
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و کسانی که بی صبرانه منتظریم به زودی شما را مالقات کنیم!

 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 تا خبر خوش عیسی مسیح را به اشتراک بگذاریم.

 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. من حقیقتا معتقدم که از طریق من و شما... می توانیم طعم بهشت را به این

 کره خاکی بیاوریم، به دایره تحت نفوذ خود.

 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 بپیوندید... به خانواده
...BeLoved 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.

 من می خواهم از شراکت همیشگی شما سپاسگزاری کنم... شراکت با ما در این مأموریت... به معروفیت رساندن
  عیسی!... با یکدیگر... می توانیم شاهد تحول زندگی افراد، خانواده ها، و کل یک شهر باشیم.

 ما برای این ساخته شده ایم!

 

 نگرش قهرمانی (شماره 13)

 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.



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

از سالم دیدگاهی توسعه شخصیتی... خصوصیات و شخصیت، نگرش، در پرداختیم اکتشافی سفری این به مدت این                   در
بیش چیزی تا می دهد نیرو شما به که مسیح در حاال، همین همینجا، لحظه... در چیست... قهرمانی نگرش با زندگی                      اینکه

 از یک قهرمان باشید... بیش از یک فاتح.

شخصیتی، خصوصیات و ماست، شخصیت درخت خود است، آن ریشه های ما نگرش درخت... یک تمثیل قالب                  در

می کنیم) محاصره آن در را خود که (محیطی گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در که نگرش هایی هستند... درخت                    میوه های
به من آیا مکالماتی... رفتارهایی، اعمالی، ثمراتی، (چه تولید و ناسالم) یا سالم ضعیف، یا (قوی رشد برای ما توانایی                      بر

بر مستقیما خود که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند... اثر می افزایم؟) اطرافیانم                  ارزش
 خصوصیات شخصیتی ما اثر می گذارد.

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

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

سمت به سفرتان از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                        من

شما شما... خالق خداوند، که دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند،                     شناخت

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

آنچه با حقیقتا اینکه برای محبت ... کردیم، خالصه کلمه یک در را آن خداوند... شخصیت با آشنایی برای گذشته،                     هفته

آموختن باشیم... داشته خدا طبیعت از عمیقتری درک بایستی شویم... آشنا می دهد شکل را محبت این مرز و حد                     که

مطلق، توانای نقص، و بی عیب نامیرا، تغییرناپذیر، او طبیعت که دانست باید وجود، این با و است محبت او                     اینکه
 حاضر مطلق، دانای مطلق، بی کران، و حساس است...

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

 و دوباره...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)

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

تفکر قابلیت که بشناسیم را انسانی که است این مانند بشناسیم را او طبیعت اینکه بدون بشناسیم را او شخصیت اینکه ++                      
 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.

هویت، مشکل برای حقیقی راه حل باشد... ما در خدا و باشیم خدا در روح القدس، طریق از می توانیم کنیم درک که                      وقتی
  تعلق، و هدف که همه ما به دنبال آن گشته و یا می گردیم... ما نیز می توانیم قهرمان زندگی خود باشیم.



 بنابراین، بیایید شروع کنیم به بررسی اینکه چه اتفاقی می افتد زمانی که طبیعت و شخصیت خدا بر ما آشکار می شوند.

چیزی هر یا و فقر، شخصی، موفقیت های کالس، اجتماعی، موقعیت پول، اگر خدا، از بازتابی هستیم، خدا تصویر                    ما
 که هویت خود را با آن تعریف می کنیم را کنار بگذاریم... ما... بشریت، به تصویر خداوند ساخته شده ایم...

در که دختری آن پلیس، مأمور سیاستمدار، آن شد)... جدی (قضیه پورن بازیگر آن شما، همسایه آنجال، من،                    شما،
بگذاریم... کنار را می سازیم خود از که آنچه از خارجی تظاهرات خیل اگر می کند... کار Tim Hortons                   رستوران

 تصویر خدا را در زیر همه آنها می بینیم...

نه کتاب این است... آغازها کتاب پیدایش می نامیم... انجیل را آنها که است کتاب هایی مجموعه جزء که آغازها کتاب                     در

روابط و مؤسسات همه آغاز بلکه... می کند، ثبت را انسانی و حیوانی، گیاهی، زندگی و زمین، و بهشت آغاز                     تنها
خرابی و مرج و هرج چیز همه که جایی در تازه، خلقت می گوید، سخن تازه تولد درباره کلی، طور به نیز. را                        انسانی

 بود. با شروع پیدایش، خودآشکارسازی تصاعدی خداوند نیز آغاز می شود، که نهایتا در مسیح جمع می گردد.

 در  پیدایش 1(27): پس خدا انسان را به صورت خود آفرید،  او را به صورت خدا آفرید؛  ایشان را مرد و زن آفرید. 

ما خواست زیر در می بخشد. زندگی آنکه شخص خلقت، تمام آرشیتکت به تسلیم کنیم... زندگی تسلیم نگرش با که                     وقتی
خدا طراحی است... الزامی موفقیتتان برای می کنید فکر که آنچه هر و... نفوذ، معنی، قدرت، کنترل، استقالل،                   برای

در انسان یک افتخار... برای ظرفی به می گردیم تبدیل گردد، متجلی یا و شود آشکار ما طریق از وقتی که دارد،                       قرار
 این لفاف شکننده، براستی دارای شالوده الزم است برای آنچه که خداوند قصد دارد در زمین به انجام رساند.

طبیعت تا است حاضر و آماده اطرافمان، جهان و شما و من در هدفمند و خوب چیزهای همه برای الزم شالوده و DNA                       
اکنون که او، شخصیتی خصوصیات طریق از او)، طبیعت ناپذیر جدایی (بخش او شخصیت تجلی طریف از را                    خدا

 جنبه ای از شما هستند... از طریق شما، متجلی سازد!

عادل و راستی، از پر تغییرناپذیر، خوبی، از پر کشیده، رنج خشم، دیر مهربان، بخشنده، او است... محبت خدا که                      چرا
 است... او محبت است.

و کرده رشد نیز ما تسلیم، و دعوت توبه، طریق از شماست، در که روح القدسی باشیم، داشته را مسیح ذهن ما که                        وقتی
در ما خاص رفتارهای آن"، از "بهتر یا و را، خود ذاتی حالت می پذیریم... وجود تمام با بلکه می دهیم بازتاب تنها                       نه

می گیرد، شکل تغییر این توسط داریم، اطرافمان دنیای به که نگاهی ما... سرشت و خوی غالب، حالتی خاص،                    شرایط
 از طریق این تحول در من و شما... تغییر تا جایی که شروع می کنیم به یکی شدن با خالقمان...

 در حالی که یکی می شویم، در هدف یکی خواهیم بود، یک ذهن، یک روح، یک...

زن،  نه مرد نه آزاد،  نه غالم نه یونانی،  نه دارد معنی یهودی نه دیگر :(28) 3 غالطیان غالط... کلیساهای به                       نامه ای

 زیرا شما همگی در مسیْح عیسی یکی هستید.

آشکار شما طریق از که خدا شخصیت و طبیعت این محبت، DNA این بودن، یکی این که... می آورد یادمان                     به
 می گردد... این چه کاری انجام می دهد؟؟

تبعیض... نابرابری، مرزهای و خطوط می برد... بین از را مرزها می کند، پاک را خطوط می کند، خراب را                   دیوارها

دیوارهایی و مرزها، خطوط، اقتصادی... طبقات و سیاسی، احزاب مذهبی، فرقه های بین کشیدن مرز و خط عوض                   در



بین خطوط تا هستند... شادی و صلح، محبت، راه سد که بپردازد را تفاوت ها این قیمت تا شد برافراشته صلیب                      که
 تقدس گرایان و افراد سکوالر را پاک سازد... محبت در میان سکوالریسم می ایستد و محبت، نور، و امید می آورد.

را غرور که می کنم دعوت عیسی پیروان عنوان به شما از من اکنون... و اینجا است... قهرمانی نگرش درباره ما                      سخن

آن در که خیابانی در باشید، یکی مسیح در تا بیایید... پایین پنداری معصوم خود و بودن مذهبی بلند قله از بگذارید،                        کنار

و شخصیت، نگرش، کنید... ایجاد محسوس تغییری خود، کار محل در خود، محله در و بزنید قدم شده اید                    کاشته
یکی به دوباره شدید، تازه شدید، زنده دوباره که وقتی می کنند، ایجاد واقعی بسیار تغییری شما شخصیتی                   خصوصیات

 بودن با خدا بازگشتید، به ذهن مسیح در شما!!

چشمتان جلو از افراد برخی چهره حاال همین و ببندید، ثانیه 3 برای را چشمانتان کنید؟... تصور من همراه                     می توانید

است شخصی منافع برای بیشتر که نفوذی حوزه بوده ایم... درگیر آنها با نیز ما که تبعیض هایی ناعدالتی ها...                   می گذرد...
ایجاد تغییر برایشان محبت که آنهایی محروم شدگان، عذاب کشیدگان، شکستگان، پراکندگان، گم شدگان، برای              تا

 می کند... محبت مرزها را پاک می کند...

این می رود... فراتر دیگری حصار هر و نژاد، اجتماعی، طبقه فرهنگ، زبان، از بی نظیر... و افراطی محبت                   این
 حقیقتا هدیه ای از جانب خداست.

خدا از می کند،  محبت که هر و خداست از محبت زیرا کنیم،  محبت را یکدیگر خدا،  عزیزان ای :(7-21) 4                      1یوحنا
 مولود شده است و خدا را می شناسد. 

ما به خدا که چرا می کنیم محبت را یکدیگر ما نیست... باشیم" خدا محبت شایسته تا کنیم محبت را "یکدیگر بحث این ...                       
از محبتی مفهوم به که آگاپه، عشق می کنیم. زندگی آن نور در و کرده، دریافت رایگان به را او محبت ما دارد،                        محبت

 سوی خود است که بی هیچ درخواستی و انتظاری می بخشد... محبتی خداگونه.

 ٨  آن که محبت نمی کند،  خدا را نشناخته است،  زیرا خدا محبت است. 

هر است. کردن محبت خدا تقدس است، کردن محبت خدا عدالت است، محبت خدا حقانیت سازش ناپذیر، محبتی ...                  

 کاری که خدا انجام می دهد، به طریقی ابراز محبت او است.

داشته حیات او واسطه به تا فرستاد جهان به را خود یگانه پسر خدا که شد آشکار ما میان در این چنین خدا                        ٩  محبت

 باشیم.   

که حالی در نو، و تازه آغازی گشته. زنده می شویم، متولد نو از خدا روح توسط بلکه می شویم، بخشوده تنها نه ...                      
او شناختن بشناسیم، را او که می یابیم را فرصت این زندگیمان... درون به می شود، جاری قلب هایمان درون به                    محبت

کرد... خواهد رشد و تجلی شما در ساخت، خواهد متحول را شما خدا محبت از شما تجربه کردنش... تجربه طریق                      از

شما تجربه گسترش براستی یکدیگر... به شما محبت گسترش است. بی اساس ادعایی خدا شناخت ادعای محبت،                  بدون
 از خداست.

کّفاره تا فرستاد را خود پسر و کرد محبت را ما او بلکه کردیم،  محبت را خدا ما آنکه نه است،  همین                        ١٠  محبت

 گناهان ما باشد. 

و بی ثمری، مرده، اعمال یا و می شوند، منجر مرگ به زندگی، جای به و می دهیم انجام ما که کارهایی آن گناه، ...                      

زندگی او طریق از شما که می خواهد او می کنیم... زندگی او طریق از ما شده ایم، بخشوده او، در اما، زیان آور.                      اغلب

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/%DB%B1%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/4/#v62004008
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/%DB%B1%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/4/#v62004008
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آن به و داده آب را آن سال به سال که کنید تصور را درختی می توانید آیا است... سرشار زندگی یک این                        کنید...
درختی تصویر این باشد؟... مغذی برایتان که میوه ای نه می کند تولید حشرات و بیماری تنها درخت و می کنید،                    رسیدگی

در شما... زندگی در محسوس تغییری حقیقتا مسیح عیسی نور و محبت با خود محاصره خود... طراحی از خارج                     است
شفا می کنند... تحریف منفی شکلی به را جهان از شما دیدگاه که را نگرش هایی کار این کرد... خواهد ایجاد شما                      درخت

متحول کننده است... شفابخش محبت می بخشد... شفا خورده اید... گذشته تان روابط در که را زخم هایی               می بخشد...

شفا محبت می شود... تکثیر می کند، لمس را دیگران زندگی شما متحول شده زندگی میوه عنوان به که وقتی و                    است...
 می دهد، ترمیم می کند، می بخشاید...

شماست... به خدا محبت بلکه نیست... خدا به شما محبت معنی به آگاپه... عشق که است این است فوق العاده که چیزی -                      

محبت به باید شما می دهد... پاسخ ما محبت و صمیمیت، یک است، رابطه یک آغازگر می کنیم دریافت ما که محبتی                      این

آن در کنید، دریافت را آن آورید... دست به را او محبت یا و کرده ثابت را خود محبت نکنید سعی شوید... تسلیم                         او
و شناخت برابر در من عقالنی واکنش تنها این نیست... من بزرگی نشانه واقع در خدا، به من محبت کنید...                      زندگی

 دریافت محبت اوست... یک رابطه.

 

 ١١  ای عزیزان،  اگر خدا ما را این چنین محبت کرد،  ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. 

می گردد... دین ایجاد به منجر خدا به خود محبت اثبات برای شما تالش کرد... باز را موضوع شکل بدین می توان ...                     

 ابراز محبت شما به همسایه و یا برادرتان... محبت است.

به می گردد، رقابت به منجر این و کنند، اثبات را خدا به خود محبت تا تالشند در مردم دینداری... در اغلب                       بنابراین

حرف اگر اینهاست... از پر تاریخ می گردد... ناعدالتی و تبعیض، مرزها، دیوارها، ایجاد به منجر اغلب                  افراطی گری،
 مرا باور ندارید... قضاوت، خود معصوم پنداری.

 - وقتی که نگرش، شخصیت، و خصوصیات شخصیتی شما در مسیح بازسازی شده و از نو شکل داده شوند...

 محبت به شکلی افقی به نمایش گذاشته می شود، چرا که به شکل عمودی دریافت می شود... نه برعکس آن.

این اما "اوه باشید... آشتی دنبال به است؟ کرده اهانت شما به کسی آیا می گردد... منجر عملی استفاده به محبت...                      این

حتی کرد!... تالش آشتی برای و رفت مستقیما او و بود، همینطور نیز خدا گرفته ام"... قرار توهین مورد که هستم                      من
همچنان او نبودم... آشتی یا و بخشش شایسته که زمانی حتی همینطور، نیز خدا گرفته ام، قرار توهین مورد که                     زمانی

 محبت داشت و آشتی کرد، چیزها را روبراه کرد، و مرا ترمیم کرد، شفا داد.

نیز من است... بخشیده من به او که است عظیمی محبت چنین برابر در من واکنش یکدیگر، به محبت شما، به                       محبت

داشته زندگی شما تا گذشت، خواهم خود از شما خاطر به نیز من هستم، افراطی هستم، سخاوت با نیز من بخشید،                       خواهم
 باشید و یک زندگی سرشار...

متحول را شما این مسیح... در بودن نگرش است... قهرمانی نگرش داشتن درباره ما سخن می دهد... تغییر را بازی                     این
 خواهد ساخت...

به ما در او محبت و است ساکن ما در خدا کنیم،  محبت را یکدیگر اگر اّما است؛  ندیده را خدا هرگز                        ١٢  هیچ کس

 کمال رسیده است. 
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به شروع آنگاه نمی شود... خارج دیگر طرف از می ریزید آب آن درون به هرچه که دارید گرفته ای لوله کنید فرض -                     
 کند و کاو کرده و به دنبال نشتی می گردید، سوراخی که در لوله است، و شاید حتی لوله را عوض کنید...

را زمین یابد! جریان بگذارید کند... تراوش بیرون به ما زندگی از تا می کند سرمایه گذاری ما در را خود محبت                      خدا

کجای در گرفتگی که بده نشان ما به عیسی، ای کند... پیدا جریان آب بگذارید و بردارید میان از را گرفتگی                       کنده،

لوله کشی کنی کمک ما به تا عیسی ای می خواهیم تو از ما هستند... ما شخصیت در که سوراخ هایی ماست،                     نگرش های
 باشیم، مجرای آب باشیم، درختانی پرثمر باشیم... اظهار کامل محبت خدا در ما!

 ١٣  از این جا می دانیم که در او می مانیم و او در ما،  زیرا که از روح خود به ما داده است.

او اعمال و خدا حضور برای مدرک بزرگترین نیست... پرشور احساسات نیست، قدرت شماست... در خدا اینکه                   گواه
او حاضر محبت در ما که همانطور بود. خواهد محبت می کند... عمل و است حاضر خدا که جایی است...                     محبت

 زندگی می کنیم، روح او در ما و از طریق ما نظاره گر خواهد بود.

 ١۴  و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر،  پسر خود را فرستاده است تا نجات دهنده جهان باشد. 

 ١۵  آن که اقرار می کند عیسی پسر خداست،  خدا در وی ساکن است و او در خدا. 

عیسی که می گزاریم شکر ما است... این پاسخ شخصیتی... تحول این به کنیم... پیدا دسترسی محبت این به چگونه -                    

آن مسیر شما، در خدا و کرده زندگی خدا در می توانید شما کردن)، موافقت معنی (به می کنیم اقرار خداست...                     پسر
 عیسی است، آن حقیقت، آن زندگی!

ساکن محبت در که کسی و است محبت خدا داریم.  اعتماد آن به و شناخته ایم دارد ما به خدا که را محبتی ما                         ١۶  پس

 است،  در خدا ساکن است و خدا در او.   

به ماست اعتماد و اطاعت اظهار می رانیم، زبان بر که باشد جمله ای اینکه از بیش خداست پسر عیسی اینکه به                      (تصدیق

 کسی که چنین مقامی را داراست)، تا به تجربه درک کنیم و باور کنیم... این به معنی اتحاد در هم صحبتی با خداست.

 

ثابت شما به زندگی در تجربه به او محبت دهید اجازه سازد!... متحول را شما بگذارید کنید، دریافت را او                      محبت

کاوش به آینده هفته و می بریم پایان به همینجا را بحث امروز یابد... نجات گرفتگی از شما لوله کشی بگذارید                     شود...
 بیشتر خواهیم پرداخت.

خواهد انحراف به را روابط محبت" "اثبات درجه ای چه تا محبت؟ اظهار با رابطه در سؤال تأمل: برای                    موضوع
 کشاند؟

 

++++ 

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

 برای شما دارد، شما به خانواده او تعلق دارید، و اهداف بزرگی برای 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
و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می کنم. تسلیم تو به را خود زندگی امروز من هستی، من مشکالت از                       بزرگتر
خود راه گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش، من ناجی و ارباب گردان،                       منزه
ترمیم کن، بازسازی کن، تازه و بیا روح القدس ای بازگردان... من به را زندگی امروز و تو، حقیقت بده، نشان من به                        را
آماده که کنی کمک من به می خواهم تو از عیسی، ای اکنون ببخش!!... من به را خود کمال و تمام قدرت و صلح و                          کن،

 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.

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