
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و همه شمایی که در کلیسای کوچک خود هستید...

 و برای آنهایی که امروز تازه به ما پیوسته اند... بی صبرانه منتظریم شما را مالقات کنیم!... خوش آمدید!

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

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 از اینکه انتخاب کرده اید امروز در کلیسای آنالین BeLoved با ما باشید بسیار خوشحالیم!

 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 به عیسی دست یابید... برای امید و شفایابی... خوشحالیم که اینجا هستید و...

 دعای ما امروز این است که هریک از شما... چه تازه وارد باشید و در حال بازدید... عضو تازه ای از خانواده... و

 چه یک عضو قدیمی... در BeLoved... ما به دور عیسی متمرکز هستیم... در یک اجتماع... در عبادت... و در
 مأموریت... ما خانواده ای روحانی هستیم، به رهبری مردم عادی، که در یک اجتماع مسیحی به طور روزمره

 زندگی می کنند، که در مأموریت عیسی هستند، در محله ها، محل های کار، مدرسه ها... یک شبکه، یک مجموعه!

 امید ما برای شما این است که... گردهم آیی امروز برای سفر شما ارزشمند باشد... رسیدن به ایمانی عمیقتر... و

 رابطه ای نزدیکتر با عیسی!

 ما همچنین می خواهیم شخصا از شرکای خود سپاسگزاری کنیم!... متشکریم به خاطر شراکت همیشگی شما...به

 خاطر سرمایه گذاری شما... وقت شما... استعدادهای شما... و گنجینه شما... تک تک کمک ها و مشارکت های شما
  تغییر ایجاد می کنند. اینها به BeLoved کمک می کنند که مأموریت خود را ادامه دهد... مأموریت نجات عیسی...

hello@belovedchurch.ca اگر عالقه مندید درباره شراکت با ما بیشتر بدانید، با ما از طریق ایمیل در آدرس 
 در تماس باشید.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 23)

 قدرت روحی (کنترل نفس)  – دیوارهای آجری و سکوهای پرش

 در اینجا این سری از مباحث را به پایان می بریم. عجب سفری را پشت سر گذاشتیم! من دعا می کنم که
 داستان های تازه  در حال نوشته شدن باشند، آغازهای دوباره در راه باشند... و قهرمانان به نگرش مسیح دست

 یابند.

 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.

از سالم دیدگاهی توسعه با بسازیم نو از را خود نگرش تا... پرداختیم اکتشافی سفری به یکدیگر با مدت این                      در

تا می دهد نیرو شما به که مسیح در حاال، همین همینجا، لحظه... در چیست... قهرمانی نگرش با زندگی                    اینکه
 چیزی بیش از 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
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                       که

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

 شخصیتی ما اثر می گذارد.

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

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

روی از (اطمینانی ایمان طریق از شما... در خداوند، شخصیتی خصوصیات است... الهی محبت درباره ما                  سخن

بزنید... حدس را آن که چیزی نه آگاپه... عشق شرط)... و قید بی لطف الهی، (فیض خداگونه محبتی                    اعتماد)...

چیزی عمودی... دریافت یک می شود، بخشیده خدا جانب از که چیزی بلکه ببینید... را رؤیایش کنید...                  آرزو

شما... به او الهی محبت می شود... دریافت او محبت به شما رضایتمندانه باور با که رایگان هدیه ای                   محسوس...

 شما، کاشته ای در باغچه محبت خداوند... و این درخت مظاهر مختلفی از محبت را به وجود می آورد!

یکدیگر محبت و بردباری با و مالیمت؛  و فروتنی کمال "در که: آموختیم 4:2 افسسیان به نامه در گذشته...                     هفته

 را تحمل کنید. ".

این است... تضاد در خودپسندانه و مغرورانه نگرش های با قلب مالیمت چگونه... که کردیم بررسی را مسئله                   این

و پایینتر را خود نمی بیند... باالتر و برتر، بهتر، را خود نمی شود... خشمگین راحتی به نیست... انتقام جو                   نگرشی

 مورد سرزنش نیز نمی بیند... بلکه همه را با نگاهی برابر می بیند... تحمل کردن یکدیگر همراه با محبت...

در ما داریم... رستاخیزی زندگی یک اکنون شده ایم... برخیزانیده زندگی به مسیح در ما که آنجا از                   دوستان...
طریق از و می کنیم... رسیدگی یکدیگر به ما رستاخیز... این در نیستیم... گرفتار مرده اعمال یا و                   مرگ

شما طریق از می بخشاید... شما طریق از می کند... زندگی شما طریق از عیسی او... طبیعی ماوراء                  نیروبخشی

و مقدس خداوند، برگزیدگان عنوان به بنابراین ذهن... فروتنی بودن... حلیم قلب... مالیمت می ورزد...                محبت
 محبوب، لباس شفقت، مهربانی، فروتنی، مالیمت، و صبر بر تن کرده ایم... ( کولسیان 3)

روحی تسکین برای بی قرار، روحی تغذیه برای شماست!... در که است قلب مالیمت این با مواجهه تشنه                   بشریت
باشیم خورشید نور مانند تا عذادار... قلب های شفای برای دوش... روی از پنهانی بارهای برداشتن برای                  خسته...

 بر چهره آنان که اطرافمان هستند!...
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 و امروز... درباره  قدرت روحی  خواهیم آموخت... برخی به آن  کنترل نفس  می گویند...

کنترل شکل... به را خود الهی محبت است... شده ریخته شما درون به که شما... در مسیح خداوند... روح                     میوه
 نفس اظهار می کند...

ببینید تا بگذرانید زیادی وقت خیابان در نیست الزم نمی داند... نفس کنترل درباره زیادی چیز ما اطراف                   فرهنگ
با افراد شما از (برخی می دانم بله، آن... از کمتر حتی و می کنند... رانندگی مجاز سرعت با مردم اکثریت                     که...

امروز می آورد... تاب که صبری دارم، وقت را روز همه من است... کنترل تحت مسئله می گویید... خود با                    دقت
ای می گویند... که هستند من مثل یافته نجات زحمت به افراد هم برخی بله!! و نیست)... اینجا در عجله ای                     هیچ

نفس کنترل می رسد نظر به آها!... برو ... را مجاز سرعت حداقل بریم... بزن پدربزرگ، دیگر باش زود                   وااای،
 پدربزرگ از من خیلی بیشتر است... بسیار خوب، روی آن کار می کنم...

کار حال در ما از بسیاری که... است این اعترافات، این از جدای کنم، اشاره آن به امروز می خواهم که                      نکته ای
متون روزانه خواندن بهتر... غذایی عادت های ایجاد وزن... کاهش با رابطه در شاید هستیم... خود روی بر                   کردن

از پیش خانه کردن تمیز گذشته... از بیشتر پیاده روی به خود سگ بردن مراقبه... زدن... قدم عبادت...                   مقدس...
 آنکه کار دوباره به آتشنشانی بکشد...

را نفس کنترل عمل خودخواهانه ... دالیل خاطر به مواقع... اکثر اما می شناسد... را نفس کنترل ما اطراف                   دنیای

شما!... از ممنون چه... می دانید و خود، ارتقاء برای تالش می کنیم... انکار خود برای را قضیه و گذاشته                    کنار
تبدیل است... بوده خوب کارتان احسنت... بگویم... و کنم تأیید را شما می خواهم فقط اینجا... لحظه ای                  ++برای

این است... شگفت انگیز واقعا که چیزی اما امنتر... و پاکتر، بهتر، مکان به جهان کل و خود، محله خود،                     خانه
 است که کنترل نفس و قدرت روحی روح القدس در شما و دیگران...  به نمایندگی از دیگران نیز عمل خواهد کرد.

می کند.... عمل نیز دیگران از نمایندگی به که روحی قدرت و نفس کنترل نوعی کنید ... تصور می توانید آیا                    چه؟؟
تحت زحمت به نیز را خودم من است... گرفته شوخی ات آیا بگویید... من مانند لحظه این در نیز شما شاید ++                     

شما نفس کنترل که است روحی قدرت آن درباره ما سخن اما می کنم... درک است... درست آها! دارم...                    کنترل
و دارد، حضور شما در می کند، زندگی شما در که است مسیح عیسی روح روحی قدرت و نفس کنترل بلکه                      نیست،

ای سپاسگزاریم می یابد... تجلی شما طریق از و شما در که اوست خود این می تراود... بیرون به شما طریق                     از
 عیسی... و بله بیشتر لطفا!

 ++ بسیار خوب، ادامه دهیم...

شاهکار... موعظه یک اتمام از بعد درست می گوید... سخن کردن عمل دیگران از نمایندگی به این درباره                   عیسی

به که کتاب هایی مجموعه در لوقا. از قول نقل به خوش خبر کتاب در کوه... باالی به خود تازه سفر از پس                        حتی
 آنها انجیل می گوییم. او درباره درختان میوه نیز صحبت می کند.

نمی دهد.   ۴۴  هر نیکو میوه بد،  درخت هیچ و نمی آَوَرد به بار بد میوه نیکو،  درخت «هیچ :(43-45) 6                  لوقا
انگور!   ۴۵ تمشک،  بوته از نه و چید،  انجیر می توان خار بوته از نه شناخت.  می توان میوه اش از را                   درختی

زبان زیرا بدی.  خود،  دل بِد خزانه از بد شخِص و برمی آورد،  نیکویی خود دل نیکوی خزانه از نیک                       شخِص

 از آنچه دل از آن لبریز است،  سخن می گوید. 

در است شده ذخیره قلبتان در آنچه فوران که چرا نمی شود... دارید چنته در آنچه گذاشتن نمایش به مثل چیز                      هیچ
 میوه تان به چشم خواهد آمد و در کلماتتان شنیده خواهد شد.
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که است این مسیح... عیسی در دارد... وجود اکنون و اینجا در قهرمان نگرش داشتن درباره که فوق العاده ای                    چیز
این دیسکتان... هارد مخزنتان، درون از تراوید... خواهد بیرون به شما... در الهی محبت ظهور شما... در او                    روح

  لحظه ای که در
حوزه و خیابان ها به که شماست، قلب درون به او روحی قدرت فوران این نیست... بزنید Ctrl-Alt-Delete                   آن

 تحت نفوذ شما نیز فوران می کند!!

 - دعا می کنم که این کلمات امروز در اعماق قلب و روح شخصی جا بیفتند!!

خود تمامیت در را تصویر و برداریم عقب به قدمی بیایید نشویم... متوقف اینجا بیایید هرچند نه؟... است                    فوق العاده

 نگاه کنیم و یا حتی به برخی کاربردهای عملی بپردازیم.

قدرت شما... در خدا عنوان به یافته ظهور محبت... چیست؟... درباره ما صحبت عقب... به بازگشت با                   بنابراین

 شخصیتی...

که می گویم شما به توست)،  با من گوش خوب، (بسیار می دهید فرا گوش که شما ای «اّما :(27-33) 6                     لوقا

برکت کند نفرینتان که هر کنید.   ٢٨  برای نیکی دارند،  نفرت شما از که آنان به و نمایید محبت را خود                     دشمنان

سخنان این به کردن گوش اما نمی دانم... را (++شما کنید. خیر دعای دهد آزارتان که را کس هر و                     بطلبید، 

گونه زند،  سیلی تو گونه یک بر کسی  ٢٩  اگر است) داده استعفا هم االن همین من نفس کنترل است...                     دشوار

مدار.   ٣٠  اگر دریغ او از نیز را پیراهنت بستاند،  تو از را ردایت کسی اگر کن.  پیشکش او به نیز را                      دیگر

رفتار همان گونه مردم بازمخواه.   ٣١  با او از کند،  غصب را تو مال اگر و بده،  او به بخواهد تو از چیزی                      کسی

برتری چه می کنند،  محبت را شما که کنید محبت را آنان تنها کنند. ٣٢   «اگر رفتار شما با می خواهید که                    کنید

شما به که کنید نیکی کسانی به فقط اگر می کنند.   ٣٣  و محبت را خود دوستداران نیز گناهکاران حتی                   دارید؟ 

 نیکی می کنند،  چه برتری دارید؟  حتی گناهکاران نیز چنین می کنند.

اکثر اما می شناسد... را نفس کنترل ما اطراف جهان زدیم... حرف آن درباره حدودی تا این از پیش که                     همانطور

می کنیم... انکار خود برای را قضیه و گذاشته کنار را نفس کنترل عمل خودخواهانه ... دالیل خاطر به                   اوقات...
بنیان گذار و واعظ و نویسنده همیشگی همسفر (لوقا) او می کند... روایت ما برای را عیسی کلمات که لوقا                    دکتر

 کلیسای محبوب ما، پولس، بوده است....

با که وقتی دهید، انجام فوق العاده کاری دارند تنفر شما از که آنهایی قبال در می گوید... اینجا در عیسی                     بنابراین...

که آنهایی به رسیدگی و خدمت کنید... دعا آنها برای که سازید خود مأموریت به تبدیل را این دارند، بدی رفتار                       شما
و کنند... رفتار شما با می خواهید که همانگونه همگان با رفتار آنها... به دارید که آنچه بخشیدن متنفرند، شما                     از

یا و داده قرار سوءاستفاده مورد را شما دارند، نفرت شما از که آنهایی قبال در کار این انجام آن... از فراتر                        حتی
مورد گرفت ، قرار نفرت مورد که او شما... در مسیح نفس کنترل و روحی... قدرت خاطر به تنها می دهند...                     آزار

که چرا می بخشد... می کند، رسیدگی می کند، محبت شما طریق از و بخشید، او رفتارها... بدترین و شتم و                    ضرب
 شما با او یکی بوده و بدن او هستید... تجلی یافته... اینجا... و اکنون... قهرمانان!

 ++ چند هفته پیش در اینباره صحبت کردیم... یادآوری کاربردهای عملی...

به ما باشد... متفاوت تصمیماتی نیازمند بایستی قاعدتا ما... امروز زندگی در اینها عملی بردن کار به                   بنابراین...

مسیح)... ذهن طرف از (انتخاب تازه تصمیمی انتخاب... یک است... ارادی عملی این می گوییم. کردن توبه                  این
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از پیروی تازه... شروعی کنیم... تن بر محبت لباس و نهیم، قدم تازه مسیری در که فرصت این از استفاده                      برای
شگفت انگیز هدیه (این شما و من توسط مسیح ذهن دریافت عمودی... دریافتی و او... نقص و عیب بی                     طرح

شروع که جایی تا گرفته، نو شکل تغییریافته، ما... تمایالت و او... قدیمی روش های و قدیم انسان                   روح القدس)...
 می کنیم به آگاه شدن از یکی بودن خود با خالق.

جز به نمی کند مجبور را ما هیچکس کنیم! فکر یا و زندگی مسیح از پیش مردان و زنان مانند نیستیم مجبور                       ما
طرز یا که می گیرم تصمیماتی اوقات برخی می کنم... خود با را کار این اوقات برخی چرا نمی دانم                   خودمان!...

تصمیمات می توانم و بگذارم کنار را خود روحانی تشخیص که نیستم مجبور من اما است... متفاوت من تازه                    تفکر
 هدایت یافته بهتری بگیرم...

 چرا که قدرت روحی او در من است... مرا تازه می گرداند... هدایت می کند... از نو می سازد...

  میوه خداوند... میوه روح او... مظاهر محبت الهی او... بر روی درخت شخصیت شما می رویند، و این مظاهر...

 - جذاب هستند؛ اعتماد و احترام دیگران را جلب می کنند.

 - تأثیرگذار هستند؛ به شما اجازه می دهند بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید.

 - پایدار هستند؛ قابلیت پایداری در شرایط سخت و در برابر موانع.

 - دیدی مثبت از نفس ارائه می دهند؛ ارزش خود، اعتماد به نفس، و احترام به خود افزایش می یابد.

 - برای شادی، اشتیاق، و روابط سالم اساسی هستند.

همچنین می دهند... تغییر را شکست به نسبت شما دیدگاه بپذیرید؛ را شکست می دهند اجازه شما به میوه ها این -                   

 تعهد می آورند؛ قابلیت متعهد ماندن به ارزش ها و اهدافتان.

می بخشند. بهبود را زندگی حیطه های دیگر و کارتان در قهرمانی یا و موفقیت برای شما توانایی پایان، در و -                    

 برای هر کاری که به آن دست بزنید.

و وفاداری،   ٢٣  فروتنی نیکویی،  مهربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح ،  ثمره اّما :(22-23) 5               غالطیان

 خویشتنداری است.  هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.

روح به کشیده اند.   ٢۵  اگر صلیب بر تمایالتش و هوسها همه با را َنْفس دارند،  تعّلق عیسی مسیْح به که                    ٢۴  آنان

هم به نسبت حسادت و یکدیگر آوردن خشم به از و نباشیم کنیم.   ٢۶  خودپسند رفتار نیز روح به می کنیم،                     زیست

 دست بداریم. 

++ 

روحی... قدرت روح القدس... میوه می رود... فراتر ما خود از که نفسی کنترل کنید... تصور می توانید                 آیا

که نمی زنند اعمالی به دست تنها نه که... ببینند را جمعیتی رؤیای می توانند تنها دنیا این مصلحین و                    قانون گذاران
شخصیت رفتارها... و اعمال آنها... نگرش های حتی که دارند قدرتمندی روح چنان بلکه است... مضر آنها                  برای

برای همچنین بلکه بوده آنها خود برای تنها نه آنها، در روحی قدرت که است رسیده رستگاری به چنان                     آنها...
 مصلحت دیگران نیز هست...

++ 
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روابط برای است، قائل اهمیت دیگران همچنین و شما برای عمیقا که کسی است، عیسی درباره ما سخن                    دوستان...
طریق از را آن شما که چرا ندارند قدیم قانون به نیازی که کسانی هستیم... یکی یکدیگر کنار در ما                      شما...

شما درخت محبت شاخه های بر زیبایی به می گردد، متولد شما در اتحاد این میوه و می رسانید، انجام به                    روح القدس
 و شخصیت شما می روید... نو گشته، همسو گشته، تازه گشته، با نگرشی نو... کاشته شده در مسیح.

با که... سپاسگزاریم بده!... افزایش ما در خودت ذهن و خودت به نسبت را ما آگاهی عیسی... ای ++                     (دعا)
که حالی در می روید... ما تحول یافته شخصیت درخت بر که میوه ای می آوریم... بار به را روح القدس میوه                   یکدیگر

آن به که غذایی همان می شوند... سیراب تو از ما ریشه های شده ایم... کاشته تو در عیسی، ای داریم ریشه تو                      در
 احتیاج داریم...

در خوب، ویژگی های و خصایص این اخالقی، فضائل این ...(9) 1 2پطرس باشید... داشته خاطر به پایان!...                   در
معصومیت شما که خاطر این به چرا؟ دارید... خود در فزونی به را آنها شما شده اند... کاشته شما وجود                     اعماق

یاد به را خود نخستین عشق عمیقا و شده اید... پاک خود گذشته گناهان از که نبرده اید یاد از نبرده اید، یاد از را                        خود
پدر یک شادی بخش آغوش در و... سازید رها را نفس ارضاء که می کنید انتخاب ارادی طور به شما                    دارید،

با همراه اطمینان (نوعی ایمان... او)... محبت رایگان هدیه به (باور بودن تسلیم دائمی نگرش این                  پرمحبت...

بی ثمر و غیرفعال مسیح عیسی عمیقتر شناخت برای تالش در می شود باعث او)... رسیده انجام به کار به                    اعتماد
 نباشید...

 نگرش قهرمانی!

++ 

با شما رابطه و شما... مالی مسائل شما... سالمتی شما... خانواده برای کرد... خواهیم دعا شما برای اکنون                    هی،

نیست... مذهب شبیه عیسی با رابطه نمی شناسید... خود رهبر و آمرزنده عنوان به را عیسی شما اگر                   عیسی...

زندگی... و محبت رایگان و ساده هدیه دارد... ما برای این از بهتر مراتب به مسیری او کشت... را عیسی                      مذهب

کمال و تمام آمرزش به که باشید، عیسی پیرو که کنید انتخاب سادگی به می توانید من، با همراه امروز نیز                      شما
 گناهان او باور داشته باشید، و انتخاب کنید که محبت او را بپذیرید... تسلیم به رابطه ای متحول کننده با او...

 اگر شما اینگونه هستید... ممکن است این دعا را با من بخوانید:

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

+++ 

 آنجال:

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

شما با می خواهیم ما کنید؟ مطلع را ما و فرستاده Hello@belovedchurch.ca به کوتاه ایمیلی است ممکن -                 
 جشن بگیریم، شما را تشویق کنیم، منابع خود را در اختیار شما قرار دهیم، و در این سفر با شما همراه شویم.

mailto:Hello@belovedchurch.ca


کنید!... ابراز علنی طور به را عیسی از پیروی برای خود تصمیم عیسی، در شدن تعمید غسل با می خواهید اگر -                     
 ما را مطلع سازید...

 و در پایان...

طریق از که می کنیم تشویق را شما قدرتمندتر... روابطی و عمیقتر ایمانی به رسیدن جهت در شما به کمک                     برای
در کار... محل در خانه... در خود... کوچک گروه های در بنابراین کنید... ایجاد آموختن برای فرصتی                  مباحثه

 کلیسای کوچک خود... موضوع این هفته این است...

  موضوع برای بحث:  رها ساختن حسادت (غالطیان 5:26)

 سؤال برای تأمل:  قدرت روحی چگونه به ما کمک می کند که به جز خود دیگران را نیز ببینیم؟

 

 از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم!

شخصی برای امروز که باشید داشته خاطر به است ممکن می شوید... متحول عیسی محبت این توسط که                   همینطور
 دیگر نیز فروشنده امید باشید؟

++++ 


