
 خوش آمدید! خوشحالیم که امروز به صورت آنالین با ما هستید!
شهر در BeLoved City کلیسای ارشد کشیش های ما آنجال، همسرم همراه به و هستم، کریس                 من

 نانایمو هستیم.
دیجیتالی شکل به می توانیم که خوشحالیم بسیار و شده تنگ شما با حضوری تجمع برای دلمان واقعا                   ما

 گرد هم آییم ...
در و گذاشته اشتراک به دوستانتان از یکی با را جلسه این بعدا که کنم تشویق را شما می خواهم                     من

 انتشار خبر خوب عیسی مسیح با ما شریک شوید.
 

 یکشنبه پاک
 یکشنبه رستاخیز

 
حالی در کرد زندگی زمین در که خدا، پسر عیسی، می گیریم. جشن را مسیح عیسی رستاخیز ما                   امروز
او باشیم. داشته نمی توانیم هرگز ما که داشت نقصی و بی عیب زندگی او خدا. کامال و بود انسان کامال                     که
جشن را بخشایش ما او ، مرگ در ما. گناهان خاطر به رفت جهان از وحشیانه مرگی به ما جای                     به
ما به که او الهی فضل و منسجم ایمان طریق از پدرمان و خداوند به مانع بدون دسترسی                    می گیریم،

 اعطاء شده است.

قدرت با نتوانستیم ما از پیش بسیاری و شما، من، که داشت نقصی و بی عیب زندگی عیسی                   می دانید...
 خودمان  داشته باشیم. بیرون از مسیح، ما هیچ قدرتی در برابر تاریکی نداریم.

بدون حالتی در زندگی بودیم... اسیر مرده اعمال از همیشگی چرخه ای در و بودیم مرده گناه در که                    ما
 مسیح و... محکوم به ابدیتی بدون مسیح.

 - یک جدایی ابدی از خدا.

الزامات تمامی به که صلیب... طریق از خرید، را ما رستگاری او اینکه و عیسی خاطر به                   اما ....
 پرداخت غرامت برای شورش ما علیه خدا را تأمین کرد.

به باور با داریم. محدودیت بدون دسترسی خالقمان، خدا، به مسیح، عیسی به ایمان طریق از ما                   اکنون
از یافته ایم، تازه قلبی گشته ایم، باز رابطه به ما او، فضل و ایمان طریق از است. کافی کامال او                     اینکه

 خویش تهی شده و از روح او پر گشته ایم.

 ایمان من اینگونه پاسخ می دهد... من می دانم که بی عیب و نقص نیستم و به تو نیازمندم ای عیسی.

 فضل او با قدرت رستاخیز پاسخ می دهد. همان قدرتی که عیسی را از مرگ به زندگی بازگرداند...

تازه . شروعی است ... گشته نو دوباره اکنون بود کهنه آنچه است ، گشته زنده دوباره اکنون بود مرده                   آنچه

رفته اند... میان از اعتیادها شده اند. بازسازی روابط ازدواج ها،و خانواده ها، کرده اند، تغییر             مسیرها
 آرامش، شادی، محبت، امید، و هدف تبدیل به شیوه  جدید  زندگی ما خواهد گشت.



اشتراک به پیروانش با افتد اتفاق آینده در بود قرار آنچه با رابطه در را بینشی عیسی مرقس، روایت                     در
 می گذارد.

می گفت سخن بدیشان باره این در و می داد تعلیم را خود شاگردان زیرا :(31) 9                 مرقس
روز سه اّما کشت . خواھند را او و شد خواھد تسلیم مردم دست به انسان «پسر                  که :

 پس  از  کشته  شدن،  بر  خواھد  خاست .»
 - من به قتل خواهم رسید، اما نگران نباشید. ظرف 3 روز، به زندگی باز خواهم گشت.

 - در روایت لوقا نیز، عیسی مدتی بعد در زندگی و رسالت خود بینش مشابهی را به اشتراک می گذارد.

و کشید خواھد رنج مسیح که است شده «نوشته گفت : ایشان به و :(46-49) 24                 لوقا
ھمه به گناھان آمرزش و توبه او نام به ۴٧  و خاست،  خواھد بر مردگان از سوّم روز                   در
امور این شاھدان ۴٨  شما بود . خواھد اورشلیم از آن شروع و شد خواھد موعظه                قومھا
آنگاه تا بمانید شھر در پس فرستاد؛  خواھم شما بر را خود پدر موعوِد ۴٩  من                 ھستید .

 که  از  اعلی  با  قدرت  آراسته  شوید .»

خواست. خواهم بر دوباره سوم روز در برسم، قتل به و کشیده رنج که است قرار تنها نه می گوید، او -                     
 چرا؟

 - تغییر از کهنه به نو، از مرگ به زندگی (توبه)، و دریافت هدیه   زندگی از طریق عیسی.

حقیقت به بود قرار نیز وعده ای نباشد، کافی تنهایی به بخشودگی که انگار این ها، همه بر عالوه -                  
 بپیوندد، وعده ای از قدرت الهی.

 

 لوقا، همان نویسنده قبل، در روایت یا کتاب اعمال رسوالن به نوشتن ادامه می دهد.

 بنابراین، در مرور این روایت، عیسی گفت که من کشته خواهم شد، اما سه روز بعد بر خواهم خواست.

در احتماال که می کند، موعظه را خود پیروان روز 40 برای و می خیزد ، بر مرگ از دوباره واقعا                    او
آن ها با آنجا او وجود این با و بودند ... دیده را او وحشیانه مرگ آن ها از بسیاری بودند... مطلق                     حیرت

 بود... این حقیقتا پسر خداست.

شما تا بازگردم خود پدر پیش بهشت به بایستی من بمانم... نمی توانم من که... می دهد ادامه او آن از                     پس
 بتوانید آنچه آغاز کرده ام را ادامه دهید....

 اما... دوباره باز خواهم گشت و با روح و قدرت خود با شما خواهم بود...

ترک را «اورشلیم که : فرمود امر بدیشان غذا صرف حین در بار یک :(4-5) 1                 اعمال
تعمید آب با یحیی ۵  زیرا شنیده اید . من از که باشید پدر وعده آن منتظر بلکه                 مکنید، 
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خواھید تعمید روح القدس با شما که گذشت نخواھد بیش روزی چند اّما              می داد، 
 یافت .»

 - و پس از آن در آیه 8:

من شاھدان و یافت خواھید قدرت آید،  شما بر روح القدس چون «اّما :(8) 1                اعمال
 خواھید  بود،  در  اورشلیم  و  تمامی  یھودیه  و  ساِمِره  و  تا  دورترین  نقاط  جھان .»

بتوانید شما تا کرد، خواهد خانه شما در اکنون گرداند باز زندگی به مرگ از را عیسی که قدرتی همان -                     
 تجسم ادامه دار مسیح در زمین باشید.

اعمال اثر در دقیقا نیست، افسانه یک مسیح که دانست خواهند غریبه ها و عزیزانتان، شما، دوستان -                 
 روح القدس از طریق من و تو.

منزل گاه اکنون، و اینجا شادی... آرامش... محبت... با قدرت... از.... سرشار شده... زنده تو.... و                 من
تو و من در را خود نقص و بی عیب اعمال که گرداند، باز زندگی به مرگ از را مسیح که روحی                       همان

 و از طریق ما به انجام می رساند.

 تولدی دوباره، شیوه ای جدید برای زندگی، مردان و زنان جدید، بهشتی جدید و زمینی جدید.

که است قدرتی همان اعمال که کرد، خواهیم نگاهی اعمال در لوقا روایت به اکنون دهیم... ادامه                   بنابراین
  وعده داده شده.

٢  که بودند جمع جا یک در یکدل ھمه رسید،  فرا پِنتیکاست روز چون :(1-4) 2                 اعمال
نشسته آن در که را خانه ای و آمد آسمان از تندبادی وزش صدای ھمچون صدایی                 ناگاه
تقسیم که آتش زبانه ھای ھمچون دیدند زبانه ھایی ٣  آنگاه،  کرد . پر تمامی به              بودند، 
آن گونه و گشتند ُپر روح القدس از ھمه ۴  سپس گرفت . قرار ایشان از یک ھر بر و                  شد

 که  روح  بدیشان  قدرت  تکلّم  می بخشید،  به  زبانھای  دیگر  سخن  گفتن  آغاز  کردند .

را قدرت وعده و کنید صبر مسیح. عیسی وعده آن برای ایمان، با می کشیدند، انتظار آن ها اینجا، -                  
 دریافت خواهید کرد.

 - پر شده از روح القدس. نمایش دوباره ماوراءالطبیعه در طبیعت.

مشاهده را خدا قدرتمند وعده و است، اتاق آن در آنجا او مسیح. حواریون و پیروان از یکی پطرس، -                    
 می کند... او برمی خیزد و جمعیت را مورد خطاب قرار می دهد:

به ٣٣  او آنیم . بر شاھد ھمگی ما و برخیزانید را عیسی ھمین خدا :(32-39) 2                 اعمال
که را این کرده،  دریافت را موعود روح القدسِ پدر،  از و شد برده باال خدا راست                  دست
نکرد،  صعود آسمان به خود داوود ٣۴  زیرا است . ریخته فرو می شنوید،  و می بینید               اکنون
آن ٣۵  تا بنشین من راست دست گفت :’به من خداوند به «”خداوند گفت : ھمه این با                 و
جملگی اسرائیل،  قوم ٣۶  «پس ‘“ سازم . پایت زیر کرسی را دشمنانت که             ھنگام

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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002002
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002002
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002003
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002003
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002004
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002004
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002033
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002033
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002034
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002034
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002035
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002035
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002036
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%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/2/#v44002036


مسیح و خداوند کشیدید،  صلیب بر شما که را عیسی این خدا که بدانند                به یقین
رسوالن سایر و پطرس به گشته،  دلریش شنیدند،  را این ٣٧  چون است .»              ساخته
شما از یک ھر و کنید «توبه گفت : بدیشان ٣٨  پطرس کنیم؟ » چه برادران،  «ای                گفتند :
را روح القدس عطای که گیرید تعمید خود گناھان آمرزش برای مسیح عیسی نام               به
دورند،  که است کسانی ھمه و فرزندانتان و شما برای وعده این ٣٩  زیرا یافت .                خواھید

 یعنی  ھر  که  خداونْد،  خدای  ما،  او  را  فرا  خوانَد .»

 - بسیاری روح القدس را مشاهده و تجربه می کنند، و برخی می پرسند باید چه کنیم؟

برای این است. پذیر دسترسی کامال مسیح عیسی به ایمان طریق از رستاخیز، قدرت روح القدس، -                
 شماست، برای فرزندانتان، فرزندان فرزندانتان، و هر کس دیگر (نه تنها برای آن زمان).

او مرگ در یافتیم،  تعمید عیسی مسیْح در که ما ھمه نمی دانید آیا :(3-11) 6                 رومیان
مسیح که ھمان گونه تا شدیم دفن او با مرگ،  در یافتن تعمید با ۴  پس یافتیم؟                  تعمید
۵ برداریم . گام نوینی زندگی در نیز ما شد،  برخیزانیده مردگان از پدر،  جالل وسیله                به
رستاخیزی در به یقین شده ایم،  یگانه وی با او،  مرگ ھمچون مرگی در اگر                 پس
ما که قدیم انساِن آن می دانیم ۶  زیرا بود . خواھیم یگانه او با نیز او رستاخیز                 ھمچون
که آن ٧  چون نکنیم . بندگی را گناه دیگر و درگذرد گناه پیکِر تا شد صلیب بر او با                    بودیم، 
او با که داریم ایمان مرده ایم،  مسیح با اگر ٨  حال است . شده آزاد گناه از است،                   مرده
است،  شده برخیزانیده مردگان از مسیح چون می دانیم ٩  زیرا کرد . خواھیم نیز              زندگی
برای بار یک خود،  مرگ با ١٠  او ندارد . تسلطی او بر دیگر مرگ و مرد نخواھد ھرگز                   دیگر
١١  به می کند . زندگی خدا برای خود کنونی حیات در و ُمرد گناه به نسبت                ھمیشه
نسبت عیسی مسیْح در اّما اِنگارید،  مرده گناه به نسبت را خود نیز شما                ھمین سان، 

 به  خدا،  زنده .

 

زندگی این روح القدس قدرت طریق از می توانیم ما تنها نه است. این شما و من برای فوق العاده                   خبر
 کنونی را به عنوان مخلوقی تازه زندگی کنیم،

 - ما همچنین از قدرت گناه  آزاد شده ایم

 - از آلودگی گناه  پاک شده ایم

هرگز که (انگار گناه اتهامات از شده تبرئه محکومیت، از رها مجازات، از آزاد شده ایم ، تصدیق ما -                  
 گناه نکرده ام)

است. دیده  تدارک شما و من برای خدا آنچه همه به داریم محدودیتی بدون و آزاد دسترسی ما اکنون، و -                     
 به اینکه  در مسیح یکی باشیم ، از طریق سرمایه گذاری روح القدس در من و تو.
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خلق که مایی برویم... دنیا از که وقتی است.... این باشد حیرت آور شما برای است ممکن که                   چیزی
عیسی اربابمان با ابدی زندگی داریم، مسیح در که ضمانتی خاطر به باشیم... داشته ابدی زندگی تا                   شده ایم

 مسیح را به ارث خواهیم برد.

لحاظ از که چیزی برخواست، مرگ از عیسی اما، آید. نظر به عارفانه برخی دید از است ممکن                    این
خود زندگی همچنین باورمندان بعد، قرن ها و است، شده تصدیق عینی شاهدان توسط است، موثق                 تاریخی

 را وقف همین ایمان به مسیح می کنند، شاهدان عینی عیسی همچنان امروزه نیز در زمین هستند.

کردن زندگی خویشتن، بی پروای کردن رها کردن، وقف را خود زندگی خساوتمندانه و افراطی شکل                 به
 آزادانه محبت به شکلی متناقض و ضدفرهنگی.

 رستاخیز قدرت... هنوز هم در دسترس همگان است.

تیره گردد، زندگی یک به منجر که آلودگی هر شوید، رها آن از خود زندگی در بخواهید که چیزی                     هر
باز بودن خود نسخه بهترین از را شما که مانعی هر و کنید، حمل خود با که شرمی و گناه احساس                       هر
زندگی تازه، مخلوقی عنوان به تا است گشوده شما برای راهی او و دارد، دوست را شما عیسی                    دارد...

 تازه ای داشته باشید... مورد محبت واقع شده... آزاد شده... پاک... توانمند...  یک شروع تازه...

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

از بزرگتر بسیار تو تو. محبت خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی ای – بردارید دعا به دست من                     با
تو، حقیقت دهی، نشان من به را خود راه است ممکن می شوم. تسلیم تو به امروز من هستی. من                     مشکالت
باشم آماده که کنی کمک من به می خواهم تو از امروز عیسی، ای بازگردانی؟ من به را زندگی امروز                     و

 تا کارهای نیک تو از طریق من آشکار شوند. از تو سپاسگزارم ای عیسی.
 

که، بگویم شما به می خواهم من باشید. داشته تردید دارد دوست را شما خدا که باور این در امروز                     شاید
 او دوستتان دارد . او به شما محبت داشته و نقشه ای برای زندگی شما دارد.

را مسیح عیسی فیض و محبت این بخواهید و کنید، احساس خداوند از دور به را خود امروز                    شاید
 بشناسید. دوست دارم این  دعای تعهد  را با شما بخوانم.

 
 اگر شما در چنین موقعیتی هستید... همراه من دعا کنید.

هستم، که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطری به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                   ای
ناجی و ارباب گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود زندگی                     امروز
کمال و تمام صلح و گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش،                     من

 خود را به من ببخش.
 

 اکنون، خداوندا به من نشان بده چگونه امروز فردی دیگر را از محبت تو تازه گردانم. سپاسگزارم.
 

 اگر امروز این دعا را با من خواندید، ممکن است با ما تماس گرفته و به ما خبر دهید؟



 ما دوست داریم این تصمیم را امروز با شما جشن بگیریم.
 

 اکنون چند قدم دیگر:
انجام را کار این روش دو به می توانید بگیرید، تماس BeLoved City کلیسای در ما با دارید دوست                    اگر

 دهید؛
خوشحال بسیار باشید. تماس در ما با hello@belovedchurch.ca آدرس در ایمیل طریق از می توانید -               

 می شویم که این سفر را همراه شما تجربه کنیم!
 - همچنین می توانید در وبسایت belovedchurch.ca فرم دیجیتالی درخواست اتصال را پر کنید.

 
 اگر گردهم آیی دیجیتالی امروز برای شما مفهوم خاصی داشت،

آن که کنید دعوت نیز دیگر شخصی از و کرده تماشا ما اجتماعی صفحات در دوباره را آن می توانید -                    
(BelovedChurchNanaimo. Facebook, YouTube, Instagram@ ) را تماشا کند 

شخصی به امروز و فشرده، خود اجتماعی شبکه های در را Share یا و Like دکمه می توانید همچنین -                  
 دیگر ارزش هدیه کنید.

 
 شما همچنین می توانید از لحاظ مالی با ما شریک شده و به شکل دیجیتالی از ما حمایت کنید.

Belovedchurch.ca/give آنالین در - 
 - از طریق فرستادن پیام به 84321

give@belovedchurch.ca و از طریق ایمیل در آدرس - 
 از شما به خاطر کمک های ماموریتی و سخاوت افراطی تان سپاسگزاریم.

 
لحاظ از که گرچه باشید. تماس در ما با دیجیتالی طریق از است ممکن که آنجا تا که باشید داشته یاد                       به

 فیزیکی از یکدیگر دوریم، می توانیم از لحاظ روحانی، رابطه ای، و اجتماعی با یکدیگر متصل باشیم.
 

 ** دل ما برای بودن در حضور شما تنگ شده است!
 ** دوستتان داریم،

 ممنون که امروز آنالین به ما پیوستید و در سالن نشیمن ما شریک شدید!
 - هرچقدر می توانید این پیام را در YouTube و Facebook به اشتراک گذارید.

 رحمت خدا بر شما باد!
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