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

 ما  کشیش های ارشد کلیسای BeLoved City هستیم
 

 روز مادر بر شما مبارک باد!! به خاطر شراکت مالی شما، برای بزرگداشت روز مادر، ما کمکی مالی
 به مرکز بارداری Crossroads، همینجا در نانایمو، اهداء خواهیم کرد. این هدیه مالی به آن ها کمک
 می کند که از مادران جوان برای هزینه های پوشک، دستمال مرطوب، شیر خشک، و مشاوره حمایت

 کنند. بنابراین، از شما سپاسگزاریم و روز مادر مبارک باد.
 ما متعهدیم به این که بر اجتماعمان اثر بگذاریم، هم از لحاظ معنوی و هم به طور عملی.
 ما بسیار مشتاقیم با سازمان های دیگری که کارهای فوق العاده انجام می دهند همکاری کنیم.

 
 در کلیسای BeLoved City ... هدف ما این است که 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 خدادادی خویش را بیابند، و همه با هم، به بزرگترین

 مأموریت نجات روی کره زمین پیوسته و تغییری ایجاد کنند.
 

 سری شیشه های رنگی
 قطعاتی که جفت و جور می شوند (شیشه رنگی)

 
 هفته  گذشته در باره ما آموختیم... ما به عنوان دوستان خدا. دوستانی که از برادر نزدیکترند. این مانند

 یکی از آن دوستی هایی است که شما را دگرگون ساخته و به دوستان دیگرتان نیز سود می رساند.
 نسخه ای کامال تازه از شما... بهترین نسخه شما، که از طریق تأثیرگذاری او به حقیقت پیوسته است.

 و حاال ادامه "قطعاتی که جفت و جور می شوند"...

 کاوش درباره... نقشه اصلی خدا، کلیسای محلی، و هیچ نقشه ثانویه ای در کار نیست

 نقشه او... به زیبایی... مکانی برای  امید  و  شفابخشی . امید به فردا و شفا از گذشته خویش.

 هرگز شکستگی آنقدر وخیم نیست که ترمیم نشود، هرگز زخم آنقدر عمیق نیست که شفا نیابد، هرگز
 آنقدر از خدا دور نیستیم که نجات نیابیم... مکانی که به آن تعلق داشته باشید، تا در آن اهداف خدادادی

 خود را به مرحله اجرا بگذارید.

قطعه آن عنوان به شما حتی وجود، این با بزرگتر. تصویر یک از کوچک قطعاتی همگی شما، و                    من
بله معمولی... قطعه یک نه گشته اید... هدفمند زیبایی چه به و شده اید، ساخته ظرافت با چه                  کوچک...

 یک قطعه هنری!

 بنابراین... نه تنها ما می توانیم دوست خدا باشیم و هستیم، بلکه ما خانواده او هستیم...



هم با که خاطراتی آن ها، صدای و رایحه است ممکن برخی می کنید، فکر خود خانواده به شما که                    وقتی
یاد به را کرده اید که بازی هایی یا و یکدیگر، با طبیعت در زدن چادر شام، میز سر کرده اید،                    سپری

 بیاورید.

پرخاش، تحکم، شاید است، بوده دعوا شاید باشند، نداشته خانواده از مثبتی خاطرات است ممکن                 برخی
 جدایی، اضطراب، و یا تنهایی.

 شاید برای برخی مخلوطی از آن احساسات، چیزها، و موقعیت های مختلف باشد.

است ممکن حال عین در اما امن، مکانی دارید، تعلق آن به که باشد جایی می تواند خانواده ما، دنیای                     در
 یکی از بزرگترین ریشه های رنج شما نیز بوده باشد.

بدانید می خواهم که چیزی اما، دهم. جلوه کوچک یا و بزرگ را شما خانوادگی تجربیات تا نیستم اینجا                    من
عشق تا هماهنگی، در اتحاد، در کنیم... زندگی رابطه در تا کرده طراحی را ما خداوند که است                    این
تشویق... برای منظم، رشد برای محافظت، برای راحتی، برای یکدیگر)، (با بکشیم نیز رنج و                 بورزیم،

 فهرست چیزهایی که خانواده به همراه دارد بسیار طوالنی  تر از زمان ما در امروز است.

آن خانواده ایم... یک ما بلکه هستیم، یکدیگر دوستان و خدا دوستان ما شگفت انگیزی طور به تنها                  نه
 آهنگ را که شنیده اید... ما، ما یک خانواده ایم... حاال دیگر نمی توانید آن آهنگ از ذهنتان بیرون کنید  ��

 کلیسا، خانواده خدا... سازمانی نیست که بدان ملحق شوید؛ این خانواده ایست که بدان تعلق دارید.

عهد در می نامیم. انجیل را آن که مجموعه   ای در کتابی (1یوحنا )... یوحنا یکم نامه خوب...                 بسیار
می کنم... شوخی کنید... باز را آن آخرهای و برداشته را خود دزدی Gideon انجیل اگر ++                  جدید...
انجیل های بودم... آنجا در افراد جوانترین از یکی احتماال بودم... Gideon انجمن عضو قبال خود                 من
به من وظایف از یکی هستند... هتل ها اتاق های در که آن هایی حتی هستند... بردن برای Gideon                
آن از دارید، نگه را آن نیست، مشکلی بود... هتل ها در جدید انجیل های جایگزینی Gideon یک                  عنوان

 استفاده کنید...

 بسیار خوب، پس،

و (من هستند جهان در که است کوچکش" "فرزندان به پدر طرف از خانوادگی نامه ای 1یوحنا اصلی                   تم
 شما). این نوشته ای صمیمانه و الهام بخش است که از نگاه یک پدر به فرزند مسائل را بررسی می کند.

 

معنوی فرزند است،  مسیح ھمان عیسی که باشد داشته ایمان که ھر :(1) 5                1یوحنا
دوست نیز را او مولود می دارد،  دوست را پدر که ھر و است. شده زاده خدا از و                    خداست

 می دارد .

خدا... فرزند یک خداست... زاده است... مسیح همان عیسی که باشد داشته ایمان که هر دیگر... بیانی                   به
 و هر که پدر را دوست می دارد... فرزندان او را نیز دوست می دارد!



که خدا... فرزندان خدا... دوستان محلی... کلیسای است... شگفت انگیز خدا اصلی نقشه درباره که                چیزی
 یکدیگر را دوست می دارند... با وجود کاستی ها...

+++ 

به شروع عقب صندلی در فرزندانم و باشم رانندگی حال در اگر نه... یا هستید من مثل هم شما                     نمی دانم
تندی به و می رود باال قلبم ضربان می شوند... بلندتر صداها و سر می گیرد، باال قضیه کنند...                  دعوا
من متاسفم... نه... بچه ها... هی می گویم... آرام بعد... لحظه ای و می کند... زدن به شروع ماشین                 موتور
کار به کلمه ای دو یکی حتی شاید من... خون فشار می گیرم... یاد را بودن پدر نقش در دارم هم                     هنوز

 ببرم که بعدا مجبور شوم به خاطرشان عذرخواهی کنم...

این واقعیت اما... بپرورانیم. ذهن در پرمحبت خانواده یک از داریم دوست که نیست تصویری این                  خیر ،
هی، مسیح. به ایمان طریق از خداست آن پدر که خانواده ای خداوند، محبت مورد انسانیم، ما که                   است
در بچه هایم وقتی که نیست این مسئله می آورید... در سر موضوع این از من از بهتر شما که                    می دانم
قطعه ای من اما دارم... که البته ندارم... دوست را آن ها دیگر می کنند احمقانه رفتارهای عقب                 صندلی

 هنری هستم که هنوز ناتمام است...

ما نمی شویم، عاشق ما شما... و من می دارد... دوست نیز را او فرزندان می دارد، دوست را پدر که                    هر
  در عشق عمل می کنیم...

و برادران بالقوه طور به است ممکن آن ها از برخی همکالسی هایتان... همکارانتان، شما،               همسایه های
 خواهران آینده شما باشند... و من دعا می کنم که چنین باشد.

ندارم... دوست را او فرزندان ندارم... دوست را کلیسا اما... دارم دوست را خدا که بگویم نمی توانم                   من
 هرچقدر هم که برخی از ما بعضی روزها کودکان صندلی عقبی باشیم.

+++ 

می شناسیم، ما که چیزهایی همه خدا می کنم... تکرار مرتبا را موضوع این من که می دانم آغاز...                  از
 می بوییم، مزه می کنیم، و احساس می کنیم را خلق کرد...

خانوادگی شکل به تا آفرید را ما او بود... تنها انسان که بود این نبود" "خوب که دید که چیزی تنها -                      
 زندگی کنیم. تا به زاد و ولد کوچولوهای بیشتری شبیه شما و آن ها بپردازیم...

اما می کنند، مراقبت یکدیگر از خانواده افراد واحد، یک عنوان به که است اینگونه خانواده یک                  طراحی
یکی یکدیگر با می شویم، یکی مسیح با ابتدا در ما است. مثل تولید هدف برای همچنین طراحی                   این
یکی است... توقف ناپذیر که است نیرویی خانواده بودن یکی روح القدس... با اتحاد طریق از                می شویم
می آورد. بار به مقاومت ناپذیر چنان میوه ای و می کند... عمل ما در که ما... در روح القدس                 بودن
نیکویی،  مھربانی،  صبر،  آرامش،  شادی،  محبت،  روح،  ثمره اّما :(22-23) 5             غالطیان

 وفاداری،  ٢٣  فروتنی  و  خویشتنداری  است .
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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%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005023


 

خانواده یک عنوان به آورد... گرد هم کنار در را بشر نسل کل که است بوده این خداوند قصد                     بنابراین...
 متحد و متمرکز در اطراف مسیح.

آغازی جدید، زندگی یک تازه... شروعی دوباره... تولد طریق از بلکه طبیعی... تولد طریق از                 نه
 دوباره. عیسی این موضوع را به شکل  تولد از آب و از روح  تصویر می کند.

 عیسی غسل تعمید یافت، و به شاگردان خود نیز فرمان داد که غسل تعمید شوند.

 تبدیل به یک مسیحی (فرزند خدا، خانواده خدا) شدن شامل سه چیز است:

 - اول از همه، کاری که خدا انجام می دهد: خداوند روح القدس را به شما می بخشد.

 - دوم، کاری که شما انجام می دهید: شما توبه کرده و ایمان می آورید.

 - و سوم، کاری که کلیسا انجام می دهد: و آن غسل تعمید دادن است.

 

آب – است شدن تطهیر و شستشو نماد این و شده اید. کلیسا عضو که است این نشانه تعمید                    غسل
نماد همچنین این باشیم. شده تطهیر صلیب بر عیسی خون توسط ما اینکه مثل است،                 تطهیرکننده
شد ». خواھد روان زنده آب نھرھای شما بطن «از می گوید: عیسی است.              روح القدس

 منظور او از این حرف  روح  بود، روح القدس.

تصویر این از پولس بنابراین، است. مسیح همراه به برخاستن و مردن از نمادی همچنین تعمید                  غسل
عیسی توسط که داستان نویسی و نویسنده پولس، شدید... تعمید غسل که زمانی می گوید او می کند.                 استفاده

 متحول شده است... اینچنین می گوید:

او مرگ در یافتیم،  تعمید عیسی مسیْح در که ما ھمه نمی دانید (4-3): آیا 6                رومیان
به مسیح که ھمان گونه تا شدیم دفن او با مرگ،  در یافتن تعمید با ۴  پس یافتیم.                  تعمید

 وسیله  جالل  پدر،  از  مردگان  برخیزانیده  شد،  ما  نیز  در  زندگی  نوینی  گام  برداریم .

 غسل تعمید یافته  – غرق شده یا پوشش یافته در مسیح عیسی.

تعمید او مرگ «در – عرفانی طریق این به - یافتیم » تعمید عیسی مسیْح در که ما ھمه ...»                   
 یافتیم»... وقتی که عیسی بر صلیب مرد، شما نیز مردید.

» - است شده تمام دیگر قدیمی زندگی شدید: دفن نیز شما شد، دفن عیسی که وقتی - شدیم» دفن او                       «با
وقتی - شد، » برخیزانیده مردگان از مسیح که ھمان گونه  او، مرگ در یافتن تعمید                 با

 عیسی از مرگ برخیزانیده شد  – «ش  ما  نیز  در  زندگی  نوینی  گام  برداشتید» .
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جور و جفت که قطعاتی باشیم... متعلق بدان که خانواده ای خدا... دوستان تازه... زندگی یک نیز...                  ما
 می شوند

آن دنبال به اگر می گوییم... خوش آمد شما به ما هی، باشید... بدان متعلق که هستید خانواده ای دنبال به                    اگر
طریق از مسیح در زندگی به یافته تعالی باشید... جدیدی زن یا و مرد می خواهید و هستید دوباره                    شروع

 غسل تعمید...

بگذارید... پیامی زیر در کامنت ها قسمت در است کافی فقط لحظه... این در حتی بپیوندید... خانواده این                   به
به تعمید غسل با می خواهم من می خواهم، را تازه شروع آن من می کند... هدایت را قلبتان خدا که حالی                     در

 این خانواده خدا که از آن حرف می زنیم وارد شوم... ما آماده ایم که با شما این سفر را آغاز کنیم...

ما با است ممکن نیستید... نزدیک ما به فیزیکی شکل به اگر حتی نکنید... سپری تنهایی در را زندگی                     دیگر
چه به ایمانتان اینکه از فارق باشیم... شما سفر این از قسمتی که مشتاقیم بسیار ما کنید؟... برقرار                    ارتباط

 اندازه است...

+++ 

– 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:  وظیفه من در این خانواده خدا چیست؟

 

 *** 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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