
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و اگر تازه به ما پیوسته اید، بی صبرانه منتظریم شما را مالقات کنیم!

 به کلیسای آنالین BeLoved خوش آمدید

 من کریس هستم ................... و من آنجال هستم

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 خوش آمدید!... از اینکه در کلیسای آنالین BeLoved با ما هستید سپاسگزاریم

 از اتاق پذیرایی ما به شما... برای هرکس... و همه کس... فارق از اینکه در کجای سفر خود به سمت شناخت خدا

 هستید... تا به ایمانی عمیقتر دست یابید... خوشحالیم که اینجا هستید و... از شما دعوت می کنیم که بیایید و با ما رشد
 کنید!... ایجاد رابطه ای عمیقتر با خدا و رابطه ای نزدیکتر با یکدیگر.

 می خواهیم در اینجا اعالم کنیم که کلیساهای کوچک BeLoved افتتاح گردیده اند... چقدر که برای این فصل تازه
 هیجان زده ایم!...  کلیسای کوچک دیگر چیست؟ خب ساده است!... کلیسایی است آنالین به همراه دیگران... بنابراین

 به یکی از آنها بپیوندید، و یا خود برگزار کننده یکی از آنها باشید!... وقتی که در کنار یکدیگریم زندگی بهتر است.

 دعای ما این است که، در این فصل تازه، هرکدام از شما... چه در یکی از کلیساهای کوچک ما باشید، چه در گروهی

 کوچک عضو باشید... این فرصت را بیابید که... به ایمانی عمیقتر به عیسی برسید... و در کنار یکدیگر روابطی
 خوب و سالم داشته باشید.

 ما همچنین می خواهیم شخصا از شما سپاسگزاری کنیم!... متشکریم به خاطر شراکت همیشگی شما...به خاطر
 سرمایه گذاری شما... وقت شما... استعدادهای شما... و گنجینه شما... در کنار یکدیگر می توانیم تغییری محسوس

 ایجاد کنیم.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 18)

 استحکام درون آسیاب (صبری که تاب می اورد)

 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.

 برای کمک به داشتن نگرش قهرمانی در زندگی... 3 موضوع کلی که بدان ها پرداخته ایم، نگرش، شخصیت، و

 خصوصیات شخصیتی هستند.

اینکه از سالم دیدگاهی توسعه با بسازیم نو از را خود نگرش تا... پرداختیم اکتشافی سفری به یکدیگر با مدت این                       در

از بیش چیزی تا می دهد نیرو شما به که مسیح در حاال، همین همینجا، لحظه... در چیست... قهرمانی نگرش با                      زندگی
 یک قهرمان باشید... بیش از یک فاتح.



ما نگرش که... کردیم بررسی درخت یک تمثیل قالب در را شخصیتی خصوصیات و شخصیت، نگرش، بحث                   ما
که نگرش هایی هستند... درخت میوه های شخصیتی، خصوصیات و ماست، شخصیت درخت خود است، آن                ریشه های

یا (قوی رشد برای ما توانایی بر می کنیم) محاصره آن در را خود که (محیطی گرفته اند شکل ما ریشه سیستم                      در
می افزایم؟) اطرافیانم ارزش به من آیا مکالماتی... رفتارهایی، اعمالی، ثمراتی، (چه تولید و ناسالم) یا سالم                  ضعیف،

اثر ما شخصیتی خصوصیات بر مستقیما خود که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند...                   اثر
 می گذارد.

می پردازیم... الهی محبت گوناگون مظاهر مسئله به می دهیم... ادامه شخصیتی خصوصیات در کاوش به که                 همینطور
پولس توسط غالطیه... مردم به شده نوشته کتابی غالطیان... می شود. گفته انجیل آنها به که کتاب هایی مجموعه                   در

 رسول که یک بنیانگذار کلیسا، معلم، و نویسنده بود... بیایید دوباره آن را بخوانیم...

و وفاداری،   ٢٣  فروتنی نیکویی،  مهربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح ،  ثمره اّما :(22-23) 5               غالطیان

 خویشتنداری است.  هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. 

طریق از شما... در خداوند، شخصیتی خصوصیات می پردازیم... سخن به الهی محبت درباره سری... این                 در
بلکه ببینید... را رؤیایش کنید... آرزو بزنید... حدس را آن که چیزی نه آگاپه... عشق خداگونه... محبتی                   ایمان...

و اعتماد از که رایگان هدیه ای محسوس... چیزی عمودی... دریافت یک می شود، بخشیده خدا جانب از که                   چیزی

این و خداوند... محبت باغچه در شده کاشته درختی شما، می گیرد... نشأت شما به او الهی محبت به کامل                     اطمینان
 درخت مظاهر گوناگونی از محبت را به بار می آورد !

میوه این که کردیم صحبت این درباره است)، اهمیت حائز بسیار این معتقدم من (و دارید خاطر به که را گذشته                       هفته

می آید... دست به ایمان توسط حقیقتا این آورد... دست به ایمانداری به قانونی رویکرد با را آن بتوان که نیست                      چیزی

مرگ، خاطر به که... دارم، اطمینان کامال و می کنم، اعتماد من است... معنی بدین ایمان کامل)، اطمینان و                    (اعتماد
خالق و پدر با سالم رابطه ای به گشته اند... بخشوده کلی به من مرده اعمال و گناهان مسیح... رستاخیز و                     خاکسپاری،

هماهنگی در دوستانه، رابطه ای در سازگار، کامال آشتی... است... خوش خبری براستی این گشته ام... باز                 خود
این در است! کافی مسلما او اما نیستم... کافی من مسیح! عیسی فیض اثر در گشته متحد کامال با... شراکت در                       کامل...

به محبت این و می یابد... کمال و گشته فعال محبت توسط که ایمانی بخوانید... دوباره را (5-6) 5 غالطیان                     باره،

انتخابی طریق از الهی فیض از خود ساختن محروم و الهی فیض از شدن دور عوض در می کند... رسیدگی شما                      ایمان
باوقار، محبتی، عجب مذهبی... مسئولیت های چنگال در افتیم، فرو قانون گرایی چنگال در که ارادی و                 آزادانه

 بخشنده، همیشگی، الهی...

،(13-14) 5 غالطیان می سازم، نفس ارضای از آزادی تسلیم تمامی به را خود من من؟... فعاالنه پاسخ                   من؟...

متحول من در او کمال بخش اعمال اثر در من جامعه... فرهنگ تأثیر تحت من انتظارات من،                  ایدئولوژی های
 گشته ام...

زندگی به را مرده اعمال می آید... غالب نفس اعمال بر شما... در مسیح روح شخصیتی خصوصیات این میوه ...                    این

مسیح در که وقتی شما روح کند... پرواز شرایط از فراتر تا می بخشد آزادی شما روح به و می سازد، تبدیل                      سرشار

براستی من می درخشم... من در روح القدس عشق از من مسیح... در می رود... نفس خواسته های جنگ به گردد                   زنده
 نگرشی قهرمانانه دارم... اینجا، اکنون، و باز دوباره.

 

خداوند محبت شده... مهار مرج و هرج دیگر... بیانی به یا و است... غالب که گفتیم سخن آرامشی درباره گذشته                      هفته
 براستی هرج و مرج زندگی شما را مهار می کند و در شما و از طریق شما نمایان می گردد، به شکل...

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/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005023
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/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005023


برای ما انسانی توانایی از فراتر می رود"... فراتر دانشی هر "از که عمیق رازی و رمز یافته، آرام قلبی                     آرامش...
 تصور و یا درک کردن...

 نوعی سکون مربوط به ابدیت که به روح شما وارد می شود... همان آسایش و  َشّبات  خداوند.

شما ذهن و قلب از می رود... فراتر شما ادراک از که کمال و تمام آرامشی بلکه شکننده... نه ساکن"... "آرامش                      نوعی

رسانه ای شبکه های از یک هر در زمان هر می توانید داده اید... دست از را گذشته هفته جلسه اگر می کند...                    محافظت
 ما به آن دسترسی داشته باشید...

  بیایید به کاوش خود ادامه دهیم... صبری که تاب می آورد...

می خواهید می کنید حس باش"... داشته صبر "کمی می گوید... شما به کسی که زمانی و باشید... من مانند نیز شما                     شاید

آسیب کسی بنابراین نیست... من در مسیح ذهن نیست، من در خدا DNA این خوشبختانه، بکوبید... او دهان به مشت                      با
 نمی بیند...!

در موقعیت بهترین برای پزشکی، آزمایشات نتیجه برای همسر، یافتن برای ترافیک، در صف، در کشیدن                  انتظار
خدا... برای انتظار اینها... همه کنار در و انتظار... انتظار... انتظار... فقط می کنید... اضطراب احساس که                  شرایطی

شما از برخی نیز اکنون حتی که می کنم حس بیابیم... شفا که برود، صدا و سر پر همسایه آن که گشته، برآورده                        دعایی
 دارید عصبی می شوید... هی، من درک می کنم!

راست مرا مسیر که گفتی تو می کنم... درک کامال را مسئله من خدا... هی چیست؟... دیدگاه این درباره                    نظرتان
کن قبول داده ام... انجام را تو کار کرده ام، بررسی را موضوع تو جای به خود من می دانی... اما گرداند...                     خواهی

 دیگر خدا!

آیا است؟... نوشیدم که قهوه ای خاطر به آیا است... نیمه شب 1 ساعت باز... کامال چشمانی با کشیده ام، دراز تختم                     در

و نمی بینی... کرده ام طرح تو برای که را دقیق زمان بندی این آیا خدایا خوردم؟... خواب از پیش که شامی خاطر                      به
کمرنگ من ایمان و می شود لبریز کمی کشیده ام خدا برای که طرحی برای من صبر انتظار... شرایط این                    در

 می شود... به شک می افتم که آیا او اهمیت می دهد یا نه...

و شجاعت آسیاب! درون در استحکام آوردن دست به برای فرصت این... نمی آید... خوشم صبوری این از                   من
 تصمیم؛ قدرت شخصیتی.

 اما بیایید ببینیم شخص دیگری در این باره چه می گوید...

مسلما او خب است... نوشته را انجیل از نیمی تنهایی به می رسد نظر به که کسی دارید... یاد به را او                       پولس...

که او نامه های از یکی در و بود... گفته ترک را مکان عیسی اینکه از بعد است، نوشته کلیساها به بسیاری                       نامه های
روایت یک که است... خداوند خوش خبر رومیان... به او نامه تم می خوانیم... انجیل نام به کتاب هایی مجموعه                    در

است... ایمان درباره او سخنان بیشتر قدیم... تورات با است، متفاوت بسیار گذشته با که می سازد آشکار را                    رستگاری
 (اطمینان/ اعتماد)

 بنابراین، در اینجا می نویسد...

خدا با صلح از مسیح عیسی خداوندمان واسطه به شده ایم،  شمرده پارسا ایماْن راه از چون پس :(1-6) 5                     رومیان

سهیم امید به و استواریم،  آن در اکنون که یافته ایم دسترسی فیضی به ایمان،  راه از و او،  توسط                     برخورداریم.   ٢  ما

 شدن در جالل خدا فخر می کنیم.   

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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005002
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005002


بردباری،  می آورد  ۴  و بار به بردباری سختیها که می دانیم زیرا می کنیم،  فخر نیز سختیها در بلکه این ،  تنها                   ٣  نه

 شخصیت را می سازد،  و شخصیت سبب امید می گردد؛   

ما دلهای در شد،  بخشیده ما به که روح القدس توسط خدا محبت زیرا نمی انجامد،  ما سرافکندگی به امید این                     ۵  و

 ریخته شده است.  ۶  هنگامی که ما هنوز ناتوان بودیم،  مسیح در زمان مناسب به خاطر بی دینان جان داد. 

 

(اعتماد ایمان طریق از می گردد... موجه که اوست شرط) و قید بی (لطف فیض با صرفا خدا... با صلح این                      بنابراین،

جنبه های ذاتی، طور به هستند! جالب ایده یک صرفا از بیش چیزی صلح این عملی مزایای برخی و اطمینان)...                     با
خدا با دیگر آموختیم... پیش هفته باره این در خداست... با صلح داشتن مبنی بر اول وهله در غالب... آرامش                      اساسی

ایستاده ایم... او فیض در ما شما!! برای جنگ است!... برده را جنگ او ضمنا صلحیم... در بلکه نیستیم... جنگ                     در
وقف را خود زندگی آزادانه... می توانم... اکنون هستم!... او محبت الیق که کنم ثابت نیستم مجبور من عالی!...                    چقدر

 ستایش او کنم!!...

 اینکه در عین ناالیق بودن باور کنیم و محبت را بپذیریم نگرش فوق العاده ای است... و ... دائمی نیز هست!

کنیم... فخر می توانیم که... است این صلحی چنین مقابل در ما... نتیجه گیری ما... منطقی پاسخ می گوید... پولس -                  
 پیروزمندانه، فخری با اطمینان... به نظر می رسد که در این سری سخن از اطمینان زیاد به میان می آید...

به امید این (و 5 آیه می شود. ترجمه شاد اطمینانی به امید بلکه تردید، معنی به نه امید ... می گوید او دوما، -                      

شده ریخته ما دلهای در شد،  بخشیده ما به که روح القدس توسط خدا محبت زیرا نمی انجامد،  ما                   سرافکندگی

 است.  )... همه به این خاطر که توسط فیض الهی از طریق ایمان موجه گردیده ایم.

بر مرگ از پس زندگی به مربوط وعده این می کند؟ من به کمکی چه عملی شکل به و حال زمان در این چه؟ حاال                          خب

این خدا... با صلح این حال... لحظه در همینجا... حاال، همین خیر... نیست... شخصی چنگ نواز یک با ابرها                    روی
 اتحاد با خدا... ذهن مسیح در شما... که به طور رایگان به شما بخشیده شده است...

ممکن من... مانند هم... باز شما از برخی کنیم... فخر سختی ها در خواندیم)... رومیان در که (آنطور می توانیم... ما -                    
در می گوید... پولس اینجا در اما نیست... شاعرانه کمی زندگی به رویکرد این آیا نیست... اینگونه خیر کنید فکر                     است

دلتنگی مانند جزئی مشکالت به اشاره این داریم... بسیاری و گوناگون مصائب ما از یک هر بله... ما... فعلی                     رنج
هستید، شیمی درمانی تحت که زمانی مانند واقعی "... "سختی های بلکه ندارد... عالقه تان مورد یخ در بهشت               برای

 عزیزی را از دست داده اید، ضرر مالی بزرگی متحمل شده اید... رابطه ای را از دست داده اید... شوخیتان گرفته است؟

ناباوری با درگیر مسیحی... شبه من نقص، و عیب از پر قدیمی من حتی هستم، صلح در خدا با اینکه دانستن با -                       

 خود، در حال کشتی گرفتن با اینکه رنج های کنونی من چه مفهومی دارند...

به بردباری می کنم... تحمل که استرس هایی این می کنم، عبور آنها از زحمت با که می کنم، تجربه که رنج هایی این -                    

نیز ما بیاورد... تاب بتواند تا کند تحمل را استرس باید که دونده، یک شناگر، یک مثل آوری)... (تاب می آورند                      بار
درون در ما استحکام پروسه این در و کنیم، تحمل می گذارند آزمایش بوته به را ایمانمان که را استرس هایی                     می توانیم

 آسیاب همین استرس ها افزایش می یابد.

ثمره بی صبری و می آروند، بار به بی صبری استرس ها مسیح... بدون است... غیرطبیعی اتفاقی این هرچند... -                
 تجربیات را از دست می دهد... استحکام افزایش نمی یابد... و به ناامیدی، آه و ناله، افسردگی، و خشم منجر می گردد...

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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005003
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005003
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005004
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005004
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005005
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005005
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005006
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/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v45005006


طریق از که وارونه پادشاهی این است... الهی محبت گوناگون مظاهر از یکی نیز می آورد تاب که صبری -                   
او، شخصیت که... چرا می کند، ابراز شما طریق از و شما در را خود خداوند است... شده هدیه شما به                      روح القدس

ریشه است... گشته مستحکم روح القدس توسط شده تغذیه نگرش های و ریشه ها با که او... قوی و خوب                   شخصیت
 داشتن شما در او... داشتن نگرش قهرمانی... اینها همه جدید است... متفاوت است... زیبا است!!

را فرصت این ما گذاشت... خواهد شما پای جلوی را یادگیری فرصت های انواع همچنان زندگی راه... ادامه                   در
(نمی دانم کنیم... تمرین بسیار را آن خود سریع العبور دنیای در که می شویم مجبور و بیاموزیم را صبر که                    می یابیم

به می کند عوض را خود الین که هستم خودرویی آن همیشه من که می رسد نظر به ترافیک... در که می آید پیش                       چقدر
سپس و... می رود سریعتر حاال قبلی الین همان وای، ای که می شود متوجه لحظه همان و است... سریعتر که                     الینی

آرامش با قصد روی از که شجاعت این داشتن روزانه... شدن آسیاب در استحکام اما... دوباره... و دوباره                    همینطور

توانایی روی از نه می توانم، من که چرا می آورد... تاب را استرس زا شرایط که آرام، روحیه ای با دهیم، نشان                     واکنش
 خود، بلکه به خاطر وجود مسیح در من...

عنوان به را... آن از بخشی تنها کنم... کنترل موقعیتی در را چیز همه بتوانم است ممکن ندرت به که آموخته ام من -                       

می شوند... خارج دهانم از که کلماتی و را، فرمان همچنین و کنم، کنترل را پدال ها می توانم رانندگی، زمان در                     مثال...

اجزاء همه کنترل کنم... کنترل نمی توانم را دیگری ناگهانی کردن عوض الین کنم... کنترل نمی توانم را                  دیگران
و غافلگیری از من می افتد... کار از دارم که مهمی کار به من مسیر در که سوختی پمپ نیست... من دست                       خودرو

و قوی، و خوب شخصیتی دهم، نشان واکنش مثبت نگرشی با که دارم را انتخاب این اما نمی آید... خوشم                     سرخوردگی
 کلمات و اعمالی که تحت تأثیر میوه روح القدس در من شکل گرفته اند.

سالم تصمیم های ارادی طور به بگذارم... کنار را خود بچه بازی های کنم، فخر استرس هایم میان در می توانم                  من
رایگان به که آنچه سخاوت... با محبت ابراز می آزمایند... مرا صبر خوبی به که دیگران... به نسبت حتی                    بگیرم...

 دریافت کرده اید را به رایگان ببخشید!

 افسسیان 4 (2): در کمال فروتنی و مالیمت؛  و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. 

چالش... این از هم این خوب... بسیار بله!... بگذارم؟... شما مقابل در را چالشی پایان در امروز می توانم                    دوستان،

 البته در واقع این را از پولس کپی برداری کرده ام...

هم اکنون ضمن در (که قدیمی... انسان آوردن در به تن از پولس، عملی و ساده دستورالعمل ،(11-15) 3 کولسیان                     در

و هستید جدیدی انسان مسیح در که کنید درک که است رسیده آن زمان است... جدیدی انسان اکنون است، مرده                      نیز

یهودی،  یا یونانی جدید،  انساِن این ١١  در آورید!)... شمار به زنده مسیح عیسی در و مرده گناه به نسبت را                      خود

 ختنه شده یا ختنه ناشده،  َبرَبر یا َسکایی، غالم یا آزاد دیگر معنی ندارد،  بلکه مسیح همه چیز و در همه است.

مالیمت فروتنی،  مهربانی،  شفقت،  به را خویشتن است،  محبوب بسیار و مقّدس که خدا برگزیده قوم همچون                   ١٢  پس

 و صبر ملبس سازید.   

خداوند چنانکه ببخشاید.  را او دارد،  کدورتی دیگری به نسبت کسی چنانچه و باشید بردبار یکدیگر به                   ١٣  نسبت

 شما را بخشود،  شما نیز یکدیگر را ببخشایید.   

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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003011
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003011
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003012
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١۵  صلح می گرداند.  کامل را شما و می پیوندد هم به را چیز همه که کنید بر در را محبت اینها همه روی بر                        ١۴  و

و برید،  سر به صفا و صلح در بدن یک اعضای چون تا شده اید خوانده فرا زیرا باشد،  حکمفرما دلهایتان بر                       مسیح

 شکرگزار باشید.

 

متحول کننده که را محبتی این نکرده اید، تجربه را مسیح در جدید انسان زندگی و هستید ما شنونده امروز اگر هی، **                     
من عیسی ای بخوانید... را دعا این من با کنید... پیروی عیسی از که بگیرید... تصمیم می توانید حاال همین                     است.

مرا لحظه همین در حتی تو محبت بگذار شوم، رویگردان خود روش های از می خواهم کنم، پیروی تو از                    می خواهم

کند... فوران نیز بیرون به من درون از محبت همین بگذار و کن، لبریز خود محبت از مرا سازد،                     متحول
 سپاسگزارم!

 

کاری چنین که دارید را آزادی این شما شود... گذاشته آزمایش بوته به شما صبر دهید اجازه بنابراین... خوب،                     بسیار
نزدیک رابطه ای صبر با اینها من نظر از کنید... بر در را فضایل این جامه دارد... دوست را شما خدا دهید...                       انجام

با باشید... رئوف کنید... درک را دیگران کنید سعی و باشید بخشنده رومیان)... گفته به مدت طوالنی رنج با (یا                      دارند
 دیگران مهربان باشید... مالیم و فروتن...  با صبری که هرگز نمی رنجد .

سیالن من درون محبت گشته ام... بخشوده نیز من که شکلی همان به دیگران بخشش دیگران، ضعف های                  تحمل
این به خود آزادانه تسلیم می دارید) بر گام آن در که است قدرتی آن (محبت است... افضل محبت که چرا                      می کند...

و زندگی شما به که همانطور کند، هدایت را شما قدم های عیسی بگذارید شما... در خدا DNA و محبت متنوع                      مظاهر
در مسیح صبر می خوانیم)... 3:5 2تسالونیکیان در که (آنگونه او استوار بردباری است... بخشیده فراوان                 آزادی

 شما...

می کند. تحمل را چیز همه بار که است پهنی شانه های استحکام! این صبورانه، تاب آوری این مدت، طوالنی رنج                    این

 1قرنتیان 13:7 مسئله را اینگونه بیان می کند...

 7  محبت با همه چیز مدارا می کند،  همواره ایمان دارد،  همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. 

 سپاسگزاریم ای عیسی به خاطر محبت تو... که در من ظهور می کند... صبری که تاب می آورد...

++ 

می نگریم... جهان به آن ورای از که عینکی بررسی این نگرش، بحث در کاوش این در فصل، این در که می کنم                       دعا
نگرشی بسازد... نو از را شما نگرش و سازد، همسو خود با را شما کند، تغذیه را شما روحیه و روح                       روح القدس

باشند... گرفته نشأت اتحاد از که شخصیتی خصوصیات و گشته، جوان دوباره شخصیتی او، روح توسط گشته                   تازه
 دوباره نو گشته، سرشار از زندگی... او این کار را با کمال میل انجام می دهد...

++ 

 هفته آینده کاوش خود را در مسئله محبت الهی و مظاهر گوناگون آن ادامه خواهیم داد.

 

 موضوع برای بحث:  اجتناب از رنج در مقابل فخر در میان استرس ها

 سؤال برای تأمل:  چگونه می توان تاب آوری صبورانه را تمرین کرد؟

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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003014
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003014
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003015
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003015
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003013
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/3/#v51003013


++++ 

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

 اگر بحث امروز ما برای شما مفهوم دار بود...  ممکن است همراه من  دست به دعا بردارید ؟

بزرگتر بسیار تو هستم. که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                      ای
منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می کنم. تسلیم تو به را خود زندگی امروز من هستی، من مشکالت                       از
به را خود راه گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش، من ناجی و ارباب                        گردان،
ترمیم کن، بازسازی کن، تازه و بیا روح القدس ای بازگردان... من به را زندگی امروز و تو، حقیقت بده، نشان                      من
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،

 آماده 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!

++++ 

 

mailto:Hello@belovedchurch.ca

