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Make friends who are not yet believers. Listen to them.  Pray for them. Share with them. 
Set up some sharing for young people with another youth group (at Bron)... 
Acts of kindness in Jesus' name 
Show an example to future generations 
Be tolerant of everyone and LOVE them 
Show your love in small random acts of love and practical help and in what you say and do not say 
Pray for 5 and let God 
By showing the love of Christ where ever we are, at home ,school, work, play etc 
Show the kindness n smile to people to make them warm 
Be honest when people ask us how we're doing - let them know how God is helping us through this time (or even be 
honest if we're not coping very well, but God is still here) 
Organise a 'holiday' rota to care for people who won't be going away this summer. 
Hold a discipleship group, finding out what it looks like to share the good news, and be the good news! 
Open the windows when we play our songs of worship. So that the joy of the Lord that comes with being with Him, 
worshiping Him, can be witnessed by others. 
Show Mercy and admit when you are wrong or helpless to know answers try to remember to ask God for the 
answers 
Love each other as a church and let them see us loving each other, and invite them to share with us as a group. 
Join in with other Churchs' activities - show the world unity in Christ! 
Love order 
Be authentic! 
To be christlike on earth  
Tell people we are praying for them when they are struggling - even if they are not believers 
Jesus said we will be known as his, by our love for each other. 
Do not deny his name even when people are surprised as you do not fit their Box of Christianity - I say blow up the 
box! 
Pray for  specific people. 
Follow the nudges of the holy spirit, even when out of our comfort zones. Be patient when those nudges come less 
often. 
Pray Pray Pray… Listening to what God wants us to say and wait for his timing. Knowing when to not say anything 
too! :-) 
Pray, pray and pray 
Hospitality rota over summer? meals? 
Help more people who are looking for work or accommodation and need contacts, letters written or phone calls 
made... 
Express what you believe out loud 
What would Jesus do? 
To share with people on the social media,  the most effective way during this crucial time 



Create practical ways for people to see the joy, peace and love of Jesus Christ glorified around them. 
Pray while people are telling you their, friends problems, tell them you are praying, cards, letters, signs of hope etc 
Don't censor the Christian-ness of your life and your heart's impulses. But don't feign it  
Share your problems and witness how Jesus is helping you through it!! 
Challenge others, listen to the spirit, and be willing to be taken down for your faith... 
Use a sentence when it happens at a time to let in the opportunity 
Praying and being honest and truthful and telling people about God when it’s the right time 
Learn to pray without too many words... 

01:38:32 David: The lord bless everybody  

 دوستانی بسازید که هنوز مؤمن نیستند. به آنها گوش کن. برای آنها دعا کنید. با آنها به اشتراک بگذارید
 ... برای گروههای جوان با گروه جوان دیگری (در برون) اشتراک گذاری کنید

 اعمال مهربانی به نام عیسی
 نمونه ای به نسل های آینده نشان دهید

 نسبت به همه تحمل کنید و آنها را دوست داشته باشید
 عشق خود را در کارهای کوچک تصادفی از عشق و کمک عملی و آنچه می گویند و نمی گویند نشان دهید

 برای 5 دعا کنید و بگذارید خدا
 با نشان دادن عشق مسیح در هر کجا که هستیم ، در خانه ، مدرسه ، محل کار ، بازی و غیره هستیم

 با لبخند مهربانی به مردم نشان دهید تا آنها را گرم کنید
 صادق باشید وقتی مردم از ما می پرسند که ما چگونه کار می کنیم - به آنها بگویید چگونه خداوند در این مدت به ما کمک می کند

 (یا اگر صادقانه عمل نکنیم اگر صادقانه عمل کنیم ، اما صادق باشیم ، اما خدا هنوز هم اینجاست)
 .برای مراقبت از افرادی که تابستان امسال از بین نخواهند رفت ، یک امتیاز "تعطیالت" ترتیب دهید

 !یک گروه شاگردی برگزار کنید ، بدانید که به نظر می رسد خبر خوب را به اشتراک بگذارید و خبر خوب باشید
 وقتی ترانه های عبادت خود را پخش می کنیم ، پنجره ها را باز کنید. به گونه ای که شادی خداوند که با او همراه است ، او را

 .عبادت می کند ، می تواند توسط دیگران شاهد باشد
 رحمت خود را نشان دهید و در هنگام اشتباه بودن یا ناتوانی از دانسنت جوابها ، رحمت خود را ابراز کنید و سعی کنید به یاد

 داشته باشید که پاسخ های خدا را بخواهید
 یکدیگر را به عنوان یک کلیسا دوست داشته باشید و بگذارید آنها ما را دوست داشته باشند و از آنها دعوت کنید تا به عنوان یک

 .گروه با ما در میان بگذارند
 !با فعالیتهای کلیساهای دیگر بپیوندید - اتحاد جهانی در مسیح را نشان دهید

 سفارش عشق
 !معتبر باشید

 برای داشنت کریسمس روی زمین
 به مردم بگویید که هنگام تالش ، برای آنها دعا می کنیم - حتی اگر مؤمن نباشند

 .عیسی گفت عشق ما به یکدیگر به عنوان او شناخته می شود



 نام او را انکار نکنید حتی وقتی مردم شگفت زده می شوند ، زیرا شما در صندوق مسیحیت آنها نمی گنجید - می گویم جعبه را
 !منفجر کنید

 .برای افراد خاص دعا کنید
 حتی اگر خارج از مناطق راحتی ما باشید ، برهنگی های روح مقدس پیروی کنید. صبور باشید وقتی که آن الله ها کمتر دیده می

 .شوند
 (-: !دعا کنید دعا کنید ... گوش دادن به آنچه خدا می خواهد ما بگوید و منتظر زمان او باشیم. دانسنت چه موقع چیزی نگویم

 دعا کنید ، دعا کنید و دعا کنید
 مهمان نوازی در طول تابستان؟ وعده های غذایی؟

 به افرادی که به دنبال کار یا محل اقامت هستند ، کمک کنید و به مخاطبین ، نامه های مکتوب یا تماس های تلفنی برقرار شده نیاز
 ... دارید

 آنچه را که با صدای بلند باور دارید بیان کنید
 عیسی چی کار می کرد؟

 برای به اشتراک گذاشنت با افراد در رسانه های اجتماعی ، موثرترین روش در این زمان مهم
 .روشهای عملی ایجاد کنید تا مردم بتوانند شادی ، آرامش و عشق به عیسی مسیح را که در اطرافشان جالل یافته است ببینند

 دعا کنید در حالی که مردم مشکالت و مشکالت خود را برای شما بیان می کنند ، به آنها بگویید که دعا می کنید ، کارت ها ، نامه
 ها ، عالئم امید و غیره

 مسیحیان زندگی و انگیزه های قلب خود را سانسور نکنید. اما آن را ترسیم نکنید
 !! مشکالت خود را به اشتراک بگذارید و ببینید چگونه عیسی به شما در این امر کمک می کند

 ... دیگران را به چالش بکشید ، به روح گوش دهید و برای ایمان خود مایل باشید که از بین بروند
 استفاده از یک جمله هنگامی که در یک زمان اتفاق می افتد به فرصت اجازه می دهد

 دعا کنید و صادق باشید و راستگو باشید و به مردم در مورد خدا بگویید وقتی زمان مناسب است
 ... یاد بگیرید که بدون کلمات زیاد دعا کنید

دیوید: پروردگار همه را برکت می دهد 01:38:32


