
 

 

 

 سالم!... و... به کلیسای آنالین BeLoved خوش آمدید

 از اتاق پذیرایی ما به شما...

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

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 از اینکه خدا ما را فرا خوانده است تا با او در ایجاد تغییر شریک شویم بسیار خرسندیم... در به معروفیت
 رساندن عیسی مسیح

 ما متعهدیم که خبر خوب عیسی را با دیگران قسمت کنیم، ما فرا خوانده شده ایم تا رشد کنیم.

 چرا؟... سؤال خوبی است! به این خاطر که زندگی و مرگ چیزهای واقعی هستند. به این خاطر که نقشه
 اصلی خدا، کلیسای محلی در حرکت، امید این دنیاست.

 دعا می کنیم که همانطور که قلب هایمان توسط عیسی متحول گشته است، آیا ممکن است شما نیز... در این
 حین که قلبتان متحول می گردد... بیایید و در این مأموریت به ما در نانایمو بپیوندید، و فراتر از آن؟ به ما

...BeLoved بپیوندید... به خانواده و شبکه 

 فارق از اینکه ایمانتان به چه اندازه است.

 از شما دعوت می کنیم که بیایید و با ما رشد کنید!

 ایجاد رابطه ای عمیقتر با خدا و رابطه ای نزدیکتر با یکدیگر.

 ما برای این ساخته شده ایم!

 

 نگرش قهرمانی (شماره 11)

 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!"

 

 3 موضوع کلی که در این مبحث بدان ها پرداخته ایم، نگرش، شخصیت، و خصوصیات فردی هستند.

آن پایه بر ما زندگی که نگرشی هر که آموخته ایم نهایت در دیگر... بسیاری زندگی در هم و من خود زندگی در                        هم
نه ما... فردی ویژگی های ما، شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است...                    استوار

 تنها به شدت بر زندگی ما اثر می گذارند، بلکه زندگی اطرافیانمان را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

به سفرتان از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                       من
خالق خداوند، که دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند، شناخت                    سمت



از فراتر است زندگی نوعی معنی به این کنید... زندگی طبیعی ماوراء شکل به تا است کرده طراحی را شما                      شما...
 توانایی های انسانی ما.

زودی به و شخصیت، نگرش، در پرداختیم اکتشافی سفر این به مدت این در که است دلیل بدین                    بنابراین...
همینجا، لحظه... در چیست... قهرمانی نگرش با زندگی اینکه درباره خود دیدگاه توسعه شخصیتی...                خصوصیات

 همین حاال، در مسیح که به شما نیرو می دهد تا چیزی بیش از یک قهرمان باشید... بیش از یک فاتح.

را شما محبت... آموختیم... کلمه یک در خدا شخصیت کردن خالصه با رابطه در گذشته هفته خوب،                   بسیار
برای را خدا محبت که است دشوار من برای اغلب محبت، از محدود درک با انسانی عنوانی به اما،                     نمی دانم...
و گشته خالصه آن در اخالقی قوانین تمام که است چیزی واقعا محبت این بیایم... کنار آن با یا و کنم تعریف                        خود

 از طریق آن به مرحله اجرا گذاشته می شوند.

و عمیق محبت چنان در کار... محل یک خانواده، یک محله، یک شهر، یک دنیا، یک که... کنید تصور                     می توانید
 گسترده ای زندگی کنند که حاضر باشند برای یکدیگر جان خود را نیز بدهند.

دوستش بیشتر که چیزی خاطر به دارید، دوست را آن که چیزی از گذشتن است. گذشتگی خود از واقعی معنی                      این
واقع در این می دهیم... انجام مراقبه و دعا، روزه، طریق از انضباط تمرین هنگام ما که است کاری این                     دارید...
بزرگتر محبتی که خدا شخص عیسی. است... داریم دوستش که کسی و داریم دوستش که چیزی برای گذاشتن                    وقت

 از هر کس دیگر از خود نشان داد.

او داریم باور که است معنی بدین ایمان... طریق از هستیم، یکی مسیح در وقتی است... محبت خدا شخصیت                     وقتی
بتوانیم ما تا مرد... ما گناهان برای مجازات عنوان به نبود... دیگر هیچکس مثل که داشت نقصی و بی عیب                     زندگی
می میریم... ما همه می میرند... خیلی ها داد... انجام درک قابل غیر کاری او سپس باشیم... داشته سرشاری                  زندگی

 حتی برخی به شکلی خشونت آمیز مانند عیسی می میرند... اما مسئله اینجاست... او 2 روز بعد از قبر برخاست.

 و حتی بیش از آن... پولس نویسنده، کارآفرین، و واعظ به کلیسای روم می نویسد...

شما در خدا روح اگر البته دارید،  قرار روح حاکمیِت در بلکه َنْفس،  حاکمیِت در نه شما اّما :(9-11) 8                      رومیان
هرچند شماست،  در مسیح اگر نیست.   ١٠  اّما مسیح آِن از او باشد،  نداشته را مسیح روِح کسی اگر و باشد.                      ساکن
او روح اگر است.   ١١  و حیات شما برای روح شده اید،  شمرده پارسا چون اّما است،  مرده گناه علت به شما                     بدن
بدنهای به حتی برخیزانید،  مردگان از را مسیح که او باشد،  ساکن شما در برخیزانید مردگان از را عیسی                     که

 فانی شما نیز حیات خواهد بخشید.  او این را به واسطه روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است. 

بخواهید... تنها است... کار چاره شماست در که مسیح ذهن می کنید... زندگی قدرت بدون حالتی در شما اگر                    هی،
 ای روح القدس بیا، مرا متحول کن! سپاسگزارم!

 ++ محبت، سخن ما درباره محبت است... خود شخصیت خدا

ما به عمیقی طور به ،2 رومیان در مسیح. رستاخیز گذاشت... اشتراک به را خوب خبر این نیز آتن در                      پولس
بخشیده ما به اخالق قانونگذار جانب از که هستیم اخالقی قوانین شاهد ذاتیمان، وجدان طریق از که می شود                    گوشزد
دنبال به که می دهد سوق سمت بدین را ما وجدان این تقدیر. رساننده پایان به و نویسنده خالق، طرف از است،                       شده

 قانونگذار اخالق بگردیم، و اغلب این انتخاب ارادی را انجام می دهیم که قانون او را رد کنیم.

از آگاهی حاوی که وجدان، این باشیم، اخالق قانون این اخالقی مأمورین که است شده طراحی طوری ما                    طبیعت
 این قانون اخالقی است... و سپس بر ما فشار می آورد تا از آن قانون اخالقی اطاعت کنیم... فوق العاده است!
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سردرگمی، تمام بگردیم... هدف و هویت، تعلق، دنبال به تا شده ایم طراحی ذاتی طور به که بشریت عنوان... به                     ما
که بیابیم را انرژی آن تا بگردیم، خدا دنبال به که است ذاتی طراحی این خاطر به ما پاداش و عملکرد،                       اختالل
قابل غیر جهان این چیزی چه یا و کسی چه که این هستی. جهان خلقت، پشت ذهن است، ساخته را اصلی                       انرژی

 درک را ساخته است...

 این ما را به جستجو برای معنی و آگاهی باز می گرداند... به زبان ساده، جستجو برای عشق...

و شوند؛  ساکن زمین سرتاسر در تا آورد انسان پدید یک از را بشری اقوام همه او :(26-28) 17                    اعمال
چه بسا و بجویند را او مردمان فرمود.   ٢٧  تا مقرر را سکونتشان محل حدود و ایشان برای شده تعیین                   زمانهای
و حرکت و زندگی که اوست در نیست.   ٢٨  زیرا دور ما از هیچ یک از هرچند بیابند،  را او گشته،  پی اش در                      که

 هستی داریم؛  چنانکه برخی از شاعران خود شما نیز گفته اند که از نسل اوییم.

 1یوحنا 4 (16): پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم. 

 تعریف عملی محبت:

 1. محبت تصمیم اراده است (انتخاب اینکه از قانون اخالق پیروی کنیم)

 2. تالش برای خوبی (سالمتی) فردی دیگر (نه صرفا اگر اتفاق افتاد خوب است)

 3. نداشتن هیچ انتظاری در مقابل (انگیزه: مقاصد خودخواهانه نداشتن)

قابلیت که بشناسیم را انسانی که است این مانند بشناسیم را او طبیعت اینکه بدون بشناسیم را او شخصیت اینکه ++                     
 تفکر و عمل کردن با هدف و طراحی را داراست، اما نمی تواند هیچ کاری انجام دهد.

قابلیت که بشناسیم را ماشینی که است این مانند بشناسیم را او شخصیت اینکه بدون بشناسیم را او طبیعت اینکه ++                     
 انجام هر کاری را داراست اما بدون هدف طراحی.

نسخه بهترین عنوان به چگونه که بگیرد یاد می خواهد ما از یک هر هستیم... قهرمانی نگرش در کاوش حال در                      ما
 خود زندگی کند آنگونه که آفریده شده است... (درک شخصیت)

خود... درونی امکانات درباره آموختن به می کنیم شروع حیات... بخشنده درباره آموختن به می کنیم شروع                 وقتی
 آموختن این که از طراحی ذاتی خود همانگونه استفاده کنیم که قرار بوده است.

شخص واقعی بازتاب اکنون... و اینجا باشیم، است بوده قرار که بود خواهیم رضایتی در ما تحول، این طی                     در
 خداوند...

 

 طبیعت چیست؟

 - جوهر، ذات... چه فیزیکی چه ذهنی...

 

 طبیعت قابل ستایش نیست... زیبا، عضالنی، رنگارنگ (طبیعت)

 - می توان از آن لذت برد و آن را تحسین کرد... اما قابل ستایش نیست... چرا... چون که غیر ارادی است...
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کرد... تنبیه داشتنش وجود خاطر به را آن نمی توان نیست... پلید نیست... غلط نیست... سرزنش قابل                  طبیعت
 چرا... چون که غیر ارادی است.

 

به دست یا و درخت خود اما هستند، طبیعت از جزئی دو هر نیست... دست یک و درخت یک بین تفاوتی                       هیچ
 خاطر وجودشان تحسین نمی شوند... همچنین سرزنشی نیز شامل درخت و دست به خاطر وجود داشتن نمی شود.

 یک خصوصیت شخصیتی؟... چیزی که در کنار شخصیت شروع به بررسی آن می کنیم.

 یک خصوصیت شخصیتی چیست؟... کیفیت همیشگی یک چیز است.

 یک خصوصیت شخصیتی طبیعی چیست؟... کیفیت همیشگی طبیعت یک فرد است (نه این جسم موقتی)

 

طراحی و هدف با عملکرد و تفکر به قادر او که بدانیم را این باید خداوند، شخصیت درک برای بنابراین، ++                     
 است. شناختن شخصیت او به ما کمک می کند درک کنیم که او همچنین قادر به هر کاری است.

 

به است ساده پاسخی این زندگی؟... در داشتن قهرمانی نگرش برای کرد خواهد شما به کمکی چه موضوع                    این
 سؤالی پیچیده، اما

کنیم درک که وقتی داریم... داشتن وجود برای که محدودی گنجایش از رنج در و هستیم تنها ما او، بدون -                     
باشیم. خود زندگی قهرمان عمال می توانیم نیز ما باشد... ما در خدا و باشیم خدا در روح القدس، طریق از                     می توانیم
بزرگ اهداف برای گشته زنده و گشته متحول کامل طور به ما، شخصیتی خصوصیات و ما، شخصیت ما،                    نگرش

 و طرح عظیم او...! راه حل اصلی مشکل هویت، تعلق، و هدف که همه ما به دنبال آن گشته و یا می گردیم.

 

برخی می کنیم... شروع آن از که است جایی توان سرحد تا او درک شدن، خدا عاشق شدن، تسلیم کردن،                     اعتماد
را شخصی اینکه بدون اینکه چیست؟ خدا طبیعت بنابراین، کنند... تشبیه عاشقانه رابطه یک به را آن است                    ممکن
منجر بی سکان حالتی به اغلب که می کشاند مسیری به را رابطه آن شویم، نزدیک روابط وارد او با سریع                     بشناسیم

 می گردد، به آسیب، محیطی برای پرورش انواع ناآرامی، بی اعتمادی، شرم، پشیمانی...

 

 خدا:

 - نامیرا است: ابدی: وجودش وابسته به خود اوست، طبیعتی تغییرناپذیر دارد.

 آن بی قید و شرط/ مطلق... وجودش معلول هیچ علتی نیست: بی علت: همیشه موجود: بدون آغاز

 خود-علت نیست/ خودش خودش را خلق نکرده است... زمان بی پایان (نه بی زمان)

 1 تیموتائوس 1 (17): بر خدای یکتا،  آن پادشاه سرمدی،  نامیرا و نادیدنی،  تا ابدال آباد حرمت و جالل باد؛  آمین! 

 1 تیموتائوس 6 (16): او را که تنها وجود فناناپذیر است

 - نامرئی: خدا روح است... او ذاتی روحانی دارد.



نتواند و ندیده هیچ کس که را او شد،  نزدیک آن به نتوان که دارد سکونت نوری در و ... :(16) 6                       1تیموتائوس
 دید.

 یوحنا 1 (18): هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. 

 یوحنا 4 (24): خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. 

را خود یا و شود داده تغییر نمی تواند خدا خود-وجود طبیعت باشد. داشته دیگری طبیعت نمی تواند تغییرناپذیر: -                  
 تغییر دهد.

تغییری نه او در که نورها پدر از شده نازل باالست،  از کامل عطای هر و نیکو بخشش هر :(17) 1                       یعقوب
 است و نه سایه ای ناشی از دگرگونی.

 - حافظه کامل: او همه چیز را به یاد دارد.

به خدمت در او نام به خاطر که را محبتی و شما عمل که نیست بی انصاف خدا زیرا :(10) 6                     عبرانیان
 مقدسین نشان داده و می دهید فراموش کند.

 عبرانیان 8:   «و گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. » = به حساب نخواهم آورد.

 - تصور کامل: او می تواند همه امکانات را تصور کند.

اهداف تحقق برای که کاری هر می تواند نامحدود)... معنی به (مطلق مطلق قادر مطلق: قدرتمند مطلق: توانای -                  
قدرت – نیست... چیز هیچ که وقتی چیزی خلق قدرت رساند. انجام به را است الزم خیرخواهانه اش و                    حکیمانه
یک دهد انجام نتواند خدا که کاری دولتش... حفظ برای و قوانینش، اجرای برای وعده هایش، به وفا برای                    کامل
هیچ دارد]. ضلع 4 که باشد مربع نمی تواند و دارد ضلع 3 مثلث یک – تعریف است —[طبق طبیعی                    غیرممکن
چیز هیچ می گذرد... چه شما زندگی در اینکه از فارق دهد... حرکتش نتواند که نیست بزرگ چنان او برای                     سنگی
اعمال یکدیگر علیه اینکه انتخاب برای انسان ها توانایی با خداوند مطلق قادر طبیعت نیست... غیرممکن خدا                  برای
ترمیم می دهد، شفا حقیقتا خدا شخصیت موقعیت ةایی، چنین در هرچند، نیست. تضاد در دهند انجام                 خشونت آمیز

 می کند، و آنچه را که برای شر مورد استفاده قرار می گیرد برای خوبی در شما متحول می سازد...

وجود که جایی هر در او نامحدود... حضور --- جا همه در مطلق... حاضر هست: جا همه او حاضر: جا همه -                      
 داشته باشد هست... او اکنون اینجاست. او در هر جایی که شما باشید حاضر است.

 اعمال 17 (28): زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم؛ 

است... داده قرار را آن ها خدا که است جایی خلقت دارند... وجود که است چیزهایی همه خدا خلقت: از                     پیش
 بی کران نیست.

دلیل به این دارد)... وجود هرچه از مطلق (آگاهی – الیتناهی علم – نیست بی اطالع چیزی هیچ از مطلق: دانای -                     
می افتند اتفاق یا دارند وجود که حالی همان در اتفاقات و اشیاء و ایده ها تمامی از او جاست: همه در خدا                       حضور
سقوط که گنجشکی هر از او را... آنها همه – می داند را شما کلمات و اعمال، مقاصد، افکار، تمامی او است:                       آگاه
را پلیدی ها و رنج ها همه / ناعدالتی ها و عدالت همه او می داند... را شما سر موهای تعداد است... آگاه                     می کند

 می داند.

استدالل یکدیگر با بیایید – "طبیعی" الهی منطق – هوشمندی / منطق نقص) و عیب (بی  (نامحدود) بی کران: -                   
از کمال و تمام طور به – غیره و منطقی، تفکرات نظریه ها، امکانات، ادراکات، مفاهیم، استدالالت، تمامی                   کنیم...
متفکر یک است، نقص و عیب بی استدالل گر یک او می کند. درک را خرد ممکن گزینه های تمامی او هستند. او                      آن



خوبی ها برترین انجام معنی به بهترین، داراست. را پایان] [در خوبی برترین از کامل درکی او نقص... و عیب                     بی
نقشه آن از جزئی که چرا دارید... او نقص و عیب بی نقشه در جایی نیز شما خدا... نقص و عیب بی نقشه ---                          است

 هستید!

است. مسئول می کند که انتخاب هایی برای او کند. انتخاب را جهتی هر که داراست را آزادی این او آزاد: اراده -                     
تصمیم بسازد، را انسان که گرفت تصمیم خدا باشد. داشته شخصیت می تواند نتیجه: در – دارد انتخاب توانایی                    خدا
توبه به همه بلکه شد، نخواهد نابود هیچکس که است این خدا اراده بدهد. غیره و داوود، ابراهیم، به وعده ای                      گرفت

 باز خواهند گشت و زندگی ابدی را به ارث خواهند برد...

و دارد آرزوهایی و می کند احساس او می کند... تجربه را اخالقی مأمورین همه متداول احساسات خدا احساسات: -                  
مرگ از لذتی هیچ او یابند... نجات انسان ها همه که دارد آرزو او غیره). و مسرت، شادی، (سوگواری،                    غیره

 بدکاران نمی برد... احساسات، آرزوها، محبت ها، و غم ها برای او در ابعاد بی نهایت هستند.

و تمام طور به او است... آگاه کمال و تمام طور به خود اعمال از او می داند... که می داند او آگاهی: / ادراک -                        
اهداف و نقشه همچنین و می داند، را پایان ابتدا از او نیست... سردرگمی ها نویسنده خدا می شناسد... را خود                    کمال

 خود را برای شما و برای این خلقت.

مطلق خیر که می کند دیکته خدا به را اخالقی مسئولیت این که اخالقی... قانون منشأ اخالقی"... "منطق وجدان: -                   
او اخالق قانون از پیروی عدم مقابل در می نهد: او شانه بر مسئولیتی و می سازد، آگاه اخالق قانون از را او                       باشد...
قانونگذار یک خداست. شادی منشأ این می کند. تحسین را او اخالق قانون از طبعیت برای و می خواند؛ گناهکار                    را

 است... یک قاضی... وجدان...

 

درک دهیم بازتاب تا شده ایم طراحی که را خدا شخصیت آن که می کند کمک ما به مقابل در خدا طبیعت                      درک
 کنیم... چرا؟ چون که ما به تصویر خداوند خلق شده ایم... جسم، روان (ذهن، اراده، احساسات)، و روح.

 

 در پایان بحث امروز... به طور خالصه... درک شخصیت...؟؟

 - شخصیت نتیجه انتخاب است.

ارادی چیزی شخصیت که... چرا سرزنش... قابل هم و است ستایش قابل هم شخصیت است... اخالقی کیفیت یک -                   
 است... یا فضیلت است یا پلیدی.

 - محبت یک فضیلت است... خودخواهی پلیدی است.

 

برخی که امیدوارم پسر! است... رابطه یک شخصیت، نمی کند... یا و می کند طبعیت اخالق قانون از یا                   شخصیت
 از مطالب امروز را دانلود کرده باشید... البته می توانید بعدا کتاب آن را خریداری کنید!

 

 - شخصیت شامل نحوه ای است که انتخاب می کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

 - طبیعت، چیزی است که یک انسان هست.



 - شخصیت، دالیلی است که پشت اعمال انسان است.

 - طبیعت... "چه چیزی" هست... چیزی که شما هستید.

 - شخصیت... "چرا" هست... چرا اینگونه عمل می کنید.

 

 - شخصیت تنها می تواند با قانون اخالق اندازه گیری شود!

قانون اینکه درک با اخالق، قانونگذار با داشتن ارتباط با باشیم؟ داشته شخصیتی چه که می کنیم تعیین                   چگونه
می پذیرد. انجام می کنند طبیعت آن از اخالقی مأمورین که اخالقی قانون توسط اندازه گیری این و چیست، او                   اخالق

 توسط محبت ما به یکدیگر.

 

بازتاب به شروع آنگاه بود... خواهد شما در مسیح ذهن خود باشید... رابطه در عیسی با که وقتی ساده... زبان به -                      
متحول خدا با صمیمیت و یگانگی، این اتحاد، این توسط که حالی در کرد... خواهید خداوند شخصیت و                    طبیعت
عمل اینگونه که دلیلی می دهم، انجام را خود کارهای آن مبنی بر که است دلیلی است، انتخاب یک این                     می شوید...

 می کنم...

 

اعتماد او به می کند کمک من به خدا طبیعت شناختن چگونه خدا؟ با صمیمیت درباره سؤال تأمل: برای                    موضوع
 کنم؟

 

++++ 

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

باشید، خانواده ای عضو که باشید این دنبال به و کنید، بی تأثیری و بی هدفی، تنهایی، طردشدگی، احساس شما                   شاید
حس که آلودگی هایی شوید، رها آن ها از می خواهید که هستند چیزهایی شاید گشته. زنده او، روح از                   سرشار
می کنید حس شاید می کنید، حمل خود با که است چیزی شرم و گناه احساس شاید می کنند، کدر را شما                     روشن بینی
شما برای راهی و دارد، دوست را شما عیسی باشید... خویشتن نسخه بهترین که می شود این مانع نامرئی                    حصاری
شده... آزاد شده... واقع محبت مورد باشید.... داشته تازه مخلوق یک عنوان به تازه ای زندگی تا است                   گشوده
تردید دارد دوست را شما خدا که باور این در امروز شاید باشد... تازه شروعی می تواند امروز قدرتمند...                    پاک...
تازه طریقی به را او فیض و محبت بخواهید و کنید، احساس خداوند از دور به را خود امروز شاید باشید...                       داشته
برای بزرگی اهداف و دارید، تعلق او خانواده به شما دارد، شما برای فوق العاده ای نقشه های واقعا او                   بشناسید.

 زندگی شما دارد.

  دوست دارم این  دعای تعهد  را با شما بخوانم.

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

بسیار تو هستم. که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطری 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!

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

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