جوان دوباره شخصیتی او، روح توسط گشته                   تازه
 دوباره نو گشته، سرشار از زندگی... او این کار را با کمال میل انجام می دهد...

++ 

 هفته آینده کاوش خود را در مسئله محبت الهی و مظاهر گوناگون آن ادامه خواهیم داد.

 

 موضوع برای بحث:  آرامش در عصر خشمگینی

 سؤال برای تأمل؟ آرامش خدا چگونه با دنیایی که به دنبال آرامش است در تضاد است؟

++++ 

 *** اکنون برا شما دعا خواهیم کرد... برای خانواده شما... سالمتی شما... مسائل مالی شما ***

 اگر بحث امروز ما برای شما مفهوم دار بود...  ممکن است همراه من  دست به دعا بردارید ؟

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

 آماده باشم تا امروز فرد دیگری را از محبت تو تازه گردانم.

 سپاسگزارم ای عیسی!

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

سفر منبع، تشویق، (جشن، کنید؟ مطلع را ما و فرستاده Hello@belovedchurch.ca به کوتاه ایمیلی است                 ممکن
 اکتشافی)

 اگر می خواهید که در عیسی غسل تعمید شوید!... ما را مطلع سازید...

 ممنون که امروز با ما بودید! آرامش و شادی بر شما باد!

++++ 
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