
 خوش آمدید! خوشحالیم که امروز به صورت آنالین با ما هستید!
شهر در BeLoved City کلیسای ارشد کشیش های ما آنجال، همسرم همراه به و هستم، کریس                 من

 نانایمو هستیم.
انسان ها، داشتن دوست خدا، داشتن دوست برای زیاد اشتیاق و شور با افرادی از هستیم تجمعی                  ما

 انجام دادن هرچه در توانمان است، و انتخاب شادی.
 

به می توانیم که خوشحالیم بسیار وجود این با ولی شده، تنگ شما با حضوری تجمع برای دلمان واقعا                    ما
 شکل دیجیتالی گرد هم آییم ...

در و گذاشته اشتراک به دوستانتان از یکی با را جلسه این بعدا که کنم تشویق را شما می خواهم                     من
 انتشار خبر خوب عیسی مسیح با ما شریک شوید.

 
دنبال به می کنید، باز را فیسبوک وقتی هستید. من مانند کنونی فصل این در شما از برخی که                    می دانم
شروع می نگرید... خود بانکی حساب به که زمانی یا کنید. تغذیه را خود روح تا می گردید مثبت                   چیزی
مثل شاید و می کنید... حس خارشی خود گلوی در که زمانی می کنید... تازه کامال شکلی به کردن دعا                    به

 من شما نیز می اندیشید که... خدایا نه، من برای مرگ آماده نیستم...
با که روشی باشید، نداشته واهمه دهید تغییر را خود کردن زندگی روش که این از زمان... این...                    در...
به را کارها که دهید اجازه خود به فرزندانتان... با ارتباط روش می ورزید، محبت خود همسر به                   آن

 گونه ای متفاوت انجام دهید.
 

دعا شما برای هستیم، شما دلتنگ داریم، دوست را شما ما بدانید!... فصل این در می خواهیم که                   چیزی
 می کنیم، و از شما  دعوت  می کنیم که به ما بگویید چگونه می توانیم به طریقی عملی کمک کنیم.

 
 سری شیشه های رنگی

 تولد نقشه اصلی، "رویای اصلی"
 

هفته نام با را آن برخی که چیزی گرفتیم. جشن را مسیح عیسی رستاخیز و مرگ، زندگی، ما گذشته                     هفته
 پاک می خوانند. ما برخی روایات از شاهدان عینی اتفاقات مهم را خواندیم.

بازی یافتن پایان معنی به رسید" انجام "به اینکه است. نرسیده پایان به ماجرا که یافتیم آن، بر                    عالوه
 نبود.

و شده تمام candy crush بازی در جانتان نمی آید... خوشتان باختن از هستید، من مانند نیز شما                   اگر
کن خورد اعصاب چقدر کنند!! کمکتان تا کنید التماس دوستانتان به اینکه یا و کنید صبر بعد روز تا                     باید

 است.

متولد را جنبشی و است فرستاده را روح القدس یاور، آن دهنده، تسلی آن عیسی نیست... این داستان                   اما
 کرده است که همچنان امروز نیز در زمین ادامه داشته و فعال است.

را عالی تر راهی تا آمد او بلکه باشد... تاریخ عاشقانه داستان بزرگترین که نیامد خاطر این به تنها                    عیسی
 نشان دهد. او آغاز چیزی بود که قرار بود بیاید.



 بازگشت انسان به رابطه با خداوند از طریق ایمان... و نه از طریق اعمال.1.

پرداخت2. تمامی "به می شود ترجمه زد، فریاد صلیب بر مرگ از پیش او که رسید" انجام "به                   آن
 شد". مزیت بی حساب زندگی ابدی از طریق او، عیسی، به من و شما اعطاء شده است.

از3. را ما و می کند کار شما و من در مردگان) کردن زنده (قدرت رستاخیز قدرت این                   بنابراین،
 یک زندگی پر از اعمال مرده رهایی می بخشد (اعمالی که منجر به رضایت نمی شوند).

را4. شما او فرستاد، خواهم خود نام به را یاوری گفت اینکه از بعد رفت، عیسی، او، آن از                     پس
چنین واقعا او و بخشید. خواهد قدرت و داد، خواهد آموزش کرد، خواهد راهنمایی و                 رهبری
و من در زندگی برای که خداوند روح روح القدس، خواندیم. 2 و 1 اعمال در پیش هفته                   می کند.

 شما در دسترس است. تنها الزم است بخواهیم و آن را دریافت خواهیم کرد.
همین؟5. و می شویم ابرقهرمانانی به تبدیل ما قدرت و زندگی هدیه این دریافت از پس آیا چه؟                   حاال

 جزئی از یک انجمن نجیب زادگان عجیب؟

 

بمانیم تنها وقتی که می دانیم همه ما حال، عین در اما، بنگریم. آن به اینگونه می توانیم احتماال ما که                     البته
بدون زندگی بودن، بی معنی انزوا، تنهایی، نباشیم. چه باشیم درونگرا چه می شود. بی معنی بسیار                زندگی
و جسمی سالمت بر که می گردد روانی و روحی مشکالت به منجر وجودی حالت های اینگونه                 هدف.
که دید خدا که چیزی تنها کنیم. زندگی تنها که نشده ایم طراحی ما می گذارند. منفی تأثیر را ما عمر                     طول

 خوب نبود  این بود که  انسان تنها بود .

ما به بود شده داده وعده که همانطور که رایگانی هدیه (روح القدس)، وعده آن بنابراین... خوب،                  بسیار
ترک را ساختمان عیسی اینکه از بعد گذشت واقعا آنچه از شده نوشته روایات و عینی شاهدان با                    رسید...

 کرد.

 همچنان در دسترس... همچنان قابل استفاده... وعده داده شده به نسل ها و جهان ماوراء.−
 من چگونه این را می دانم؟... ما امروزه نیز هنوز آن را به چشم خود می بینیم.−

 

 ** ما (آن ها، شما، و من)... آن را دریافت خواهیم کرد....

 این توسط یوئیل، که یکی از پیامبران یهودا بود، پیشگویی شده است، در روایت  یوئیل 2 (28-32):

 - آیه 28 « پس  از  آن، روح  خود  را  بر  تمامی  بشر  فرو  خواھم  ریخت؛ 

دیگر است. گشته مستعمره و نبوده پادشاهی یک دیگر اسرائیل شده، نوشته یوئیل که دوره ای این                  در
 مستقل نیست، بلکه فقیر، ضعیف، و به دور از عادات و قدر و منزلت گذشته خود است.

می کند، پیشگویی را شده بازسازی پادشاهی یک یوئیل متخاصم. قبائل و بدوی زندگی های سبک با                 درگیر
 برخواستن سپاهی چشمگیر از مردم، فرو ریخته شدن روح خدا بر هر که نام خداوند را بخواند.

می شد. ریخته فرو خاصی افراد بر تنها زمان آن در خدا روح که بود این بود مهم یوئیل برای که                      چیزی
 یوسف، یوشع، قاضی عتنئیل، قاضی شمشون، طالوت، داوود.



 - بنابراین، وعده ریخته شدن روح خدا بر هر مرد و زن و کودکی مسلما بسیار شگفت انگیز بود.

 

اکنون وارونه... پادشاهی یک جدید، مسیری جدید، راهی داد، ارائه را جدیدی وعده میثاق/ عیسی،                 این
مورد خود خاص روشی به و کرده دریافت تمامی به را شده داده وعده روح می تواند باورمندی                   هر

 استفاده قرار دهد.

 نه اینکه ابرمسیحی باشیم، بلکه یک ابرجنبش ادامه دار از تکثیر شدن.−
 یک دوران پیامبری از آشتی، که به مردم تعلق دارد. هر مرد، زن و کودکی در آن شرکت دارد.−
به− باشیم قادر ما از هرکدام آن در که روحانیون، فقط نه و باورمندان، همه از کشیشی جامعه                    یک

 خداوند و به یکدیگر خدمت کنیم.
 بدون هیچ تکاور تنهایی، بلکه به شکل جمعی.−

 

تا که می داشت عرضه نوعی به را رستگاری خداوند که بود معنی بدین روح القدس شدن ریخته فرو                   این
 آن زمان سابقه نداشته و برای هدفی که غیرمتعارف بود.

حالت از بلکه می یابد، نجات مسیح بدون ابدیت یک از تنها نه بخواند... را خداوند نام که کس هر -                    
و اهداف، در محدود رضایت بخشی، در محدود محدود، وجودی حالت (یک نیز. مسیح از خالی                 وجودی

 محدود در اثر)

 

 این روح القدس (به عنوان چند مرجع)...

 - یوحنا 14 – آن یاور، معلم، مربی زندگی

 - 2تیموتئوس  – روح قدرت، محبت، یک ذهن آرام (ساکت شده)، و نه ترس.

 - رومیان 14 – درست کاری، آرامش، و شادی

 - رومیان 8 – روح فرزندخواندگی، اینکه ما پسران و دختران او خواهیم بود. تعلق داشتن.

 - افسسیان 4 – متحد کننده، یک ارباب، یک بدن، یک روح.

 همانگونه که توسط عیسی وعده داده شده.... و توسط خداوند اجابت می شود....

 

برای را راه عیسی نبود. اصلی نقشه عیسی می دانید اما... سازد متعجب را شما از برخی است ممکن                    این
برای او خود، زندگی طریق از بود... مأموریت پایه و شالوده زیربنا، سنگ آن او، کرد. باز اصلی                    نقشه
حرکت که آموخت ما به کرد، تجهیز را ما داد، ما به را الزم ابزار آن از پس و گذاشت، جا به الگویی                         ما
را ما و داده درس ما به همچنان او می رسانیم، انجام به را عیسی مأموریت این که حالی در و                      کنید،

 راهنمایی می کند.



 

در او با تا باشد داشته را فرصت این کس هر اینکه است، جهان رستگاری خداوند خواست می دانید.... -                   
 ارتباط باشد، تا او را بشناسد.

 - او یک نقشه نجات را به اجرا می گذارد، که با عیسی آغاز شد، و توسط من و شما ادامه می یابد.

 - قدرتمند گشته توسط یک عشق فداکارانه و با قدرت مشتعل شده از روح القدس و آتش.

 - در حرکتی جمعی.

افراطی شکلی به عیسی، درباره تأمل حال در حرکت، در یافته، قدرت روحی رئوفانه، آزادی                 یک....
نقشه عنوان به را عیسی مأموریت که است نقلیه ای وسیله کلیسا خویشتن، بی پروای کردن رها                 سخاوتمند،

 اصلی ادامه می دهد.

طریق از است، گشته اسیر گم شدگی در که است جهانی نجات اصلی... مأموریت ساده... زبان به -                 
 دعوت دیگران به اینکه خدا را بشناسند و خود به همین مأموریت نجات بپیوندند.

+++ 

می دهد ادامه را روایت این لوقا بود... کرده مشاهده تازگی به را روح انبوه ریختن فرو اولین که                    پطرس،
 در...

ھزار سه حدود روز ھمان در گرفتند . تعمید و پذیرفتند را او پیام پس :(41-47) 2                  اعمال
کردن پاره و رفاقت و رسوالن از یافتن تعلیم وقف را خود ۴٢  آنان پیوستند . بدیشان                 تن
بسیار آیات و عجایب و بود،  شده مستولی ھمه بر حیرت و بھت ۴٣  اّما کردند . دعا و                   نان
ھمه در و می بردند سر به ھم با ھمه ۴۴  مؤمنان می رسید . ظھور به رسوالن دست                 به
ھر نیاز حسب بر را آن بھای و می فروختند را خود اموال و ۴۵  امالک بودند . شریک                  چیز
در و می آمدند گرد معبد در یکدل روز،  ھر ۴۶  ایشان می کردند . تقسیم ھمه بین                کس
خوراک ھم با دل صفای و خوشی با و می کردند پاره را نان نیز خود                 خانه ھای
و می داشتند؛  عزیز را ایشان خلْق تمامی می گفتند . حمد را خدا ۴٧  و              می خوردند

 خداوند  ھر  روزه  نجات یافتگان  را  به  جمعشان  می افزود .

بر عیسی است. جاذبه  مقاومت ناپذیرترین نیز امروز دنیای در حتی او جماعت در عیسی یافتن تجسم -                 
 صحنه نمایش از طریق اعمال نیک و قدرتمند روح القدس در کلیسای او.

+++ 

داستان های درکلیساها باشید... داشته یاد به را رنگی شیشه های تاریخچه اگر رنگی"... "شیشه سری                این
مانند درست می شدند، کشیده تصویر به رنگی پنجره های روی بر کاراکترها و می شدند خوانده                انجیل

 نقاشی های کلیساهای جامع.

ما از هرکدام هستیم... روح القدس معبد و زندگی مکان ما فیزیکی، مکان های از مهم تر بسیار                 امروزه...
تماشای داستان، این کردن زندگی ما، داستان گذاشتن اشتراک به رنگی. شیشه یک است، داستان                 یک
جالل بر می گذارید، اشتراک به را خود خدایی داستان شما که بار هر اطرافیانمان. توسط ما                  داستان
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برای را راه می بخشید... امید دیگران به داستانتان اشتراک گذاری به با که زمانی می افزایید...                خداوند
عمل در را او قدرت بخش محبت و عیسی بزرگ عاشقانه داستان همان تا می کنید هموار دیگر                  شخصی

 ببیند.

 ** تا دیگران نیز بتوانند خدا را بشناسند، به آزادی برسند، هدفشان را بیابند، و تغییری ایجاد کنند**

 لوقا همچنین روایت زیر را به اشتراک می گذارد در...

را اموالش از چیزی ھیچ کس و بود جان یک و دل یک را ایمانداران ھمه :(32-35) 4                   اعمال
نیرویی با ٣٣  رسوالن بودند . شریک ھم با چیز ھمه در بلکه نمی دانست،  خود آِن                از
ایشان ھمگی بر عظیم فیضی و می دادند شھادت عیسی خداونْد رستاخیز به              عظیم
داشت،  خانه ای یا زمین که ھر زیرا نبود،  محتاج آنھا میان در ٣۴  ھیچ کس               بود .
بین کس ھر نیاِز حسب بر تا می گذاشت رسوالن پای ٣۵  پیش را آن وجه و                 می فروخت

 ھمه  تقسیم  شود .

شما و من در که او... روح طریق از مسیح تجسم عیسی.... پیرو میلیون ها کنید... تصور را این ...                   
 سرمایه گذاری شده است... ادامه دادن آنچه شخص عیسی آغاز کرد...

 - به اشتراک گذاری داستان آن ها، محبت بی اندازه، سخاوت افراطی، رها کردن بی پروای خویشتن!

 - این نقشه اصلی است... در تالش برای تأثیر گذاشتن، در حرکت برای ایجاد تغییر.

 دوستان... هیچ نقشه ثانویه ای در کار نیست.
 

 آیا می توانید با ما شریک شوید... به عنوان یک خانواده، یک جمع، در مأموریتی مشترک با عیسی؟

 - طرد شده نه، بلکه گرامی داشته شده  – تنها نه، بلکه گرد هم آمده  – رها شده نه، بلکه هدفمند

 - بی تأثیر نه، بلکه زنده گشته برای اعمال نیک

 

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...

 

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

که، بگویم شما به می خواهم من باشید. داشته تردید دارد دوست را شما خدا که باور این در امروز                     شاید
 او دوستتان دارد . او به شما محبت داشته و نقشه ای برای زندگی شما دارد.

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

 
 اگر شما در چنین موقعیتی هستید... 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.
 

 اگر امروز این دعا را با من خواندید، ممکن است با ما تماس گرفته و به ما خبر دهید؟
 ما دوست داریم این تصمیم را امروز با شما جشن بگیریم.

 
 اکنون چند قدم دیگر:

انجام را کار این روش دو به می توانید بگیرید، تماس BeLoved City کلیسای در ما با دارید دوست                    اگر
 دهید؛

خوشحال بسیار باشید. تماس در ما با hello@belovedchurch.ca آدرس در ایمیل طریق از می توانید -               
 می شویم که این سفر را همراه شما تجربه کنیم!

 - همچنین می توانید در وبسایت belovedchurch.ca فرم دیجیتالی درخواست اتصال را پر کنید.
 

 اگر گردهم آیی دیجیتالی امروز برای شما مفهوم خاصی داشت،
آن که کنید دعوت نیز دیگر شخصی از و کرده تماشا ما اجتماعی صفحات در دوباره را آن می توانید -                    

(BelovedChurchNanaimo. Facebook, YouTube, Instagram@ ) را تماشا کند 
شخصی به امروز و فشرده، خود اجتماعی شبکه های در را Share یا و Like دکمه می توانید همچنین -                  

 دیگر ارزش هدیه کنید.
 

 شما همچنین می توانید از لحاظ مالی با ما شریک شده و به شکل دیجیتالی از ما حمایت کنید.
Belovedchurch.ca/give آنالین در - 

 - از طریق فرستادن پیام به 84321
give@belovedchurch.ca و از طریق ایمیل در آدرس - 

 از شما به خاطر کمک های ماموریتی و سخاوت افراطی تان سپاسگزاریم.

mailto:hello@belovedchurch.ca
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لحاظ از که گرچه باشید. تماس در ما با دیجیتالی طریق از است ممکن که آنجا تا که باشید داشته یاد                       به

 فیزیکی از یکدیگر دوریم، می توانیم از لحاظ روحانی، رابطه ای، و اجتماعی با یکدیگر متصل باشیم.
 

 ** دل ما برای بودن در حضور شما تنگ شده است!
 ** دوستتان داریم،

 ممنون که امروز آنالین به ما پیوستید و در سالن نشیمن ما شریک شدید!
 - هرچقدر می توانید این پیام را در YouTube و Facebook به اشتراک گذارید.

 رحمت خدا بر شما باد!
 


