
 

 

 

 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 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 19)

 تانک های محبت و جوانمردی (مهربانی در عمل)

 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 !

به که چرا می آورد. تاب که صبری کردیم... صحبت آسیاب در استحکام درباره دارید؟ خاطر به را گذشته                    هفته

ایمان کنار در (فیض)، او شرط و قید بی لطف دارید، اطمینان کامال او الهی محبت طریق از خدا با خود                       سازگاری

مسیح، با متحد و هماهنگ گشته، کامل تازه، خلقتی گناهان، کمال و تمام آمرزش برای مطمئن)، کامال (اعتمادی                    شما
می ریزد... فرو شما قلب به آبشارگونه که روح القدس سرمایه گذاری طریق از شما در خدا DNA شما، در مسیح                    ذهن

رها کمد گوشه در نکرده باز را هدیه این که است نبوده این شما و من پاسخ زندگی... شگفت انگیز هدیه این با                        و
او... پراهمیت و الهی محبت برابر در باور روی از پاسخی است، فعاالنه و ارادی شدنی تسلیم ما پاسخ بلکه،                      کنیم...

شخصیتی خصوصیات و شخصیت، نگرش، گشته... متحول می کنم... زندگی نفس ارضاء از آزادی کمال در                 من
 یکی بودن در مسیح... نگرش قهرمانی... اینجا، اکنون، و دوباره...

را جلسه پاسخگویی برای سؤالی با ما همه می کنم فکر گذشته... هفته و می آورد، تاب که صبری نگرش، این                     در
شمرده غنیمت را فرصت فعاالنه طور به اینکه دارد... وجود ما در مسیح صبر چگونه اینکه بررسی کردیم...                    ترک

و شجاعت آسیاب... زیر در استحکام ایجاد برای فرصتی شود... گذاشته آزمایش بوته به صبرمان که دهیم اجازه                    و

نفسی به اعتماد با می تواند سرزنش... هرگونه استرس زا، مسئله هر فشار، هرگونه شخصیتی... قدرت                تصمیم گیری،
جشن این در و هستیم، که به متعلق هستیم، که می دانیم ما که خاطر بدین چرا؟ ،(5 (رومیان شود مواجه                      شادمانه

وجود به صبورانه تاب آوری ما در مواجهیم آنها با که فشارهایی اینکه به دانش با گشته ایم... متولد عیسی با                     شراکت
یادمان به را ماست از فراتر و ما در که امیدی شده، اثبات شخصیت این و پالوده را ما شخصیت خود که                        می آورند،

 می آورد... این یک رؤیای ناامیدکننده نیست...

می کنم تشویق را شما رئیستان... یا و همسرتان، فرزندانتان، کنار در صبح، 9 ساعت دارید، مشکل صبوری با                    اگر
 که به جلسه هفته پیش مراجعه کنید. من باور دارم که این شما را برکت داده و مشوق شما خواهد بود.

جوانمردی... و محبت تانک های شما)... در خدا الهی محبت خصوصیت (این عمل در مهربانی امروز...                 بنابراین

درب می شوید، وارد خود عالقه مورد کفش فروشی به که وقتی هنوز شما از برخی است!... نمرده هنوز ضمنا                    که
دفعه کن... فراموشش می گویید خود با نیز هم اکنون شاید شما، از برخی می دارید... نگه باز دیگران برای را                    مغازه
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بودید دنبالش به که نایکی کفش جفت آخرین و شدند مغازه وارد تشکر بدون نفر 25 دادید انجام را کار این که                        پیش
 را نیز خریدند!!

که توقع و انتظار این با دهیم انجام مهربانی سر از را اعمالی که باشد خسته کننده بسیار می تواند می کنم... درک                      هی،

این اما... نباشد... اینگونه که... می رسد نظر به اغلب اما است، اینگونه مواقع برخی کنیم. دریافت مهربانی مقابل                    در

که همانطور پاداش... هیچگونه دریافت بدون گذشتن خود از می رود... فراتر مهربانانه اعمال از عمل در                  مهربانی
ارتباط... قطع بی حسی... شاید می دهد... تهی فنجانی مانند احساسی ما به کرده ایم، تجربه من خود و شما                   بیشتر

 دلسردی، وغیره... فنجان های خالی چیزی برای بخشیدن ندارند...

نگرش، خود از می شود، زاده الهی محبت از شما در عمل در مهربانی این که است این می آموزیم اینجا در                      آنچه

این می شود... تولید شما طریق از و شما در که شما... در خدا روح میوه خدا، شخصیتی خصوصیات و                     شخصیت،
باشید فکر در است ممکن واحد آن در اما می گردد... زندگی بخش و مغذی میوه دهی یک به منجر نتیجه در                     میوه...

 که... پس آن روزهایی که حس مهربان بودن و یا باسخاوت بودن را ندارم چه؟... مشکل لوله کشی من از کجاست؟

کتاب هایی مجموعه به نگاهی با را امروز بحث بیایید بنابراین باشیم... داشته نظر در باید که هست مسئله چند                     خب

نیست... ترسناک خیر، نه... است ترسناک می دانم، یوحنا ... مکاشفه کنیم... آغاز می گوییم انجیل آنها به امروزه                  که
که می کند ترسیم را شگفت انگیز تصویری که می کند استفاده آخرالزمانی زبانی از کتاب این جهات بسیاری                  از

تفسیر اشتباه به دیگران این از بیش که است کتاب هایی از یکی مجموعه کل در کتاب این است... مشوق و                      الهام بخش
بحث برای اما کرد، خواهیم بررسی عمیق طور به را آن دیگر روزی است... گرفته قرار سوءاستفاده مورد و                     گشته

شده نوشته افسس کلیسای به نامه ای ،2 مکاشفه در باشیم... داشته کلیساها از یکی به نگاهی می خواهم                   امروز...

کلیسای یک به خطاب کدام هر است... شده نوشته اینچنینی نامه هفت هستند. کلیساها به عیسی نامه های اینها                    است.
در عیسی حکم کلیسا، وضعیت با رابطه در بیانیه ای حاوی کدام هر عیسی، معرفی نامه با همراه کدام هر                    خاص،

 رابطه با وضعیت کلیسا، یک فرمان، یک نصیحت کلی، و وعده  پاداش.

می توانیم اینکه دیگر و است، خطاب مورد که است کلیسایی شرایط اول وحله در می آموزیم، نامه ها این از که                     آنچه
 بر اساس آنچه عیسی می خواست به هر کلیسا بگوید، درباره مسیر خودمان با عیسی بیاموزیم.

به آنجا در پولس داشت. معروفیت اندازه همان به نیز آن کلیسای و باستان، جهان در بود معروفی شهر                     افسس

همچنین و کرد، کشیشی آنجا در نیز آپولوس می کردند، زندگی آنجا در پرسکال و آکیال پرداخت،                  کشیشی
 تیموتائوس...

معبد برجسته ترین بود... معروف اقتصاد و فرهنگ، دین، اصلی مرکز عنوان به جهان سطح در همچنین                  افسس

آن در می گرفت... قرار پرستش مورد جنسی غیراخالقی اعمال با که باروری ایزدبانوی یک بود... دیانا معبد                   شهر

اصلی خزانه های از یکی که آرتمیس، معبد نام با خزانه ای داشت، قرار بانک ها بزرگترین از یکی همچنین                   شهر
 برای پادشاهان و بازرگانان بود... خرافات، و جادوگری در این شهر بزرگ رواج بسیار داشت.

مسیح کلیسای (این دارد راست دست در را ستاره هفت که بنویس:  «آن َاِفُسس کلیسای فرشته به :(1-7) 2                    مکاشفه

هفت میان در و خود) قدرت دستان در می دارد، نگاه خود دست در را آنها او بلکه شما، و من مال نه                        است،

است)،  شده شناخته اینگونه و دارد محوری نقش کلیسا برای عیسی که معنی (بدین می زند گام طال                   چراغدان

نمی توانی تحّمل را شریران که می دانم آگاهم.  تو پایداری و سختکوشی از و می دانم را تو می گوید:   ٢  اعمال                   چنین

که یافته ای.   ٣  می دانم دروغگو را آنان و آزموده ای نیستند،  و می خوانند رسول را خود که را کسانی و                   کرد

پشتکار کرده ای، تالش سخت (تو نشده ای.  خسته و کرده ای تحّمل سختیها من نام پاس به و داده ای نشان                    استقامت
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سخت که می رسد، حقیقت پشتوانه با کلیسایی شبیه نظر به نشده ای... خسته و آورده ای، تاب را شر داده ای،                    نشان

دارم تو بر را ایراد این ۴   «اّما است) کرده حفظ را خود وقار و است، داشته خوبی گسترش و است، کرده                       کار

می دهیم، انجام که خوبی کارهای این همه وجود با که معنی (بدین گفتی؟) که خوبی چیزهای همه آن از بعد                      (چه؟

سخن این رفتن بین از باعث خوبی ها این آورده ایم... تاب که این حتی داریم... که شجاعتی همه و پشتوانه ها،                     این

و کن توبه پس کرده ای.  سقوط کجا از که آر یاد گذاشته ای.   ۵  به فرو را خود نخستیِن محبِت که نمی شوند)                     بعدی

که آنجا از را چراغدانت و آمد خواهم خود نکنی،  توبه اگر چه می آوردی.  جا به آغاز در که آور جا به را                         اعمالی

بیزارم. ٧   «آن نیز من که آن گونه بیزاری،  نیکوالییان کارهای از که داری را ُحسن این برمی گیرم.   ۶  ولی                 هست

را حیات درخت از خوردن نعمت او به آید،  غالب که هر می گوید.  چه کلیساها به روح که بشنود دارد گوش                       که

 خواهم بخشید که در فردوس خداست. 

خود اول عشق نمی گوید که است این می آید خوشم آن از آیات این در که چیزی کرده ای!... رها را خود اول عشق                        تو

عشق به را خود راه دوباره نتوانی که نیست اینگونه مسئله ساخته ای... رها را آن تو می گوید داده ای... دست از                      را
زندگی دیگری طور که کرده ای انتخاب کرده ای... رهایش صرفا تو است... نشده گم که چرا کنی، پیدا خود                    اول

 کنی... اینکه کاری انجام دهی که با عشق آتشین و شادی بخش تو برای عیسی متفاوت است.

همچنان امید نوعی است... عمدی حرکت یک رفتن که گرچه گرفت... یاد را آن باید که شگفت انگیزی، تمایز                    چه

از ارادی عملی با زدن، زانو حال در کجا... می دانم کنم... پیدا کجا در را نخستین عشق این می دانم من دارد...                       وجود
که حالی در می گردد متحول من نگرش من... تصمیمات است، من روز مقدم صف در عیسی که حالی در تسلیم،                      سر

خصوصیات من، شخصیت ستایش... پرستش، حال در می نوشم... حیات آب طراوت بخش و مغذی چشمه                 از
من، در او و هستند... او در من داشتن ریشه تأثیر تحت همه من... اعمال و رفتار من، کلمات معنی من،                       شخصیتی

 در اتحاد... نه در قفسه، نه درون کمد، نه پنهان شده در پستو... بلکه در شراکت... با یکدیگر!

گفتن حتی دهیم، انجام فوق العاده و خوب کارهای و رسیده نظر به خوب بیرون از است ممکن مواقع، از                     بسیاری

حس که چیزی در مشکلی یک که... باشیم فکر در است ممکن اینها... همه میان در اما کلیسا... به رفتن                      حقیقت،
 می کنم وجود دارد... نوعی ناآرامی... هرچند مبهم... یک مشکلی هست...

عیسی برای کردن کار می دانید، است... بیهوده چیز همه محبت، بدون که... کرده اشاره نکته این به صرفا                    عیسی
معبد در را عیسی اوقات برخی ما دهد... قرار شعاع تحت را عیسی با عشقی رابطه آن است ممکن اوقات                      برخی

این باری چند مباحث از سری این طول در می کنم فکر ...(45-46) 2 لوقا در او والدین مانند درست می کنیم،                      رها

را خود لیاقت باشید مجبور آن در که نیست تالش-محور دین یک به مربوط ما ایمان که... کرده ایم بررسی را                      مسئله
رها شبیه مسیح... در قهرمانی نگرش داشتن بدون سفر این به رفتن که بیاوریم یاد به است مهم همچنین کنید...                      ثابت
 کردن عیسی در معبد است، رها کردن او برای صبح یکشنبه ... رها کردن عیسی در پشت میز نیایش های شخصی...

یکدیگر به محبت به منجر که کنید... زندگی او با رابطه در عیسی با سازگاری و کامل آزادی در می توانید                      شما

محبت تانک باک کردن (پر عمودی دریافت است... داده نشان را ما به خود محبت او که همانگونه                    می گردد،
که باشیم داشته انتظار و سازیم رها را عمودی دریافت که نمی شود عمل)... در (مهربانی افقی پاسخی و                    خود)...

 پاسخ افقی ما تحت تأثیر قرار نگیرد...

به کنید، توبه کردید... سقوط کجا از که باشید داشته خاطر به گفت، او داشت؟... چکار افسس کلیسای با                     عیسی

نوعی باید که دارد این به اشاره می گوییم را این وقتی اغلب که می دانم توبه ... بازگردید... خود محبت اعمال                     نخستین
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از دهیم،  تغییر را خود مسیر که است... تصمیم یک تنها این خیر... اما باشیم... داشته پشیمانی یا و گناه                      احساس
 مسیری متفاوت برویم... درخواستی برای تغییر نگرش، تغییر رفتارها... توبه کنید...

افتخار کردن، شکرگذاری عیسی، با مکالمه برای گذاشتن زمان می شود: موارد این شامل اغلب من مسیر                  تغییر

آید،  غالب که هر ...7 آیه است... اهمیت دارای که رابطه ای او... بدن با گردهم آیی او، خوبی به کردن فخر                      کردن،

نیز شما مسلما قهرمانی... نگرش خداست... فردوس در که بخشید خواهم را حیات درخت از خوردن نعمت او                    به

بی طرفی، خود، از خوشنودی بر همچنین شما اما روحانی.. جدال مرده، اعمال بر می آیید، غالب گناه                  بر

قهرمانان... آمد... خواهید غالب می گیرد، سرچشمه نخستینمان محبت ترک از که محبتی نبود و                بی عاطفگی،

با آتشین و صمیمانه رابطه در برداشتن گام با خود زندگی نفرین بردن بین از (بهشت)... آنجا و...                    اینجا،

"باغ معنی به بهشت دوباره... و اکنون، همینجا، در همچنین اما آری!... است، انتظار در بهشت                  عیسی!...

 سرخوشی" است... جایی که خدا در آن زندگی می کند... من و شما،  کاشته های اربابمان در باغچه محبت او.

از سرشار ابدیتی در و اکنون... و اینجا است، زندگی در داشتن قهرمانی نگرش درباره ما سخن                   دوستان،

 مسیح...

 این میوه روح... محبت الهی... چه میوه شگفت انگیزی که از درون این رابطه محبت آمیز متولد می گردد.

اخالقی فضیلت یک که بودن، مفید معنی (به مالیمت گفته اند... مترجمان برخی که آنطور یا عمل... در                   مهربانی

 در شخصیت ماست). روحی مالیم...

خود ایمان واسطه به تا بکوشید تمام سعی به رو،  همین از می کند: بیان اینگونه را مسئله (5-10) 1                     2پطرس

خویشتنداری،  واسطه به و خویشتنداری،  شناخت،  واسطه به شناخت،   ۶  و نیکویی،  واسطه به و آورید بار                 نیکویی

برادرانه،  مهِر واسطه به و برادرانه مهِر دینداری،  واسطه به دینداری،   ٧  و پایداری،  واسطه به و                 پایداری، 

بی فایده مسیح،  عیسی ما خداوند شناخت در گذاشت نخواهد یابد،  فزونی و باشد شما در اینها چون                   محبت.   ٨  زیرا

خویش گذشته گناهان از که برده یاد از و کوته بین،  و است کور اینهاست،  از عاری که آن باشید.   ٩  اّما بی ثمر                      و

نمایید،  تثبیت را خویش برگزیدگی و فراخواندگی تا بکوشید بیشتر چه هر برادران،  ای است.   ١٠  پس شده                  پاک

 چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. 

که آنجا از چگونه... دارید... خود در وفور به را آنها شما و شده اند، کاشته شما وجود عمق در فضایل این                       آری!

 شما معصومیت خود را فراموش نکرده اید، گناهان گذشته شما پاک شده اند...

هست... نیز خود در بودن عیسی شاهد با مرتبط اندازه همان به و نبوده مهربانانه اعمال به مربوط تنها روح،                      میوه
شما شده اند... کاشته شما وجود اعماق در زیبایی به که اخالقی... فضایل است!... تنهایی به من از بزرگتر بسیار                     این

زمین در خدا تصویر است، ساخته متحول خود شکل به را شما او هستید، او به متعلق گشته اید، تازه شده اید،                      پاک
 امروز... خود تجسم مسیح... اینها را به یاد داشته باشید و هرگز زمین نخواهید خورد...

نیز ما افسس... کلیسای مانند بودن... مسیح شاهد درباره و می گوید سخن او روح از ما شدن پر درباره 1:8                      اعمال

هر در یافتن گسترش سخت، تالش شگفت انگیز، و بزرگ اعمال انجام می شویم... مسئله چگونگی درگیر                 گاهی
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است... مهم همچنان نیز قضیه چگونگی اما دارم... باور را این کامال من هستند... عالی همه اینها                   یکشنبه...
درگیر خودتان در خدا همیشگی حضور با که باشید داشته یاد به که می کنم... تشویق این به را شما امروز                      دوستان،

و چه مثل سؤاالتی با بردارید... گام او روح در شوید... غرق مقدس لحظات در بنشینید... او پای پیش                     شوید...
 چگونه و چرا و چه کسی سردرگم و یا شیفته نگردید.

بزرگ مهارت های برای جایگاهی تا دهد، درس همگان به تا کند، خودنمایی تا بماند زمین در می توانست عیسی ++                   
اینستاگرام در جذابی سلفی های می شکست... فیسبوک در را فالوور" میلیون 1" رکورد احتماال او کند... ایجاد                  خود

دید... را محلی کلیسای او جهانی... سطح در پیروانی جمع آوری برای زمین در ماندن عوض در اما...                   می گذاشت...
قهرمان سازان، تکثیر به منجر مقابل در که هستند... او شاهدان محبت... سر از که متصل... بدنه یک عروس...                    یک

بزرگتر حتی کارهایی شما تا بروم، باید "من گفت: او گشت... خواهد او پادشاهی تکثیرکنندگان و                  تصمیم گیرندگان،

را او پادشاهی کلید که می دهد، قدرت می کند، تجهیز را شما که او محبت از برخاسته جنبشی دهید"... انجام من                      از
و آنها، به بخشیدن قدرت دیگران، تجهیز دهید، انجام را کار همین مقابل در نیز شما تا می گذارد، شما دستان                      در

 فرستادن آنها... تکثیر پادشاهی... به عنوان شاهدان او... این نتیجه داشتن نگرش قهرمانی است...

هم هنوز بله، می کنم، تالش سخت من بله، ساخته ام... رها را خود اول عشق من که می کنید... احساس امروز                     اگر

اینکه مثل هستم، شدن خالی حال در که می کنم حس همچنان اما هستم... خود وظایف انجام و عمل حال در                      فعاالنه
با و کرده توقف لحظه ای است ممکن می شود"... خالی دارد شدن پر جای به من فنجان "چرا اینکه مثل هستم،                      تنها

من دل سازم... معطوف تو به را خود توجه که می کنم... انتخاب امروز من عیسی، ای بردارید؟... دعا به دست                      من
نمی توانم نیازمندم، تو کمک به من تو، محبت خاطر به سپاسگزارم تو از است، شده تنگ تو با گذراندن وقت                      برای

توجه که می کنم انتخاب امروز... و افتاده ام، داشته ام زمانی که صمیمیتی یاد به من دهم... انجام تنهایی به را کار                      این
 خود را دوباره به حضور محبت همیشگی تو در من معطوف سازم... آمین!

نیست... مذهب شبیه عیسی با رابطه نمی شناسید... خود رهبر و آمرزنده عنوان به را عیسی شما شاید اینکه... یا                     و

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
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
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.

mailto:Hello@belovedchurch.ca


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:  تجدید کردن عشق نخستین

 سؤال برای تأمل:  به چه صورتی بازتاب بیرونی عشق نخستین من، شاهد مهربانی بودن خواهد بود؟

 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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