
 صبح شما بخیر... به اتاق پذیرایی و کلیسای آنالین ما خوش آمدید...
 من کریس هستم ................... و من آنجال هستم

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم
 

 آن رویای خدادادی که ما پرشور آن را دنبال می کنیم این است که عیسی را به معروفیت رسانده و شاهد
 تحول زندگی افراد، خانواده ها، و کل شهر باشیم.

 در کلیسای BeLoved City ... ما هستیم تا به مردم کمک کنیم:
 خدا را بشناسند، در آزادی قدم بردارند، هدف خود را بیابند، و تغییری ایجاد کنند.

 ما از روی قصد قدم هایی بر می داریم تا برای مردم لحظاتی خلق کنیم تا قدم بعدی را برای ارتباط با خدا و
 جامعه بردارند.

 از شما دعوت می کنیم که با ما شریک شوید، بیایید و با ما رشد کنید... و به این مأموریت نجات بپیوندید.

 نگرش قهرمانی (شماره 2)

کرده طراحی را ما خداوند که آنطور باشیم خود نسخه بهترین می توانیم شما و من که دارم باور حقیقتا                     من
 است، به کمک قدرت و نعمات او.

نگرش می دارد... باز بودن خود زندگی قهرمان یا و بودن... خویش نسخه بهترین از مرا اغلب که                   چیزی
  من است.

نبود یا و مغذی مواد می گیرند. سرچشمه من اطراف محیط از که است بنیادی سیستم های همان نگرش، -                  
خودخواهی من، ترس های من، آسیب های اسیدی و تلخ ریشه های یا و مسیح عیسی زندگی بخش آب                 آن ها،

 من، و غیره.

وقتی هستم من که "کسی معنی به شخصیت می گذارد، اثر من شخصیت بر بنیادی سیستم و نگرش این -                   
بر که می کند تولید را ویژگی هایی شخصیت، آن این... بر عالوه واقعی... من نمی بیند". مرا                 هیچکس
چه و منفی، چه مثبت، چه می کنم... تولید من که هستند میوه ای آن ها گفت می توان می گذارند... اثر                   دیگران

 خنثی.

داشته متفاوت انتخابی می توانم من که است این انتخاب... قدرت یا و آزاد ... اراده درباره فوق العاده                  نکته
 باشم... و به شکلی ماوراء طبیعی زندگی کنم... شروعی تازه... نگرشی تازه برای قهرمانی.

از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                     من
دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند، شناخت سمت به                   سفرتان
معنی به این کنید... زندگی طبیعی ماوراء شکل به تا است کرده طراحی را شما شما... خالق خداوند،                    که

 نوعی زندگی است فراتر از توانایی های انسانی ما.

وبسایت در را آن می توانید نخوانده اید... را جدید آموزشی سری این بر ما گذشته هفته مقدمه                  اگر
 belovedchurch.ca در قسمت media مشاهده کنید.

از خداوند که قدرتی کمک به و لحظه... این در نیستید... اسیر هستید که جایی در شما است... این خوب                      خبر
قهرمان و او) با (شراکت داده تغییر او در را خود نگرش می توانید است، بخشیده شما به روح القدس                    طریق

 باشید. اصالح شده، تازه شده، نو شده، بازسازی شده.



کند جذب خود سمت به صمیمانه طوری را شما مسیح محبت که؛ است این شما و من برای من دعای                      امروز
او نقص و بی عیب طراحی به تسلیم از مملوء که قلبتان زیبایی، به و برود، میان از مقاومتی نوع هر                      که
قلبی ما به او اینکه به اشتیاق کنترل، کردن رها به تمایل شما، برای او اهداف پذیرفتن شود. آشکار                     است

 سالم و کامیاب ببخشد.

شده طراحی که سیستمی همان خویش. بنیادی سیستم در باشیم داشته مالیم کاوشی امروز بیایید                 بنابراین،
کند... دریافت را است فرح بخش و مقوی، خوب، مثل... تولید و رشد، سالمتی، برای که چیزی هر تا                    است
بیشتری سیب درختان سیب، درختان شود... تکثیر تا شده طراحی که میوه ای می دهد... میوه ای درختی                 هر
ازدواج بزرگساالن می شوند، بالغ فیزیکی شکل به کودکان می دهد... درس ما به طبیعت می کنند...                تولید
از و می دهند... تشکیل خانواده مسیح... و شما مانند درست شدن... یکی رابطه، در شده زده پیوند                   می کنند،
شما میوه داد... خواهند خانواده تشکیل آینده در خود که می کنند تولید بیشتری کودکان سالم، رابطه آن                   طریق

 خود تکثیر به بار می آورد... چه چیزی است که ما آن را تکثیر می کنیم؟...

کنیم... رها را آن می توانیم ما اما، می شود... تولید برای گرفتن قرار فشار تحت به منجر اغلب این که                     گرچه
به عقل از دور شدیدا که چیزی بکشیم... دست کنترل از که است این انسان عنوان به ما برای کار                      سختترین
بجنگم... خودم برای کنم، محافظت خودم از کنم، دفاع خودم از باید باید... باید، باید، من می رسد...                   نظر
اغلب دارد... وجود انحرافاتی دیدگاه همان بستن کار به چگونگی در اما دارد حقیقت حدی تا که                   دیدگاهی

 برخاسته از پایه ای بنیادی (نگرشی) از ترس و شرم...

بیاییم، خود به آنکه از پیش و فردگرایانه تر... خودمختارتر، می شویم، خودکفاتر می رویم، انزوا به                ما
به او طراحی می کنیم سعی کردن، بازی را خدا نقش برای تالشی در می کنیم... بازسازی را خود                   ساختار
از گردهم آیی یک بدن، خانواده، یک کامل، چارچوب و سیستم یک دهیم... تغییر را کل از جزئی                   عنوان

 مردم... یک سیستم.

هستم... خود خداوندگار کاشته من که... معنی بدین ساده طور به نهیم... مسیح شانه بر را این می توانیم                    اما،
و گذاشته کنار را خود شخصی غرور من بنابراین، او... شاهکار و مخلوق او، فرزند هستم، او درخت                    من
کامل او)، اهداف برای شده (جدا مقدس تازه، شروعی مطهر، و پاک می کنم، تن بر را او درستکاری                    ردای

 شده به کمک آموزش های او، مربیگری او، استادی او، رهبری او در زندگی من.

شما. در هم و ما در هم می کنند، کمک سیستم کل تکامل به ریشه ها این باشیم، داشته ریشه عیسی در                      وقتی
تولید روح القدس میوه آن طریق از که می گردند چارچوبی به تبدیل درخت، آن روح، و ذهن، جسم،                   آنگاه

 می شود، و یا متجلی می گردد... از طریق ما و شما... باغچه ای تمام و کمال.

نگرش که است دلیل همین به است... ما درباره زیادی بسیار مقدار اما است... من درباره اندکی موضوع -                   
حدس و می کند زندگی همگان از جدا که باشم اخمو و پیر غارنشینی می توانم من است... اهمیت حائز                    بسیار
خواهد اثر می کنم زندگی آن در که کوچکی غار و من خود بر تنها کم منفی نگرش چه... آنگاه که                      بزنید
رفتارهای او، شخصیت او، نگرش او، طبیعت برود، دهکده به غارنشین مرد این که زمانی اما                  گذاشت...

 او، میوه او، بر کل دهکده اثر خواهد گذاشت...

سرزندگی می دهد... انجام را کار این عمال باشد... بد نگرش وقتی که... می دانید من مثل شما از نفر چند -                    
 را هم از من می گیرد... هم از همه اطرافیان من... یا شاید فقط من اینطور باشم.  ��

از را سرزندگی و بوده من در که چیزهایی از مرا ساز، آشکار ما در را خود فصل این در روح القدس                       ای
تغییر زندگی این در قهرمانی سمت به را ما نگرش داریم تقاضا واقعا ما کن... آگاه می گیرند اطرافیانم و                     من



برای می خواهم امید من نمی آیم، بر کار این پس از تنهایی به عیسی، ای نیازمندم تو به حقیقتا من                     دهی...
 اوج گرفتن... شفا یافتن... و به آزادی رسیدن... سپاسگزارم!

امروزه که کتابهایی مجموعه در جدید عهد قسمت در نامه هایی مجموعه غالطیان... به نامه  نویسنده                 پولس،
 آن را انجیل می نامیم.

مسیح، توسط شدن راهنمایی معنی به باشیم... مسیح یوغ زیر می توانیم که می کند یادآوری ما به آغاز در                    او
بار بیشتر او که چرا است... آسان و سبک خواندیم... گذشته هفته در که همانطور بودن... او یوغ                    زیر

 راهنمایی را بر دوش می گیرد.

خاطر به عیسی باشید... داشته یاد به آقایان... و خانم ها هی که... می شود آغاز اینگونه (1) 5                   غالطیان
 آزادی ما را آزاد کرده است؛ پس محکم بایستید، و دوباره تسلیم یوغ بردگی نشوید. (اسارت)

دریافت ایمان با که هدیه ای می بخشد، آزادی هدیه ما به می دهد... انجام ما برای را عمل این عیسی                    بنابراین
"من که آزادی نوع این معنی به نه برداریم... گام آزادی آن در تا می بخشد را قدرت این ما به او و                        می شود،
انجام خواست دلم کاری هر من وقتی که، می دانیم ما از برخی دهم"... انجام خواست دلم کاری هر                    می توانم
منفی نگری، این انداخت، دام به موقعیت این در مرا اول وهله در که است چیزی همان دقیقا این                    دهم...
است، نفس استبداد از آزادی معنی به که می یابیم... دست آزادی به ما خیر دیوانگی... این خود، به                    صدمه
یا و کردن، دریافت برای دادن انجام کاری آزادی، (خرید دین استبداد مرده، اعمال استبداد تاریکی،                  استبداد

 اثبات ارزش خویش)...

آن و مجازات از رهایی است، سرزنش و مرده)، (اعمال گناه شرم، وجدان، عذاب از آزادی معنی به این -                    
 قدرت و.... در نهایت آزادی از حضور گناه.

من که چرا است... متفاوت من انتخاب اما می توانم... من بگوییم که است معنی بدین آزادی ساده... طور                    به
 می توانم.

واقعا شما خیر، هاه... می کند... بی نیاز دکتر از را شما روز در گناه کمی که گناه از ناردست برداشت                     این
اشتباهات آن در اینکه انتخاب اما می شویم، مرتکب اشتباهاتی ما که البته کنید... زندگی آزادی در                  می توانید
شخصیت و بنیادی سیستم به مربوط مسئله ای این است... متفاوت اشتباه یک با کنیم زندگی آن ها در و                    بمانیم

 است که می تواند حل شود...

 - ادامه می دهیم...

نخواھید جا به را نَْفس تمایالت که کنید رفتار روح به می گویم اّما :(16-26) 5                 غالطیان
بر دو این و نَْفس؛  برخالف روح تمایالت و است روح برخالف نَْفس تمایالت ١٧  زیرا                 آورد .
١٨  اّما آورید . جا به می خواھید،  که را ھرآنچه نمی توانید دیگر که گونه ای به ھم اند،                 ضد

 اگر  از  روح  ھدایت  شوید،  دیگر  زیر  شریعت  نخواھید  بود .

 - به گفته او... این ها خواسته های روشن نفس هستند...

جادوگری؛  و ٢٠  بت پرستی ھرزگی؛  و ناپاکی،  بی عفتی،  است : روشن نَْفس            ١٩  اعمال
٢١  حسد؛  دسته بندی،  نفاق،  جاه طلبی،  خشم؛  رشک،  ستیزه جویی،          دشمنی، 
که می گویم باز دادم،  ھشدار شما به پیشتر چنانکه اینھا . مانند و عیاشی               مستی، 
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است، پارسایی همان (که برد . نخواھند میراث به را خدا پادشاھی کارھا چنین               کنندگان
 آرامش و شادی در روح القدس.  رومیان 14:17، و  رومیان 15:13)

از بلند لیستی از بعد که ھستم اماھایی عاشق ھمیشه عالی، (چقدر              ٢٢  اّما
نیکویی،  مھربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح ،  ثمره می آیند) من             گناھان
٢۴  آنان نیست . اینھا مخالف شریعتی ھیچ است . خویشتنداری و ٢٣  فروتنی            وفاداری، 
صلیب بر تمایالتش و ھوسھا ھمه با را نَْفس دارند،  تعلّق عیسی مسیْح به                که
و نباشیم ٢۶  خودپسند کنیم . رفتار نیز روح به می کنیم،  زیست روح به ٢۵  اگر               کشیده اند .

 از  به  خشم  آوردن  یکدیگر  و  حسادت  نسبت  به  ھم  دست  بداریم .

به خود آزاد اراده اعمال انتخاب... قدرت یک کنیم... زندگی مسیح آزادی در که کنیم انتخاب می توانیم                   ما
 شکلی مثبت و قدرتمند که چنین خصوصیاتی را به وجود می آورد... نگرش قهرمانی

+++ 

شخص فردی ویژگی های بر مستقیما خود که باشد، شخصیت کننده تعیین نگرش که صورتی در                 بنابراین...
می توان چگونه که بپردازیم موضوع بدین و نگرش بر باشیم داشته نگاهی بیایید می گذارد...                تأثیر

 انتخاب هایی کرد که نگرش ما را برای قهرمانی آماده سازد.

جای بر بزرگ تأثیری که است کوچک چیزی "نگرش می گوید، چنین باره این در چرچیل                 وینستون
 می گذارد".

است... خوب شخصیتی ساختن در تعیین کننده عاملی ماست... زندگی از بزرگی بخش تعیین کننده نگرش -               
که باورهایی و دیدگاه ها، فکر، طرز از است شده تشکیل و... می کند تعریف را انسان یک شخصیت                   نگرش

 به نگرش فرد شکل می دهند... نگرش دید ما به دیگران را کنترل می کند... و دید دیگران به ما.

و احساسات، افکار، که داراست را قدرت این که چرا می سازد، نابود یا و می کند تعریف را شما یا نگرش -                     
بر خدا طراحی با مطابق و مثبت نحوی به خوب و مثبت نگرشی داشتن دهد. تغییر را شما                    رفتارهای

 اطرافیان شما تأثیر گذاشته و برای آن ها الهام بخش خواهد بود.

یا و دیگران، خود، به راجع که نوعی می کند... تعیین را مکالمات جو می کند... کنترل را رفتارها نگرش -                   
را شما زندگی جنبه های تمامی عمال می کند... هدایت را داریم آن ها درباره که حسی و می کنیم فکر                   چیزها

 تحت تأثیر قرار می دهد... با این وجود، بسیاری از ما کنترل خوبی بر نگرش خود نداریم.

درون در که نگرشی توسط اغلب رو پیش چالش های از گذر و بودن خود زندگی قهرمان در شما                    "توانایی
CM ."می پرورید شکل می گیرد 

می کنیم، احساس که آنچه ما؛ ادراکات می دانیم، یا و می اندیشیم که آنچه می گیرد: شکل چیز 3 توسط                   نگرش
خواهد کمک ما به ماندن آرام عوض در ساده، مسائل به حد از بیش واکنش مانند ما، احساسی                    محرک های
برخی مقابل در ما عکس العمل یا و عمل نوع ما، رفتارهای و آییم؛ بر مواجهیم آن با آنچه پس از                      کرد

 مسائل.

بازسازی را خود افکار سالم، و مناسب چیزهای با ادراکاتمان تغذیه با می توانیم ما کنیم... شروع تفکر با -                   
 کنیم.
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کنید؛ بازسازی را خود نگرش بدان ها اندیشیدن با می توانید که می کنیم اشاره چیزهایی برخی به اینجا                  در
 منابعی برای ریشه های شما تا از آن ها تغذیه کنند... غذای خوب...

۵  بگذارید باشید . شاد می گویم : ھم باز باشید؛  شاد خداوند در ھمیشه :(4-9) 4               فیلیپیان
نگران چیز ھیچ ۶  برای است . نزدیک خداوند باشد . آشکار ھمگان بر شما              مالیمت
به را خود درخواستھای شکرگزاری،  با ھمراه استغاثه،  و دعا با چیز ھر در بلکه                 نباشید، 
ذھنھایتان و دلھا است،  عقل تمامی از فراتر که خدا آرامش ٧  بدین گونه،  کنید . ابراز                خدا
راست ھرآنچه برادران،  ای پایان،  ٨  در داشت . خواھد نگاه محفوظ عیسی مسیْح در               را
ھرآنچه است،  پاک ھرآنچه است،  درست ھرآنچه واالست،  ھرآنچه           است، 
و است عالی چیزی اگر بیندیشید . بدان است،  ستودنی ھرآنچه و             دوست داشتنی
من از ھرآنچه و پذیرفته اید و آموخته من از ٩  آنچه کنید . تأمل آن در ستایش،                  شایان
 شنیده  و  یا  در  من  دیده اید،  ھمان  را  به  عمل  آورید،  که  خدای  آرامش  با  شما  خواھد  بود .

من بیانجامد... سالم و مثبت نگرش به که نوعی به افکار بازسازی برای پولس از ساده دستورالعمل هایی -                  
 می توانم انتخاب کنم که به چه چیزهایی فکر کنم و در چه چیزهایی تأمل کنم...

را شادی ھستیم، شرایطی چه در اینکه از فارق باشید. شاد خداوند در ھمیشه -               
ھمه اینکه به اعتماد و عمیق رضایتی بلکه شدید... ھیجان نه می کنیم.              انتخاب

 چیز تحت کنترل خداوند است.

مالیمت. صبور، ذھنی لطافت، صبر، معنی به – کنید رفتار مالیمت با کس ھمه با -                
 با ھمه کس، نه تنھا با کسانی که انتخاب می کنیم.

به غیرضروری نگرانی فرمان). یک بلکه گزینه، یک (نه نباشید نگران چیز ھیچ برای -               
پدر ما است. خداوند به متعلق تنھا که است قلمرویی به بی اجازه ورود               معنی

 نیستیم، ما فرزندان ھستیم، او از اھل خانه مراقبت می کند...

معنی به سادگی به دعا باشد... گزینه آخرین این ندھید اجازه کنید، دعا اول -               
 ارتباط برقرار کردن با خداوند است و استغاثه به معنی خواستن چیزی از خدا است.

شکوه و زدن غر از را ما شکرگزاری تغییرات)... برای قدرتمند (آغازگری شکرگزاری -              
شکرگزار چیز ھمه خاطر به و کنید، دعا ابتدا نباشید، نگران می دارد. امان در                کردن

 باشید.

شما نگرش در آرامش که است الزم رسید. خواھد شما به آرامش وعده               آنگاه...
دعا اول نباشید، نگران کنید... انتخاب را شادی شما... بنیادی سیستم در              باشد،

 کنید، و شکرگزاری را انتخاب کنید/

(یک خدا سوی از آرامشی بود. خواھد شما ذھن و قلب حافظ خداوند آرامش -               
ما، تفکر قدرت از (فراتر خدا آرامش رابطه)، (یک خدا با ھمراه آرامش               ھدیه)،
توضیح را آن نیست قرار که معنی بدین ما... درک از فراتر عمیق) بسیار                آرامشی

 داده و یا بفھمیم، بلکه می توان آن را  تجربه  کرد.

چیز ھیچ است، و بسیار سالمتی را تو شریعت دوستداران :(165) 119             مزامیر
 سبب  لغزش  آنان  نمی شود .

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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004005
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004005
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004006
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004006
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004007
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004007
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004008
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004008
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004009
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/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v50004009


اعتماد... و امنیت حس نوعی خاطر به نمی رنجد، ھرگز که کنید تصور را نگرشی -               
دھید اجازه که.... می کند توصیف اینگونه را موضوع پولس او. آرامش از              ھدیه ای
آرامش غیاب در زندگی جای به گردد"... حفظ مستحکم "قلعه ای در ذھنتان و               قلب

 خداوند.

امنیت او آرامش شود... تغذیه غذایی منابع این با شما نگرش که زمانی               بنابراین...
 می بخشد، حفاظت می کند، اعتماد می آورد، امنیت، آسایش... سرپرستی.

 

کرد"... خواھد کنترل شما زندگی کند تسخیر را شما ذھن که "ھرچیزی              ببینید...
در کردن... آغاز برای استفاده، برای است قدرتی انتخاب... قدرت آن اوقات              برخی
که قدرت ھایی از ترکیبی چه شما... آزاد اراده و روح القدس، قدرت آزادی،              کنار

 می توانند اندیشه را متحول کنند...

 - به نحوی کامال عملی... ما افکار و نگرش خود را به اسارت خواھیم گرفت...

قد خدا شناخت برابر در که را تکبّرآمیز ادعای ھر و استداللھا ما :(5) 10                 2قرنتیان
 علم  کند  ویران  می کنیم  و  ھر  اندیشه ای  را  به  اطاعت  از  مسیح  اسیر  می سازیم .

با را تو که می کنم انتخاب من می شمرم... غنیمت را دم این من نگرش...                ای
من افکار تک تک آنگاه... و کنم... تغذیه شکرگزار و مالیم، آرام، خالص، خوب،                افکار
اھداف و طراحی شد... خواھند او تسلیم کرد، خواھند خم سر مسیح از اطاعت                به

 سالم او.

شکست ھایم، خودم، درباره من منفی احساسات که داد نخواھم اجازه من -            
احساسات، افکار، تعیین کننده سرخوردگی ھایم... و شکایت ھایم،        طردشدگی ھایم،

 و اعمال من باشند...

مخرب و پیش بینی، قابل غیر خطرناک، می تواند احساس-محور نگرشی داشتن -           
می کنم، تجربه را احساسات آن من نیستند... من رئیس من احساسات             باشد.
آن ھا از نیز من و کرد نخواھند کنترل مرا آن ھا اما گرفت... نخواھم نادیده را                 آن ھا

 اطاعت نخواھم کرد...

شرایط که زمانی کرد... نخواھم رھا نیز شانس دست به را خود نگرش ھمچنین، -               
می دھد... منفی نگری و ناامیدی، خشم، اندوه، سرخوردگی، یأس، احساس ما            به
باز غیره و افترا، و تھمت سخن چینی، شکایت، و گله برای را راه اغلب من                 نگرش
دیگر منفی رفتارھای و اعمال از بسیاری به منجر طریق این از و               می کند...

 می گردد.

 من  انتخاب می کنم  که  نگرش قھرمانی  داشته باشم...

و آرامش، بی باکی، رنجش، عدم مالیمت، شکرگزاری، خلوص، خوبی،           انتخاب
کمک ما به که می بخشد ما به مثبت نگرشی خود نوبه به که مسیح... در                 آسایش



یافتن ورزیدن، عشق فرصت  دریابیم، را فرصت ھا و کنیم، پیدا را راه حل ھا              می کند
 آسایش در روح خود...

امید، می باشد... مسیح بر مبتنی و نبوده احساسات اساس بر که نگرشی              
حاضر... ھمیشه و جنبش ناپذیر، نامتغیر، امن، باثبات، ھمیشگی، اقتداری و            آزادی،

 قھرمانان.

من گذشته خود.... خانوادگی تربیت علیرغم احساساتم، علیرغم شرایطم،           علیرغم
منجر نگرش این مسیح... در دارم... قھرمانی نگرش من نامشخص... آینده ای یا              و

 به تغییری ملموس در زندگی من خواھد شد...

ایمان در یافتید،  تعلیم که ھمان گونه و شوید،  بنا و گیرید ریشه او در :(7) 2                  کولسیان
 استوار  شده،  لبریز  از  شکرگزاری  باشید .

 

می اندیشیم آنچه است: شده تشکیل چیز 3 این از نگرش باشید... داشته خاطر               به
حد از بیش واکنش مانند ما، احساسی محرک های می کنیم، احساس که آنچه ما؛ ادراکات می دانیم، یا                  و
رفتارهای و آییم؛ بر مواجهیم آن با آنچه پس از کرد خواهد کمک ما به ماندن آرام عوض در ساده، مسائل                       به

 ما، نوع عمل و یا عکس العمل ما در مقابل برخی مسائل.

می کنیم، انتخاب را شادی ما باشیم، شکرگزار که می کنیم انتخاب ما اکنون... حتی عیسی ای                 بنابراین...
 آسایش را، افکار خود را به طور عمدی مورد گزینش قرار می دهیم... و در تو آسایش می یابیم...

 ای عیسی به خاطر کمک همیشگی تو از تو سپاسگزاریم!

دارم شما برای را دعا این من داد... خواهیم ادامه بنیادی سیستم های در خود مالیم کاوش به آتی... هفته                     در
او گفت... خواهد سخن شما با سری این طریق از عیسی باشید... داشته من با را بیشتر کنکاش شجاعت                     که

 حقیقتا می خواهد که شما هم اکنون و در همینجا نگرش قهرمانی به خود بگیرید.

+++ 

تنها – قائلند ارزش برایم بلکه نیستم شده طرد من که ... می آموزم همچنان من مسیح، عیسی با رابطه این                     در
اعمال برای گشته ام زنده بلکه نیستم بی تأثیر – هدفمندم بلکه نیستم شده رها – هستم اجتماع در بلکه                    نیستم

 نیک او... دانستن این موضوع... به معنی ایجاد تحول در زندگی من است!!

 سوال برای تأمل:  شکرگزاری؟ در چه مسائلی می توانم به طور عملی شکرگزاری را انتخاب کنم؟

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

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

  بیا و تازه کن، بازسازی کن، و ترمیم کن.



مشکالت از بزرگتر بسیار تو تو. محبت خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی ای – بردارید دعا به دست من                      با
امروز و تو، حقیقت دهی، نشان من به را خود راه است ممکن می شوم. تسلیم تو به امروز من هستی.                      من
کارهای تا باشم آماده که کنی کمک من به می خواهم تو از امروز عیسی، ای بازگردانی؟ من به را                     زندگی

 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
من ناجی و ارباب گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود زندگی                      امروز
به را خود کمال و تمام صلح و گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا                       باش،

 من ببخش.

 اکنون، خداوندا به من نشان بده چگونه امروز فردی دیگر را از محبت تو تازه گردانم. سپاسگزارم.

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

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

 

mailto:Hello@belovedchurch.ca

