
 

 

 همه از بانان،زفارسی بین در که است ايسابقهبی روحانی بیداري گذشته، دهه چند برکات بزرگترین از یکی

 بسیاري بشارتی هايکوشش و دعاها حاصل بیداري این .شودمی مشاهده کشور، از خارج و داخل در اقوام،

 .ماست عزیز هموطنان به مسیح عیسی مکاشفه در القدسروح عظیم کار بخصوص و کلیساها ها،سازمان از
 
 بس یتیمسئول با زبانفارسی کلیساي ،ایرانی قوم براي خدا يهاوعده تحقق براي شکرگزاري و شادي حین در

 از سال سالیان که کسانی چه و ،ایماناننو چه مسیحی، هزار هزاران شاگردسازي :روبروست بزرگ و مهم

  .گذردمی ایمانشان
 

 ۀجانب همه و وسیع شاگردسازي براي عملی و مفید بسیار است ايدوره مسیح در آزادي شاگردسازي ةدور

 .خانگی هايگروه و کلیساها اعضاي
 

 یشخص هايتنش از آزادي ذهن، و فکر نوسازي و قلب تغییر مسیح، در خود هویت درك بر دوره این تأکید

 آن، دفه بنابراین  .است مسیح در ثمر پر و ،پیروزمند آزاد، زندگی در ادامه و ایستادگی و گذشته، روحانی و

 خصیتش حاصلش که تازه، فکري و قلب داشتن تجربه و حقیقت شناخت بلکه درست، رفتاري یادگیري نه

  .است مسیحایی رفتاري و
 

 توسط که آموزشی هايدي وي دي  وجود ،آن تعالیم بودن کلیسایی فرا ،دوره این منابع هماهنگی و تعدد

 راآن زا استفاده و دوره این برگزاري جامع، سایتیوب بودن دسترس در و اند،شده ارائه یقنظر مگی کشیش

  .سازدمی سهل و میسر خانگی و کلیسایی مختلف هايگروه و هاموقعیت در
 
 و اند،کرده برگزار کلیسایشان در را دوره این که رهبرانی شهادت از هایینمونه دوره، این سایتوب در

    ست.ا شده ارائه ،شده دگرگون دوره این گذراندن نتیجه در شانزندگی که کنندگانیشرکت شهادت همچنین
 

 در دوره این ادامه و شروع براي راهنمایی و همکاري گونه هر آماده مسیح در آزادي سازمان فارسی بخش

   .باشدمی کلیسایی هايگروه همه
 
 هايزندگی شاهد دوره، این از گیريبهره با ،دنیا سراسر در ،زبانفارسی کلیساهاي اینکه به امید و دعا با

 .ندباش کلیسایشان قشرهاي همۀ در مداوم ثمردهی و شادي و چشمگیر، روحانی رشد و پیروزي شده،دگرگون
 

 :فرمایید مراجعه زیر ایمیل یا و هاسایتوب به لطفاً بیشتر اطالعات براي
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