
 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 5)

 در این سری، من از این که به شما کمک می کنم "بهترین نسخه خود" باشید هیجان زده ام

 

زندگی که نگرشی هر که آموخته ایم نهایت در دیگر... بسیاری زندگی در هم و من خود زندگی در                    هم
شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است... استوار آن پایه بر                   ما
را اطرافیانمان زندگی بلکه می گذارند، اثر ما زندگی بر شدت به تنها نه ما... فردی ویژگی های                  ما،

 نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

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

 این به معنی نوعی زندگی است فراتر از توانایی های انسانی ما.

 

موضوع این به و درماندگی... و تردید، خشم، منفی ... نگرش 3 بر داشتیم نگاهی گذشته                 هفته
جلوگیری انگیزه پر و قدرتمند شکلی به ما جلو به رو حرکت از نگرش ها این چگونه که                   پرداختیم
به تنها و بگیریم، نادیده را زندگی خوب چیزهای کلی طور به می شوند باعث عوض... در                  می کنند...
ما به اما فرار... راه پی در همیشه مقایسات، در اسیر بیاندیشیم، داریم دیگران یا و خود که                    مشکالتی
کنیم انتخاب و کرده، کنترل را اعمالمان اینکه انتخاب قدرت داریم... قدرتی چه که شد...                 خاطرنشان
آنچه و احساسی... واکنش های رفتارها... اعمال... بر تمرکز با بپرورانیم... سر در را افکاری چه                 که
که بیاندیشید چیزهایی به امروز... متمرکزید...؟ افکاری چه بر شما می پردازد. بدان ذهنمان               که
تجربه را خشکی هرگز شد، خواهید شکوفا آنگاه هستند... درست و دوست داشتنی، پاک،               خوب،

 نکرده و همیشه غرق در نعمت خواهید بود... با نگرشی قهرمانانه.

Belovedchurch.ca وبسایت در که می کنم تشویق را شما داده اید، دست از را پیش هفته جلسه                 اگر
 آن را بررسی کنید.



نگاهی و داده، ادامه ما نگرش و ما بنیادی سیستم های در خود مالیم کاوش به می خواهیم امروز                   
بر ما تأثیرات بر هم و ما خود بر هم چگونه... و چیستند خنثی نگرش های برخی اینکه بر باشیم                     داشته

 دیگران اثر می گذارند.

امیدی... هیچ بی همچنین تردیدی... و شک هیچ بدون است... متداول نگرشی این خنثی:                نگرش
انتظار در و گرفته نادیده را زندگی مشکالت اغلب خنثی نگرش یک هست"... که هست                 "چیزی

 شخصی دیگر است تا مشکل و یا مشکالت او را حل کند...

در اغلب می گردد، تنبلی از پر زندگی یک به منجر و است تنبل کلی طور به خنثی نگرش یک -                    
چیزی به چندان نه و می اندیشد چیزی درباره چندان نه شخص که انگار تقریبا احساسی... غیر                  حالتی

 اهمیت می دهد.

که همانطور می خواهد صرفا که چرا دارد، خود تغییر به نیاز که نمی کند احساس خنثی نگرش یک -                  
 هست بماند.

قطع نباشد، متوجه شخص خود است ممکن هرچند می گردد، بدان منجر خنثی نگرش یک که چیزی -                 
 ارتباط است. تأثیری شدیدا کسل کننده، حوصله سر بر، و بی فایده.

چه ببینیم کنیم صبر است بهتر می گیرد... خود به را نظاره گر یک حالت اغلب خنثی نگرش یک -                  
 می شود...

 

است. منفعل نگرش و شرکت کننده نگرش  بین است وسط حد و سازش نوعی مظهر خنثی                 نگرش
 نگرش خنثی به اندازه نگرش شرکت کننده شخصی و احساسی نیست.

 برخی نشانه های یک نگرش خنثی را در زیر می بینیم...

 - موقعیتی که در آن قرار دارد و شخص دیگر اهمیتی ندارند

 - تغییر غیرضروری است

 - شخصی دیگر این مشکل را حل خواهد کرد

 - آینده خواهد آمد و خواهد گذشت، چه با من چه بدون من

یک و ارتباط، قطع احساس کناره گیری، بی تفاوتی، راضی گری، خود از شامل... خنثی              نگرش
 زندگی عاری از احساس است.

 

که دارد چهره بر نقابی اغلب نگرش این راضی گری .... خود از بر باشیم داشته نگاهی بیایید                  بنابراین
من داستانی خط است ممکن مثال... عنوان به رضایت. حتی یا و باشد، صبوری شبیه است                  ممکن
که جایی "همین دهم"... ادامه یادگیری و رشد به و یابم گسترش کنم، تغییر باید "چرا باشد: این                    شبیه
دیگر رشد که... است معنی بدین راضی خود از نگرشی داشتن است"... خوب من برای                 هستم
همچنان رشد که... است معنی بدین صبور نگرش یک اما، نیست... من زندگی در مهم                 مسئله ای
این از من استفاده از مانع رشد به من اشتیاق داد نخواهم اجازه من اما است... اهمیت حائز                    بسیار



و گسترش، رشد، سمت به سفر این در اما نرسیده ام، مقصد به من حال... لحظه گردد،                  لحظه
 یادگیری... راضی هستم.... این ما را به نگرش مثبت باز می گرداند...

است، منفعل نگرشی اغلب این است. متفاوت رضایت با راضی گری خود از خنثی نگرش این -                
 انتخاب این که نادیده بگیریم، و تنبلی.

او دارد، سفر قصد که می گذارد اشتراک به را مردی داستان عیسی اینجا در .(14-20) 25                  متی
پنج آن ها از نفر یک به می سپارد. امانت به آن ها دست را خود اموال به می خواند فرا را خود                     خادمان
سپس تواناییشان. مبنی بر یک هر قنطار، یک سوم شخص به و قنطار، دو دیگری به می دهد،                   قنطار
 او به سفر می رود... و به آن ها هیچ دستورالعملی نمی دهد که به عنوان خادمین با آن قنطارها چه کنند.

 

از عمیق احساسی گیرد، شکل او توسط ما نگرش و باشیم داشته ریشه عیسی در که زمانی                   ببینید
را ما که رضایت می رود. فراتر اندیشه و استدالل گونه هر از که آرامشی داشت... خواهیم                  رضایت
خود از نگرش این اما... نمی سازد. گرفتار رو پیش مسائل در زدن عمل به دست برای ناتوانی                   در
گنجینه  شدن خاک به منجر نمی رود"... دیگری انتظار هیچ من از و رسیده ام مقصد به "من که                   راضی
رضایت و عیسی بر مبتنی ما نگرش که زمانی عوض، در شده... خاک استعدادی می گردد،                 ما
از فراتر را دنیا دید... خواهیم متفاوت زاویه ای از را مسیح در زندگی او... در آسایش یا و                    باشد...
کار محل شما، دوستان می بیند... را دنیا مسیح که آنگونه دید، خواهیم خود پاک" عید مرغ "تخم                   تنها
ظهور است. آن انجام حال در شما طریق از او که نجاتی مأموریت عنوان به را... شما محله و                     شما،

 او در دنیا از طریق اعمال نیک شما...

و عملی طرزی به را خود می کنیم، رشد مثبت شیوه ای به می یابیم، ارتقاء ما او، با شراکت در -                   
نتیجه تا است بخشیده ما به که استعدادهایی در او سرمایه گذاری می کنیم... کار وقف                معنی دار

 سرمایه گذاری خود را ببیند.

سفر در که دهیم اجازه و داشته ریشه رضایت در می توانیم باشیم، داشته ریشه عیسی در که                   وقتی
در که آنچه از بودن راضی معنی یه رضایت این کند. ارضاء را ما روح رضایت آن او، با                     خود
جالل برای است پشتکار با تالشی بیشتر بلکه نیست، رسیده ایم آن به که جایی یا و داریم                   زندگی
بدان دست که است کاری هر در خدا پادشاهی گسترش و یکدیگر، به خدمت خداوند، به                  بخشیدن

 می گماریم...

و داد خواھد کشتن به را آنان ساده لوحان برگشتن راه از زیرا :(32) 1                امثال
 آسوده خیالی  جاھالن  ایشان  را  ھالک  خواھد  کرد .

متوقف را شما بالقوه رشد نمی آید چشممان به چیزی هیچ که راضی گری خود از در حالت این -                  
 می سازد، که خود در مقابل بر شخصیت شما، میوه شما، خصوصیات شما تأثیر می گذارد.

امنیتی حس که چرا می گذارد، منفی تأثیری نیز شما معنوی رشد بر راضی گری خود از و... -                 
 دروغین و ایمانی ولرم (یا خنثی) ارائه می دهد.

این یا کاش و گرم . نه و سردی نه که می دانم می دانم؛  را تو اعمال :(15) 3                   مکاشفه
 بودی  یا  آن .

 



گونه هر عدم بی احساسی، ندادن، اهمیت نداشتن، توجهی و عالقه معنی به بی تفاوتی . خوب...                بسیار
 عالقه، توجه، و یا شور و شوق. "ایییی، چه اهمیتی دارد".

 

می کند: بیان اینگونه را موضوع ،Elie Weisel هولوکاست، بازمانده و سیاسی، فعال پرفسور، -              
 "متضاد عشق، نفرت نیست، بلکه بی تفاوتی است."

دیگران رنج به "ما گفت: را سخن این می کرد، تأمل جهانی رنج درباره فرانسیس پاپ که زمانی -                  
 عادت کرده ایم. ما را تحت تأثیر قرار نمی دهد. عالقه ما را جذب نمی کند، به ما ربطی ندارد."

به اغلب است، نوسان یا و تردید از حالتی مزاجی دمدمی می کند. فرق مزاجی دمدمی با                  بی تفاوتی
دو بین بودن معلق واحد... آن در متناقض احساس دو داشتن انتخاب، در ناتوانی نوعی                 صورت

 احساس.

 

با می شوند... تغذیه مسیح زندگی بخش جوهر با ما ریشه های باشیم، داشته ریشه مسیح در که                 وقتی
بی تفاوت وجه هیچ به او شخصیت او، DNA که می دانیم او کلمات و مسیح تاریخی داستان                  خواندن

 نیست.

راحت طلبی، خالف بر کامال است... محبت و عشق، وقار، بخشش، از مملوء که او شخصیت -                
وقف را خود بخشندگی با فعال، محبتی از مملوء گشوده، قلبی با بلکه است... بی احساسی و                  بی خیالی،
محسوس تغییری تا ما، تأثیر تحت حوزه در شده کاشته و پاسخگو، مثبت طرزی به است، کرده                   کار
در را بی تفاوتی بودن خنثی مسئله و کند نفوذ شما ریشه های به امروز او DNA بگذارید کند...                   ایجاد

 شما حل کند.

از کرد. خواهد ایجاد تغییر دارم دیگران با که ارتباطی هر در من نگرش من، حضور او، خاطر به -                    
 ثروتمند تا فقیر، از کودک تا پیر، از سفیدپوست تا قهوه ای پوست (اهالی خاورمیانه) و سیاه پوست...

28 اعمال در غیریهودی، جهان کند، عرضه جهان باقی به را خود انجیل آنکه از پیش درست                   پولس
 از اشعیا چنین نقل قول می کند (عیسی نیز این نقل قول را در  متی 13:15 بیان می کند):

ترک را مکان آن می کردند،  بحث و جرّ یکدیگر با که حالی در پس :(25-27) 28                  اعمال
و داشت بیان را خود آخرین کالم پولس گویند،  ترک را آنجا آنکه از پیش اّما                  گفتند .
واسطه به که آنگاه گفت،  سخن شما پدران با درست چه «روح القدس              گفت :
اّما شنید،  خواھید خود گوش بگو، ’به و برو قوم این ٢۶  «”نزد فرمود : نبی               اِشعیای
٢٧ کرد .‘ نخواھید درک ھرگز اّما دید،  خواھید خود چشم فھمید؛ به نخواھید             ھرگز
را خود چشمان و گشته، سنگین گوشھایشان شده،  سخت قوم این دل                زیرا
خود دلھای در و بشنوند، گوشھایشان با و ببینند، چشمانشان با مبادا              بسته اند،

 بفھمند و  بازگشت  کنند  و  من  شفایشان  بخشم .“

خود ریشه های بتوانیم تا هستیم، بی تفاوت یا و بی احساس جاهایی چه که کن آشکار ما بر عیسی...                   ای
 را شفا بخشیم، شخصیت خود را متحول کنیم، و میوه ما همان میوه روح القدس در ما باشد.

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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/28/#v44028026
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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/28/#v44028026
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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/28/#v44028027
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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/28/#v44028027


اشتراک به را عروسی جشن به میهمانان دعوت از داستانی عیسی عروسی، مجلس تمثیل                در
 می گذارد. بسیاری از آنها با بی تفاوتی پاسخ دادند.

  متی 22 (5):

خداوند خصوصیات اساس بر ما شخصیت می دهد، شفا را ما ریشه های عیسی که وقتی ببینید... -                
گرفتاریها روی بر چشمانمان و سنگین گوش هایمان دیگر می گردند. متحول ما اعمال می گیرد،               شکل
که نجاتی مأموریت همان رنج، درد، بی عدالتی، بود... نخواهد بسته اطرافمان دنیای مشکالت               و
و ببیند، شفایافته را شما ریشه های تا است امیدوار مشتاقانه او است... خوانده فرا بدان را شما                   عیسی
امروز ما کند... لبریز را ما قلب امروز شفایابی و امید بگذار عیسی ای می فهمد... که دارید قلبی                    ببیند
تو محبت آمیز نگرش تا یابند... رهایی بی تفاوتی چنگ از نگرش هایمان دهیم اجازه که می کنیم                انتخاب

 از ریشه های ما حفاظت کند... دگرگونی پرسرعت سیستم های معنوی و عصبی ما.

 

محیط های در را احساسات ابراز از محدودی طیف اغلب که نگرشی کناره گیری ... پایان... در                و
خود من هی، می برد... سر به تنهایی در را خود وقت بیشتر و داده، ترجیح اجتماعی و                   شخصی
خداوند خانواده و خود خانواده عضو اینکه از همچنین اما آرامش... اوقات هستم، تنهایی اوقات                 عاشق

 هستم نیز لذت می برم... ما طراحی شده ایم تا در کنار یکدیگر زندگی کنیم... نه در تنهایی.

و سوءظن، احساسی، سردی می کند، پیدا ظهور بودن" "غایب صورت به اغلب کناره گیری نگرش -               
نگرش این که چرا می گردد دشوار سالم و مثبت جهتی در زندگی هدایت حالت این در                  اجتناب...
و شغلی و اجتماعی مهارت های و... است منفعل سخت شرایط در است، اهداف و جهت از                  عاری
زندگی در هدفمند قهرمانی برای را ما کلی قابلیت و می سازد، مختل را مسائل پس از آمدن بر                    قابلیت

 از بین می برد.

مناسب یاوری پس باشد،  تنھا آدم نیست «نیکو فرمود : خدا یھوه :(18) 2               پیدایش
 برای  او  می سازم .»

شرم، ناامیدی، ترس، تنش، اضطراب، مانند می گردد، منفی تأثیرات شامل اغلب کناره گیری نگرش -              
غیرمنطقی باورهای برخی کردن). خرج نوشیدن، (خوردن، ناگهانی هوس های کنترل در مشکل              و
از کمال گرایانه انتظارات غیرواقع گرایانه، انتظارات شامل: می گیرند نشأت خنثی نگرش این از              که

 خود، و بدبینی بی دلیل می گردد.

را روحی ضربه یا و اضطراب، استرس، از باالیی سطوح که وقتی اوقات برخی که متوجهم من -                  
 تجربه می کنیم، از واقعیت کناره گیری می کنیم... بله، خود نیز این تجربه را دارم.

اجتناب دیگران احساسات با درگیری از که است عمدی ذهنی نگرش یک کناره گیری نگرش -               
یک اغلب می کند... جلوگیری احساسی سطح در دیگران و شما بین ارتباط برقراری از                می ورزد...
آزاردیدگی و طردشدگی روحی، ضربات از اغلب هم باز که منزوی... و ارتباطات از خالی                 زندگی
مسائل با رویارویی در می تواند و گشته مقابله مکانیسم یک به تبدیل می گیرد... نشأت گذشته                 در

 استرس زای روزانه تبدیل به طبیعت دوم ما گردد.

از را شما که زندگی موانع و ساختارها و دنیا نگرانی های از کناره گیری عمل اینجا در ما منظور -                   
و آزادانه زندگی مانع چیزها این به ناسالم وابستگی نیست... می دارند باز روح در آزادانه                 زندگی
به است، دیگران احساسات به وابستگی اغلب دیگر ناسالم وابستگی یک شد... خواهد شما                تسلیمانه



وابستگی، از نوع این کهنه... فکرهای طرز تاریخ گذشته، و کهنه رفتارهای به چسبیدن دیگران،                تأیید
و بودن روشن فکر از ترس می کند، پیدا ظهور پیشرفت و تغییر از ترس شکل به که چرا است                    ناسالم

 انجام کارها به روشی تازه...

خود شرایط و موقعیت می کنیم، وقف را خود می کنیم، رها می کنیم، اعتماد مسیح به ما عوض...                  در
 را تسلیم خداوند می کنیم... و... مانند عیسی گام بر می داریم.

به دارم تمنا شما از بندم،  در خداوند به خاطر که من پس :(1-3) 4                افسسیان
فروتنی کمال ٢  در کنید،  رفتار است،  آمده عمل به شما از که دعوتی               شایستگی
تا بکوشید تمام سعی ٣  به کنید . تحمل را یکدیگر محبت و بردباری با و مالیمت؛                  و

 آن  یگانگی  را  که  از  روح  است،  به  مدد  رشته  صلح  حفظ  کنید .

 

داشتن ریشه می کنیم... صحبت قهرمانی نگرش داشتن درباره ما آغاز... از باشیم داشته مروری                حال
از و مسیح... خاطر به خداوند مقابل در درستکاری در شده کاشته پارسایی... درختان مسیح...                 در
ما سرنوشت است قادر او ماست... زندگی سرچشمه او است، کافی حقیقتا او مسیح، به ایمان                  طریق

 را هدایت کند... و روح او میوه ای بس زیبا در ما تولید می کند.

نیکویی،  مھربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح،  ثمره اّما :(22-23) 5             غالطیان
 وفاداری،  ٢٣  فروتنی  و  خویشتنداری  است . ھیچ  شریعتی  مخالف  اینھا  نیست .

 در طول این سری، این مسائل را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

 به یاد داشته باشید که...

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

 مقابل برخی مسائل.

ولی کنیم حس را احساسات که می کنیم انتخاب می کنیم... انتخاب را سالم ادراکات امروز...                بنابراین
می کنیم... انتخاب سالم و مثبت نگرشی مبنی بر را خود اعمال و... کنند، کنترل را ما ندهیم                   اجازه

 زیر یوغ مسیح و ریشه دوانده در او.

 

او در پذیرفتید،  را خداوند عیسای مسیْح که ھمان گونه پس :(6-7) 2              کولسیان
در یافتید،  تعلیم که ھمان گونه و شوید،  بنا و گیرید ریشه او ٧  در کنید :                سلوک

 ایمان  استوار  شده،  لبریز  از  شکرگزاری  باشید .

 

که می دهم اجازه دیگران به طرقی چه به من انتظارات؟ با رابطه در سوال تأمل: برای                  موضوع
 نگرش مرا تحت تأثیر قرار دهند؟

++++ 

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%90%D9%81%D9%90%D8%B3%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v49004002
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%90%D9%81%D9%90%D8%B3%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v49004002
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%90%D9%81%D9%90%D8%B3%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v49004003
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%90%D9%81%D9%90%D8%B3%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/4/#v49004003
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%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005023
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%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005023
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v51002007
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/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%8F%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86/2/#v51002007


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

  شروعی تازه  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
حقیقت دهی، نشان من به را خود راه است ممکن می شوم. تسلیم تو به امروز من هستی. من                    مشکالت
که کنی کمک من به می خواهم تو از امروز عیسی، ای بازگردانی؟ من به را زندگی امروز و                    تو،

 آماده باشم 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.

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

را مسیح عیسی فیض و محبت 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 ... ممکن است همراه من دعا کنید؟

که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطری به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                  ای
گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود زندگی امروز                   هستم،
و گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا باش، من ناجی و                    ارباب

 صلح تمام و کمال 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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