
 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
 

 در کلیسای BeLoved City ... هدف ما این است محبت زندگی بخش عیسی مسیح را با هر مرد، زن،
 و کودکی به اشتراک بگذاریم تا همگان این موقعیت را داشته باشند که:

 خدا را بشناسند، در آزادی قدم بردارند، هدف خود را بیابند، و تغییری ایجاد کنند.

 من می خواهم در اینجا از همه شمایی که روز سه شنبه در Grow Team Interest Party به
 صورت آنالین حضور پیدا کردید قدردانی کنم... از شما بسیار سپاسگزاریم که آمدید تا صدای قلب ما را

 شنیده و چشم انداز وسیع ما برای شهرمان... نانایمو... را مشاهده کنید، چشم اندازی به وسعت خداوند.

 اگر شما عضو خانواده و شبکه Beloved هستید و این رویداد را از دست داده اید... ما را مطلع کنید، ما
 می خواهیم شما را در جریان قرار دهیم تا از آنچه که خداوند در این فصل از طریق BeLoved به

 انجام می رساند عقب نمانید...

 این سری که چندی است بدان می پردازیم... کاوش در نقشه اصلی خداوند برای جهان... کلیسای محلی...
 در قالب یک پنجره رنگی.

 امروز یکشنبه پنطیکاست است... این روزی است که در آن تولد این جنبش به جشن گرفته می شود، تولد
 کلیسا در سطح محلی... ایجاد تغییری ملموس در جوامع. توانمند گشته توسط روح القدس که بر همگان

 فرود آمده و در دسترس همگان است... یک دوستی، یک خانواده، بدنه ای که بدان تعلق داشته باشیم... از
 عید پاک تا کنون، ما به بررسی این تصویر زیبا از نقشه اصلی خداوند پرداخته ایم.

 سری شیشه های رنگی
 مقاومت ناپذیر در لباس سفید

 عروسی درخشان، آماده، زیبا، و متعهد
 

می شوند... جور و جفت یکدیگر با که کوچکی قطعات است... بزرگتر تصویر از قطعه ای ما از یک                   هر
عکس، یک مانند شدن، نوشته حال در هستیم داستانی یک هر زیبا... قابی با رنگی پنجره یک                   مانند
ورای از که خورشید و نور انتظار در می کند... بیان را داستان آن از مختلف جنبه هزاران که                    تصویری
ارائه ما به شده گذاشته نمایش به داستان و کاراکتر آن از تازه کامال دیدگاهی که چیزی بتابد...                    ما

 می دهد.

یا و YouTube روی بر را گذشته جلسات می توانید شده اید، ملحق سری این به اکنون تازه شما                   اگر
تا کرد خواهد کمک ما به می کنیم سپری اکنون که شرایطی که معتقدم حقیقتا من کنید. مشاهده ما                    وبسایت
نظر مد محلی سطح در خود کلیسای برای عیسی که را تصویری همچنین و کنیم... تجدید را خود                    درک

 دارد.



بیوه، مطلقه، نیست، شکستگی معنی به بودن یکی است... این کنم روشن ابتدا در می خواهم که                  مسئله ای
و رابطه عنوان به اکنون و اینجا که چیزی از مسیح عروس کرده... ازدواج بار 3 نکرده، ازدواج                    هرگز

 ازدواج می شناسیم پیشی می گیرد.

کرده تجربه روابطتان عدم حتی یا و روابط در که آنچه هر کنم... تشویق اینگونه را شما که امیدوارم                     من
تغییری می تواند عیسی که می دانم را این من اکنون... و اینجا در چه و گذشته در چه می کنید، یا                     و
این یکدیگر با آتی دقیقه چند طی بیایید می کند... هم را کار این و کند ایجاد شما زندگی در                     ملموس

 موضوع را کمی عمیقتر بررسی کنیم.

همانطور کلیسا... عنوان به ما به و افراد عنوان به شما به او شخصی محبت و می کنیم شروع عیسی                     با
از فراتر ما جمعی، طور به ما... به راجع زیاد خیلی و است من به راجع اندکی مسئله می بینید...                     که

 ارتباط هدفمند گشته ایم.

عیسی زیرا دارم، دوست را کلیسا من است ... عاشقانه رابطه یک محلی... کلیسای خدا... اصلی                 نقشه
 عشقی بزرگ به کلیسا داشت...

مسیح که آن گونه کنید،  محبت را خود زنان شوھران،  ای :(25 ،32) 5               افسسیان
 نیز  کلیسا  را  محبت  کرد  و  جان  خویش  را  فدای  آن  نمود.

اما، میکند... ازدواج درباره صحبت به شروع افسس... کلیسای به نامه این نویسنده پولس، آن از پس -                  
عظیم بس راز این :32 آیه نمی گویم". سخن ازدواج درباره من حقیقت، "در می گوید آن از                  پس

 است  - اّما  من  درباره  مسیح  و  کلیسا  سخن  می گویم .

را ما پولس نهایی... مقصد است... زندگی تجلی ازدواج انگار که می کنند زندگی طوری افراد                 بسیاری
تصویری پولس عیسی... مانند بلکه نیست"، چیز همه "ازدواج که ببینیم و کرده نظاره که می کند                  تشویق

 می دید از چیزی بسیار زیبا، مقاومت ناپذیر، و به طور شگفت انگیزی عمیق. رابطه بین کلیسا و مسیح.

داشته ازدواج یک تنها اگر تمثیل... یک عنوان به ازدواج و است، نهاد یک مانند ازدواج                  می دانید...
زندگی از عاری ازدواج آن عشق... بدون اما... میثاق یا و عهد یک شده، امضا برگه ای تنها                   باشیم،

 است، خشک و مرده...

که وقتی اما... تعهد... بدون عشق است... بی ثبات کمی این ازدواج... بدون باشیم داشته عشق که                  زمانی
طراحی زیبایی به که داریم قدرتمند چیزی آنگاه ازدواج... نهاد و عشق کنیم... جمع هم کنار را دو                    هر

 شده است.

کلیسا آنگاه نهاد، یک عنوان به باشیم داشته تهی حالتی تنها اگر کلیسا... مسئله در نیز طریق همین                    به
 خشک، خسته کننده، کسل کننده، و بی تأثیر خواهد بود...

 و... اگر تنها محبت و آتش روح القدس را داشته باشیم، ایمان تنها... ممکن است مسائل بی ثبات شوند.

بیاوریم... میان به را محبت که زمانی برویم... تا بیا روح القدس بیاوریم... میان به را آتش که زمانی                    اما
متحد داریم، انسان ها از جنبشی اکنون محلی... کلیسای زیرساخت با همراه را... رابطه آن شوق و                  شور

 و هدفمند فراتر از رابطه، گرد هم آمده، سر هم شده... تأثیری قوی و نیرومند...



دراز برای این که... است این دارد وجود نقص و بی عیب ازدواج این با رابطه در که فوق العاده ای                     چیز
آمده پیش مشکالتی که خاطر این به صرفا دهد طالق را شما که ندارد عالقه ای هیچ خدا است...                    مدت

 است...

این کردن برانداز باشید، گذاشتن قرار مرحله در شما شاید هستید... خود ایمانی سفر کجای نیست                  مهم
عاشق شدیدا خمار... چشمانی با باشید... عسل ماه مرحله در شاید است... آدمی جور چه که این                   عیسی،

 این عیسی...

و حیاط... چمن های زدن شام، پختن لباس ها، شستن برای تکاپو در دارید، نیز کودک 6 امروز...                  شاید
زدن چرت حال در کاناپه روی شما... شوهر و همزمان... طور به همه کودکان، پوشک کردن                  عوض
خداوند آنچه به نسبت را شما دید نباید داریم ازدواج از ما که دیدگاهی می کنم... درک من هی                    است...
چشم مشکالتتان محدود دایره از که وقتی ببینید... را رنگی پنجره آن کند... تحریف دارد چنته در                   برایتان
وجود با دارد، دوست را شما چقدر او که می دوزید بی کران چشم انداز این به را نگاهتان و                   برداشته

 مشکالت، با وجود سستی ها، بداخالقی ها، نوسانات خلقی... با وجود کفر معنوی...

را شما او بودید... سیاره این روی انسان تنها شما اگر حتی کرد... فدا کلیسا برای را خود جان                     عیسی
به و قلب، صمیم از بی حساب، وشرط، بی قید را شما او کرد... فدا شما برای را خود زندگی و                     دید...

 طور دائمی دوست می دارد... شمایی که عروس هستید...  مقاومت ناپذیر در لباس سفید!

می کوبد... وحشیانه که قلبی می گیرد... بر در را او چهره که لبخندی شوق، اشک با دروازه... بر                   ایستاده
همه ورای از می کند، تماشا صومعه ورودی در از را شما کند... غش است ممکن آیا که اندیشه این                     در
قدم حال در همگان، دید معرض در مسیح، عروس شما، همسایگان... و زمین این شاهدان                 تماشاگران،

 زدن در راهرو کلیسا... آماده شده برای او.

خود در را روح القدس شما و زیبایید... شما ارزشمندید، شما شده اید، خواسته شده اید، داشته دوست                 شما
برای محبت از قدرتمندی پیام چنین با عظیم... بس چیزی آغاز شما... در شده سرمایه گذاری                 دارید،

 دنیای اطرافتان...

بس رایحه ای می دهد، پرستش بوی که محبتی می سازد... پل ها و می شکند، را سدها که محبتی                 پیام
سنین، همه شامل شرط، و قید بی بی پروا، افراطی، بسیار است، معروف بسیار که محبتی                 دلپذیر...
عروس شما می کند... متحول را شما محبت... این دیدگاه ها... و زندگی، سبک های نژادها،               پس زمینه ها،

 هستید... مقاومت ناپذیر در لباس سفید.

 چه جاذبه ای... عروس مسیح... وقتی که عروس به اتاق وارد می شود توجه همگان جلب می گردد...

و نیست... نقص و عیب بی  انسان های از موزه ای کلیسا خیر، کاستی هایمان... علیرغم زیبا،                عروسی
و مجروحین، شکستگان، که است شده طراحی بیمارستانی مانند عامدا کلیسا... آن... از               مهمتر

 آسیب دیدگان را می پذیرد... و به آن ها کمک می کند به آزادی برسند، به امید و شفایابی...

 در عمل، بیایید نگاهی بیاندازیم به آیاتی الهام بخش.

 امثال 31 از نگاه داماد، عیسی مسیح، تصویری زیبا از عروس مسیح رسم می کند.



یاقوت از او ارج یافت؟ تواند شایسته ھمسری که کیست :(10-12) 31              امثال
کم سودی ھیچ از و دارد اعتماد وی بر شوھرش ١١  دل است . فزونتر               بس
نیکی شوھرش به خویش زندگی روزھای ھمه ١٢  در داشت .           نخواھد

 خواھد  کرد،  نه  بدی .

بازگشت برای است" کرده آماده را "خود که می گوید سخن عروسی از یوحنا مکاشفه -               
 داماد، عروسی شایسته که از آن در امثال 31 سخن رفته است.

زیرا دھیم؛  جالل را او و نماییم وجد و کنیم شادی بیایید :(7-8) 19                مکاشفه
٨  آن است . ساخته آماده را خود عروسش و رسیده برّه عروسی             وقت
این شود؛  ملبّس درخشان و پاک و نفیس کتان به که یافت اجازه               عروس

 کتان  نفیس  مظھر  اعمال  درستکارانه  مقّدسان  است .»

کار رغبت به خویش دستان با و می جوید را کتان و پشم :(13-15) 31                امثال
از خویش خوراک که است بازرگانان کشتیھای ١۴  ھمچون          می کند .
برای طعام برمی خیزد؛  است،  شب ھنوز که ١۵  آنگاه می آورد .           دوردستھا

 اھل  خانه  خود  فراھم  می کند و  کنیزان  خویش  را  نصیبھا  می دھد .

به که را محبتی و شما عمل که نیست بی انصاف خدا زیرا :(10) 6                عبرانیان
طریق از را محبت این شما کند . فراموش داشته اید،  ابراز او نام              خاطر

 خدمتی  که  به  مقّدسان  کرده  و  می کنید،  ابراز  داشته اید .

است، جهان برای خداوند حل راه از بخشی بلکه نمی کند عمل محافظه کارانه عروس این -               
راه حل های دنبال به او و نیاز، در غرق شوند، بیدار جهانیان آنکه از پیش برمی خیزد                 او
نیازها برای و باشد، بزرگ صنایع در خداوند انگشت اثر می خواهد بلکه نیست، مدت                کوتاه

 راه حل ارائه دهد. مقاومت ناپذیر در لباس سفید!

خویش دسترنج از می خرد؛  را آن و می گیرد نظر در مزرعه ای :(16) 31               امثال
 تاکستانی  غرس  می کند .

بعدی، نسل برای شده، آماده کنند. استفاده آن ها میوه از آینده نسل های تا می کارد تخم هایی که عروسی -                  
 کاشتن برای عروس فردا که آن را برداشت کند.

به را خویش بازوان نیروی و می گردد مشغول کار به راسخ عزم با :(17-18) 31                 امثال
 کار  می گیرد . ١٨  منفعت  تجارت  خود  را  می بیند،  و  چراغش  در  شب  خاموش  نمی گردد .
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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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031014
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031014
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031015
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031015
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031018
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031018


به بیندیشید،  او به نشوید دلسرد و خسته که این برای پس :(3) 12                عبرانیان
سخنانی کرد؛  تحّمل گناھکاران سوی از را خصمانه سخنان آن تمام که              او

 که  در  واقع  به  ضرر  خودشان  بود .

 - بی امان و خستگی ناپذیر، او در کار خویش آرامش می یابد، و بهترین عمل خود را ارائه می دهد.

می گیرد . را چرخ انگشتانش و می کند دراز دوک به خویش دستان :(19-22) 31               امثال
٢١ می گشاید . نیازمندان روی به را دستانش و می پذیرد گشاده روی با را              ٢٠  فقیران
به گرم جامه او خانه اھل ھمه چه ندارد، خویش خانه اھل دغدغه ببارد،  برف                   چون

 تن  دارند . ٢٢  برای  بستر  خود  ملحفه  می دوزد؛  کتان  لطیف  و  ارغوان  می پوشد .

آن ها کردن برطرف و جامعه نیازهای یافتن دنبال به فعاالنه تا می کند طی را الزم مراحل که عروسی -                   
اطمینان خادم... رهبرانی می کنیم... بازی که جایی می کنیم، کار آن در که جایی یکدیگر، به خدمت                  باشد.
و خود برای شدن قائل ارزش هستند... او مراقبت تحت که کسانی خوشبختی و سالمتی از کردن                   حاصل

 خانه خود، و به دنبال سامان یافتن شهر خود بودن...  مقاومت ناپذیر در لباس سفید!

والیت مشایخ با و می شناسند، شھر دروازه ھای در را شوھرش :(23-24) 31              امثال
تھیه شالھا بازرگانان برای می فروشد، دوخته،  کتاْن ٢۴  جامه ھای          می نشیند .

 می کند .

داماد برای که است احترامی نمایانگر این می رود. فراتر خودش از شهرتش می کند درک که عروسی -                 
  خود قائل است.

بتابد مردم بر نورتان بگذارید نیز شما ترتیب،  ھمین به گفت؛ عیسی :(16) 5                متی
 تا  کارھای  نیکتان  را  ببینند  و  پدر  آسمانی  شما  را  تمجید  کنند .

نماینده است، کسی چه نماینده که می گیرد موضوع این به کامل علم با را تصمیماتش عروس این -                  
فرهنگ بر اثرگذاری حال در جهان، با تعامل در عام، مأل در بلکه... اختفا در نه خانه اش...                   خانواده اش،

 و جامعه... تعامالت بر مبنی راه حل... ایجاد تغییری ملموس.

 امثال 31 (25): قوّت  و  عزّت،  جامه  اوست؛   ج  و  بر  روزھای  آینده  لبخند  می زند .

کردن عمل مضطربانه عوض در شده... تجزیه فرهنگ یک در آینده، در یا و بحران ها، زمان  در حتی -                   
و محافظت به بجا اعتمادی از سرشار و پوشیده، شجاعت و قدرت لباس عروس این بدبینانه، دیدگاهی                   با

 الطاف خداوند است.

آسمانی داماد به نباشید، خود از محافظت و پوشاک و خوراک نگران می خوانیم، 6 متی در که                   همانگونه
 خود اعتماد کنید که همانگونه که وعده کرده است از ما مراقبت کند.

 امثال 31 (26): دھان  خود  را  حکیمانه  می گشاید،  و  تعلیم  محبت آمیز  بر  زبان  اوست .

 - عروسی که زبان و سخن او توسط حکمت و فیض الهی هدایت می 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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031020
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031020
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031021
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031021
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031022
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031022
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031024
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031024


تا باشد نمکین و دلنشین ھمواره شما سخنان می خوانیم، (6) 4 کولسیان در که                همانگونه
عیسی بگذارید الهی. فیض و حکمت توسط شده هدایت دھید . پاسخ کس ھر به چگونه                 بدانید
عصر این در و فرهنگمان... در موانع محکمترین حتی شکستن دهد... قرار هجوم مورد را ما                  مکالمات

 خشم و برآشفتگی.

 

بیکارگی نان و می کند، نظارت خویش خانه اھل امور بر :(27-29) 31              امثال
او نیز شوھرش می خوانند؛  مبارک را او برخاسته،  ٢٨  فرزندانش           نمی خورد .
ھمه آنھا بر تو اما کرده اند،  شایسته کارھای بسیار ٢٩  «زنان می ستاید :             را

 پیشی  گرفته ای .»

را خود عروس روزافزون نجابت و کمال او خود... کلیسای است، خود عروس عاشق دیوانه وار مسیح -                 
داده انجام را الزم کار قبال او که خاطر این به همه دهد... انجام بتواند او که می بیند کاری هر از                       فراتر

 است... خود را وقف عروس خود کرده است، بی عیب و نقص و سرزنش ناپذیر...

توقف لحظه ای است ممکن بپاشد... خلوص شما بر خود کالم با که می دهید اجازه عیسی به امروز                   آیا
بس که عروس ... آن شما، دهید... فرا گوش می گوید شما به صبح امروز مسیح روح که آنچه به و                     کنید
چیزی از او که معنی (بدین است... شده قربانی برایش شده... مهیا برایش چیز همه است، محبت                   مورد
عروس، آن او... اصلی نقشه می داشت) دوست بیشتر که چیزی خاطر به گذشت می داشت دوست                 که

 کلیسای محلی...

خویش جان و کرد محبت را کلیسا مسیح خواندیم: 5 افسسیان در پیشتر که همانگونه -                
 را  فدای  آن  نمود...

 - مثالی بی ھمتا از درخشندگی، زیبایی، و خوبی.

 

خداوند از که را زنی اما زودگذر؛  زیبایی و است فریبنده جذابیت :(30-31) 31                امثال
در را وی َکرده ھایش که باشد بدھید،  دستانش ثمره از را ٣١  او ستود . باید                می ترسد، 

 دروازه ھای  شھر  بستایند .

گم انسان های هم است... داده قرار زندگیمان در عیسی که روابطی پرورش باغ ها، در کاشتن به متعهد -                  
برای آفریدن افتخار و زیبایی... و جذابیت از فراتر گشته هدفمند شده اند... پیدا که آنان هم و                   شده

 خداوند... با وفاداری و جانسپاری بی امان.

حقیقت که می کند زندگی محبتی در دائما که کسی است، عروس منتظر او دارد... نیاز کلیسایی به                   جهان
به را نسلی که می دهد میوه ای می آورد... دوام او جذابیت و زیبایی ورای که محبتی – می آورد بار                    به
که عروسی بشناسند... را عیسی بتوانند نیز می شناسیم که کسانی همه تا می گرداند... باز خداوند                 قلب

 تغییری جاودانی در زندگی همه مردان، زنان، و کودکان ایجاد می کند.

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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031028
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/%D8%A7%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/31/#v20031028
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 ای عروس مسیح... تو در لباس سفید خود مقاومت ناپذیری

 عروسی درخشان، آماده، زیبا، و متعهد

++++ 

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

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

 سوال برای تأمل:  من چگونه می توانم دیدگاه خود را به سمت آن عروس درخشان بودن سوق دهم؟

 *** 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؟
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