
 صبح شما بخیر... به اتاق پذیرایی و کلیسای آنالین ما خوش آمدید...
 من کریس هستم ................... و من آنجال هستم

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم
 

 آن رویای خدادادی که ما پرشور آن را دنبال می کنیم این است که عیسی را به معروفیت رسانده و شاهد
 تحول زندگی افراد، خانواده ها، و کل شهر باشیم.

 در کلیسای BeLoved City ... ما هستیم تا به مردم کمک کنیم:
 خدا را بشناسند، در آزادی قدم بردارند، هدف خود را بیابند، و تغییری ایجاد کنند.

 ما از روی قصد قدم هایی بر می داریم تا برای مردم لحظاتی خلق کنیم تا قدم بعدی را برای ارتباط با خدا و
 جامعه بردارند.

 از شما دعوت می کنیم که با ما شریک شوید، بیایید و با ما رشد کنید... و به این مأموریت نجات بپیوندید.

 نگرش قهرمانی (شماره 1)

 یک سری جدید... من مشتاقم به دیگران کمک کنم تا "بهترین نسخه خود" باشند

 

بر ما زندگی که نگرشی هر که آموخته ایم نهایت در دیگر... بسیاری زندگی در هم و من خود زندگی در                      هم
ما، شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است... استوار آن                  پایه
تحت نیز را اطرافیانمان زندگی بلکه می گذارند، اثر ما زندگی بر شدت به تنها نه ما... فردی                   ویژگی های

 تأثیر قرار می دهند.

از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                     من
دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند، شناخت سمت به                   سفرتان
معنی به این کنید... زندگی طبیعی ماوراء شکل به تا است کرده طراحی را شما شما... خالق خداوند،                    که

 نوعی زندگی است فراتر از توانایی های انسانی ما.

در نه خودمان... دانش اساس بر نه خودمان، توانایی مبنای بر نه که... است این حرف این از من                     مقصود
دارم... وجود اینجا در "چرا" اینکه تعریف و زندگی راز از برداشتن پرده برای بی وقفه فردی                  تالش های

 سوال های وجودی بزرگی که بسیاری از شما با آن ها مواجه شده اید...

است... روشن برایم چیز همه کرده ام... احساس من که بوده اند بسیاری لحظات باشید... من مثل شما                  شاید
حساب وقتی دادم... دست از را خود شغل وقتی که... بردم پی زودی به اما، است... کنترل تحت چیز                     همه
مواد الکل، روابط، سکس، هستیم... مقابله ای مکانیسم نوعی درگیر وقتی است... قلک مثل بیشتر                بانکی

 مخدر، جستجوی گسترده شهرت و ثروت... غیر قابل کنترل، از دست در رفته... در تنهایی خود.

از روابط بزرگ، مالی ضرر اعتیاد، هرگز اینکه از کنند خوشبختی احساس نظاره گران... از برخی                 شاید
فارق التحصیل شدید... اندوه خشم، کینه ها، رنجش ها، نکرده اند... تجربه را زندگی اختالالت و رفته،               دست
این در اغلب ما هی باشید... یکدیگر با عمر آخر تا است قرار می کردید تصور که خاصی فرد آن                     نشدن...
ما، برخورد طرز ما، نگرش ما، دیدگاه ما، زندگی واقعا که زندگی واقعی مشکالت می کنیم... صحبت                  مورد

 شخصیت ما، و رفتارهای ما را تحت تأثیر قرار می دهند.



حال زمان در که لحظه ای آن نیستید... شده اید تبدیل بدان که آنچه اسیر شما که... است این خوب                    خبر
فوق العاده مسئله است... کرده طراحی را شما خدا که همانطور باشید خود نسخه بهترین می توانید                 باشید...
بسیار باری کنید... تحمل بتوانید که است آن از بزرگتر مسئولیتی این خودتان... توانایی با نه که... است                    این

 سنگین.

من، یوغ کنید... پیروی من از می کند... بیان اینگونه را موضوع او می دهد... ارائه حلی راه                  عیسی
انجام به این از پیش را کار عیسی که دارید باور شما از جمعی هرچند است... نور این من...                     مسئولیت
این قهرمان می توانید شما گردند... جمع یکجا شما ایمان و او برکت و فیض که زمانی و است...                    رسانده

 زندگی باشید... اینجا و اکنون... و بیش از آن، پس از این زندگی... مرگ نیز می تواند فتح گردد...

به خود، شکست های به خود، خشم به خود، ترس های به تازه... شروعی تازه... روزی امروز...                 بنابراین
آن ها به می خواهند من از آن ها که را تالش هایی من است... شده پرداخت بدهی که بگویید خود                   نگرش

 بدهکار نیستم.

نیستم مجبور من می کنیم... عبور نیز همچنان و... کرده ایم، عبور آن از شما و من که شرایطی وجود                    با
به را خود من کنند... تحریف مرا نگرش آن ها که نیست الزامی همچنین و شوم... تعریف آن ها                   توسط

 نگرشی تحریف شده رها نمی سازم، بلکه نگرشی قهرمانانه خواهم داشت.

خود زندگی اتفاقات جنبه های از بسیاری به من بوده ام... تصمیم گیری راهی دو سر بر گذشته در خود                   من
مسئولیتی حمل حال در خدا... حتی و... دیگران از من انتظارات کنند، تحریف مرا ادراکات که دادم                   اجازه
دیده اید را جعبه هایی مسلما طراحی... حد از بزرگتر باری نشده ام... طراحی آن برای که خود شانه های                  بر
محدودیت هایی همه ما هستم... من این بله، گیرد... قرار هم روی جعبه دو تنها شده... نوشته آن ها روی                    که

 داریم...

سفری به افزود، خواهد ارزش شما زندگی به که معتقدم واقعا من می کنیم، آغاز را آن که جدیدی سری                     این
که باشیم داشته نگرشی چگونه که بیاموزیم دوباره کند کمک ما به که می کنم دعا و... دارید، پیش در                     که
به روز قدم... به قدم باشیم... قهرمان خود روابط و خود، شغل خود، زندگی خود، روز در شود                    باعث
نگران که نگرشی نه است... گشته تحریف ما گذشته تجربیات و اتفاقات توسط گه نگرشی نه                  روز...

 فرداست، مملوء از ترس، وحشت، نگرانی، اضطراب.

در و کند... مختل را منفی عادت های همه امروز عیسی که است این سری... این در شما برای من                     دعای
شما بخشد... شفا کند، زنده نو از کند، تازه را شما بازگرداند، شما به را امید داریم، پیش در که                      فصلی

 می توانید نگرشی قهرمانانه داشته باشید...

ما، شرم ما، رنج برای هستیم، آن در که موقعیت هایی برای اصلی حل راه عیسی... از کنیم؟ شروع کجا                     از
در افراد... زندگی در ملموس تغییری ایجاد برای اصلی حل راه تردید، و شک ترس ها، ما،                  سردرگمی

 خانواده ها... در سراسر یک شهر...

شده ثبت می زنیم... قدم آن در شما و من که زد قدم زمینی همین در انسان... و خدا از شده زاده عیسی...                        این
گردد. هیچکس حال شامل نباید که مرد مرگی به داشت، نقص و بی عیب و خوب زندگی یک تاریخ...                    در
ارائه دین کنون تا که هرچه از بهتر مسیری همچنین و گذارد، نمایش به را انسانیت به عظیم محبتی تا                      چرا؟
او از که می کند دعوت ما از عیسی می خوانیم... انجیل را آن امروزه که کتبی مجموعه در است...                    کرده

 پیروی کنیم...



شما به من که گرانباران،  و زحمتکشان تمامی ای من،  نزد بیایید :(28-30) 11                متی
و حلیم زیرا یابید،  تعلیم من از و گیرید دوش بر مرا ٢٩  یوغ بخشید . خواھم                 آسایش
راحت من یوغ که ٣٠  چرا یافت . خواھید آسایش خویش جانھای در و ھستم،                افتاده دل

 است  و  بار  من  سبک .»

به من من، نزد بیایند دارند، دوش بر سنگین باری و می کشند زحمت که کسانی همه است، ساده او                     دعوت
 آن ها آسایش خواهم بخشید.

در را راه حل ها همه من برآیم، کار این پس از خویش قدرت با نمی توانم من که واقعیت این قبول من...                      پاسخ
انتخاب من خویش... آینده و گذشته به رسد چه درآورم، امروز از سر می توانم زحمت به من ندارم،                    دست
زندگی یک برای من تالش های کنم... خالی باری چنین زیر از شانه و کرده تسلیم را خود اراده که                     می کنم

 مستقل از عیسی... و او در مقابل به من آسایش می بخشد؟  بله .

دعوت مرا او کنیم... "دریافت" چیزی صرفا اینکه جای به بگیرید! دوش بر مرا یوغ که می گوید او                    سپس
گرفته. قرار آموزش مورد او... مربیگری او، راهنمایی او، آموزش های از سرشار زندگی یک به                 می کند
قلب افتاده دل... و حلیم چیست، او سرشت اینکه یادآوری با می دهد... ادامه ما به بخشیدن آرامش با او                    سپس
شما مشکالت بکشد، دوش به را شما بار اینکه آماده کامال است، شده گذاشته نمایش به ما برابر در او                      خادم

 را بر شانه خویش نهد... شما را آموزش دهد، با شما قدم زند، و شما را با چنان مالیمتی دوست بدارد...

من به مقابل در او می دهم... او به را خود زباله های همه من تنها نه شما؟؟... شدن تسلیم مقابل در او                       هدیه
روح در می کنند... دریافت را خود جان در آسایش هدیه می کنند، پیروی او از آنانکه می دهد؟؟... هم                   هدیه ای
آن در که است جایی این می دارد... نگاه خود در را شما احساسات و اراده، ذهن، که دستی سبد آن                      خود...
دریافت را آسایش هدیه من بنابراین، من... روح در است... بوده جریان در همیشه من جنگ از                   نیمی

 می کنم... چه هدیه قدرتمند و ژرفی!!

 - این یوغ، این راهنمایی، مربیگری، استادی... بار شما... سبک است چرا که او آن را با شما حمل می کند.

و راهنما یوغ آن است... سنگین شما بار اگر است... دشوار شما مسیر شما، راهنمای اصول شما، یوغ اگر -                    
 یا بار او نیست... و من مسلما به او اجازه نخواهم داد آن را با من حمل کند...

 

 بنابراین... او چگونه آن را با من حمل می کند؟؟...

از که عیسی، 1:8 اعمال است.... شده هدیه شما به که او قدرت شما، شخصی قدرت نه او، قدرت طریق                      از
آن همه شما برخیزاند... مرگ از را شما تا می دهد را رستاخیز قدرت همان وعده شد... برخیزانیده                   مرگ
امیدی شما، در مسیح قدرت ندارید... را آن ها بر غلبه قدرت خود می رسد نظر به که می دانید را                    چیزهایی
یافت خواھید قدرت آید،  شما بر روح القدس چون «اّما می بخشد. جالل خداوند به شک بدون                 که
نقاط دورترین تا و ساِمِره و یھودیه تمامی و اورشلیم در بود،  خواھید من شاھدان                 و

 جھان .»

قدرت شاهد که طریقی به بخشید... خواهد قهرمانی نگرش شما به و کرد، خواهد متحول را شما قدرت                    این
به احساسی، یا و فیزیکی، ادراکی، طور به می توانیم شما و من که است چیزی از فراتر که باشد                     رستاخیزی

 تنهایی به انجام رسانیم...

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/%D9%85%D9%8E%D8%AA%D9%91%DB%8C/11/#v40011029
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/%D9%85%D9%8E%D8%AA%D9%91%DB%8C/11/#v40011029
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/%D9%85%D9%8E%D8%AA%D9%91%DB%8C/11/#v40011030
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/%D9%85%D9%8E%D8%AA%D9%91%DB%8C/11/#v40011030


 تصویر فوق ْالعاده در اینجا این است؛ شما شاهدان قدرت مسیح  خواهید بود  در

خویش، قدیمی زندگی مرگ در بود خواهید عیسی شاهد نیز شما رسید... قتل به عیسی که جایی اورشلیم... -                   
 مردی تازه، زنی تازه... شروعی تازه که فراتر از قدرت شخصی شماست.

از فراتر شدن، رد از فراتر قدرتی و زندگی شاهد نیز، شما کردند... رد را عیسی پیامبری که یهودیه، در -                     
 رهاشدگی.

که اختیاری و قدرت این می گشت... محسوب ناخالصی ها از بایر زمینی زمان آن در که سامره... در -                  
به آن در می کنید حس که بود خواهد بایری زمین و تاریکی در او شاهد می پیچد شما دور به ردا مانند                       خداوند

 دام افتاده اید...

اکنون هم نیست... آزمایش مرحله در دیگر گرفته... قرار آزمون مورد دارد... شده ثبت گذشته ای قدرت                  این
امان در محکومیت در زندگی از را ما که قدرتی اعتماد... قابل قدرتی مسیح... توسط است قهرمان                   نیز

 می دارد، به خاطر دفاعیه عیسی.

پشت که رنج هایی از هیچیک بگوید که می رود پیش جایی تا روم... کلیساهای به پولس نامه ،8 رومیان                    حتی
محبت باشد... چه شرایط اینکه از فارق کنند... جدا خداوند محبت از را ما نمی توانند می گذاریم                  سر
دوست را ما که او طریق از قهرمانی نگرش می دهد، فاتحان از فراتر نگرشی ما به او،                   قدرت بخش

 می دارد...

 ++ چگونه فراتر از فاتحان باشیم... با نگرش قهرمانی؟

در عیسی می کشد... دوش به شما با را بار آن که عیسی رستاخیز قدرت می کنید... غلبه بزرگتر قدرتی با -                    
 شما...

 - با انگیزه ای بزرگتر غلبه می کنید، جالل عیسی، شما شاهدی از تحول او در شما هستید.

دست به را چیز همه و نداده دست از چیزی نبر در که حالی در می کنید، غلبه بزرگتر پیروزی با -                     
 می آورید، بهترین نسخه شما.

 - با محبتی بزرگتر غلبه می کنید، فتح موقعیت ها و شرایط مختلف با صبر و محبت.

نگرش شده ... تصحیح شده، بازسازی شده، تازه همه شما... فردی ویژگی های و شما، شخصیت شما،                 نگرش
 قهرمانی.

 

کارهایی چه شما در خداوند که کنیم بررسی را موضوع این شما با امیدوارم آتی، هفته دو یکی طول                     در
 انجام می دهد تا به شما نگرش قهرمانی بخشد.

 - 3 موضوع اصلی که بدان ها خواهیم پرداخت: نگرش، شخصیت، و ویژگی های فردی هستند.

 



یا و قدرت بر می گذارند... شما نبودن کامل یا و بودن کامل بر حیاتی اثری که شما وجود از جنبه سه                       این
هدایت مسیح توسط که انتخاب هایی طریق از که دارم باور من شما... بیماری یا و سالمت بر شما...                    ضعف

 گشته اند... شما می توانید در هر سه حیطه زندگی به نگرش قهرمانی برسید.

خود شخصیت، است... آن ریشه سیستم برخورد، طرز کنید... تصور مثالی عنوان به را درخت یک -                 
 درخت است... و ویژگی های فردی، میوه ای هستند که درخت می دهد.

اثر بازسازی و رشد برای ما توانایی بر مستقیم طور به گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در که نگرش هایی -                    
ما فردی ویژگی های بر مستقیما آن... از پس که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس                   می گذارند...

 اثر می گذارد.

هر برابر در می تواند مناسب... تغذیه با خاک... عمق در می دواند... قوی ریشه های که درختی مانند -                 
 طوفانی بایستد...

گنھکاران راه در و نزند گام شریران مشورت در که کسی حال به خوشا :(1-4) 1                   مزامیر
و باشد خداوند شریعت در رغبتش ٢  بلکه ننشیند؛  تمسخرگران محفل در و              نایستد
جویبار، که کناره بر نشانده درختیست بسان ٣  او کند . تأمل او شریعت در              شبانه روز
کام کند آنچه ھر در و نشود،  پژمرده نیز برگش و بار،  به آرد موسمش در خویش                   میوه

 یابد . ۴  لیکن  چنین  نیستند  شریران بلکه  ھمچو  کاھند  که  دستِ  باد  می رانَدشان .

درخت یک می شوند؟... تکثیر من طریق از ویژگی های و نگرش جه می کنیم؟... تکثیر را چیزی چه ما -                  
قوی شخصیتی مثبت، نگرشی خوب، میوه های سالم... درخت یک می دهد... بدشکل و بیمار میوه هایی                بیمار

 و خوب... و ویژگی هایی که رشد کرده و شکوفا می گردند... چه زیبا!!

بد . میوه بد درخت اّما می دھد،  نیکو میوه نیکو درخت ھر ھمین سان،  به :(17-19) 7                 متی
١٩  ھر آَوَرد . نیکو میوه نمی تواند نیز بد درخت و بدھد،  بد میوه نمی تواند نیکو                ١٨  درخت

 درختی  که  میوه  خوب  ندھد،  بریده  و  در  آتش  افکنده  می شود .

بد درخت زیرا باشد،  نیکو باید شما درخت می خواھید،  نیکو میوه «اگر :(33-35) 12                متی
که شما افعی زادگان،  ٣۴  ای شناخت . می توان میوه اش از را درخت داد . خواھد بد               میوه
لبریز آن از دل آنچه از زبان زیرا بگویید؟  نیکو سخن می توانید چگونه ھستید،                 بدسیرت
و برمی آَوَرد نیکویی خود دل نیکوی خزانه از نیک،  ٣۵  شخص می گوید . سخن              است، 

 شخص  بد،  از  خزانه  بد  دل  خود،  بدی .

 

اراده با می دهد... قدرت شما به و شده، هدیه شما به شده، داده قرار شما در که روح القدسی ذکر... قابل                      نکته
نخواهد افراطی متعصب یک به تبدیل را شما و نداده قرار منگنه در را شما او نیست... تضاد در شما                      آزاد
او به مرور به ما می شویم... تسلیم که حال در می کند، عمل ما درون در جالل با و زیبایی به او خیر،                        کرد...
قهرمانی نگرش می توانیم ما می کنیم... بلوغ و رشد فرآیند تسلیم را خود داوطلبانه و می گردیم...                 وابسته

 داشته باشیم

که می دانیم ما بوده ام". دین این در مدت چه "من اینکه بر نیست، تصدی حق بر مبتنی بلوغ ذکر... قابل                      نکته
به خلقت شکل ساده ترین در بلوغ نمی گردد... درخت باروری باعث طوالنی مدت برای درخت یک                 وجود
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به که است رسیده بلوغ به فیزیولوژیکی لحاظ از زمانی انسان یک بدن است... مثل تولید توانایی                   معنی
 توانایی تولید مثل رسیده باشد.

 - یک بوته گوجه فرنگی بالغ، گوجه فرنگی تولید می کند.

این می کند... تولید نیز دیگری سیب درختان بلکه نمی کند، تولید سیب تنها سیب، درخت یک همچنین، -                 
 بلوغ است... تکثیر خود.

 

پروسه این است... ترمیم و نوسازی، تصحیح، بازسازی، از پروسه ای شامل قهرمانی نگرش به                رسیدن
اعمال می دهیم اجازه او به می شویم... شریک او با تسلیم و اعتماد در ما می گردد... کامل مسیح                   توسط

 بی عیب و نقص خود را در ما و با ما به انجام رساند... یوغی راحت، و باری سبک.

از سالم... ویژگی های و شخصیت، نگرش، کردن... رشد بلکه، عمیف... سطحی در رسیدن بلوغ به تنها                  نه
 تو سپاسگزاریم ای عیسی.

دیگر... بسیاری در و می آورد... وجود به شما در ملموس تغییری قدرت بخش... روح القدس شاهد                آن
 دیگرانی که از میوه خوش طعم تولید شده در شما بهره خواهند برد...

+++ 

تنها – قائلند ارزش برایم بلکه نیستم شده طرد من که ... می آموزم همچنان من مسیح، عیسی با رابطه این                     در
اعمال برای گشته ام زنده بلکه نیستم بی تأثیر – هدفمندم بلکه نیستم شده رها – هستم اجتماع در بلکه                    نیستم

 نیک او... دانستن این موضوع... به معنی ایجاد تحول در زندگی من است!!

 سوال برای تأمل:  چه نگرش هایی را در زندگی خود می توانم تسلیم قدرت مسیح گردانم؟

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

خانواده ای عضو که باشید این دنبال به و کنید، بی تأثیری و بی هدفی، تنهایی، طردشدگی، احساس شما                  شاید
آلودگی هایی شوید، رها آن ها از می خواهید که هستند چیزهایی شاید گشته. زنده او، روح از سرشار                  باشید،
شاید می کنید، حمل خود با که است چیزی شرم و گناه احساس شاید می کنند، کدر را شما روشن بینی حس                     که
دوست را شما عیسی باشید... خویشتن نسخه بهترین که می شود این مانع نامرئی حصاری می کنید                 حس
مورد باشید.... داشته تازه مخلوق یک عنوان به تازه ای زندگی تا است گشوده شما برای راهی و                   دارد،
اکنون روح القدس ای باشد... تازه شروعی می تواند امروز قدرتمند... پاک... شده... آزاد شده... واقع                محبت

  بیا و تازه کن، بازسازی کن، و ترمیم کن.

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

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

 شاید امروز در این باور که خدا شما را دوست دارد تردید داشته باشید.

 - من می خواهم به شما بگویم که،  او واقعا دوستتان دارد .



 - عیسی شما را بسیار دوست دارد، بدون شرط، با تمام قلب خویش، و به طور همیشگی.

 همچنین... او برای شما نقشه ای دارد، هدفی برای زندگی شما، و خانواده ای که بدان تعلق داشته باشید!

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

 اگر شما در چنین موقعیتی هستید ... ممکن است همراه من دعا کنید؟

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

 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 ، دوست داریم که به ما خبر دهید تا این تصمیم را با شما جشن بگیریم.

 ممکن است ایمیلی کوتاه به Hello@belovedchurch.ca فرستاده و ما را مطلع کنید؟
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