
 

 

 

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

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

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم

 از اینکه انتخاب کرده اید امروز در کلیسای آنالین BeLoved با ما باشید بسیار خوشحالیم!

 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... امیدواریم که... گردهم آیی امروز
 برای سفر شما ارزشمند باشد... رسیدن به ایمانی عمیقتر... و رابطه ای نزدیکتر با عیسی!

 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... و یا شاید در حال بازدید هستید و به دنبال خانواده ای می گردید که به آن تعلق

 داشته و در آن شرکت کنید... خوش آمدید!... دعای ما این است که امروز، فردا، و دوباره، 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 شرکای خود سپاسگزاری کنیم!... متشکریم به خاطر شراکت همیشگی شما...به
 خاطر سرمایه گذاری شما... وقت شما... استعدادهای شما... و گنجینه شما... تک تک کمک ها و مشارکت های

 شما تغییر ایجاد می کنند. اینها به BeLoved کمک می کنند که مأموریت خود را ادامه دهد... در کنار یکدیگر
 می توانیم عیسی را به معروفیت برسانیم!... در کنار یکدیگر... می توانیم تغییری محسوس ایجاد کنیم... اگر

 عالقه مندید درباره شراکت با ما بیشتر بدانید، با ما از طریق ایمیل در آدرس hello@belovedchurch.ca در
 تماس باشید.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 20)

 چوب پنبه ها، خالی شدن، و لبریز شدن (زندگی سرشار از تقوا)

 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.

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

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

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

ما توانایی بر می کنیم) محاصره آن در را خود که (محیطی گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در که                    نگرش هایی

به من آیا مکالماتی... رفتارهایی، اعمالی، ثمراتی، (چه تولید و ناسالم) یا سالم ضعیف، یا (قوی رشد                   برای
بر مستقیما خود که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند... اثر می افزایم؟) اطرافیانم                  ارزش

 خصوصیات شخصیتی ما اثر می گذارد.

الهی محبت گوناگون مظاهر مسئله به می دهیم... ادامه شخصیتی خصوصیات در کاوش به که                همینطور

مردم به شده نوشته کتابی غالطیان... می شود. گفته انجیل آنها به که کتاب هایی مجموعه در                 می پردازیم...
 غالطیه... توسط پولس رسول که یک بنیانگذار کلیسا، معلم، و نویسنده بود... بیایید دوباره آن را بخوانیم...

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

 و خویشتنداری است.  هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. 

روی از (اطمینانی ایمان طریق از شما... در خداوند، شخصیتی خصوصیات است... الهی محبت درباره ما                  سخن

بزنید... حدس را آن که چیزی نه آگاپه... عشق شرط)... و قید بی لطف الهی، (فیض خداگونه محبتی                    اعتماد)...
چیزی عمودی... دریافت یک می شود، بخشیده خدا جانب از که چیزی بلکه ببینید... را رؤیایش کنید...                  آرزو

 محسوس... هدیه ای رایگان که از اعتماد و اطمینان کامل به محبت الهی او به شما نشأت می گیرد...

او فیض در ما شما!! برای نبردی است!... برده را جنگ او ضمنا صلح... در بلکه نه... دیگر خدا با                      جنگ

آزادانه... می توانم... اکنون هستم!... او محبت الیق که کنم ثابت نیستم مجبور من عالی!... چقدر                 ایستاده ایم...
 زندگی خود را وقف ستایش او کنم!!...

 باور و پذیرش محبت در حالی که ناالیق هستیم نگرش فوق العاده ای است... و... دائمی نیز هست!

ثمر به او الهی محبت از گوناگونی مظاهر درهت این و اربابمان... محبت باغچه در کاشته ای شما... و                    من
 می آرود! من و شما به همراه عیسی در زمین امروز...

در مسیح عیسی بازیگری با شماست... و من در که او الهی محبت طریق از زمین، در مسیح تجلی شما، و                       من
خداوند... از سرچشمه) یا و منبع یک از شده (دریافت شده مشتق خصوصیات و جنبه ها شما!! طریق از و                     شما

 خصوصیات شخصیتی.

با زندگی است... عمل در مهربانی آن میوه که آموختیم... جوانمردی و محبت مخازن درباره گذشته...                  هفته

خالی... فنجانی از نوشیدن کردیم... صحبت خود اول عشق درباره من... در خدا همیشگی حضور از                  آگاهی
با نقص و عیب بی رابطه این در شود... لبریز او فوران کننده محبت از تا است شده طراحی که ما، محبت                       مخزن

که بگیریم... تصمیم می توانیم اما هستند... تضاد در ما طراحی با که می گیریم تصمیماتی اوقات برخی                  عیسی...
خود زندگی من خاطر به او که داشت، دوست مرا اول عیسی که... معنی بدین بیاوریم... یاد به را خود اول                       عشق

اکنون من الهی... محبت و فیض دریافت و ایمان، باور، طریق از تحول، این در ادراک، این در کرد... فدا                      را
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شدن تسلیم این در باشم... داشته قهرمانانه نگرشی می خواهم و است... خالی من محبت مخزن که می کنم                   درک
من داده اید، دست از را گذشته هفته بحث این اگر می گردند... تازه و شده تغذیه او محبت با من ریشه های                      ارادی،

 معتقدم که برای زندگی شما ارزشمند خواهد بود... بعدا آنالین نگاهی به آن داشته باشید.

 امروز... چوب پنبه ها، خالی شدن، و لبریز شدن (زندگی سرشار از تقوا)

است ممکن است... اخالقی تعالی معنی به تقوا ساده، بیان به چیست؟؟ تقوا می رسد... فوق العاده نظر به                   تقوا...

که می کنیم فکر اغلب ما بله... می رسد... غیرممکن نظر به تقریبا این اخالقی؟؟ تعالی بگویید... من مانند نیز                    شما
میوه این می یابیم... خود ایمان ابراز برای دیگر طریقی یا می شویم... منصرف و دارد بستگی ما به صرفا                    مسئله

یک درستکاری... اخالقی، تعالی است... تقوا از مملوء زندگی یک او، الهی محبت مظاهر از یکی                  روح القدس...

عنوان به نتیجه در و می شود، شمرده خوب اخالقی لحاظ از که است خصیصه یا و ویژگی یک اخالقی،                     فضیلت
 پایه و اساس یک زندگی اخالقی برای آن ارزش قائل می شویم.

سعی به رو،  همین از :(5-9) 1 2پطرس در باشید داشته خاطر به اگر آموختیم... اینباره در اندکی گذشته                     هفته

شناخت،  واسطه به شناخت،   ۶  و نیکویی،  واسطه به و آورید بار نیکویی خود ایمان واسطه به تا بکوشید                   تمام

دینداری،  واسطه به دینداری،   ٧  و پایداری،  واسطه به و پایداری،  خویشتنداری،  واسطه به و               خویشتنداری، 

گذاشت نخواهد یابد،  فزونی و باشد شما در اینها چون محبت.   ٨  زیرا برادرانه،  مهِر واسطه به و برادرانه                   مهِر

 در شناخت خداوند ما عیسی مسیح،  بی فایده و بی ثمر باشید. 

به را آنها شما شده اند... کاشته شما وجود اعماق در خوب، ویژگی های و خصایص این اخالقی، فضائل                   این

یاد از نبرده اید، یاد از را خود معصومیت شما که خاطر این به می گوید، 9 آیه چرا؟ دارید... خود در                      فزونی

ارادی طور به شما دارید، یاد به را خود نخستین عشق عمیقا و شده اید... پاک خود گذشته گناهان از که                      نبرده اید
دائمی نگرش این پرمحبت... پدر یک شادی بخش آغوش در و... سازید رها را نفس ارضاء که می کنید                   انتخاب

رسیده انجام به کار به اعتماد با همراه اطمینان (نوعی ایمان... او)... محبت رایگان هدیه به (باور بودن                    تسلیم
 او)... باعث می شود در تالش برای شناخت عمیقتر عیسی مسیح غیرفعال و بی ثمر نباشید...

را آنجال که باری اولین هست... واقعا است... فوق العاده ای چیز اول نگاه در عشق اما نمی دانم... را شما ++                   
ما محبت آمیز رابطه و ما عاشقانه زندگی اما کرد... نخواهم فراموش را آن هرگز دارم... یاد به را کردم                     مالقات

روی از هستیم... آن دنبال به می کنیم... کار آن روی ما اولیه... مالقات آن از فراتر است، شده عمیقتر                     بسیار
محدودیت های درگیر و است این از فراتر بسیار عیسی با ما رابطه می کنیم... تالش رابطه مان توسعه برای                   قصد

از طالق ندارد... وجود تنشی هیچ عیسی... با رابطه در نیست... مواجهند آنها با ما زمینی روابط که                    جسمانی

گمانی و حدس هیچ ارتباطی... محدودیت استرس... کردنی... رها هیچ نیست، آسیبی هیچ ندارد... مفهومی                 مسیح
گل فروشی به عجله با نیستید مجبور کنید... ثابت را خود محبت که نیست این به الزامی هیچ نیست... میان                     در

نهفته او رایگان هدیه در عمیقی طور به حال عین در و سادگی، به این بخرید. عذرخواهی" گل "دسته و                      رفته
عروس برای پرداخت... شما برای خود مرگ با را غرامت بزرگترین او او... عمودی محبت دریافت                  است،

من کمک... دریافت با داریم... مشکل هدایا دریافت با ما از بسیاری سفید! لباس در درخشان و زیبا                    خود...

ناموجه، طور به الهی محبت این دریافت از که را غروری این کنید... رهایش که... کنم تشویق را شما                     می خواهم
 بی دلیل، و حتی ناعادالنه، جلوگیری می کند...

روح وجود طریق از هستند، شما وجود اعماق در که او اخالقی فضائل این او، کاشته های این و... دهیم...                     ادامه

 او در شما... و اکنون خود ذهن مسیح در شما. 1قرنتیان 2
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متضاد محبت اوال... باشید... ترس درگیر است ممکن که شما از برخی برای کنم اشاره نکته ای به می خواهم ++                   
و دست ترس با اگر می برد. میان از را ترس ها همه حقیقتا کامل محبت است... ترس متضاد بلکه نیست...                     نفرت

 پنجه نرم می کنید، با جور و ستم در شرایط و یا روابطتان...

ما خدا.   ١۶  پس در او و است ساکن وی در خدا خداست،  پسر عیسی می کند اقرار که آن :(15-19) 4                     1یوحنا

ساکن محبت در که کسی و است محبت داریم. خدا اعتماد آن به و شناخته ایم دارد ما به خدا که را                       محبتی

داوری روز در تا است رسیده کمال به ما میان در این چنین او.   ١٧  محبت در خدا و است ساکن خدا در                      است، 

محبِت بلکه نیست،  ترس محبْت او هست.   ١٨  در که همان گونه ایم دنیا این در ما زیرا باشیم،  داشته                 اطمینان

به محبت در می ترسد،  که کسی و می گیرد سرچشمه مکافات از ترس زیرا می راند؛  بیرون را ترس                   کامل

 کمال نرسیده است. ١٩  ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.

تو از عیسی، "ای بردارید... دعا به دست من با است ممکن بوده اید... مواجه آن با که است چیزی ترس                      اگر

به محبت این می بیند، مرا درون تو محبت است... کامل تو محبت تو... محبت رایگان هدیه خاطر به                    سپاسگزاریم

دوست مرا که می دانم من است... رایگان هدیه ای بلکه نمی گردد... موجه من اعمال با نیست، آوردنی                  دست
اینکه از ممنونم سپاسگزارم، تو محبت خاطر به هستم. تو محبت مورد که می گویند من به تو کلمات                    داری،

 می توانم به محبتی که به من داری اعتماد کنم...".

ارزش درباره دروغ هایی خودمان... ذهن درون حتی می دهیم... فرا گوش دروغ ها به ما اوقات، بسیاری                 ببینید

ذهنی فضای مسیح... پیروان ای می گویم... دوباره خود... آینده درباره خود، گذشته اشتباهات درباره                خود،
ترس نیستند... عیسی طرف از دروغ ها این نمی آورد... بار به ترس هرگز محبت کنید... رد را دروغ ها                   اینگونه

خدا کلمات با آیا می کنم... بررسی را فکر آن ابتدا من است... این می کنم من که کاری است... مرتبط مجازات                      با
اگر می آیند... شمار به گناه یا و مرده، اعمال نفس، ارضاء من، رفتارهای و اعمال آیا هست... همسو من                     برای

که این نیست ... کردن گناه به ادامه برای مجوزی معنی به الهی فیض کن... توبه شو... متوقف است...                    چنین

رفتارهای و اعمال، تصمیمات، انتخاب ها، در که بگیر تازه ای تصمیم است... مرگ گناه ثمره است!                 دیوانگی
یا و مرده، اعمال گناه، که اگر ارضاءکننده... خود نفس از پیروی عوض در کنی... پیروی عیسی از                    خود

به و بگیر... اسارت به را آنها بیانداز، بیرون را ترس از مملوء افکار آن پس نمی آید... شمار به                     ارضاءنفس
مسیح مهربان روح از مملوء من ندارد... من بر تسلطی هیچ ترس کن... اعتماد دارد تو برای عیسی که                     محبتی

وحشت... ترس... از شده خشک است... پنبه ای چوب مانند ترس می گیرم... نیرو آن از و هستم من                   در

و رفتارها انواع باعث ترس نمی تراود... بیرون به درونمان از محبت می ترسیم... که وقتی ما                 اضطراب...
قرار مضیقه در نیز را ما اطرافیان اغلب بلکه می کنند، جلوداری ما آزادانه زندگی از تنها نه که می گردد                     اعمالی

به که ما، شکرگزارانه واکنش طریق از را ما فوران کننده محبت این آنها که می کند جلوگیری این از                    می دهد...
شما قلب از را ترس دهید اجازه کامل کننده و کامل محبت این به کنند... تجربه اوست، محبت گذاشتن                    نمایش

 براند...

در یکدیگر به محبت با که است چیزی هر معنی به عمال که اخالقی، قوانین از ارادی طبعیت عدم یا (و                       گناه

تولید موجب که می دهید انجام که (کارهایی مرده اعمال و داد) نشان ما به عظیم محبتی او که چرا است،                      تضاد
نگرشی تقوا، از سرشار زندگی یک اما می کنند... خالی زندگی از را شما اینها نمی شوند)... زندگی                  دوباره

و اینجا، لحظه، این در باشید، قهرمان بتوانید می شود باعث که است زندگی بخش و سرشار،                 فوران کننده،

می کند... راهنمایی را شما می زند... عمل به دست شما طریق از می کند... پر را شما او اخالقی تعالی                    دوباره...
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آنچه مانند است اخالقی فضایل معنی به تقوی می کند... هدایت را شما رفتارهای و اعمال نتیجه در و شما                     افکار
 در 2پطرس 1 خواندیم... نیکویی، شناخت، خویشتنداری، پایداری، دینداری، بخشش، و محبت بی پایان.

 چوب پنبه ها، خالی شدن، و لبریز شدن... بیایید بخوانیم...

 یوحنا 15 (12-1): «من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است.

تاک من می گوید، اینجا در مقابل در و است، اسرائیل ملت باستانی سمبل که می گوید، سخن تاک از عیسی -                    
 حقیقی هستم. ما تنها در او ریشه داریم، و در او... میوه خدا را به ثمر خواهیم نشاند.

تا می کند َهَرس را آن آورد،  میوه که شاخه ای هر و می کند،  قطع را آن نیاورد،  میوه که من در شاخه ای                       ٢  هر

 بیشتر میوه آورد.   ٣  شما هم اکنون به سبب کالمی که به شما گفته ام،  پاک هستید.

شاخه هایی نداشته اند... سکونت تاک آن در کامال نیز ابتدا از می شوند قطع که شاخه هایی من... در شاخه ای هر -                   

هرس کلمه او. کالم طریق از هم آن و شوند)، قطع کردن هرس در اینکه (نه می گردند پاک می دهند میوه                      که
خداوند کالم توسط دهد میوه که را شاخه ای هر او است... کردن پاک معنی همان به باستان یونان زبان در                      کردن

رها و کرده محکوم را گناه چگونه که آموخت خواهید مقدس، متون خواندن کالم، خواندن با می سازد...                   پاک

برای کرد، خواهید رشد شما او)، کامل و نیک اهداف برای گشته (جدا بود خواهد شما الهام بخش تقدس                    سازید،
ترجمه ها برخی می کند"، "بلند را آن او نیاورد... میوه که شاخه ای هر شد... خواهید نیرومند پیروزی به                   رسیدن

"بلند زمین روی از را بی ثمر شاخه های پدر که است این اینجا در بحث مورد ایده می کند"... "قطع                    می گویند
میوه هایش مثل تولید به است، باغبان که شما پدر دهند... میوه و باشند خورشید نور معرض در بیشتر تا                     می کند"،

شما و می تاباند... شما بر را خود محبت و نور می کند، تغذیه می کند، بلند را شما او می دهد... اهمیت شما                      توسط
 میوه بیشتری می دهید...

شما نماند،  تاک در اگر آورد میوه خود از نمی تواند شاخه چنانکه می مانم.  شما در نیز من و بمانید،  من                      ۴  در

و می ماند من در که کسی آن.  شاخه های شما و هستم تاک نمانید. ۵   «من من در اگر آورید میوه نمی توانید                     نیز

 من در او،  میوه بسیار می آورد؛  زیرا جدا از من،  هیچ نمی توانید کرد.

جلوداری آن از نمی توان درخت به بودن متصل با اما است... غیرممکن درخت در ماندن بدون میوه تولید -                   
کاشته که نیست سایه شان و ظاهرشان خاطر به تنها میوه درختان دهد... میوه که است این شاخه از هدف                     کرد...

آن میوه از تا... می دهد آب و می کند رسیدگی آنها به و می کارد را درختان و می گذارد زمان باغبان                     می شوند...

هدف که است دانه هایی حاوی میوه هر که چرا می شوند... مثل تولید به منجر ذاتی طور به میوه ها و ببرد...                      لذت
 از آنها تولید میوه بیشتر است...

را خشکیده شاخه های می شود.  خشک و می اندازند دورش که است شاخه ای همچون نماند،  من در کسی                  ۶  اگر

 گرد می آورند و در آتش افکنده،  می سوزانند. 

را شما دوستان است... تأسف مایه و دردناک حالتی نیز هم اکنون و همینجا مسیح، بدون حالتی در زندگی -                   
 تشویق می کنم که انتخاب کنید در او بمانید، همانطور که او نیز آزادانه در دسترس است که در شما بماند...

 ٧  اگر در من بمانید و کالم من در شما بماند،  هرآنچه می خواهید،  درخواست کنید که برآورده خواهد شد. 

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/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/15/#v43015002
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اجابت ما خواسته های و دعاها که دید خواهیم است... عیسی در ماندن مزیت های از یکی شده مستجاب دعاهای -                   
 می شوند... با اراده او هماهنگ خواهیم بود... چرا که شما در او هستید و او در شما!

 ٨  جالل پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید؛  و این گونه شاگرد من خواهید شد.

و خداوند جالل آن هدف کل نیست... انسان ستایش خاطر به است... پدر جالل پرثمر، زندگی یک از هدف -                    
 پادشاهی اوست.

بمانید.   ١٠  اگر من محبت در داشته ام؛  دوست را شما نیز من است،  داشته دوست مرا پدر که                  ٩   «همان گونه

او محبت در و داشته ام نگاه را خود پدر احکام من چنانکه ماند؛  خواهید من محبت در دارید،  نگاه مرا                      احکام

 می مانم. 

محبت در که زمانی داشت ... خواهید نگاه مرا احکام شما دارند. یکدیگر با نزدیکی ارتباط بودن مطیع و محبت -                    

 من بمانید، و محبت من در شما بماند.

که است این من ١٢   «حکم شود. کامل شما شادی و باشد شما در من شادی تا گفتم شما به را سخنان                       ١١  این

 یکدیگر را محبت کنید،  چنانکه من شما را محبت کرده ام. 

خالی را شما و می آورند، بند را شما راه پنبه چوب مثل که چیزهایی به کنید، رسیدگی آنها به کنید،                      رهایشان
از سرشار قلبتان و رفت، خواهید راه مطیعانه دارد... حضور شما در او محبت بمانید، خدا محبت در                    می کنند...

  شادی خواهد بود... زندگی شما برای همیشه از محبت او تغذیه خواهد گشت.

ما و نیستند راضی کننده مرده اعمال و گناه است... مسیح پیرو یک برای مصیبت بار حالتی اطاعت از رفتن                    طفره

می شود... لوله کشی هایتان آمدن بند و اضطراب، شدن، خشک شدن، دوقطبی به منجر ترس و می کنند، خالی                  را

اعتماد... و اطمینان با یافته، آسایش بمانید... شما در او محبت حضور در کنید... انتخاب را شادی عوض...                    در

 یک زندگی سرشار از تقوا... میوه متعالی او تولید گشته در شما و از طریق شما.

صبر غالب،  آرامش کننده،  فوران شادی آن:  گوناگون مظاهر تمام با است الهی محبت شما در روح ثمره                    اّما

 تاب آور،  مهربانی در عمل،  زندگی سرشار از تقوا... و هفته آینده... ایمان پیروز است.

با شما رابطه و شما... مالی مسائل شما... سالمتی شما... خانواده برای کرد... خواهیم دعا شما برای اکنون                    هی،
نیست... مذهب شبیه عیسی با رابطه نمی شناسید... خود رهبر و آمرزنده عنوان به را عیسی شما اگر                   عیسی...

زندگی... و محبت رایگان و ساده هدیه دارد... ما برای این از بهتر مراتب به مسیری او کشت... را عیسی                      مذهب

کمال و تمام آمرزش به که باشید، عیسی پیرو که کنید انتخاب سادگی به می توانید من، با همراه امروز نیز                      شما
 گناهان او باور داشته باشید، و انتخاب کنید که محبت او را بپذیرید... تسلیم به رابطه ای متحول کننده با او...

 اگر شما اینگونه هستید... ممکن است این دعا را با من بخوانید:

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

 می خواهم به من کمک کنی که آماده باشم تا امروز فرد دیگری را از محبت تو تازه گردانم.
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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/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/15/#v43015012


 سپاسگزارم ای عیسی!

+++ 

 آنجال:

 - اگر امروز این دعا را با من خواندید، دوست داریم که به ما خبر دهید تا این تصمیم را با شما جشن بگیریم.

شما با می خواهیم ما کنید؟ مطلع را ما و فرستاده Hello@belovedchurch.ca به کوتاه ایمیلی است ممکن -                 
 جشن بگیریم، شما را تشویق کنیم، منابع خود را در اختیار شما قرار دهیم، و در این سفر با شما همراه شویم.

ابراز علنی طور به را عیسی از پیروی برای خود تصمیم عیسی، در شدن تعمید غسل با می خواهید اگر -                    
 کنید!... ما را مطلع سازید...

 و در پایان...

طریق از که می کنیم تشویق را شما قدرتمندتر... روابطی و عمیقتر ایمانی به رسیدن جهت در شما به کمک                     برای

در کار... محل در خانه... در خود... کوچک گروه های در بنابراین کنید... ایجاد آموختن برای فرصتی                  مباحثه
 کلیسای کوچک خود... موضوع این هفته این است...

 موضوع برای بحث:  چوب پنبه ها و خالی شدن در مقابل محبت فوران کننده

 سؤال برای تأمل:  یوحنا 15 (10-9)... چه ارتباط نزدیکی بین محبت و اطاعت وجود دارد؟

 

 از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم!

برای امروز که باشید داشته خاطر به است ممکن می شوید... متحول عیسی محبت این توسط که                  همینطور

 شخصی دیگر نیز فروشنده امید باشید؟
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