
 صبح شما بخیر... به اتاق پذیرایی 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 خدادادی خویش را بیابند، و همه با هم، به بزرگترین
 مأموریت نجات روی کره زمین پیوسته و تغییری ایجاد کنند.

 
 در کلیسای BeLoved City، ما چهار ارزش اصلی داریم:

 ما؛ خدا را دوست داریم، مردم را دوست داریم، در پی تعالی هستیم، و شادی را انتخاب می کنیم
 

 بنابراین، سپاسگزاریم از این که آنالین به ما پیوستید. ما دعاگوی شما بوده و از شما دعوت می کنیم که به
 ما بگویید چگونه می توانیم به طریقی عملی کمک کنیم.

 
 سری شیشه های رنگی

 قطعاتی که جفت و جور می شوند (شیشه رنگی)
 

نقشه هیچ محلی، کلیسای خداوند، اصلی نقشه کردیم، آغاز را بحث اصلی رویای با گذشته هفته های                  در
 ثانویه ای وجود ندارد.

امید است. یافتن شفا و امید برای مکانی او... اصلی نقشه چگونه که کردیم بررسی را مسئله این                    سپس،
 به فردا و شفا از گذشته.

هرگز نیابد، شفا که نیست عمیق آنقدر زخم هرگز نشود، ترمیم که نیست وخیم آنقدر شکستگی                  هرگز
من و دارد... دوست را کلیسا، خود، عروس چقدر او که آه نیابیم... نجات که نیستیم دور خداوند از                     آنقدر

 باور دارم که...
  

 - خدا می خواهد شکستگی شما را ترمیم کند با شفابخشی، آزادی، و عشق بدون شرط.

 - خدا برای شما خانواده ای دارد که بدان تعلق داشته باشید، دیگر گم گشته و رها شده نخواهید بود.

شما زندگی برای خود اهداف همچنین و سازد، نمایان شما بر را خود دیوانه وار عشق می خواهد خدا -                  
 را.

ببیند تا است، آن مشغول خود که نجاتی مأموریت همان در شوید، شریک او با که می خواهد خدا -                   
تصویر تا باشند، داشته دیدن رویا جرئت دوباره که می یابند را فرصت این شما و من مانند نیز                    دیگران

 زیبای عشق او باشیم... مانند یک پنجره رنگی زیبا که نور و محبت عیسی از ورایمان می تابد...

 



می بینید؟... کجا در رنگی پنجره این از قطعه ای عنوان به را خود که... بپرسم شما از می خواهم                   امروز
 قسمتی از تصویر بزرگتر؟ قسمتی از این گردهم آیی هدفمند، این نقشه اصلی، کلیسای محلی؟

 
می کنیم استفاده آن ها از که اجتماعی شبکه های دارید... آشنایی اینستاگرام و فیسبوک با شما از برخی **                 

 تا با دوستانمان در تماس باشیم و یا ... شاید حتی دوستان تازه ای بیابیم.
 

می روید فیسبوک به که بعد دفعه می شوید، آشنا تازه شخصی با که وقتی هستید؟ من مثل شما از نفر                     چند
هستم کسی تنها من من؟ فقط شود؟... دوست شما با که می خواهید او از و زده شخص آن صفحه به                      سری

 که این کار را می کند؟؟
با هی دیجیتال... بازی زمین یک در هستیم... دبستان سوم کالس در دوباره که است این مانند نوعی                    به

 من دوست می شوی؟
 

 خب...  عیسی ما را دوست خود به حساب می آورد...  و او  محبتی  دارد که  از زندگی عظیمتر است!
 

من «حکم می نویسد) را عیسی کلمات عیسی، زندگی عینی شاهدان از یکی (یوحنا، :(12) 15                 یوحنا
 این  است  که  به  یکدیگر  محبت  کنید،  ھمان  گونه  که  من  به  شما  محبت  کرده ام .

این ورزید. محبت او که طریقی همان به ورزید محبت یکدیگر به که می کند تاکید خاص طور به                    عیسی
 چگونه محبتی است؟

  ١٣  محبتی  بزرگ تر  از  این  نیست  که  کسی  جان  خود  را  برای  دوستانش  بدھد .

رفتار دوستانش مانند خدمتگزاران با که محبتی می دهد، دیگران برای را خود جان که است محبتی                  این
 می کند.

  ١۴  شما  دوستان  من  ھستید  اگر  آنچه  به  شما  حکم  می کنم،  به  جا  آورید .

معتمدی شخص دوست، «یک می کند: بیان اینگونه را موضوع این ،Tenney داستان نویس، و نویسنده -               
عنوان به را آن ها داوطلبانه و گذاشته اشتراک به دوستانش با را خود مافوق اهداف از خود دانش که                     است

 اهداف خود می پذیرد»

من اما می کند . چه اربابش نمی داند غالم زیرا نمی خوانم؛  غالم را شما دیگر               ١۵  من
  شما  را  دوست  خوانده ام؛  زیرا  شما  را  از  ھر  آنچه  از  پدرم  شنیده ام،  آگاه  ساخته ام .

و کردن درک به مربوط بلکه نیست، اطاعت عدم و اطاعت در دوست یک و خدمتگزار یک بین تفاوت -                    
در می کند درک دوست یک دارند، نزدیک رابطه ای یکدیگر با دوست دو که آنجا از است. نکردن                   درک

 حالی که یک خدمتگزار درک نمی کند.
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میوه پیوسته و بروید تا گماشتم و برگزیدم را شما من بلکه برنگزیدید،  مرا                ١۶  شما
شما به را آن بخواھید،  من نام به پدر از آنچه ھر آنگاه بماند . باقی که میوه ای                   آورید؛ 

 خواھد  داد . ١٧  این  چیزھا  را  به  شما  حکم  می کنم  تا  به  یکدیگر  محبت  کنید .

و کرد، انتخاب زد، صدا خدا دوست عنوان به را شما و گرفته دست به را عمل ابتکار که محبتی -                     
 منصوب کرد. داوطلبانه پیوستن به مأموریت عیسی، حمل کردن محبت و نور مسیح در خود.

زیبا"، رنگی "پنجره یک می درخشد... شما و من در که خورشید نور از اشعه ای مانند محبت، این -                  
 تصویری زیبا از ایمان، دوستان، و خانواده.

رابطه ای اثر در که دوستانی عنوان به بلکه برده، یک مانند زنجیر و غل اثر در نه خدا، دوستان -                    
 نزدیک، متحول کننده، و صمیمانه با عیسی مسیح به درکی مشترک رسیده اند.

 - این عیسی، که دوستی است حتی نزدیکتر از یک برادر.

ھم دوستی اما می کشند، نابودی به را یکدیگر که دوستان بسا چه :(24) 18                امثال
 ھست  که  از  برادر  نزدیکتر  است .

 

شده ایم دعوت این به بلکه هستیم... خدا دوستان ما تنها نه خدا... دوستان خدا... اصلی نقشه کلیسا... ++                  
کنیم. ایجاد تغییری که شده ایم دعوت این به بداریم. دوست را یکدیگر باشیم... دوست نیز یکدیگر با                   که
دعوت جدید... روابط ایجاد اطرافمان... روابط در دوستانه تأثیری ایجاد هدف. یک برای آمده هم                 گرد

 دیگران به اینکه بیایند و با ما و با خدا دوست باشند.

 دوستان چه کاری انجام می دهند؟......

 1تسالونیکیان 5 (11): پس  یکدیگر  را  تشویق  و  تقویت  کنید،  چنانکه  اکنون  نیز  می کنید .

تشویق یکدیگر، تقویت باشیم. دوست دیگران با چگونه که می آموزیم ما عیسی، با دوستیمان رابطه در -                 
دوستی، ابراز برای خود روزانه برنامه در کردن باز جا می اندازیم، تعویق به که تلفنی آن زدن                   یکدیگر.

 چه رو در رو و چه از طریق تلفن.

هم گرد که دوستانی خانواده... یک خدا... اصلی نقشه هستم... کلیسا عاشق من که است این خاطر                   به
شده، تقویت شده، تشویق هدفمند. تأثیری ایجاد برای هم با همه داشتن... تعلق حس خانه، یک                  آمده اند،

 تجهیز شده.

دعا و نان کردن پاره و رفاقت و رسوالن از یافتن تعلیم وقف را خود  آنان :(42-47) 2                    اعمال
دست به بسیار آیات و عجایب و بود،  شده مستولی ھمه بر حیرت و بھت ۴٣  اّما                  کردند .
چیز ھمه در و می بردند سر به ھم با ھمه ۴۴  مؤمنان می رسید . ظھور به                رسوالن
کس ھر نیاز حسب بر را آن بھای و می فروختند را خود اموال و ۴۵  امالک بودند .                  شریک
در و می آمدند گرد معبد در یکدل روز،  ھر ۴۶  ایشان می کردند . تقسیم ھمه               بین
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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 .

 

به اینجا در که Koinonia اصلی لغت اما می رسد... نظر به حلقه ها ارباب داستان شبیه همراهی... -                 
معنی به است، منافع در و اجتماعی روابط در داشتن) مشارکت (عمال شدن شریک معنی به رفته                   کار

 زندگی در اتحاد، شریک شدن در چیزی.

مشی خط است، اصلی شالوده این است... اجتماع در ما با مسیح که... است این کلیسا اساسی جنبه یک -                    
شریک یافته، تحول اجتماع یک خدا... اصلی نقشه دیگران... با اشتراک در ماست، در خداوند                 اصلب...
که بیابد را فرصت این کودکی و زن، مرد، هر تا دیگران... مشترک منافع برای عملی، اشتراک در                    شده

 یکی از دوستان خدا باشد.

ما که خدایی به محبت در زندگی، برای راهنما یک در مشترکیم ، ناجی و ارباب یک در ما بنابراین... -                    
در پیروزی هایمان، در مشکالتمان، در کشمکش هایمان، در او، پرستش به اشتیاق در دارد، دوست                را

 خدمتگزاری، در شادی، و در اهدافمان...

در همه می یابیم... هدف و شفا، امید، آزادی، ما یکدیگر... با زندگیمان... داستان گذاری اشتراک به                  با
 ارتباط با یکدیگر، در اجتماع، همه با هم، تنها نه.

نقشه که است این شما تالش بدانید می کنید... زندگی تنهایی در که دیدید اگر نکنید... زندگی تنهایی                   در
است. محلی کلیسای خدا اولیه نقشه نیست. کار در ثانویه ای نقشه هیچ اما بگذارید... اجرا به را                   ثانویه ای
ایجاد در مشارکت عوض... در سپس و خدادادی، اهداف کشف آزادی، یافتن خدا، شناخت برای                 مکانی

 یک تحول.

دوستان عیسی... وفادار پیروان که است زمانی امروزه... حتی و اعمال کتاب در کلیسا قابل مالحظه                 تأثیر
و عبادت... در عمل سمت به شده داده سوق برسانند... معروفیت به را عیسی تا می شوند متعهد                   عیسی...

 شریک در مشارکت...

به همچنین و است، می گرفته قرار استفاده مورد زناشویی روابط برای ...Koinonia یونانی کلمه ++               
می رود. فراتر شخصیتی تیپ و فرهنگ، پس زمینه، نژاد، سال، و سن از که دارد اشاره رابطه ای                  عمق
ارتباطی این فیسبوک. روی بودن دوست از متفاوت بسیار است، شگفت انگیز بسیار که ارتباط از                 سطحی

 است که من در کلیسا تجربه کردم... سطحی از دوستی که هرگز خارج از کلیسا آن را تجربه نکرده ام.

شده تنگ دوستانتان کنار در بودن برای دلتان چقدر که می شوید متوجه شما از بسیاری فصل... این در -                   
 است.
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چیز «دو زد: را حرف این زمانی شخصی داریم. احتیاج یکدیگر به داریم، احتیاج خود دوستان به با -                   
تنهایی به نمی توانید و کنید، ازدواج تنهایی به نمی توانید دهید. انجام تنهایی به نمی توانید که دارد                  وجود

 یک مسیحی باشید».

که باشیم آن فکر در ٢۴  و می کند: بیان اینگونه 10:24 عبرانیان در را قضیه عبرانیان کتاب                  نویسنده
با آمدن گرد از ٢۵  و برانگیزانیم . نیکو اعمال انجام و محبت به را یکدیگر می توانیم                 چگونه
بیشتر را یکدیگر بلکه است،  شده عادت را بعضی چنانکه نکشیم،  دست              یکدیگر

 تشویق  کنیم  - بخصوص  اکنون  که  شاھد  نزدیکتر  شدن  آن  روز  ھستید .

 

شده اند آماده شده اند، فراخوانده هدفی برای که است مردم از گردهم آیی یک اجتماع، یک کنشت یا و                   کلیسا
 تا به شکلی خالقانه محبت را ابراز کنند... با یکدیگر... و مشتاق به انجام این کار...

 
مشغول تاریخی مکان یک در آهنگر یک عنوان به جوانی... در که دارم یاد به کوتاه... داستان یک ++                   
واقعا چیزهای می دانید... می کردم... درست چیزها اینگونه و لوال درب، قالب میخ، بودم... کار                به
مرز تا را آهن و می سوختند که ذغال سنگ هایی درون به می کردم پمپ دست یک با را هوا                   پیچیده...
کوره درون از را شده سرخ ذغال سنگ های آن از یکی اگر دارم... یاد به آری می کردند... داغ                   سرخی
انجام به را خود هدف دیگر بود... نخواهد سرخ دیگر و شده سرد ذغال بگذارید... کناری به و                    برداشته
کوره درون به را شده سرد ذغال سنگ اینکه محض به شگفت انگیزی... طور به اما رساند...                 نخواهد

 بگذارید... آن ذغال به زندگی بازگشته و همان هدف گروهی ذغال های دیگر را به انجام می رساند...

انجام به را خود اهداف ما خداوند، اصلی نقشه عنوان به هم با همه دارند... احتیاج یکدیگر به                    دوستان
کمک ذغال سنگ قطعات دیگر به تا باشیم، دوست یکدیگر با تا شده ایم فراخوانده نیز ما و                  می رسانیم...

 کنیم که اهدافشان را به انجام رسانند... به نمایش گذاشتن دوستی... محبتی که از زندگی عظیمتر است!

قوی تر یکدیگر با ما است... دلسردی و یأس تولد محل دوستان گردهم آیی ساختن رها و تنهایی ++                 
 هستیم...

دوستانی بلکه بردگان، نه خدا، دوستان عنوان به کنید... دعوت خود زندگی به را کسی امروز                  بنابراین...
زندگی را خود اهداف امروز کنید... ایجاد تحولی شوید... شریک ما با می کنند. درک را دوستی هدف                   که

 کنید...

 سوال برای تأمل:  چگونه می توانم امروز در تشویق شخصی دیگر به تحقق اهدافش مشارکت داشته باشم؟

– 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!!
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 *** 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؟

mailto:Hello@belovedchurch.ca

