
 صبح شما بخیر... به اتاق پذیرایی ما خوش آمید...
 من کریس هستم................... و من آنجال هستم

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم
 

 ما کلیسایی محلی هستیم که خدا را دوست داریم، مردم را دوست داریم، به دنبال تعالی هستیم، و شادی
 را انتخاب می کنیم.

شناخت به کند دعوت را کودکی و زن، مرد، هر ... که است این سادگی به BeLoved                   مأموریت
تغییر و نجات مأموریت همین به شدن ملحق آن از پس و خدادادی، اهداف کشف آزادی، یافتن                   خداوند،

 زندگی دیگران.
ما به که می کنیم دعوت شما از و بوده شما دعاگوی ما هستید. ما با که این از سپاسگزاریم                     بنابراین،

 بگویید چگونه می توانیم به طریقی عملی کمک کنیم.
 

 سری شیشه های رنگی
 رویاهای نابود گشته و پنجره های شکسته

هیچ اصلی". "رویای امروز. زمین برای خداوند اصلی نقشه پرداختیم، کلیسا تولد بررسی به گذشته                 هفته
به که آن هایی مانند درست ناامیدکننده. برخی، برای و است، افراطی این ندارد . وجود ثانویه ای                 نقشه
که کسی می کشیدند، را انتظارش که موعود پادشاه آن کردند، تماشا را خود مسیح شدن کشیده                  صلیب

 نقشه ای داشت به شدت متفاوت نسبت به آنچه آن ها انتظار داشتند و اغلب ما نیز انتظار داریم.

آن ها. انتظار خالف بر شدیدا متفاوت، شدت به هستند. آن نوشتن حال در می کردند فکر آن ها که                   داستانی
 این چیزی نیست که برای زندگی خود انتظار داشتم. این نقشه به هیچ دردی نمی خورد.

 عیسی، ناجی ما، آن ها او را کشتند، قضیه به پایان رسیده است...

می داشت دوست که چیزی از که معنی بدین کرد.... قربانی را خود عیسی که موضوع این نکردن                   درک
عروس خود، کلیسای خود، رویای خاطر به می داشت... دوستش بیشتر که دیگری چیز خاطر به                 گذشت

 خود، بدن خود.

خود زندگی در را بزرگی تغییرات شما از برخی باشید. شده مأیوس باری چند نیز شما آن ها، مانند                    شاید
اتفاقاتی چنین از پس برخی باشد. بوده برنامه ریزی هایتان خالف بر است ممکن با که کرده اید                 تجربه

  دوباره خود را سرپا می کنند و برخی دیگر نه به این سادگی...

اسارت شاید فیزیکی، و جنسی آزارهای طالق، چند یا یک بیماری، نازایی، توسط گشته نابود                 رویاهای
با مبارزه نیست، کننده راضی که شغلی موقع، از پیش عزیزان دادن دست از شیمیایی، مواد به اعتیاد                    در

 بیماری، تالش برای درک این که من که هستم.

وجود به رسد چه کرده اید، شک او وجود در و است، کرده مأیوس را شما خدا که کرده اید حس                     شاید
عمل آن ها به و داده زیادی وعده های که متغیری مکانیسم از شده مأیوس خود... زندگی برای                  برنامه ای
خود جدید شغل سومین یا و روابط، بازسازی رها شدگی، طردشدگی، اعتیاد، با درگیر شما شاید                 نمی کند.



این در و می کنیم.... تجربه ما همه که واقعی چیزهایی هم، بر و هم در و آشفته واقعی، زندگی                     هستید...
دوست را ما که خدایی باشد، سخت بسیار می تواند ماست مراقب که هست خدایی که این تصور                   حالت

 دارد!

مانند است، شدن نوشته حال در که داستانی یک هر زیبا، قابی در رنگی پنجره ای مانند ما از یک                     هر
و خورشید انتظار در می کند، روایت را داستان از مختلف جنبه هزاران که تصویری فوری، عکس                  یک
اصلی کاراکتر و شده کشیده تصویر به داستان از تازه کامال دیدگاهی که چیزی بتابد، طریق از که                    نور

 آن ارائه می دهد.

آمدن، در پا از احساس می کردم، شدن خورد احساس که بوده ام شرایطی در خود زندگی در باری چند                    من
نیست. آن کردن درست برای راهی دیگر که خورده ام شکست چنان می کردم حس گشته، مأیوس شدت                  به
بوده ام زمانی که بود نخواهم زیبایی تصویر آن دوباره هرگز و داشت نخواهم لیاقت هرگز دیگر که                   انگار

 و دوست دارم که باشم.

به را بیسبالی توپ کسی که این احساس هستم... شکسته پنجره ای می کردم احساس کامال بگویم،                 صادقانه
مانند درست و کنید، آوری جمع را شده شکسته قطعات تا می کنید تقال شما و می کند پرتاب روحتان                    پنجره
دراز زمین بر همانجا پس بسازید... را تصویر دوباره تا می برد زمان مدت ها پاشیده، هم از                  پازلی

 می کشید... مانند پنجره ای شکسته.

اولین نوجوان، یک کودک، یک عنوان به بیاورید، یاد به را شدن بزرگ داشته اید... سر در که                   رویاهایی
یا... و ببرد، خود با را شما اعتیاد اینکه از پیش رویاها... ساختید... که جدیدی خانه داشته اید، که                    شغلی
به تبدیل را شما و افتاده اند اتفاق شما برای که بالیایی و چیزها است... فریفته را شما قانون پرستانه                    دین
رویاهای تغییر. در دائما می کند... حک سنگ ماسه بر باد که طرحی مانند ساخته اند، متفاوت                 انسانی

 نابود گشته.

این شما به و کرده مختل را رویا آن گستاخانه طرزی به که اعمال... این تصمیمات، اتفاقات، این                    اما...
 احساس را داده اند که هزاران تکه پخش شده بر زمین هستید.

 این پایان بازی نیست.

سر در دوباره را رویاها آن می یابیم جرئت که است جایی محلی... کلیسای خداوند، اصلی نقشه                  می دانید
 بپرورانیم، جایی که پنجره های شکسته  ترمیم  می شوند.

شخصی، گذشته اجتماعی، جایگاه نژاد، از فارق برابر، هم با همه ارتش... یک کل، یک بدن، یک -                  
نجات برای هرگز نیابد... بهبود که نیست عمیق آنقدر زخم هرگز شده اید، مرتکب که اشتباهاتی از                  فارق

 یافتن، دوست داشته شدن، و شفا یافتن دیر نشده است!

 - خدا می خواهد که شکستگی شما را ترمیم کند با شفابخشی، آزادی، و عشق بدون شرط.

 - خدا برای شما خانواده ای دارد که بدان تعلق داشته باشید، دیگر گم گشته و رها شده نخواهید بود.



شما زندگی برای خود اهداف همچنین و سازد، نمایان شما بر را خود دیوانه وار عشق می خواهد خدا -                  
 را.

ببیند تا است، آن مشغول خود که نجاتی مأموریت همان در شوید، شریک او با که می خواهد خدا -                   
تصویر تا باشند، داشته دیدن رویا جرئت دوباره که می یابند را فرصت این شما و من مانند نیز                    دیگران

 زیبای عشق او باشیم... مانند یک پنجره رنگی زیبا که نور و محبت عیسی از ورایمان می تابد...

عظیم دگرگونی های برای را راه و گشته، جهان تغییردهندگان به تبدیل که عادی، افراد است... این                  کلیسا
و است، نشده ساخته انسان دست به که معبدی نیست، دنیا این از که پادشاهی یک می گشایند. دیگران                    در

 مأموریتی که شدیدا ضدفرهنگی و متناقض است. جایی که در آن امید به فردا و بهبود از گذشته است!

+++ 

آن فرستاد، خود نام به را التیام بخش آن و کرد ترک را صحنه خود فیزیکی شکل در عیسی آنکه از                      پس
 یاور را، روح القدس با قدرت آمد، و موجی ایجاد کرد که بر ساحل امروز نیز همچنان می کوبد.

شما به دیگر یاوری او و خواست خواھم پدر از من و :(16) 14 یوحنا هرگز. شده                   رها
 خواھد  داد  که  ھمیشه  با  شما  باشد،

 او همیشه با من است... فارق از اینکه چه شکلی به خود گرفته باشد، یاور همیشگی من با من است!!

درآید. تسخیر به جهنم یا و مرگ توسط نمی تواند و است، شده ساخته مسیح توسط اصلی، نقشه این                    کلیسا،
برخی داشتند... شک برخی نیز زمان آن باشید... داشته شک این به شما شاید است. سنگ محکمی                   به

 دیگر اما زندگی خود را رها ساختند تا در این مأموریت زندگی بخش عیسی شرکت کنند.

بنا را خود کلیسای صخره،  این بر و پطرس،  تویی که می گویم نیز من :(18-19) 16                  متی
آسمان پادشاھی ١٩  کلیدھای یافت . نخواھد استیال آن بر ھاویه دروازه ھای و             می کنم
زمین بر آنچه و شد خواھد بسته آسمان در ببندی،  زمین بر آنچه می دھم . تو به                  را

 بگشایی،  در  آسمان  گشوده  خواھد  شد .»

 ... بلی، توسط روح القدس! اینجا و اکنون برای هدف او...  یک کلیسای  بی امان

شما بدن ھرچند شماست،  در مسیح اگر اّما :(10-11) 8 رومیان زندگی. به شده                برخیزانیده
است . حیات شما برای روح شده اید،  شمرده پارسا چون اّما است،  مرده گناه علت                به
را مسیح که او باشد،  ساکن شما در برخیزانید مردگان از را عیسی که او روح اگر                   ١١  و
به را این او بخشید . خواھد حیات نیز شما فانی بدنھای به حتی برخیزانید،  مردگان                 از

 واسطه  روح  خود  انجام  خواھد  داد  که  در  شما  ساکن  است .

ایشان تا آمده ام من کردن؛  نابود و کشتن و دزدیدن برای جز نمی آید دزد :(10) 10                  یوحنا
 حیات  داشته  باشند  و  از  آن  به  فراوانی  بھره مند  شوند .
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است،  تزلزل ناپذیر که می یابیم را پادشاھی ای چون پس :(28) 12 عبرانیان             تزلزل ناپذیر.
٢٩  زیرا نماییم،  پسندیده عبادتی ھیبت و ترس با را خدا و باشیم شکرگزار               بیایید

 «خدای  ما  آتش  سوزاننده  است .»

بلکه نیست،  نوشیدن و خوردن خدا پادشاھی زیرا :(17) 14 رومیان آرامش. از               سرشار
خدا پادشاهی که می آورد یادمان به پطرس است . روح القدس در شادی و سالمتی               پارسایی، 

 چیست...

می آید) کجا از امیدمان که می آورد یادمان به و داده ادامه (پطرس :(13) 15 رومیان امید. از                   سرشار
قدرت با تا سازد آکنده ایمان در آرامش و شادی کمال از را شما امید،  خدای                  اینک

 روح القدس،  سرشار  از  امید  باشید .

که تصویری شده، پخش شیشه ای ببرم، سر به شکستگی وضعیت در که نیست این من سرنوشت خیر ، *                  
از بامفهوم تر زندگی یک بلکه خیر، نابود گشته رویاهای هدف. بدون شده تحریف شده اند، گم آن                 قطعات

 همیشه.

سطح در فراتر، حتی و محلی سطح در جنبشی امید... از مملوء و روح القدس از یافته قدرت                   کلیسا،
تنها)... تماشای برای (نه هدف یک برای گردآمده تجمعی دسترس... قابل محلی کلیسای               جهانی...
کردن رها سخاوتمند... افراطی شکلی به اثرگذاری... برای گم شدگی... سوی به شده فرستاده               کلیسایی
تعمید غسل و زندگی)، به مرگ از شده (برخیزانیده آن ها داستان گذاری اشتراک به خویش،                 بی پروای
حال در و شده طراحی خداوند توسط که عیسی پیروان جامعه درون به بدن... این درون به جدید                    پیروان

 گسترش است...

و بیمارستان یک بلکه ستاره، پنج تفریحی کشتی یک در کوتاه توقف یک نه باستانی، آثار موزه یک                    نه
 یک کشتی جنگی، که در آن همه درگیر انجام وظیفه همان مأموریت نجات هستند.

گم گشته زمانی من اما چرا، که کنم بیان دقیق طور به نتوانم من شاید دهیم؟؟ زحمتی چنین خود به                     چرا
من دارم. خانواده ای اکنون و بودم، تنها یافته ام. شفا اکنون و بودم، شکسته من شده ام. پیدا اکنون و                    بودم،

 در وضعیتی خالی از مفهوم و عشق زندگی می کردم، و اکنون در مسیح هدفی بزرگتر دارم.

++++ 

طول در آن هاست... با نیز حق و.... می کنند. تلقی مقاومت پذیر را کلیسا امروزه که هستند                 بسیاری
را آن ها و رسانده آسیب انسان ها به کلیسا پرچم زیر افراد... و گروه ها، سازمان ها، بسیاری                 تاریخ،
که این سر بر زدن کله و سر مقدس، جنگ های آلوده اند. خون به را خداوند راه نقشه کرده اند...                    سردرگم

 چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.

 اما این هرگز نقشه خداوند نبوده است.

این نحوی به ما همه داده اند. تغییر خود نفع به را آن ها و گرفته را خدا نقشه های انسان ها اغلب                     می دانید،
تأثیر اولیه کلیسای و خداوند از می کنند حکومت ما سرزمین بر که اخالقی قواعد همان کرده ایم. را                   کار
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در مالیات هایمان، در می گذاریم، پا زیر را قانون زندگی جنبه های بسیاری در ما وجود، این با                  پذیرفته اند.
را حقیقت اوقات برخی شاید مصلحتی، دروغ های در راستگویی، و صداقت در اجتماعی،               رفتارهای

 طوری دیگری جلوه می دهیم... چه؟ مسأله بزرگی نیست نه؟

اغلب ما می گیریم... خویش شخصی نفع برای تصمیماتی که هفته یک یا روز یک در می آید پیش چقدر -                   
را امور کنترل که هستیم این عاشق ما داریم... گرایش مادی زندگی و فردگرایی، خودمختاری، سمت                  به

  به دست داشته باشیم...

گذشته، سالیان در اسیر خود، درون بر صرف تمرکز با شده، سازمان دهی کلیسای آن می کنم. درک                  من
که حریص و قضاوتگر، قانون پرست، گیر، پا و دست باستانی، کلیسای آن می کند، کار خود نفع به                   که
نقشه آن خیر ، نیست... هم خدا اصلی نقشه و نیست ، اصلی رویای آن باشید کرده تجربه است                   ممکن

 بسیار زیباتر  از این است!!

برای شفابخشی، و امیدبخشی، آزادسازی، نجات بخشی، برای است... این از گسترده تر بسیار او               نقشه
 هدف دادن، برای ایجاد تغییری مثبت!

که داده ام انجام خود که را اعمالی حتی نه و کنم، جبران را شده سازمان دهی کلیسای اعمال نمی توانم                    من
عیسی که می دانم اما ، او... محبت از غلط تصویری کرده اند، ارائه او کلیسای و عیسی از غلط                   تصویری
ایجاد تغییر او می کند... را کار این و کند ایجاد تغییر شما زندگی در می تواند نیز امروز                   همچنان

 می کند... در زندگی من... همچنان امروز...

اجازه روح القدس به که می کنم تعهد من ما... روزانه مشابه کشمکش های و من، نواقص میان در حتی -                  
شفا دهد، آموزش کند، راهنمایی مرا تا بخشد، کمال من به تا کند، عمل من در کند، پادشاهی من در                      دهم

 دهد، رشد دهد، تا مرا برای اهداف خویش به کار برد...

است... گشته ترمیم و یافته شفا آنچه می کشد، تصویر به را است تازه آنچه که زیبا، رنگی پنجره یک **                    
یک برای حرکت در او، گشته آشکار نقشه در زندگی من، تصورات از فراتر یافته، تحقق                  رویایی

 مأموریت نجات مشترک**

 

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

عضو که باشید این دنبال به و کنید، بی تأثیری و بی هدفی، تنهایی، طردشدگی، احساس شما                 شاید
شوید، رها آن ها از می خواهید که هستند چیزهایی شاید گشته. زنده او، روح از سرشار باشید،                  خانواده ای
خود با که است چیزی شرم و گناه احساس شاید می کنند، کدر را شما روشن بینی حس که                   آلودگی هایی
باشید... خویشتن نسخه بهترین که می شود این مانع نامرئی حصاری می کنید حس شاید می کنید،                حمل
تازه مخلوق یک عنوان به تازه ای زندگی تا است گشوده شما برای راهی و دارد، دوست را شما                    عیسی
تازه شروعی می تواند امروز قدرتمند... پاک... شده... آزاد شده... واقع محبت مورد باشید....               داشته

  باشد...  ای روح القدس اکنون بیا و تازه کن، بازسازی کن، و ترمیم کن.



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.
 

 شاید امروز در این باور که خدا شما را دوست دارد تردید داشته باشید.

 - من می خواهم به شما بگویم که،  او واقعا دوستتان دارد .

 - عیسی شما را بسیار دوست دارد، بدون شرط، با تمام قلب خویش، و به طور همیشگی.

 همچنین... او برای شما نقشه ای دارد، هدفی برای زندگی شما، و خانواده ای که بدان تعلق داشته باشید!

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

 اگر شما در چنین موقعیتی هستید ... ممکن است 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.

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

 ممکن است ایمیلی کوتاه به Hello@belovedchurch.ca فرستاده و ما را مطلع کنید؟

 

 سوال برای تأمل:  من خود را به عنوان یک پیام آور امید و شفابخشی چگونه می بینم؟

mailto:Hello@belovedchurch.ca

