
 

 نگاهی به سال 2019

 فیلیپیان ٣: ١۴

 ١۴  در پی مقصد می کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.

ساخت به شروع ما جدید سال در و شده تمام 2019 رفت. و آمد نیز دیگر سال                   یک
یک بزرگ، خانواده یک اهل برای مکانی کرده ایم؛ درمان برای فضا و              بیمارستان
مثبت تأثیر و رسانی خدمت بلوغ، تفاوت، یک برای فراخوانی مسیح. پیروان از               لشکر

  بر شهرمان، شغلمان و روابط مان.

مسیح"، در آزادی "یافتن و درمان و شفابخشی به راجع صحبت به را ماه چندین                 ما
تردید و شک و شرم ترس، طردشدگی، نبخشودن، از رهایی قلبی،             انسدادهای
و کیست واقعی پیرو یک که آموختیم ما باشیم. تسلیم که گرفتیم یاد و دادیم                 اختصاص

  اینکه چرا و چگونه در این مأموریت عظیم و ادامه دار شرکت کنیم.

و رسالت و وظیفه مرحله به و بود گذر و انتقال مرحله که رفتیم بعدی گام به                   سپس
ایمان با که هستند فاتح و پیروز راه این در آنهایی گذاشتیم. قدم هایمان وعده به                  عمل

  وارد می شود نه با علم و بصیرت.

به مختص فقط عبادت اعمال انجام آموختیم. را زندگی در پرستش و عبادت نحوه                ما
را آن و کردیم صحبت آتش و القدس روح تعمید غسل مورد در ما نیست، ها                  یکشنبه
شده ایم، زاده خدا از ما داشتیم. محبت به راجع مفصلی بحث همچنین نمودیم.               تجربه
ذهنتان و شما ای ان دی این و هستیم خدا محبت ای ان دی و هستیم جدیدی                   موجودات

  را به نور محبت تبدیل می کند.

 برخی مواردی که می توانیم در مورد سال 2019 جشن بگیریم عبارتند از:
رهبر و جدید فرد من دادیم. توسعه را اقدامات و گامها این شد. برداشته بعدی گام 98 -                  

 این گروه کوچک هستم.
 - 6 تصمیم در غسل تعمید در این سال جشن گرفته شد.

 -32 کارت عضویت برای بازدیدکنندگان ارائه شد.
  - 45 نفر در گروه های کوچک رابطه ای تا پایان پاییز 2019 عضو شدند.

  - میزان حضور افراد از +/- 30 به طور میانگین به 45 نفر رسید.
  - هویت انجمن از Harewood به کلیسای BeLoved تغییر یافت.

  - ما مجددًا نقل مکان و کارمان را شروع کردیم.
 - ما دوباره به عنوان یک کلیسا مأموریت مان را در سطح ارتباطی شروع کردیم.

و دیدگاه تغییر و مأموریت مان و رسالت های ریشه احیاء و تقویت گرفتن، جان در ما -                 
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متمرکز کانون ایجاد با ما نیفتیم. دور مسیح پیروی از تا بودیم دخیل شناسی مان                روش
و نشوند پراکنده کاری محلهای در یا ما همسایگی در ایمان با پیروان تا شدیم                 سبب

  برای رسالتشان در دوران بعد از مسیح پابرجا باقی بمانند.

که بود کسی Nehemiah شد. سازی پیاده Nehemiah توسط مدیریتی الگوی             یک
را مدیرانی او بسازد؛ نو از را اورشلیم ویرانه و خراب دیوارهای تا داشت                ماموریت
دیوارها از خاصی قسمتهای مهارت با و هدایا اعطای با خانواده، همراه به تا                برگزید
دیگر دست در و کردند می کار دستشان یک با بازسازی این برای کنند. بازسازی                 را
و بیاییم نانایمو به ما اینکه از قبل سال یک ویژه تصویر و سناریو این داشتند.                  شمشیر
از بخشی و بود شده پیشگویی شود ما راهکار و واقعیت از بخشی به تبدیل سرعت                  به

  رسالت ما بود.

توسعه عبادت، فرهنگ اصالح از: عبارتند 2019 سال در تمرکز های حوزه              مهمترین
اصلی فلسفه که ارتباطی کوچک های گروه تشکیل جوانان، و کودکان مذهبی              خدمات

  کار ما برای انجام خدمات مذهبی و رسالت مان است.

 هدف و نیت قلبی ما این است که:

ایمان در اتحاد و بلوغ به دورند خدا از که آنهایی شوند. یگانه خدای متوجه همگی -                 
 برسند. یک پیرو باید دو سوی سکه را دارا باشد:

در و باشد داشته دسترسی آن به شهر در که که کلیسایی یک بینی: جهان و دیدگاه -                  
  انجمنی ریشه داشته باشد (عضو باشد).

افزایش برابر چند را عیسی پیروان و کند زیادتر را تاثیرش بتواند راحتی به رسالت: -                
 دهد.

 متی ٢٨: ١٩-٢٠
روح القدس و ابن و اب اسِم به را ایشان و سازید شاگرد را اّمتها همهٔ رفته، پس ١٩                    

 تعمید دهید.
و کنند. حفظ کرده ام حکم شما به که را اموری همهٔ که دهید تعلیم را ایشان و ٢٠                   

 اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین.
 

جسمی ما کنیم. می چه و رویم می کجا که کنیم توجه رسالتمان راه در باید                  همواره
با زمین روی بر خدا های خواسته یافتن تحقق برای که هستیم قدرتمند مجهز،                متحد،

  عیسی شریک و همراه هستیم.

اولویت این چارچوب در ابتدا ما کلیسایی معماری و الیه 5 مذهبی خدمات               توسعه
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به رو مدیریِت از واحد و کانونی مدل یک ترویج و توسعه دنبال به ما شد.                  شروع
4 افسیان مذهبی خدمات شناسی نوع و Nehemiah مانند چارچوب همان با              پیشرفت

  بوده ایم.

 افسسیان ۴: ١-١۶
دعوتی آن شایستگی به که دارم استدعا شما از می باشم، اسیر خداوند در که من لهذا ١                  

 که به آن خوانده شده اید، رفتار کنید،
 ٢  با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحّمل یکدیگر در محّبت باشید؛

 ٣  و سعی کنید که یگانگی روح را در رشتهٔ سالمتی نگاه دارید.
 ۴  یک جسد هست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده اید در یک امیِد دعوت خویش.

 ۵  یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛
 ۶  یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همهٔٔ شما است.
 ٧  لیکن هریکی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازهٔ بخشش مسیح.

و برد اسیری به را اسیری نمود، صعود اعلیٰ علّیّین به او چون می گوید، بنابراین ٨                
 بخششها به مردم داد.

 ٩  اّما این صعود نمود، چیست؟ جز اینکه اّول نزول هم کرد به َاْسَفل زمین.
همهٔٔ تا افالک جمیع از باالتر کرد نیز صعود که است همان نمود، نزول آنکه ١٠                 

 چیزها را ُپر کند.
و شبانان بعضی و مبّشرین بعضی و انبیا بعضی و رسوالن بعضی بخشید او و ١١                 

 معّلمان را،
 ١٢  برای تکمیل مقّدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،

قامت اندازهٔ به کامل، انساِن به و خدا پسر تِّام معرفِت و ایمان یگانگی به همه تا ١٣                   
 ُپری مسیح برسیم.

دغابازی از نباشیم، تعلیم هر باد از شده رانده و ُمِتَموِّج اطفال این از بعد تا ١۴                  
 مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی؛

است، سر که او در نماییم ترّقی هرچیز در نموده، راستی پیروی محّبت در بلکه ١۵                 
 یعنی مسیح؛

به عمل برحسب و مفصلی هر مدد به گشته، مرّتب و مرّکب بدن تمام او از که ١۶                   
 اندازهٔ هر عضوی بدن را نمّو می دهد برای بنای خویشتن در محّبت.

 

و آرزو این کردم، می را کار این گذشته سال در من کاش ای که بگوییم بخواهیم                   اگر
می را کار فالن اگر شد می چه یا دهم انجام توانستم می را کار این داشتم،                   خواسته
دهد می امکان شما به عقب آینه حاال همین است. نظرانه تنگ و بدبینانه دیدگاهی                 کردم،
از توانید می اکنون ولی آیید می کجا از که دریابید و بیندازید نگاهی گذشته سال به                   تا

  شیشه جلو  به پیش رو نظری افکنید و مثبت نگر باشید.

باشد محدود و باریک راه یک تواند می راه این حال ماست؛ روی پیش در شاهراه                  یک
نیاز اکنون هم ما که درمی یابیم 4 افسسیان به نگاهی با اما باشد. الینه 8 اتوبان یک                   یا
ستونهای اگر باشیم. داشته اتحاد روابط مان و رسالت در باید داریم، روحانی اتحاد               به
مدام و شود می ضعیف روحیه مان و درمانده و خسته ما نباشند، پیوسته و متحد بنا                  این
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مأموریت و رسالت و داشت خواهیم نزاع و مشاجره واهی و پوچ مسائل سر                بر
  اصلی مان را فراموش خواهیم کرد.

و درونمان مسیح توسط خوریم، می پیوند بهم کند می متحد را ما که کسی آن توسط                   ما
داریم عیسی با مشترک مأموریتی ما کند. می جاری ما دلهای بر را محبت القدس                 روح
این و هستند زمین روی بر مسیح تجسم که فرستاده را افرادی خدا و شده فعال ما در                    که
برخی هستیم. واحد پیکر یک مثل ما و شده نهاده ودیعه به تو و من درون در                   استعداد
است یکی چیز همه درحالیکه کنیم می نگاه جنوب مقابل در شمال متضاد نقطه به ما                  از

  تا ما درباره آن بیندیشیم.

insular معانی  

از خارج افراد یا ها عقیده فرهنگها، به که کسی یا ناآگاه و غافل فکر، کوته فرد .1                  
ذهنی دارای محدود، نظر، تنگ بین، کوته فرد نیست. عالقمند خودش تجربه              حوزه
که است حزبی و سرسخت پیرو ناشکیبا، متعصب، نابخرد، انعطاف، غیرقابل             بسته،
کند. برقرار تواند نمی یا ندارد تماس و ارتباط مردم با و دارد آمیز تبعیض                 رفتاری
و تنها منزوی، بقیه، از جدا محدود، و بسته دسترس، غیرقابل همواره افرادی               چنین

  خود دار است.

  2. جزیره ای یا مربوط به جزیره.

 رومیان ١۴: ٧-٨
 ٧  زیرا احدی از ما به خود زیست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد.

خداوندمیمیریم. برای بمیریم اگر و می کنیم زیست خداوند برای کنیم زیست اگر زیرا ٨               
 پس خواه زنده باشیم، خواه بمیریم، از آن خداوندیم.

 
 دوم قرنتیان ۵: ١۴-١۵

 ١۴  زیرا محّبت مسیح ما را فرو گرفته است، چونکه این را دریافتیم که یک نفر برای
 همه مرد پس همه مردند.

 ١۵  و برای همه مرد تا آنانی که زنده اند، از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند
 بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست.

 

جزیره یک مانند که نشده خلق اینگونه هیچکس قدیمی، المثلهای ضرب             برخالف
ما هم هستیم. بزرگ تصویر یک از کوچکی تکه ما همه باشد. گیر گوشه و                 منزوی
زمان ما بخشیم. تحقق را آن یکدیگر دست در دست هم کمک با باید که داریم                  رسالتی
کسی میگوید ما به مقدس کتاب بخوریم. افسوس و کنیم نگاه گذشته به تا نداریم                 زیادی
خدا پادشاهی مناسب ببیند، را زده شخم که را ای مزرعه تا می کند نگاه عقب به                  که
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  نیست.

 لوقا ٩: ۶٢
 ۶٢  عیسی وی را گفت، کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده، از پشت سر نظر

 کند، شایستهٔ ملکوت خدا نمی باشد.

آنچه به باز چشمان با باید ماست. به متعلق بزرگی پادشاهی چه که باشید داشته یاد                  به
عیسی سوی به رو باید مقاوم و پشتکار با کنیم. تمرکز و بنگریم داریم رو پیش در                   که
دکترین ها یا مشاجره هرگونه امواج برابر در و هستیم منعطف و استقامت با ما                می کنیم.

  و ایده های فریبنده دستخوش طوفان و کج راهی نمی شویم.

 فیلیپیان  ٣: ١٣-٢١

در آنچه که می کنم چیز یک لیکن آورده ام؛ بدست من که نمی برم گمان برادران، ای ١٣                 
 عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است، خویشتن را کشیده،

 ١۴  در پی مقصد می کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.
دارید، دیگر فکر فی الجمله اگر و باشیم داشته فکر این هستیم، کامل که ما جمیع پس ١۵                  

 خدا این را هم بر شما کشف خواهد فرمود.
 ١۶  اّما به هر مقامی که رسیده ایم، به همان قانون رفتار باید کرد.

در که نمونه ای بحسب که را آنانی کنید مالحظه و نمایید اقتدا من به هم با برادران، ای ١٧                    
 ما دارید، رفتار می کنند.

با نیز حال و کرده ام شما برای بارها را ایشان ذکر که می نمایند رفتار بسیاری که زیرا ١٨                   
 گریه می کنم که دشمنان صلیب مسیح می باشند،

ایشان، ننگ در ایشان فخر و ایشان، شکم ایشان خدای و است هالکت ایشان انجام که ١٩                  
 و چیزهای دنیوی را اندیشه می کنند.

را خداوند مسیح عیسی یعنی نجات دهنده، نیز آنجا از که است آسمان در ما وطن اّما ٢٠                  
 انتظار می کشیم،

شود، مصّور او مجید جسد صورت به تا نمود خواهد تبدیل را ما ذلیل جسد شکل که ٢١                   
 برحسب عمل قّوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند.

 
و اطاعت جاده در یکدیگر با توانیم می کنیم، قضاوت را یکدیگر اینکه جای                به
را کار این ما مهربانی. و لطف روح و مسیح دشمنان مثل نه برداریم. قدم                 فرمانبرداری
حتی و پیشین شکستهای گذشته، افسوسهای گذشته، اشتباهات کردن فراموش            با

  موفقیتهای گذشته انجام می دهیم.

تا داریم سعی نمانیم. باز آن از و بفهمیم را خدا خواست و هدف تا کنیم می تالش                    ما
  برنامه و مفهوم او را درک کنیم.

جوامع از کوچکی چارچوبهای است، موقت منزلگاهی بلکه نیست، ما خانه دنیا              این
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متحول بیرون به درون از را آن و یافته نفوذ ما جامعه درون که ماست Beloved                
  کرده است.

تا کنیم می تشویق را شما کلیسا مقام در ما شود، می آغاز ژانویه 5 از که جدید سال                     در
  در دعاهای 21 روزه و روزه داری جمعی شرکت کنید.

با ابتدا کنیم. می شروع روحانی اتحاد از چارچوب یک ساختن با را جدیدمان سال                 ما
پیوستگی و اتحاد ترویج و ایجاد سوم و رسالت اتحاد دوم مسأله یکدیگر. با سپس و                  پدر
را یکپارچگی و اتحادی چنین شما از هریک و من که میکنم دعا است.                ارتباطات مان

 تجربه کنیم. دعا میکنم تا:

  - یک تحول الهی و رسالتی در روح های ما رخ دهد.

زمینه در جنبشی چارچوب یک کار این که باشد آوریم؛ گرد پیرو تا باشیم پیرو -                
 پیروی باشد.

  - یک بیداری روحانی در روح مان رخ دهد.

ثمره تا کنیم هرس را مان روحانی الگوهای و درک زواید و حشو و اضافات هدفمند -                 
  خوبی بدهد.

را رستاخیز و مرگ زندگی، بر و کنیم سیستمها و فرهنگ در نظری تجدید تا باشد -                 
 نظری نو بیندازیم.

این آیا ببینید و بازگردید عقب به باید گذارد، زوال به رو ارتباطات در اتحاد                 هنگامیکه
  گسیختگی مربوط به اتحاد روحانی است یا پیوند رسالتی.

می کنیم شروع ارتباطی یکپارچگی و اتحاد با ما که آنگاه داد، تعلیم عیسی که                همانگونه
لحاظ به ما شود. می منعکس من و تو در پادشاهی این پادشاهی، یا خدا با اتحاد                   تا
دو این دل از ابتدا ارتباط هستیم. دخیل فرمانبرداری و اطاعت در رسالتی و                مدیریتی

  عنصر و ستون متولد می شود.

در عمدًا و خودمان اختیار با ما که کند می تجویز و توصیف را فرهنگی ما                  ارزشهای
  کلیسای Beloved City ایجاد کرده ایم.
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 بیان ارزشها

 ما شهری داریم که وجود عیسی در آن غیرقابل انکار است.

 ما مردمی را می بینیم که بسیار مجهز، فعال، پرجنب و جوش و سیال هستند

  ما کلیسایی بسیار جذاب و به روز داریم و ساختمان آن گنجایش افراد بیشتر را دارد.

را ها هزینه تا مشتاقند دارند، پادشاهی به رسیدن برای ذهنی که بینیم می را مردمی                  ما
نزول ما زمین بر القدس روح تا بپردازند توانند می که هرچقدر اند راضی و                 بپردازند

  کند.

  ما شاهد کلیسایی هستیم که به عبادت متعهد و وابسته به روح القدس است.

  ارزشهای کانونی

  همواره جستجوی خدای یکتا در مسیر رسالت.

 برپایی جشن برای دستاوردها و موفقیتها

 در روابط قابل اعتماد، خالص و واقعی بودن

 دوست داشتن بیش از اندازه و غیرقابل مقاومت

 دستیابی به آنهایی که از خدا دورند و شروع دوباره

 من جمالت قصار Rev و دکتر مارتین لوتر کینگ را در اینجا آورده ام:

در کیفی تحول و تغییر یک به نیاز کار این و است محبوب جامعه یک ایجاد ما                   "هدف
 روح ما و نیز تغییر کمی در زندگی های ما دارد."

و عیسی مانند – آن جای به بلکه بزنیم برهم را اجتماعی نظم ما که نیست این من                    "امید
جامعه درون به بتواند که بسازیم محبوبمان اجتماع از کوچکی کادرهای باید              پیروانش-

 نفوذ یافته و آن را از درون تغییر دهد."
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