
 خوش آمدید! خوشحالیم که امروز به صورت آنالین با ما هستید!
شهر در BeLoved City کلیسای ارشد کشیش های ما آنجال، همسرم همراه به و هستم، کریس                 من

 نانایمو هستیم.
دیجیتالی شکل به می توانیم که خوشحالیم بسیار و شده تنگ شما با حضوری تجمع برای دلمان واقعا                   ما

 گرد هم آییم ...
در و گذاشته اشتراک به دوستانتان از یکی با را جلسه این بعدا که کنم تشویق را شما می خواهم                     من

 انتشار خبر خوب عیسی مسیح با ما شریک شوید.
 

 دیدگاه شما چیست؟
 داوری در مقابل فیض الهی

 
 در این نگرانی تازه ویروس کرونا و در این فصل پاندمی ترس و دلواپسی.

 نمی دانم متوجه شده اید یا نه، اما حتی در میان این فصل،
 - به نظر می رسد این داستان دو وجه متفاوت داشته باشد.

 - که هر دو شدیدا مسری، تفرقه  انداز، و دوقطبی کننده هستند.
 

بی تفاوتی، با همراه دانست، مقصر باید را کسی چه است، مسئول کسی چه بداند می خواهد طرف                  یک
خود می خواهیم تنها ما اوقات برخی درماندگی. و عجز زیادی مقدار و خشم، مقداری خصومت،                 مقداری

 را راحت کرده و تقصیر را به گردن شخصی دیگر بیندازیم.
محبت که خدایی است ممکن چگونه می پرسند می برند... سوال زیر را شما ایمانی دیدگاه برخی شاید -                 

  می ورزد اجازه دهد دنیای ما را درد، رنج و مرگ فرا گیرد.
 

و استحکام با برخوردی و امید، اتحاد، می دهند، هم دست به دست جوامع که می بینیم دیگر، سوی                   از
به کمک برای می شوند برداشته میان از مشکالت و موانع مهربانی، محبت، شفقت، همبستگی،                ایستادگی،

 بشریت در شرایط اضطراری. فیض الهی، محبت، رحمت.
 

عیسی با یوحنا می گذارد. اشتراک به ما با را عیسی از داستانی او داستان سرا. و نویسنده یک                   یوحنا،
 مسیح در زمین قدم زد. کتاب او حکایتی است که اتفاقات یک دوره 7 ساله را ثبت می کند.

 
 ** اینجا، داستان مردی است که نابینا به دنیا آمده بود و عیسی او را شفا داد.

 شاگردان عیسی سوالی داشتند که نیاز به پاسخ داشت... این تقصیر چه کسی است؟
 

او از ٢  شاگردانش بود.  مادرزاد کور که دید را مردی می گذشت،  محّلی از عیسی وقتی :(1-7) 9                   یوحنا
 پرسیدند:  «استاد،  گناه چه کسی بود که این مرد نابینا متولّد شد؟  گناه خوِد او یا والدینش؟ »

 
 - شاگردان عیسی آن مرد را مانند مشکلی حل نشده دیدند... مثل پازلی که قطعاتش کامل نیست...

 - اما، عیسی انسانی را در رنج دید که محتاج تسکین بود.
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مشکل آن به می بینیم... را رنج و درد از غیرمعمول و خارق العاده سطحی که زمانی اغلب می دانید، **                  
استحقاق یا و گناه از خارق العاده سطحی بایستی که بدگمانی این با می نگریم... بیشتری بدگمانی                 با

 مجازات نیز وجود داشته باشد.
گناهکاران بزرگترین از بایستی او کردند گمان که جایی تا – داشتند مشابه دیدگاهی نیز عیسی شاگردان -                  

 باشد  – با این وجود سردرگم بودند.
 - آیا او پیش از آنکه حتی به دنیا بیاید گناه کرده بود؟ آیا این تقصیر و یا گناه والدینش بوده است؟

 
او طریق از بلکه والدینش،  گناه نه و بود مرد این گناه «نه داد : پاسخ عیسی :3-5                   آیه
باید ما است،  روز که زمانی ۴  تا شود . آشکار خدا کارھای تا است شده فراھم                 فرصتی
کند،  کار نمی تواند آن در کس ھیچ که شبی دھیم . انجام فرستاد،  مرا که را او                  کارھای

 نزدیک  می شود . ۵  تا  زمانی  که  من  در  دنیا  ھستم،  نور  دنیا  ھستم .»
 

 - بنابراین عیسی به سواالت آن ها پاسخ می دهد بدون اینکه حتی جواب سوال آن ها را بدهد.
بوده اید آن پی در که جوابی به اما پرسیده را خود سوال کرده اید احساس که است آمده پیش بار چند **                     

 نرسیدید؟
او طریق از بلکه والدینش،  گناه نه و بود مرد این گناه نه » می دهد: پاسخ اینگونه عیسی -                   

 فرصتی  فراھم  شده  است  تا  کارھای  خدا  آشکار  شود .»
خدا کارهای تا اینجایم بلکه گویم، پاسخ را اختالفات و سواالت اینگونه که نیستم اینجا من می گوید عیسی -                   

 را به انجام رسانم ، تا شفا دهم، تسکین دهم، محبت ورزم، و نجات بخشم.
بی جواب ما زندگی در رنج و درد وجود چرایی به راجع را ما سواالت عامدا خدا اوقات برخی **                   

 می گذارد.
کسی چه یا است... کسی چه تقصیر که نیست این سر بر مسئله بنگریم، ماجرا به اینگونه می توانیم ما اما، -                     
آشکار ما اطراف دنیای و ما در خدا کارهای که است این مهم موضوع تنها بلکه... است، داوری                    سزاوار

 گردد.
 - بنابراین... او همچنان در درد ما و در رنج ما نیز کارهای خود را به انجام می رساند.

تاریکی و خویشتن به که داریم را آزاد انتخاب این هرکدام ما می کنیم، زندگی کرده سقوط دنیایی در ما **                    
 خدمت کنیم.

فیض امید، محبت، که نمی دهم دست از را موقعیت این من او! گفته به است ، روز که زمانی تا بنابراین... -                     
 الهی، آرامش، و رحمت را به اشتراک گذارم...

را فرصت این من فصل... این در حتی آییم... بر پیرامونمان مسائل و چالش ها پس از می توانیم نیز ما **                    
اشتراک به را انجیل که گرفت نخواهم نادیده را فرصت این دنیا"، "نور باشم ، نوری که داد نخواهم دست                     از

 گذارم، داستان این خبر خوب که عیسی حتی در رنج ما نیز به کارهای خود ادامه می دهد.
 

و ساخت گِل آن با انداخت،  زمین بر دھان آب سخنان،  این گفتن از پس عیسی :6-7                   آیه
حوض در را خود چشمان و «برو گفت : او به ٧  سپس مالید . مرد چشمان بر را گِل                   آن
شست را خود چشمان رفت،  نیز او بشوی .» است ) "فرستاده " معنی به (که               سیلوحا

 و  بینا  بازگشت .
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 - آن مرد شفا یافت و بینا بازگشت!
 

 در این حکایت یوحنا،
 - مر نابینا نزد عیسی نیامد که از او بخواهد شفایش دهد  – عیسی به نزد او رفت.

 - با این وجود... عیسی از او انتظار داشت که برود و چشمانش را بشوید... پاسخی در ایمان.
 - و تا پیش از این نقطه در متون مقدس (انجیل یوحنا)، هرگز کسی چشمان نابینایی را بینا نکرده بود.

 هرچند، عیسی اینگونه شفابخشی ها را بیش از سایر معجزات انجام می داد.
 

گل انداختن، زمین بر دهان آب باشد... شفابخشی  روش های غیرمعمول ترین از یکی این که می رسد نظر                  به
 درست کردن... و آن را بر چشمان فرد مالیدن؟؟؟ کمی... دیوانگی است

احساس حتی یا و نمی دانیم... را عمل می کند ما زندگی در آن ها با عیسی که روش هایی قدر ما اغلب -                    
 می کنیم مورد توهین قرار گرفته ایم.

 - برخی اوقات... ما به روش های کار عیسی نگاه می کنیم و احساس می کنیم ناکافی هستند.
 

انجیل اغلب انسان حکمت و غرور فرهنگ... ضد متناقض، نرسد... نظر به منطقی چندان است ممکن -                 
 عیسی را توهینی به خویش می داند.

 
حکمت طریق از دنیا که این است : شده آشکار گونه بدین خدا حکمت :(21) 1                 1قرنتیان
پیاِم طریق از که را آنان دید،  مصلحت خدا اما نیافت،  دست خدا شناخت به                 خود

 موعظه  ایمان  می آورند،  نجات  بخشد؛  پیامی  که  از  دید  دیگران  جھالت  است .
یافت مسیح عیسی رستاخیز و صلیب پیام طریق از تنها بلکه نمی شود، یافت انسانی حکمت طریق از خدا -                   

 می شود. روش های او با درک و حکمت انسانی ما متفاوتند.
 

دنیا تا آمد او بلکه... دهد، قرار قضاوت مورد را دنیا که نیامد عیسی است... این خوب خبر می دانید، اما -                     
به احمقانه انسان ها دید از که زمانی حتی دهد... نجات الهی فیض طریق از را دنیا تا آمد او دهد. نجات                       را

 نظر برسد.
 

من،  به فقط نه آَوَرد،  ایمان من به که «ھر گفت : بلند صدای با عیسی :(44-48) 12                   یوحنا
مرا که را او ببیند،  مرا که ھر ۴۵  و است آورده ایمان نیز فرستاد مرا که او به                    بلکه
آَوَرد ایمان من به که ھر تا آمده ام دنیا این به نوری چون ۴۶  من است . دیده نیز                   فرستاده
را او من نکند،  عمل آن به و بشنود مرا سخنان کسی اگر ۴٧  اما نماند . تاریکی                  در
نجات را آنان تا آمده ام بلکه کنم،  داوری را دنیا مردم تا نیامده ام زیرا نمی کنم؛                  محکوم
را او که ھست یکی نپذیرد،  مرا سخنان و کند بی اعتنایی من به که ۴٨  کسی                 دھم .

 داوری  کند . کالمی  که  من  به  زبان  آوردم،  او  را  در  روز  بازپسین  داوری  خواھد  کرد.
 

که است گرفته نتیجه و کرده داوری دنیا شرایط این از پیش خداوند اما... است جسارت آمیز سخنی این -                   
نجات خداوند از نسبی جدایی وضعیت این از را ما تا آمد عیسی بنابراین، است». نیازمند ناجی یک به                     «دنیا

 دهد.
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 - هرکس که به او باور داشته باشد، از تاریکی نجات خواهد یافت.
بگردیم، گناه یا مشکل دنبال به اینکه جای به که می دهد تذکر عیسی خود، غیرمعمول روش و راه در حتی -                     

 باید به دنبال این باشیم که خدا از طریق ما در حال انجام چه کاری هست و یا خواهد بود.
 

دنبال به عوض در و نگردیم، سزاوارانه مجازات یا و گناه دنبال به دیگر می توانیم... ما آیا بنابراین، **                   
آشکار ما طریق از خدا کارهای شاید تا ببینیم؟ می کند عمل ما طریق از که را خدا دست تا باشیم                      فرصتی

 شود!!
 

و راه و حکمت که این است. ناکافی ما دنیای نجات برای عیسی انجیل که باشید کرده احساس تازگی به                      شاید
 روش او برای هدفی متفاوت از اهداف مورد نظر حکمت ما است.

تغییرات انسان ها زندگی در می تواند همچنان عیسی انجیل وجود این با که نیستید خوشحال آیا اما، **                 
 اساسی ایجاد کند؟

 
کسی چه اینکه و نمی دهد انجام خداوند که آنچه همه و مشکالت همه دنبال به گشتن از بکشیم دست که                      زمانی

 مستحق داوری است و غیره،
 - تبدیل به ناجیان مشترک خواهیم شد، حامالن خبر خوب، نه خبر بد. خبر یک انجیل صلح شگفت انگیز.

 - ما پاهای عیسی خواهیم بود، با کفش های خبر خوب صلح.
 - این پیشنهاد رایگان فیض الهی باعث نمی شود انسان ها گناه کنند تا فیض الهی فراوان تر شود.

نیک اعمال و اهداف جهت در و می دهد تغییر مثبت جهت در را ما زندگی مسیح عیسی خوب خبر                     خیر!
 خداوند از طریق ما...! چه هدف فوق العاده ای  است که ما داریم!

تیم به و بیایید می گوید... ما به و برگشته سپس و می دهد نجات را ما که ناجی این خاطر به شکر را                        خدا
چه مقصر داوری، برای راهی دنبال به گشتن نکنید، گناه دنبال به گشتن درگیر را خود بپیوندید...                   نجات

 کسی است... بلکه، به دنبال این باشید که ببینید عیسی در هر موقعیت خاصی چه می کند.
 

 اکنون برا شما دعا خواهیم کرد... برای خانواده شما... سالمتی شما... مسائل مالی شما،
 

از بزرگتر بسیار تو تو. محبت خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی ای – بردارید دعا به دست من                     با
تو، حقیقت دهی، نشان من به را خود راه است ممکن می شوم. تسلیم تو به امروز من هستی. من                     مشکالت
باشم آماده که کنی کمک من به می خواهم تو از امروز عیسی، ای بازگردانی؟ من به را زندگی امروز                     و

 تا کارهای نیک تو از طریق من آشکار شوند. از تو سپاسگزارم ای عیسی.
 

که، بگویم شما به می خواهم من باشید. داشته تردید دارد دوست را شما خدا که باور این در امروز                     شاید
 او دوستتان دارد . او به شما محبت داشته و نقشه ای برای زندگی شما دارد.

را مسیح عیسی فیض و محبت این بخواهید و کنید، احساس خداوند از دور به را خود امروز                    شاید
 بشناسید. دوست دارم این  دعای تعهد  را با شما بخوانم.

 
 اگر شما در چنین موقعیتی هستید... همراه من دعا کنید.

هستم، که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطری به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                   ای
ناجی و ارباب گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود زندگی                     امروز



کمال و تمام صلح و گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش،                     من
 خود را به من ببخش.

 
 اکنون، خداوندا به من نشان بده چگونه امروز فردی دیگر را از محبت تو تازه گردانم. سپاسگزارم.

 
 اگر امروز این دعا را با من خواندید، ممکن است با ما تماس گرفته و به ما خبر دهید؟

 ما دوست داریم این تصمیم را امروز با شما جشن بگیریم.
 

 اکنون چند قدم دیگر:
انجام را کار این روش دو به می توانید بگیرید، تماس BeLoved City کلیسای در ما با دارید دوست                    اگر

 دهید؛
خوشحال بسیار باشید. تماس در ما با hello@belovedchurch.ca آدرس در ایمیل طریق از می توانید -               

 می شویم که این سفر را همراه شما تجربه کنیم!
 - همچنین می توانید در وبسایت belovedchurch.ca فرم دیجیتالی درخواست اتصال را پر کنید.

 
 اگر گردهم آیی دیجیتالی امروز برای شما مفهوم خاصی داشت،

آن که کنید دعوت نیز دیگر شخصی از و کرده تماشا ما اجتماعی صفحات در دوباره را آن می توانید -                    
(BelovedChurchNanaimo. Facebook, YouTube, Instagram@ ) را تماشا کند 

شخصی به امروز و فشرده، خود اجتماعی شبکه های در را Share یا و Like دکمه می توانید همچنین -                  
 دیگر ارزش هدیه کنید.

 
 شما همچنین می توانید از لحاظ مالی با ما شریک شده و به شکل دیجیتالی از ما حمایت کنید.

Belovedchurch.ca/give آنالین در - 
 - از طریق فرستادن پیام به 84321

give@belovedchurch.ca و از طریق ایمیل در آدرس - 
 از شما به خاطر کمک های ماموریتی و سخاوت افراطی تان سپاسگزاریم.

 
لحاظ از که گرچه باشید. تماس در ما با دیجیتالی طریق از است ممکن که آنجا تا که باشید داشته یاد                       به

 فیزیکی از یکدیگر دوریم، می توانیم از لحاظ روحانی، رابطه ای، و اجتماعی با یکدیگر متصل باشیم.
 

 ** دل ما برای بودن در حضور شما تنگ شده است!
 ** دوستتان داریم،

 ممنون که امروز آنالین به ما پیوستید و در سالن نشیمن ما شریک شدید!
 - هرچقدر می توانید این پیام را در YouTube و Facebook به اشتراک گذارید.

 رحمت خدا بر شما باد!
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