÷

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen
“HaShem-Part 1-Whats In a Name?”
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och
diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att
undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."

HaShem – Del 1 – Vad betyder namnet?
Ordspråksboken 30:4
Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?
Vem har samlat vinden i sina händer?
Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
Vem har fastställt jordens alla gränser?
Vad heter han (Shem), och vad heter hans son (Shem),
- du vet det ju?
Det hebreiska ordet HaShem, betyder ordagrant "Namnet."
Det här ämnet är sannolikt ett av de mest uppdelande och känslomässigt laddade ämnen
i vad som brukar kallas "Hebreiska rötter."
I denna undervisningserie kommer vi att undersöka ett antal frågor, några av dem är;
• Varför skapar ämnet om vår Skaparens namn så mycket splittring i kroppen?
• Vad betyder egentligen det hebreiska ordet för "Namnet?"
• Vad innebär det att vanhelga Hans namn?
• Varför säger folk HaShem i stället för vår Skaparens namn?
• Vilket är vår Skapare namn?
• Vad är ett "Tetragram?"
• Varför ersattes tetragrammet med namnet "Herren" i vår Svenska Bibel?
• Varför sägs det att "YHWH" avslöjades i 2 Moseboken
• Är det fel att säga "Herren?"
• Kan vi uttala vår Skapares namn korrekt? Om så är fallet, hur eller varför inte?
• Vad innebär det att transkribera namn?
• Är det ok att transkribera namn?
• Vilket är vår Messias namn?
• Har den transkiberade formen av vår Messias namn Jesus kommit från den grekiska guden Zeus?
• Vad betyder det att vi inte bör uttala namnen på andra gudar? (2 Mos 23:13)

÷
Denna undervisning har resulterat från vårt egen studie i ämnet. Vi uppmuntrar dig att pröva vad som
sägs i Hans ord. Det är möjligt att responsen från dig och andra troende, kan få oss att tänka i andra
banor och kräva en justering av denna undervisning i framtiden.
Vi vill inte bidra till kontroverser, inte heller ge bränsle till onödig uppdelning som resultat av studiet
i detta ämne. Vi värdesätter verkligen att söka sanningen, och tillämpa den, men när det gäller att
tillrättavisa andra i Kristi kropp, måste vi vara säkra på att det görs av rätt anledning.
Ordspråksboken 6:16-19
Sex ting är det som Herren hatar,
ja, sju som han avskyr:
stolta ögon, en lögnaktig tunga,
händer som utgjuter oskyldigt blod,
ett hjärta som smider onda planer,
fötter som skyndar till det som är ont,
den som främjar lögn genom att vittna falskt
och den som vållar trätor mellan bröder.
Vi undervisar om och följer Guds ord.
Ingenstans kunde vi hitta någon bud i Toran som säger att mane fullt ut måste förstå, stava eller
uttala vår Skapares namn. Vi tror verkligen att det är en välsignelse att veta hur man stavar och
uttalar Hans namn, om det överhuvudtaget är möjligt att avgöra i dag med absolut precision.
De som argumenterar och dividerar om att stava eller uttala Hans namn rätt, är skyldiga till så
oenighet istället för att uppbygga Messias kropp.
I själva verket har de som ägnar ett alltför stort fokus på stavning eller uttal av vår Skapares namn,
missat hela poängen med vad namnet, eller "shem" på hebreiska, i första hand preliminärt betyder.
Vi påstår inte att det är ett graderat värde i att veta hur man stavar eller uttalar vår Skaparens namn.
Men viktigare är att korrekt definiera och tillämpa det hebreiska ordet "shem."
Ordet shem innebär mycket mer än bara ett namn.
En relaterad ord på hebreiska är ordet "neshemah" som betyder "andas."
På hebreiska är ordet "neshemah" mycket mer än utbyte av luft i lungorna,
det bär också betydelsen av en persons karaktär.
Ordet "shem" används också på det sätt som kan ses i passagen nedan,
där ordet "namn" är det Hebreiska "shem."
1 Kungaboken 4:31
Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan och Mahols söner Heman,
Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hednafolk runt omkring.
Detta liknar vår önskan att "att ha ett gott rykte." Detta har ingenting att göra det verkliga namnet,
men karaktären av namnet.
När vi ser ett namn som "Kung David" vi ser ordet "Kung" som en titel och "David" som ett namn.

÷
I vår västerländska tänkande refererar en titel till ett karaktärsdrag eller myndighet, medan ett namn
helt enkelt betecknar identitet.
I vårt västerländska tänkande är det relaterat till stavningen och uttalet av ett namn som beskriver
identiteten av namnet. Det är allt som det innebär och det är vad som bestämts vara viktigt.
I hebreiskt tänkande, betecknar ett namn eller "shem" karaktär, myndighet, rykte och även syftet med
en individ, och då är det karaktär, myndighet, rykte, och syftet med den enskilde som inkluderas och
ger personens identitet.
Ser du skillnaden?
Mycket av dispyten om vår Skaparens namn är ett symptom på det västerländska tänkandet,
att främja användning av shem för att beteckna och belysa identiteten, när det verkliga syftet med
shem är att beteckna karaktär, myndighet etc ...
I det hebreiska språket finns ingen sådan skillnad mellan namn och titlar.
Båda orden, Kung och David, är beskrivningar av karaktärsdrag.
Kung är "en som regerar" medan David är "en som är älskad."
På grund av västerländskt tänkande, är det också vanligt att identifiera ordet "Elohim" (Gud)
som en titel och JHWH som ett identifierande namn.
Vad vi inte ofta inser är att båda dessa är karaktärsdrag. YHWH betyder "den som existerar"
och Elohim är "flerfaldig domare med makt och myndighet."
Detta innebär att vår Skapare har många "namn." Även om det är uppenbart att det finns ett visst
"shem" som vår Skapare verkligen vill framhålla. Vi kommer att diskutera detta senare i serien.
Som redan nämnts, det hebreiska ordet "shem" mer bokstavligen betyder "karaktär" och "auktoritet."
Det finns också ett inslag av berömdhet eller ära fäst vid det, det vill säga rykte.
Även om västerländskt tänkande ofta behandlar ordet "namn" att bara vara en identifierare.
Till en viss grad, kan "namn" även beteckna den hebreiska förståelsen eller tillämpningen av karaktär
och/eller myndighet. Till exempel kanske du har hört dessa fraser;
• I kärlekens "namn"
• I kungens "namn"
• För att befläcka någons "namn"
• Du ger kärlek ett dåligt namn"
• Säga någons "namn"
• Med "namnet"
• Jag kan inte sätta "namn" på det
• Endast till "namnet"
• Mitt "namn" är nedsmutsat
• Du "namnger" det
Som ni ser har dessa ingenting att göra med stavning eller uttal, men mer med karaktär, myndighet
rykte, eller någonting liknande.
För att illustrera detta kommer vi att undersöka några ställen I Skriften som innehåller "shem"
och avgöra hur det används.

÷
SHEM SOM RYKTE/ANSEENDE OCH KARAKTÄR
Det sägs om Eva att hon blev moder till allt levande. Det bestämmer hennes "Shem."
1 Moseboken 3:20
Mannen gav sin hustru namnet (shem) Eva, ty hon blev moder till allt levande.
Babel betyder förvirring eller förbistring. Det är vad Babel ordagrant betyder, och därifrån kommer
också namnet Babylon. Att komma ut ur Babylon innebär att komma ut ur förvirring, eller
förbistring. Således blir motsatsen till att vara i Babylon att omvända sig och följa Torahn,
eller Guds Ord.
1 Moseboken 11:9
Den fick namnet (shem) Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk,
och därifrån spred han ut dem över hela jorden.
Babels torn var avsett att ge staden ett rykte eller härlighet som skulle göra dem kända.
1 Moseboken 11:4
Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen.
Låt oss göra oss ett namn (shem), så att vi inte sprids ut över hela jorden."
Anseendendet, karaktären eller myndigheten hos Abraham var stort.
1 Moseboken 12:2
Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn (shem) stort,
och du skall bli en välsignelse.
När vi benämner vår Skapare som vår herre, bär vi hans rykte och karaktär genom vad vi gör.
När vi lyder Torahn, ger vi ära till vår Skapare. När vi inte lyder, vi gör hans karaktär och auktoritet
värdelös i våra liv.
4 Moseboken 6:27
På detta sätt skall de lägga mitt namn (shem) på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.
Vi svär på Hans rykte och karaktär, Hans "shem." När vi är skyldiga till att bryta en ed eller löfte,
återspeglas detta inte bara negativt på oss, men på vår Skapares karaktär som vi offentligt bekänner
att efterlikna i vår tro. Detta börjar leda till vad det verkligen innebär att "vanhelga Hans namn,"
som vi kommer att tala mer om senare.
5 Moseboken 10:20
Herren , din Gud (YHWH), skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till,
och vid hans namn (shem) skall du avlägga din ed.
Här är några fler exempel på "shem" med hänvisning till rykte.

5 Moseboken 22:14
Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till,
och vid hans namn (shem) skall du avlägga din ed.
(Se också 5 Moseboken 22:14).
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5 Moseboken 25:10
And the name (shem) of his house shall be called in Israel,
‘The house of him who had his sandal pulled off.’
Hans hus skall sedan i Israel kallas 'den barfotades hus'.
5 Moseboken 28:58
Om du inte noggrant följer alla ord i denna lag som är skrivna i denna bok,
så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn (shem) "Herren, din Gud."
1 Samuelsboken 12:22
För sitt stora namns (shem) skull skall Herren (YHWH) inte förskjuta sitt folk,
eftersom Herren (YHWH) har beslutat att göra er till sitt folk.
2 Samuelsboken 8:13
När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn (shem)
när han i Saltdalen dödade 18 000 man.
Det fungerar som tillräckligt exempel för att illustrera hur "shem" betecknar en förståelse av karaktär
eller rykte. Det är sedan genom den karaktären eller renommén som identiteten avslöjas.
Det är den hebreiska tillämpningen.
Identitet inte avslöjas nödvändigtvis i stavning eller uttal.
Detta är inte att säga att stavning eller uttal inte har något värde. Poängen är att det högre värdet bör
placeras på en bokstavlig hebreisk tillämpning av ordet "shem", som utgör defininitonen av
identiteten genom karaktär eller renommé.
NAMN SOM MYNDIGHET
Abram litade på YHWHs auktoritet. Innebär detta att Abram stavade och uttalade
vår Skapares namn korrekt?
Nej, även om det är troligt att han gjorde det uttrycker det Abrahams åkallade
vår Skapares auktoritet.
1 Moseboken 13:4
och där han förra gången hade rest ett altare.
Där åkallade Abram Herrens (YHWH) namn (shem).
Budbäraren i 2 Mosebok 23 innehade YHWHs auktoritet.
2 Moseboken 23:21
Tag dig till vara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom.
Han kommer inte att förlåta era överträdelser, ty mitt namn (shem) är i honom.
När det sägs att namnet kommer att utplånas eller något liknande, är det inte det bokstavliga namnet
som det refereras till. Det är dess auktoritet som håller på att utplånas.
Till exempel;
5 Moseboken 7:24
Han skall ge deras kungar i din hand, och du skall utplåna deras namn (shem- auktoritet)
under himlen. Ingen skall kunna stå dig emot, till dess att du har utrotat dem.
5 Moseboken 9:14
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Lämna mig så att jag kan förgöra dem och utplåna deras namn (shem – auktoritet)
under himlen. Dig vill jag sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta.
5 Moseboken 12:3
Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder och bränna upp deras aseror i eld,
hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn (shem – auktoritet) från sådana platser.
5 Moseboken 29:20
Herren skall inte vara villig att förlåta honom. Herrens vrede och nitälskan skall då vara som
en rykande eld mot den mannen, och varje förbannelse som är uppskriven i denna bok
kommer att vila på honom, och Herren skall utplåna hans namn (shem – auktoritet)
under himlen.
5 Moseboken 12:5
utan den plats som Herren , er Gud, utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn
(shem – auktoritet), denna hans boning skall ni söka och dit skall du gå.
5 Moseboken 12:11
då skall ni föra allt som jag befaller er till den plats som Herren (YHWH), er Gud,
utväljer till boning åt sitt namn (shem – auktoritet): era brännoffer och slaktoffer, ert tionde,
era händers bidrag och alla de utvalda löftesoffer som ni ger Herren löfte om.
Se också 5 Moseboken 12:21; 14:23; 14:24; 16:2; 16:11; 26:2.
Här är några fler verser som använder ordet shem som auktoritet;
5 Moseboken 18:5
Ty honom har Herren, din Gud, utvalt bland alla dina stammar, för att han och hans söner
alltid skall stå och göra tjänst i Herrens (YHWH) namn (shem – auktoritet).
5 Moseboken 18:19-22
Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn (shem – auktoritet),
skall jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt
namn (shem – auktoritet) vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars
namn, den profeten skall dö. Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord
som Herren (YHWH) inte har talat? så vet: När profeten talar i Herrens (YHWH) namn och
det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren (YHWH) inte
har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom."
5 Moseboken 21:5
Och prästerna, Levi söner, skall träda fram, ty dem har Herren (YHWH), din Gud, utvalt för
att göra tjänst inför honom och välsigna i Herrens (YHWH) namn, (shem – auktoritet)
och efter deras beslut skall alla tvister och våldsbrott avgöras.
5 Moseboken 28:10
Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter Herrens (YHWH) namn
(shem – auktoritet) och de skall frukta för dig.
5 Moseboken 32:3
Ty Herrens (YHWH) namn (shem – auktoritet) skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud.
I Tanakh (Moseböckerna och Profeterna), betecknar shem alla aspekter av dess bokstavliga
användning.
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RENOMME/RYKTE, KARAKTÄR OCH AUKTORITET
2 Samuelsboken 22:50
Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, Herre (YHWH), och lovsjunga ditt namn (shem).
1 Kungaboken 5:5
Se, jag tänker bygga ett hus åt Herrens , min Guds, namn, så som Herren talade till min fader
David när han sade: Din son som jag skall sätta på din tron efter dig, han skall bygga huset åt
mitt namn (shem).
1 Kungaboken 8:17
Min fader David hade i sinnet att bygga ett hus åt Herrens (YHWH),
Israels Guds, namn (shem).
1 Kungaboken 8:41
Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel,
kommer från något land långt borta, för ditt namns (shem) skull.
När Bibeln talar om att Guds namn till nationerna, talar han inte om själva namnet, utan om Sin
karaktär.
ATT OHELGA HANS NAMN
Budet att inte använda Guds namn i onödan, betyder bokstavligen att inte använda Hans namns
karaktär på ett oheligt sätt. Det liknar vårt uttryck för "att ha ett gott rykte," som inte handlar om
själva namnet, men karaktären på någon med det namnet.
2 Moseboken 20:7
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn (shem),
ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
5 Moseboken 5:11
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn (shem),
ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Detta har ingenting att göra med att säga "Gud" i samband med något uttalande du gör.
Denna mentalitet är vad en upphovsman inom den judiska traditionen hittda på, i form av att skriva
Gud som Gd. Tanken är att det är en form av respekt. Även om vi tror fullt och fast att vi ska visa
varje form av respekt för vår Skapare, är denna tradition inte något som finns i Skriften i något
avseende.
Det är inte ens nämnt i Skriften att vår Skapare tolkar det som ett tecken på respekt.
Det är helt enkelt mänskliga traditioner. Det betyder inte i sig att det är något dåligt, men vi bör
betrakta var bruket kom från och vem vi följer med en sådan tillämpning. Det blir Markus 7
territorium när andra börjar övertyga och tillrättavisa andra att följa dessa mänskliga traditioner.
YHWHs namn har ingenting att göra med hur många gånger du kan säga "YHWH" eller om du själv
uttalalar det Y - H - V - H). Det finns en judisk tradition som använder HaShem i stället för att läsa
YHWH i Skriften.
Den primära anledningen till detta är att man tror att om Hans namn upprepas allt för ofta, kommer
det att göra hans namn vanligt och därmed ohelga Hans namn. Om vår Skapare var verkligen sysslar
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med sådana saker, skulle han inte ha skrivit JHWH i Tanakh nästan 7000 gånger. Att missbruka vår
Skapares namn fängligt, bör tolkas på samma sätt som den bokstavliga förståelsen av "Shem,"
som vi redan talat om.
2 Moseboken 20:7
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn (shem),
ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
När vi inte lyder Torahn, vanhelgar vi eller gör vi vår Skapares auktoritet värdelös. Vi stampar på
den och förklarar Hans auktoritet meningslös i våra liv med vår olydnad.
Detta är exakt vad det innebär. Det har Han redan definierat för oss i Sitt Ord.
Till exempel;
Dyrkan av falska gudar förstör och gör YHWH:s auktoritet värdelös.
3 Moseboken 18:21
Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt Molok.
Du skall inte ohelga din Guds namn (shem). Jag är Herren (YHWH).
När vi svär falskt, gör vi YHWH:s auktoritet värdelös.
3 Moseboken 19:12
Ni skall inte svära falskt vid mitt namn.
Då ohelgar du din Guds namn (shem). Jag är Herren (YHWH).
Vad detta betyder är att vårt ja ska vara ja och vårt nej ska inte vara... inte bara vad vi säger, utan
också av vad vi gör.
Vi ska göra vad vi säger.
Om vi inte gör det vi lovar, så är våra löften värdelösa, eftersom vi är JHWH:s representanter i
världen. Det gör att YHWH:s auktoritet och rykte verkar värdelöst för världen.
Israel, särskilt leviterna i detta exempel, skall vara heliga inför att YHWH.
De skall vara heliga (avskilda) och utföra Guds göromål på ett avskild sätt.

3 Moseboken 21:6
De skall vara heliga inför sin Gud och får inte ohelga sin Guds namn,
ty de bär fram Herrens eldsoffer, sin Guds mat. Därför skall de vara heliga.
KÄNNA TILL NAMNET
Vad innebär det att "känna till namnet?"
Betyder det att man vet hur man stavar och uttalar namnet, eller betyder det något annat?
2 Moseboken 6:3
För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige,
men under mitt namn Herren (YHWH) gjorde jag mig inte känd för dem.
Vad betyder det här?
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Abraham kände "shem" som YHWH.
1 Moseboken 15:2
Men Abram sade: "Herre Herre (YHWH), vad skall du ge mig?
Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus."
Abraham visste hur man bokstavligen uttalar och stavar YHWH, men YHWH uppgav att han inte
avslöjat Sitt "shem" som YHWH för honom.
Detta är ytterligare bevis på att vår Skapare inte lägger vikt till stavning och uttal av hans namn.
Han hänvisar till ett fullt avslöjande av hans karaktär och auktoritet.
YHWH:s karaktär, anseende och auktoritet blev helt avslöjat vid påskens uttåg, Exodus
(Hans nådefulla karaktär), vilket visar sin makt vid Röda havet (Hans anseende), och givandet av
Hans Torah vid Sinai (Hans auktoritet).
Att veta YHWH:s namn handlar inte om stavning eller uttal.
Det handlar om att känna till karaktären, ryktet/anseendet och auktoriteten hos vår Skapare.
Psaltaren 9: 11
De som känner ditt namn (shem) litar på dig,
för du överger inte dem som söker dig, Herre.
Jesaja 52:5-6
Vad har jag nu här, säger Herren, då man har fört bort mitt folk utan skäl?
Dess tyranner skränar, säger Herren , och mitt namn blir ständigt hånat, varje dag.
Därför skall mitt folk lära känna mitt namn (shem),
därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag!
Följande vers talar om goda nyheter, lycka och frälsning,
som den "shem" de ska känna.
Jeremia 16:21
Därför vill jag nu låta dem veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand
och min makt. De skall inse att mitt namn (shem) är Herren (YHWH).
Hesekiel 39:7
Jag skall göra mitt heliga namn (shem) känt bland mitt folk Israel,
och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat.
Folken skall inse att jag är Herren (YHWH), den Helige i Israel.
Farao i Egypten visste bokstavligen hur man stavar och uttalar vår Skapares namn som YHWH,
och hur väl fungerade det för honom ?
2 Moseboken 8:8
Då kallade farao till sig Mose och Aron och sade:
"Be till Herren (YHWH) att han tar bort paddorna från mig och mitt folk.
Då skall jag släppa folket, så att de kan offra till Herren (YHWH)."
Vad farao inte visste, erkände och tillämpade, var karaktären, anseendet och auktoriteten hos vår
Skapare, och det blev hans undergång. Att veta hur man stavar och uttalar Hans namn, gjorde
ingenting för honom.
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Nu när allt detta blivit sagt, vill vi uppmuntra till att inte strängt tillrättavisa eller korrigera andra
i avsikt att främja olika uppfattningar om hur man stavar och uttalar vår Skapare namn.
Hövlig och uppbygglig diskussion är hälsosam, men inte på bekostnad av att splittra och avskräcka
Kristi kropp. Främja följandet av Hans Torah, så att Hans riktiga "shem" kommer att vara känt av
alla nationer. Det avslutar denna del av serien av HaShem.
Här är de ämnen vi fortfarande behöver gå igenom i denna serie;
• Vilken är vår Skapare namn?
• Vad är "Tetragrammaton?"
• Varför ersattes tetragrammet med"Herren" i vår Bibel?
• Varför sägs det att "YHWH" avslöjades i 1 Moseboken, Exodus?
• Är det fel att säga "Herre?"
• Kan vi uttala vår Skapare namn korrekt? Om så är fallet, hur eller varför inte?
• Vad innebär det att transkribera namn?
• Är det ok att transkribera namn?
• Vilket är vår Messias namn?
• Kommer den translitererade formen av vår Messias namn som Jesus från den grekiska guden Zeus?
• Vad betyder det att vi inte bör nämna namnen på andra gudar? (2 Moseboken 23:13)
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Shalom
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

