
 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.
 

 جمعه تان بخیر
 چرا عیسی باید می مرد؟

 
چوب رسانید. پایان به صلیب بر عیسی که کاری خاطره یاد به و تأمل در می آییم... هم گرد  که                     امروز
کردن (تصویر بود خدا درباره کفرگویی به متهم که رساند اجرا به را مردی اعدام حکم که                   شکنجه ای

 خود به عنوان برابر با خدا و یا از خدا).
 

 نویسنده و معلم انجیل، دیوید گوزیک، خالصه زیر را درباره عیسی ارائه می دهد...
داده را آمدنش بشارت فرشتگان وجود این با و گشود، جهان به چشم فروتن کودکی عنوان به                   عیسی
آن از پس و شد، داده تعمید غسل او کرد. اعالم را آمدنش ستاره ای اما بود، خوابیده آخوری در او                      بودند.
بر عیسی کند. آرام را طوفان تا شد بیدار اما خوابید، بود خسته که وقتی او شنید. را تایید الهی                      صوت
از پس و کنند، دستگیرش سربازان می دهد اجازه او خواند. زندگی به را مردگان سپس و گریست،                   گوری
بر کار این در اما مرد، صلیبی بر عیسی می زند. زمین بر را آنان و کرده اعالم را خود پادشاهی                      آن

 گناه، مرگ، و شیطان غلبه کرد.
 

 عیسی، پسر خدا، که در جسمی انسانی آمد، کامال انسان بود و با این وجود کامال خدا.
کردن رها برای انسان آزادانه انتخاب اثر در که فاصله ای را). جدایی (آن کند پر را فاصله تا آمد که او -                      

 خدا به وجود آمده است. با این وجود... او تبدیل به میانجی بین انسان و خدا شد.
کرده طراحی برایمان خدا که رابطه ای از را ما گناه بود. بشریت و خدا بین رابطه بازسازی او وظیفه -                    

 بود تا با خودش داشته باشیم جدا کرده بود.
 - یک مأموریت نجات. یک آشتی دوباره که تنها عیسی از پس آن بر می آمد.

 
تمام با شگفت انگیز... زیبا... اندازه همان به شده ایم. آفریده خدا تصویر بر شما هم و من هم                   ببینید...

 پیچیدگی هایمان. حیرت آور است!
 خلق شده با قابلیت یادگیری، اختراع، ساخت و ساز، و توانایی های خارق العاده.

بیندیشید. شده اند خلق زنان و مردان توسط که جهان شگفت انگیز و بزرگ عجایب از برخی به                  تنها
 موسیقی، هنر، معماری، و مهندسی.

خود از و مهربانی، صداقت، غمخواری، محبت، از باالیی سطح که داریم را قابلیت این همچنین                  ما
 گذشتگی نشان دهیم.



گذاشته، زمین به را اسلحه هایشان انسان ها ببینیم که یافتیم را فرصت این ما کرونا، بیماری فصل این                   در
خدا کنند. پیدا بهبود تا بمانند، زنده تا می کنند، کمک یکدیگر به و گذاشته... کنار به را                   اختالف هایشان

 واقعا وجود دارد!
 اما، همیشه یک روی دیگر سکه نیز هست...

و جنایات مرتکب بزنند، آسیب یکدیگر به که دارند کامال نیز را قابلیت این همچنان و همچنین                   انسان ها
 قساوت هایی شوند که جهان را به لرزه می اندازد، مرتکب دروغ و فریبکاری.

بین صرف دوگانگی یک این دارد. وجود نیز شر که می یابیم در می نگریم، اطرافمان جهان به                  وقتی
 انسان های خوب و انسان های بد نیست....

این کامال دارند، را مهربانی و ورزیدن عشق قابلیت که انسان هایی همان است... این از پیچیده تر                  مسأله
 قابلیت را نیز دارند که کارهای بدی انجام دهند. کارهایی که منجر به پشیمانی می شود.

 
و کرده اند گناه ھمه «زیرا می نویسد: 3:23 رومیان در حواریون، از یکی و نویسنده یک                 پولس،

 نمی توانند  جالل  خدا  را  به  طور  کامل  منعکس  کنند .»
 

 - من کارهایی کرده ام که به خاطر آن ها شرمنده ام، کارهایی که از آن ها پشیمانم. همه ما همینطوریم.
 

اشاره چیزهایی به اوقات برخی و می بریم، کار به خود فرهنگ در و جامعه در ما که کلمه ایست                    گناه
 دارد که از آن ها لذت می بریم.

 - شاید گناه کلمه ای نباشد که شما استفاده کنید و یا کامال آن را درک کنید.
 

درست آنچه درباره قانون گرایانه استدالالت در گناه مفهوم یا ایده شما فرهنگی-مذهبی چارچوب در                شاید
 و آنچه نادرست است گرفتار آمده باشد.

 
طور به احتماال چیست؟ "، "گناه که می اندیشید این به وقتی باشید، شده بزرگ مسیحیت جامعه در                  اگر
زنا و قتل مانند گناهانی اغلب ما این، بر عالوه و کرد. خواهید فکر فرمان ده از سرپیچی به                     غیرارادی
یا و ناسزاگویی، دروغ گویی، مانند گناهانی با مقایسه در می ْآوریم، "کبیره" گناهان شمار در                را

 بت پرستی.
 

است. نزدن" هدف "به معنی به شده، تعریف انجیل اولیه ترجمه های در که آنگونه گناه، ساده! ... بیان                   به
 "هدف" در اینجا همان  معیار کمال  است که  توسط خداوند تعیین شده  و  عیسی شاهدی بر آن است .

 
 بر مبنی این تعریف، واضح است که همه ما گناهکاریم.

 
 بنابراین ... این به چه معنی است؟

 
کارهای برای بهانه ای می دهم ترجیح من باشم. اشتباه در ندارم دوست من باشید.... من مانند نیز شما                   اگر

 اشتباه و رفتارهای نادرست خود بتراشم. حتما تقصیر کس دیگری است!
 



بوده اند. اشتباه که داده ایم انجام کارهایی که می دانیم، ما همه باشیم، صادق خود با که زمانی                  اما...
 «ھمه  گناه  کرده اند  و  نمی توانند  جالل  خدا  را  به  طور  کامل  منعکس  کنند .»

 
همه که دارد وجود مقیاسی کنید فرض که، ترتیب بدین می کند. قول نقل کالینز جان از را مثالی گامبل                     نیکی
قرار مقیاس درجه باالترین در ترزا مادر شاید می کند. درجه بندی را کرده اند زندگی کنون تا که                  انسان هایی

 گیرد... و هیتلر... شاید او در پایین ترین درجه قرار داشته باشد.
یا و ترزا، مادر نزدیک مقیاس باالی به نزدیک تر شاید می دهید؟... قرار را خود مقیاس این کجای در                    شما

 شاید برخی خود را زیر خط وسط و نزدیک تر به آدولف قرار دهند.
 

حالت ترزا مادر نزدیکی در مقیاس باالی که می کنند را نتیجه گیری این سریعا آدم ها اکثر مثال، این در                    حتی
 معیار است، چسبیده به سقف...

 
منعکس کامل طور به را خدا جالل نمی توانند و کرده اند گناه ھمه » نیست ، اینگونه                 اما...

 کنند .».
 

 - جالل خدا، نمونه بارز کمال، در عیسی به نمایش گذاشته شده و آشکار گشته بود.
 - در مقایسه با او، همه ما کم و کاستی داریم... اما ماجرا اینجا به پایان نمی رسد...

با خدا بود. شده پیش گویی قدیم پیامبران از بسیاری توسط نجات بخش، و موعود مسیح عیسی ، این                  آمدن
و بیاید بود قرار که را شفابخشی و امید پیام سپس آن ها و می گفت سخن کهن عهد در خاصی زنان و                       مردان

 نجات ببخشد و آزاد کند، به مردم منتقل می کردند.
 

از روی که کسی چون رنجدیده . و دردآشنا مرد آدمیان،  نزد مردود و خوار :(3-5) 53                  اشعیا
خود بر او که بود ما رنجھای آنکه ۴  حال نیاوردیم . حسابش به و گشت خوار بگردانند،                   او
او دست از و مضروب،  خدا جانب از را او ما اما کرد،  حمل او که بود ما دردھای و                      گرفت
به و شد،  سوراخ بدنش ما نافرمانیھای سبب به آنکه ۵  حال پنداشتیم . مبتال و                مصدوم
به و آمد، او بر بخشید سالمتی را ما که تأدیبی گشت؛  لِه ما تقصیرھای                 جھت

 زخمھای  او  ما  شفا  می یابیم .
 

پیش گویی که همانگونه شد، حاضر صحنه سر حقیقتا او هست، و بوده پیش گویی ها این تحقق او عیسی ...                   این
 شده بود، و او بزرگ ترین داستان عاشقانه در کل تاریخ است!!

 
می داد. را خود جان تو برای و می آمد صحنه سر به هم باز عیسی بودی، زمین روی انسان تنها تو حتی                       اگر

 او تو را تا این حد دوست دارد!
 

بلکه می کنم،  زندگی که نیستم من دیگر و شده ام،  صلیب بر مسیح با :(20) 2                 غالطیان
با می کنم،  جسم در اکنون که زندگی این و می کند؛  زندگی من در که است                 مسیح

 ایمان  به  پسر  خداست  که  مرا  محبت  کرد  و  جان  خود  را  به خاطر  من  داد .
 

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%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%B9%D9%92%DB%8C%D8%A7/53/#v23053004
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%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%B9%D9%92%DB%8C%D8%A7/53/#v23053004
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%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%B9%D9%92%DB%8C%D8%A7/53/#v23053005
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%D9%90%D8%B4%D9%8E%D8%B9%D9%92%DB%8C%D8%A7/53/#v23053005


در آن تأثیرات بتوانیم تا کنیم بیان ساده شکلی به را آن بیایید رفته"، خطا به "تیر یا گناه، این                      بنابراین...
 دنیای امروز را بشناسیم.

 
 گناه مانند ریختن سرکه درون شیر است. شیر دلمه شده و طعم آن از شیرین به تلخ تغییر می کند.

 
عیسی که آنگونه و آلوده، را ما زندگی می دهیم انجام که نادرستی کارهای می کند. تحریف و کرده آلوده                    گناه

 می گوید، حتی روح ما را نیز می آالیند.
 

ضعیف وسوسه ها برخی مقابل در که درمی یابیم زندگی قسمت های برخی در اغلب ما است . قدرتمند                 گناه
اعتیادآور بسیار می تواند این بی صداقتی. و دروغ گویی مانند نادرست... کارهای برخی مقابل در               هستیم،

 بوده، و ما را برده گناه سازد. عیسی در این باره می گوید: «هرکس گناه کند برده  گناه است».
 

اطرافمان در وحشتناک اتفاقات و نادرست کارهای ما که زمانی دارد. پی در عواقبی و مجازات ها                  گناه
 می بینیم، به طور ذاتی به دنبال عدالت می گردیم.

 
به نسبت می شویم قائل خود برای متفاوتی معیارهای یا و اخالقی مقررات مجموعه ما اوقات، اغلب                  -گرچه،

 آنچه برای دیگران قائلیم. ما اغلب می توانیم بسیار ریاکارانه رفتار کنیم.
که ھر می کنی،  محکوم را دیگری که آدمی ای تو پس می نویسد: 2:1 رومیان در                 پولس
را خویشتن می کنی،  محکوم را دیگری که موردی ھر در زیرا نداری . عذری ھیچ                باشی

 محکوم  کرده ای؛  چون  تو  که  داوری  می کنی،  خودْ  ھمان  را  انجام  می دھی.
 

می کنیم، توهین کسی به یا و می کنیم، طرد را کسی می زنیم، آسیب کسی به وقتی می کند . ایجاد حصار                    گناه
کشیده ما بین نامرئی حصاری می کند. پرهیز ما از اغلب نیز او و می کنیم پرهیز فرد آن از آن از                      پس

 می شود.
و بی عیب هدف و طراحی از را ما می کشد. حصاری خدا و ما بین می کند. ما با گناه که است کاری                       این

 نقصمان جدا می سازد.
 

 اما... خبر خوب این است...
 

به خاطر مناسب زمان در مسیح بودیم،  ناتوان ھنوز ما که ھنگامی :(6-11) 5               رومیان
از پارسا انسانی به خاطر کسی است ممکن به ندرت آنکه ٧  حال داد . جان              بی دینان
برای را خود جان که باشد شھامت این را کسی است ممکن ھرچند بگذرد،  خود                 جان
ھنوز ما وقتی که کرد ثابت این گونه ما به را خود محبت خدا ٨  اّما بدھد . نیک                  انسانی
پارسا او خون توسط که اکنون بیشتر،  چقدر ٩  پس مرد . ما راه در مسیح بودیم،                  گناھکار
که ھنگامی اگر ١٠  زیرا یافت . خواھیم نجات غضب از او واسطه به شده ایم،                شمرده
اکنون بیشتر چقدر شدیم،  داده آشتی خدا با پسرش مرگ واسطه به بودیم،                دشمن
ما بلکه این،  تنھا ١١  نه یافت . خواھیم نجات او حیات وسیله به ھستیم،  آشتی در                 که
فخر نیز خدا در برخورداریم،  آشتی از او توسط که مسیح عیسی خداوندمان واسطه                به

 می کنیم .
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 و...

 
گناھان برای تا کرد،  حمل دار بر خویش بدن در را ما گناھان خوْد  او :(24) 2                   1پطرس

 بمیریم  و  برای  پارسایی  زیست  کنیم،  ھمان  که  به  زخمھایش  شفا  یافته اید .
 

نیز ما تا کشید دوش به را ما گناهان ایستاد، فاصله میان در او کرد. معاوضه ما گناهان با را خود                       عیسی
و خداوند با شده بازسازی رابطه ای در کنیم، زندگی و بخوانیم آواز درست کاری در تا بمیریم                  بتوانیم

 خالقمان. ما از طریق عیسی مسیح براستی امیدواریم و شفا می یابیم.
 

ساکن او در خود کمال ھمه با که بود این در خدا خشنودی زیرا :(19-21) 1                  کولسیان
دھد،  آشتی خود با زمین،  بر چه و آسمان در چه را،  چیز ھمه او واسطه به ٢٠  و                    شود، 
زمانی نیز ٢١  شما آورد . پدید صلیب بر وی خون شدن ریخته با که صلحی وسیله                 به
پدیدار شما شریرانه اعمال در این و بودید،  او دشمن خویش افکار در و خدا،  با                  بیگانه
مرگ طریق از و خود بشری بدن واسطه به را شما مسیح اکنون ٢٢  اّما                می گشت .
بیاورد،  خدا حضور به مالمت ھر از بَری و بی عیب و مقّدس را شما تا است،  داده                   آشتی
جنبش انجیل امید از و بمانید استوار بوده،  مستحکم ایمان در که شرطی               ٢٣  به
و است،  شده موعظه آسمان زیر خلقِت تمامی به و شنیدید که انجیل ھمان                نخورید، 

 من،  پولس،  خادم  آن  گشته ام .
 

وحشیانه عملی این – کند مجازات را ثالثی شخص خدا که نبود اینگونه صلیب ماجرای در                  می دانید،
 می شد. خیر، خدا در مسیح بود. خدا خود آمد تا برای من و شما جان خود را بدهد.

 - خدا  در مسیح  داشت من و شما را با خود آشتی می داد.
 - مسیح مجازات را به گردن گرفت. تقصیر از میان رفته است، هیچ محکومیتی در مسیح نیست.

 - توجیه شده . درست انگار که هیچ گناهی در کار نبوده است!! از اتهامات علیه خود تبرئه شده اید!
 

را شما پسر اگر «پس است: شده شکسته گناه قدرت که می کند یادآوری ما به 8:36 یوحنا ادامه...                    در
 آزاد کند، براستی آزاد خواهید بود».

 
یوحنا نیست . کار در مجازاتی دیگر پرداخت. برای بدهی هیچ بدون درست کاری، در شده،                درست
پرداخت تمامی «به (یونانی)، تتلستای یا رسید» انجام «به زد: فریاد عیسی که می گوید ما به 19:30                 

 شد».
 

 و... 1یوحنا 1:7 به یادمان می آورد که: «خون عیسی ما را از همه گناهان پاک می سازد».
 

آخر تا تصویری در آینده... و حال، گذشته، می کنیم... زندگی دائمی بخشودگی در ما نیست. آلودگی                  دیگر
 عمر که فرآیند رشد در مسیح را نشان می دهد.
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تمامی به او صلیب. بر او بخش رستگاری اهداف توسط خرید. را ما رستگاری که این و عیسی خاطر                     به
دسترسی خداوند به مسیح، عیسی به ایمان طریق از اکنون ما پرداخت. را خداوند علیه ما گناهان                   بهای
به ایمان، طریق از ما هست... هم هنوز است، کافی کامال او که این به باور با داریم. محدودیت                     بدون
یافته ایم... تازه قلبی است... شده احیاء خدا با ما رابطه او، جالل طریق از و می شویم... تسلیم او                    رهبری

 تهی از خویشتن و سرشار از روح او... سپاسگزاریم ای عیسی!
 

تقدیر با مسیح، از خالی زندگی یک در بودیم، گشته گم مرده اعمال در و بودیم مرده گناه در که                      ما...
 ابدیتی خالی از مسیح (یک جدایی ابدی از خدا).

 
کرده اند، تغییر زندگی ها است. شده نو اکنون بود، کهنه آنچه است، شده زنده اکنون بود... مرده                  آنچه
شادی، محبت، رفته اند... میان از اعتیادها است، شده کامل ما روح و ذهن شده اند، احیاء                 ازدواج ها

 آرامش، و امید... این طریقه جدید زندگی ماست.
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 **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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