
 

 

 

 سالم!... دوستان... اقوام... و همه شمایی که در کلیسای کوچک خود هستید...

 و برای آنهایی که امروز تازه به ما پیوسته اند... بی صبرانه منتظریم شما را مالقات کنیم!... خوش آمدید!

 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 به عیسی دست یابید... برای امید و شفایابی... خوشحالیم که اینجا هستید و...

 دعای ما امروز این است که هریک از شما... چه تازه وارد باشید و در حال بازدید... عضو تازه ای از خانواده... و چه

 یک عضو قدیمی... در BeLoved... ما به دور عیسی متمرکز هستیم... در یک اجتماع... در عبادت... و در
 مأموریت... ما خانواده ای روحانی هستیم، به رهبری مردم عادی، که در یک اجتماع مسیحی به طور روزمره زندگی

 می کنند، که در مأموریت عیسی هستند، در محله ها، محل های کار، مدرسه ها... یک شبکه، یک مجموعه!

 امید ما برای شما این است که... گردهم آیی امروز برای سفر شما ارزشمند باشد... رسیدن به ایمانی عمیقتر... و

 رابطه ای نزدیکتر با عیسی!

 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... مأموریت نجات عیسی...

 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 21)

 محبتی دگرگون کننده (ایمان پیروز)

 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.



آن پایه بر ما زندگی که نگرشی هر که آموخته ایم نهایت در دیگر... بسیاری زندگی در هم و من خود زندگی در                        هم
نه ما... فردی ویژگی های ما، شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است...                    استوار

 تنها به شدت بر زندگی ما اثر می گذارند، بلکه زندگی اطرافیانمان را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

سمت به سفرتان از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                        من

شما... خالق خداوند، که دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند،                    شناخت
از فراتر است زندگی نوعی معنی به این کنید... زندگی طبیعی ماوراء شکل به تا است کرده طراحی را                     شما

 توانایی های انسانی ما.

شخصیتی، خصوصیات و ماست، شخصیت درخت خود است، آن ریشه های ما نگرش درخت... یک تمثیل قالب                  در

محاصره آن در را خود که (محیطی گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در که نگرش هایی هستند... درخت                   میوه های

رفتارهایی، اعمالی، ثمراتی، (چه تولید و ناسالم) یا سالم ضعیف، یا (قوی رشد برای ما توانایی بر                   می کنیم)

که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند... اثر می افزایم؟) اطرافیانم ارزش به من آیا                   مکالماتی...

 خود مستقیما بر خصوصیات شخصیتی ما اثر می گذارد.

مباحث از سری این در ما کنید... یادداشت را این همراهتان گوشی در یا و دارید، دسترس در قلمی و کاغذ اگر **                       

قهرمانی نگرش سازنده اجزاء دوباره و بازگشته عقب به بخواهند برخی است ممکن اکنون، و رفته ایم... پیش                   بسیار

در مباحث این از کدام هر داشت... خواهیم اشاره ای سرفصل ها برخی به اینجا در بنابراین کنند... بررسی                   را

 کانال های رسانه ای BeLoved در دسترس هستند.

چگونه های و چیزی ها، چه چراها، درباره کامل توضیحات می شود، شروع 6 تا 2 شماره های در نگرش بحث -                  

 نگرش های مختلف.

می تواند چگونه است، شده ساخته چه از چیست، شخصیت می گردد، شروع  13 تا 7 شماره های مباحث در شخصیت -                   

 سالم و قوی باشد؟

مشتق خصوصیات و جنبه ها است. شده شروع 14 شماره از که شخصیتی خصوصیات در کاوش اخیر... بحث و -                   

در الهی) (محبت او روح میوه تولید مسیح... در شده کاشته گشته، تازه گشته، همسو یافته، تازه شکل فرد... از                      شده

 شما...

 

کارهای برخی به نیاز که می کنید حس کار اینجای در شاید یا و داده اید... دست از را گذشته مباحث این از برخی                        اگر

در که ترس هایی شاید یا و سردرگمی... تردیدها، برخی حتی شاید نگرش ها... برخی ریشه ای، تغییرات است،                  اساسی

این به باید ببینم... کن صبر هی بگوییم... می توانیم که است لحظات اینگونه در می شوند... برانگیخته مباحث این                    طی

نو از را چیزی که وقتی اغلب کرد... رسیدگی رفتارها، این ترس ها، این ناامنی ها، حس این افکار، این                    احساسات،

شروع اوقات برخی می آوریم، بهانه اوقات برخی روح القدس... تعالیم تحت می کنیم، طی را پروسه این و                  می آموزیم،

گردند... عیسی تسلیم می توانند که هستند دفاعی مکانیسم های اینها می کنیم... حمله حتی یا و می کنیم... خود از دفاع                    به

دوش به را سنگین یوغ است، راهبر او هستید، او یوغ زیر شما بکشد... دوش به را سنگین بار این او                       بگذارید

یادگیری... این در می گویی؟ چه من به لحظه این در کنید... سؤال روح القدس از می کند... رهبری را شما                    می کشد،

حال در آموختن، حال در هستم، دریافت حال در آیا است... خود نگرش از بودن آگاه مسئله تو... نقش تو،                      برای

 رشد... و یا من... در حال دفاع کردن، حمله کردن، فرار کردن، پنهان شدن، و غیره هستم...



پریشانی، نگرش نگیریم ... خود به را قربانی یک نگرش که... می کنم خاطرنشان همچنان مباحث، از سری این                   در

با مقصد به رسیدن برای کمال، به رسیدن برای تالش هستند، فردی ایده آل های بر مبتنی نگرش ها این                   بی اهمیتی...

شدن، همسو دوباره از... پروسه ای است... پروسه یک قهرمانی نگرش داشتن عوض... در خویش... قدرت بر                  تکیه

 تازه گشتن، بازسازی شدن، ترمیم شدن... این کار توسط مسیح کامل می گردد...

روی از دوما... و بیاوریم... باور او الهی محبت به اوال اینکه به ماست، انتخاب در او... با شدن شریک چگونگی -                      

به دادن اجازه کنترل... به خود نیاز کردن رها داشتن)... ایمان می گویند این (به شویم تسلیم اطمینان و اعتماد با                      اراده،

شما توانایی عیسی مربی سبک. باری و آسان، یوغی رساند... انجام به ما در را خود نقص و عیب بی کارهای که                        او

 برای زندگی آنگونه که او طراحی کرده است را کامل می کند.

در و شما... در محسوس تغییری ایجاد شما... طریق از بودن او خوبی شاهد نیروبخش... روح القدس با... همراه -                   

بهره مند شما در او توسط شده تولید مغذی و خوش طعم میوه از شما، همچون که دیگرانی دیگر... افراد                    بسیاری

 می گردند... سپاسگزاریم ای عیسی!

 

پرداخت... خواهیم الهی محبت گوناگون مظاهر بررسی به شخصیتی... خصوصیات در خود کاوش ادامه در                 امروز
رسول پولس توسط غالطیه... مردم به شده نوشته کتابی غالطیان... می نامیم. انجیل را آنها که کتاب هایی مجموعه                   در

 که یک چادردوز و بنیانگذار کلیسا، معلم، نویسنده، و کارگشا 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. 

 

اینجا در عیسی که تاک... درخت در ماندن آموختیم... شدن لبریز و شدن، خالی چوب پنبه ها، درباره گذشته...                   هفته

با است... رابطه یک این صمیمی... حالتی با چگونه؟ می ماند... ما در او که همانگونه می مانیم او در ما است...                      تاک

به که عمودی... دریافت یک رایگان... هدیه ای است... شده ریخته شما در که شما، در روح القدس همیشگی                   حضور

 درون زندگی شما فوران می کند... خود DNA خدا... محبت...

رها شما شده... خریداری شده... پذیرفته فرزندی به خدا... فرزندان از یکی عنوان به شما... برای سریع... نکته ای -                   

تازه شده اید... تغذیه گشته اید... بلند شده اید... پاک بلکه نشده اید... قطع درخت از نیستید... شده جدا نیستید...                  شده

 گشته اید... نو گشته اید... عیسی به شما محبت دارد!

در که است این سرنوشتشان می کنند... زندگی مسیح بدون حالتی در اکنون و اینجا و نمی مانند... تاک در که آنهایی -                     

است این عیسی خواسته نیست... خدا نقشه این اما... تار... و تیره سرنوشتی و زندگی کنند... زندگی مسیح بدون                     ابدیت

 که همگان او را بشناسند و در رابطه ای سالم با او باشند...

یک از می کنند... خالی را ما فنجان می آورند، بند را ما فوران چوب پنبه مانند که هستند چیزهایی اوقات... گاهی و... -                     

شخصیت و نگرش آن منشأ اغلب (نکته... می کنند... جلوداری روح و قلب در فوران کننده شادی با سالم                   زندگی

و من کند... ایجاد واقعی تغییری می تواند شود... ریخته ما در که وقتی او... تقوای او... اخالقی تعالی اما...                     ماست)...

به نه شدنی... خالی و چوب پنبه هیچ بی (تسلیم)... شود برقرار جریان دهیم اجازه که می کنیم... انتخاب که ماییم                     شما...

و ضعیف شخصیت یا و (نگرش ها مرده... اعمال این چیزها... این همه به نه سمی... محیط های به نه خالی...                     فنجان
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که او ویژگی های و خصوصیات به می گوییم، بله او تقوای به عوض در نیستند... زندگی بخش که نگرش هایی                   منفی)...

 از لحاظ اخالقی خوب و متعالی هستند...

ساده پاسخ است؟؟ شکلی چه این می گویید می گردد... اطاعت به منجر که گفتیم... سخن تاک در ماندن درباره                    بنابراین

محبت را شما من چنانکه کنید،  محبت را یکدیگر که است این من «حکم :(12-14) 15 یوحنا است... این                     آن

من کند.   ١۴  دوستان فدا دوستانش راه در را خود جان کسی که ندارد وجود این از بزرگتر                  کرده ام.   ١٣  محبتی

 شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم،  انجام دهید. 

عمیقا را "یکدیگر آزادانه... می توانیم آزادی... رایگان هدیه در کنم... کاری چنین که دارم را آزادی این من که چون -                     

 محبت کنیم"... "همانگونه که او ما را محبت کرده است!".

دیگران که پادشاهی، ایده آل این پذیرش است!... تو به راجع زیادی مقدار و من به راجع اندکی مسئله نگرش، این در -                      

نمایش به را محبتی چنان و گذاشته جای بر ما برای را الگو این عیسی کنیم... قهرمان به تبدیل خود جای به                        را

متحول کننده که الهی محبتی او... توسط شده تعیین سرنوشت در مطیعانه زندگی پدر... با اتحاد در بودن                   گذاشت...

 است.

 

 و اکنون برای امروز... به یکی از مظاهر محبت الهی می پردازیم...  ایمان پیروز ...

از صرفنظر است همیشگی که وفاداری نوعی سرسپردگی... حتی بودن، وفادار ویژگی وفاداری... ایمان، از بودن                  پر

 شرایط...

طریق از می کنید دریافت خدا جانب از را وفاداری چجور که کنید درک باید ابتدا پیروز... ایمان مفهوم درک                     برای

 باور به محبت او...

بگوید... دروغ نمی تواند خدا می کند... وفا خود وعده های به همیشه او است... اعتماد قابل است... وفادار خدا **                  

طراحی شما می یابد... ظهور شما طریق از و شما در که او الهی محبت میوه در و کرد... تکیه او به کامال                        می توان

 شده اید تا مظهر ایمان پیروز باشید... لرزش ناپذیر... بی دریغ... شجاع... بی امان... ثابت قدم...

 من قبال مسئله را توضیح داده ام... ایمان داشتن... صرفا به معنی زندگی کردن با اطمینانی پراعتماد به عیسی است!

 ایمان (این اطمینان همراه با اعتماد) پیروز... به شکل موارد زیر ظهور می یابد و یا آشکار می شود:

بدون خویشتن... کامل وقف روح... و ذهن، قلب، در جا... بر پا انتخاب یک است... درونی عملی که تعهد؛ -                    

 سازش...

می دهد... تبل صدای و است خالی تو نباشد ... محبت آن انگیزه که ایمانی می آید... محبت از پیروز ایمان این انگیزه -                     

 عمر کوتاهی دارد... شبیه فریب به نظر می رسد، تقلبی... به هیچ وجه جذاب نیست و غیر اصیل است...

شده) مهار مرج و (هرج غالب آرامش و (استحکام)... تاب آور صبر کنار... در برابر طور به پیروز ایمان و... -                    

ایمانی تولید به منجر و می دهند... توسعه شما در را استواری و تاب آوری، تحمل، اینها دو هر که دارد...                     حضور

 می گردند که پیروز است...
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 چه چیزی ایمان پیروز را رشد می دهد؟

زمان ببرید... لذت او با رابطه در بودن از بزنید، حرف خدا با اینباره... در نکته چند است... فوق العاده ای سؤال ...                     

(انتخاب های کنید توبه بخواهید... کمک او از مواجهید آنها با که مشکالتی در کنید... تقویت را رابطه تان                   بگذارید...

کنید... تأمل او حقایق درباره باشید... پرورش یافته شده، تازه شده، پاک شده، شسته او زنده کالم از دهید)... انجام                     تازه

در او عروس با و... کنید... بررسی شده اند نوشته روح القدس از الهام با که را کتاب هایی مجموعه  او...                    وعده های

نخواهد ما در پدر محبت یکدیگر... به محبت بدون کنید... ابراز یکدیگر به او برای را خود محبت باشید...                     رابطه

 بود... حضور همیشگی محبت او در شما، برای شما، و از طریق شما فوران خواهد کرد و ظهور خواهد یافت.

دل گرمی هایی ما به گوید، ترک را خاکی زمین این او فانی جسم آنکه از پیش شود... مصلوب آنکه از پیش عیسی، **                      

عیسی او بود... همراه عیسی با که عینی شاهدی و بود، ماهیگیر یک یوحنا است... نوشته اینباره در یوحنا                     می دهد...

من در تا گفتم شما به را اینها :(33) 16 یوحنا در... می کند، بیان اینچنین را عیسی کلمات یوحنا داشت... دوست                       را

 آرامش داشته باشید.  در دنیا برای شما زحمت خواهد بود؛  اّما دْل قوی دارید،  زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. » 

یک از که آرامشی عیسی... در دیگر... جای هیچ نه می شود، یافت او در تنها باشید، داشته می توانید که آرامشی                      این

خداوند مقابل در عیسی که آرامشی آن، از مهمتر اما شرایط... از صرفنظر آرامشی است... فراتر ساده آسودگی                    حس

داریم... آرامش خدا در عیسی طریق از اکنون ما ایمان... این توسط شما و من گشتن موجه است... بوده آن                      واسطه

خداوند و ما متحدکننده تنها است... گشوده آن برای را راه عیسی که آرامشی این اینکه سپس و ...(5:1                     (رومیان

 نیست، بلکه متحدکننده ما با یکدیگر نیز هست... هیچ دیواری ما را از یکدیگر جدا نمی سازد... چه افقی چه عمودی!

توخالی ایمانی سندیتی، یا و تأییدی، مدرکی، هیچ بی باشد، بی اساس که ایمانی که می دانیم... دو هر شما و من                      ببینید،

متقابل وفاداری کردن... برقرار ارتباط برای ما انسانی روش های اساس بر ربود... خواهد شما از را آرامش و                    بوده

و ایمان از سرشار محبت از دوطرفه خیابانی داشتن بدون می سازد... را سالم و قوی رابطه یک که است                     چیزی

از برخی تنها اینها نفرت... خشم، درماندگی، ناامنی، نگرانی، داشت... نخواهد وجود آرامشی ارتباط...                برقراری

 احساساتی هستند که در این طبیعت خاکی با آنها دست و پنجه نرم خواهیم کرد...

بین گشت پلی به تبدیل کشید... دوش بر را گناهان تاوان است... داده انجام را کارها همه عیسی روحانی... لحاظ از                       اما

او، محبت به... شما رضایت و باور شما... و کرد... برقرار صلح خدا با شما و من برای او (واسطه)... خداوند و                        شما

است، اعتماد قابل است، حقیقی که محبتی بله... هست؟... هم این از بیشتر گفتی، چه و گشته... برقرار صلح این                      برای

شما نمی تواند چیز هیچ او... به اعتماد... و می کند... ایجاد اطمینان شما در می بخشد... آسایش شما به که است...                     پیروز

هیچ شاهنشاهی، هیچ قدرتی، هیچ سازد... دور او محبت از را شما نمی تواند چیز هیچ برباید... او دستان از                     را

 انسانی، نمی تواند وفاداری او به شما را از بین ببرد... و در این امنیت و اتحاد... ایمانی است که پیروز می گردد!!...

و مرگ بر پیروز قهرمان! یک فاتح... یک عنوان به بلکه ناامیدی، و یأس یا و ترس با نه رفت، صلیب بر عیسی **                        

روح القدس طریق از شما و من در را پیروز و شجاع ایمانی که پیروزی یک نمی کند... رها اما کرد عروج او                       جهنم...

 به وجود می آورد...

عنوان به را پیروز ایمان که است غیرممکن تقریبا نکنید... درک را خود به نسبت خدا وفاداری که زمانی تا                      ببینید،

و نفس پی در نساختن، محافظ و دیوار شما... طریق از و شما... در پیروز ایمان کنید... درک او الهی محبت                       مظهر

خالءها، کردن پر برای تالش هایی ممکن، طریق هر به آرامش یافتن برای نکردن تالش نبودن،                 ارضاءنفس

شما در را تاب آوری صبر و غالب آرامش چنان آزاد... اراده با او محبت عمودی دریافت تنها اما موقتی...                     راه حل های



شما برای دنیا در " زندگیتان... طی در می یابی"... آسایش من در که حالی در بزرگ "اطمینانی برساند... ثبات                     به

 زحمت خواهد بود؛  اّما دْل قوی دارید،  زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. ".

ممکن... عواقب وجود با چالش ها، وجود با درست، انتخاب انجام قدرت است، داشتن استقامت قدرت معنی به                   شجاعت

برابر در می آورد، تاب ترس برابر در شجاعت است)... داده را آنها وعده او ضمن در (که مشکالت وجود                     با

 مشکالت... در این دنیا... با این وجود چنان آرامش و سکون عظیمی در عیسی هست.

وجود این با می روند، میان از روزی مخالفت ها، شما، کنونی دیوارهای شما، کنونی مبارزات شما، کنونی                  مشکالت

شود... ریخته شما در که خداوند محبت اما... کردن... فتح برای تازه قلمرویی بود، خواهد تازه ای مشکالت                   همیشه

وفاداری است... قدرتمندتر مخالفی نیروی هر از داد خواهد نشان که بود... خواهد شما در خدا متقاعدکننده الهی                    محبت

 پیروز او به شما... و در شما... پیروز خواهد بود!

دارم... اطمینان گشته ام، متقاعد من شده ام. قانع من نمی سازد... جدا او محبت از مرا چیز هیچ که گشته ام متقاعد                     من

 اعتماد دارم... و این اتحاد با مسیح پیروز می گردد، و بر من تأثیری حقیقی می گذارد...

صرفا کنم... خالص مسئله این از را شما می خواهم هستیم... خدا به خود محبت اثبات درگیر هم هنوز ما از                      بسیاری

هدیه زیبایی، به کنید... کسب را آن نمی توانید آورید... دستش به داشتن را آن لیاقت با نمی توانید کنید... دریافت را                      آن

مرا حقیقتا که محبتی عیسی... با همکاری و همراهی به شده اید، فراخوانده رابطه ای به شما است... محبت                   رایگان

از ناگهانی نسبتا است، بیولوژیک پروسه یک که دگردیسی طی که پروانه، یک مثل می سازد... متحول می دهد،                   تغییر

من شده... دگرگون گشته... نو می کنند... تغییر دیگر قابلیت های و ساختار با چیزی به است بوده تولد موقع که                     چیزی

این گشته اید، نو شما است... تشخیص قابل کامال است، مشهود کامال دگرگون کننده! محبتی او... محبت توسط شما...                   و

 شروعی تازه است!

مسیْح در نیست،   ٢  زیرا محکومیتی هیچ دیگر هستند،  عیسی مسیْح در که آنان برای اکنون پس :(1-2) 8                   رومیان

 عیسی،  قانوِن روِح حیاْت مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛

است.   ٧ سالمتی و حیات دارد،  قرار روح حاکمیِت در که فکری طرز اّما است،  مرگ نفسانی،  انساِن فکر                   ۶  طرز

   زیرا طرز فکر انساِن نفسانی با خدا دشمنی می ورزد،  چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد و نمی تواند هم ببرد،

در بلکه َنْفس،  حاکمیِت در نه شما ٩  اّما سازند. خشنود را خدا هستند،  نمی توانند َنْفس حاکمیِت در که کسانی                    ٨  و

آِن از او باشد،  نداشته را مسیح روِح کسی اگر و باشد.  ساکن شما در خدا روح اگر البته دارید،  قرار روح                        حاکمیِت

شده اید،  شمرده پارسا چون اّما است،  مرده گناه علت به شما بدن هرچند شماست،  در مسیح اگر نیست.   ١٠  اّما                    مسیح

مسیح که او باشد،  ساکن شما در برخیزانید مردگان از را عیسی که او روح اگر است.   ١١  و حیات شما برای                      روح

انجام خود روح واسطه به را این او بخشید.  خواهد حیات نیز شما فانی بدنهای به حتی برخیزانید،  مردگان از                      را

 خواهد داد که در شما ساکن است. 

 آنچه که مرده بود اکنون زنده گشته است... سپس... پولس شروع به صحبت درباره محکومیت می کند...
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مسیْح کند؟  محکومشان که می شمارد!   ٣۴  کیست پارسا را آنها که خداست کند؟  متهم را خدا برگزیدگان که                  ٣٣  کیست

که می کند!   ٣۵  کیست شفاعت ما برای که اوست خداست،  راست دست به و شد نیز برخیزانیده بلکه مرد،  که                    عیسی

 ما را از محبت مسیح جدا سازد؟  سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ 

 عجب ایمان پیروزی که در من و شما کاشته شده است... این میوه روح القدس... محبت قادر مطلق بی هیچ مانعی...

 و سپس پولس این آشکارسازی باشکوه را اینگونه به پایان می برد...

نه آینده،  چیزهای نه و حال چیزهای نه ریاستها،  نه و فرشتگان نه زندگی،  نه و مرگ نه که دارم یقین                       ٣٨  زیرا

خدا محبت از را ما بود نخواهد قادر خلقت،  تمامی در دیگر چیز هیچ نه و پستی،  نه و بلندی نه قدرتی،   ٣٩  و                        هیچ

 که در خداوند ما مسیْح عیسی است،  جدا سازد. 

من شما... پراعتماد اطمینان با گشته موجه شما، در شده سرمایه گذاری شما... در روح القدس میوه دوستان...                  هی

رسیده انجام به کار خاطر به بلکه من... خاطر به نه بود... خواهم پیروز ایمان، در که... گشته ام متقاعد که...                      معتقدم

 او برای من و در من!!!

دگرگون کننده محبت این توسط که وقتی کند... درک می گوید لحظه این در روح که را آنچه کسی که می کنم                     دعا

 متحول شوید... ایمان در شما پیروز خواهد گشت! این همان زندگی تازه و شگفت انگیز در روح است!

کاشته شما وجود اعماق در خوب، ویژگی های و خصایص این اخالقی، فضائل این دارید... خاطر به را                   2پطرس

یاد از نبرده اید، یاد از را خود معصومیت شما که خاطر این به چرا؟ دارید... خود در فزونی به را آنها شما                        شده اند...

ارادی طور به شما دارید، یاد به را خود نخستین عشق عمیقا و شده اید... پاک خود گذشته گناهان از که                      نبرده اید

تسلیم دائمی نگرش این پرمحبت... پدر یک شادی بخش آغوش در و... سازید رها را نفس ارضاء که می کنید                    انتخاب

باعث او)... رسیده انجام به کار به اعتماد با همراه اطمینان (نوعی ایمان... او)... محبت رایگان هدیه به (باور                     بودن

 می شود در تالش برای شناخت عمیقتر عیسی مسیح غیرفعال و بی ثمر نباشید...

 

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،

مذهب نیست... مذهب شبیه عیسی با رابطه نمی شناسید... خود رهبر و آمرزنده عنوان به را عیسی شما اگر                    عیسی...
نیز شما زندگی... و محبت رایگان و ساده هدیه دارد... ما برای این از بهتر مراتب به مسیری او کشت... را                       عیسی

باور او گناهان کمال و تمام آمرزش به که باشید، عیسی پیرو که کنید انتخاب سادگی به می توانید من، با همراه                       امروز
 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
و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می کنم. تسلیم تو به را خود زندگی امروز من هستی، من مشکالت از                       بزرگتر
خود راه گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش، من ناجی و ارباب گردان،                       منزه
کن، بازسازی کن، تازه و بیا روح القدس ای بازگردان... من به را زندگی امروز و تو، حقیقت بده، نشان من به                       را
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کنی کمک من به می خواهم تو از عیسی، ای اکنون ببخش!!... من به را خود کمال و تمام قدرت و صلح و کن،                         ترمیم
 که آماده باشم تا امروز فرد دیگری را از محبت تو تازه گردانم.

 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.

جشن شما با می خواهیم ما کنید؟ مطلع را ما و فرستاده Hello@belovedchurch.ca به کوتاه ایمیلی است ممکن -                  

 بگیریم، شما را تشویق کنیم، منابع خود را در اختیار شما قرار دهیم، و در این سفر با شما همراه شویم.

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

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

 موضوع برای بحث:  محبت کم نشدنی و افراطی!

 سؤال برای تأمل:  اگر هیچ چیز نمی تواند ما را جدا کند، پس چرا تردید می کنیم؟

 

 از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم!

شخصی برای امروز که باشید داشته خاطر به است ممکن می شوید... متحول عیسی محبت این توسط که                   همینطور
 دیگر نیز فروشنده امید باشید؟

++++ 
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