
 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.
 

 سری شیشه های رنگی
 هدفمندی فراتر از ارتباط

 شما هدفمند شده اید تا در تصویری بزرگتر جای بگیرید
 

رنگی پنجره یک قالب در محلی... کلیسای خداوند... اصلی نقشه طراحی در کاوش به مدت این در                   ما
 پرداختیم.

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

 ارائه 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.

خود، شغل خود، هویت خود، جنسی مسائل در خود، روابط در می گردیم، هدف دنبال به ما از                   بسیاری
دنبال به اجتماعی... فعالیت های در دوستانمان، گروه در می سازیم، آنچه می آوریم، دست به آنچه                در
برای سنگین باری اغلب جستجو... این داشتن... مفهوم دنبال به می گردیم، زمین کره این در خود                  هدف

 بسیاری بوده است، بزرگتر از آن که بتوانند آن را حمل کنند، ظالمانه و ناعادالنه.

پنجره یک از قطعه ای یک هر می اندازیم... نگاهی ارتباط از فراتر هدفمندی به امروز                بنابراین...
از بزرگنمایی می گیرد... جای تصیر در که کوچکی رنگی قطعه خود خودی به یک هر                 رنگی...
کمال با بزرگتر تصویر از جزئی عنوان به شما ارتباطات که می دهد نشان این بی نهایت... به                  محدودیت

 تمام طراحی شده است... پس از آن چشم انداز واقعی مفهوم پیدا می کند...

 با سفری به گذشته... بگذارید نگاهی بیاندازیم به...

دوره ای در پیامبری شد، گرفته اسارت به بابل توسط که عبری 597 سال در کاهنی                 حزقیال...
شده خشک استخوان های شبیه مدید مدتی برای که قومی بودند، مردم از گروهی زمان آن در                  تاریخی...
یک قوم، یک ملت، یک می شود. کشیده تصویر به دلخراش جنگ میدان یک از صحنه ای اینجا در                   بودند؛



برای تازه نفسی نیازمند و پاشیده هم از فرهنگی کار، محل یک شهر، یک محله، یک زمانی...                   دوره
 زندگی، مانند بادی که برخواست زمانی که کلیسا متولد گشت، در کتاب اعمال.

 از پیش به خاطر متن طوالنی زیر عذرخواهی می کنم... من معتقدم که این متن بسیار ارزشمند است.

 این تصویر به حزقیال الهام می شود...

در و برد بیرون خداوند روحِ در مرا آمده،  فرود من بر خداوند دست :(1-14) 37                  حزقیال
استخوانھا میان در سو ھر به مرا ٢  و بود . استخوان از پر که گذاشت وادی یک                  وسط
٣  مرا بودند . خشک بسیار و بود زیاد بی نھایت وادی زمیِن بر آنھا شمار اینک و                 گردانید
دادم : پاسخ شوند؟ » زنده استخوانھا این است ممکن آیا انسان،  پسر «ای              گفت :
نبوّت استخوانھا این «بر گفت : مرا ۴  آنگاه می دانی !» خود تو یھوه،  خداوندگاْر              «ای
۵  خداوندگاْر بشنوید . را خداوند کالم خشک،  استخوانھای ای بگو : ایشان به             کرده، 
زنده و آورد خواھم در شما به روح من اینک می گوید : چنین استخوانھا این به                 یھوه
به را شما و آورد خواھم شما بر گوشت نھاده،  شما بر پی و رگ ۶  و شد .                   خواھید
خواھید آنگاه شد . خواھید زنده و نھاد خواھم شما در روح و پوشانید؛  خواھم                پوست
و کردم نبوّت یافتم،  فرمان که گونه ای به من ٧  پس ھستم .» یھوه من که                دانست
و گردید واقع جوشی و ُجنب به ناگاه و شد شنیده صدایی می کردم،  نبوّت               چون
نگریستم،  چون ٨  و خود . استخوان به استخوانی پیوستند،  یکدیگر به            استخوانھا
پوشانیده را رویشان پوسْت و بود برآمده آنھا بر گوشت و بود آنھا بر پی و رگ                   اینک
نبوّت کن ! نبوّت روح بر انسان،  پسر «ای گفت : مرا ٩  پس نبود . آنھا در روحی اما                  بود، 
و بیا چھارگانه بادھای از روح،  ای می فرماید : چنین یھوه خداوندگاْر بگو،  را روح                کرده، 
و کردم . نبوّت بود،  فرموده امر مرا چنانکه ١٠  پس شوند .» زنده تا بَِدم ُکشتگان این                 بر
عظیم بی نھایت لشکری ایستاده،  خود پای بر و شدند،  زنده درآمده،  آنھا به               روح
خاندان تمامِی استخوانھا،  این انسان،  پسر «ای گفت : مرا ١١  آنگاه            گردیدند .
دست از امیدمان و خشکیده ما ”استخوانھای می گویند : ایشان اینک            اسرائیلند .
چنین یھوه خداوندگاْر بگو،  بدیشان کرده،  نبوّت ١٢  بنابراین شده ایم !“ منقطع و             رفته، 
آورد،  خواھم بیرون را شما گشوده،  را شما قبرھای من اینک من ! قوم ای                می فرماید :
را قبرھایتان چون من،  قوم ای ١٣  و آورد . خواھم در اسرائیل سرزمین به را شما                 و
١۴  من ھستم . یھوه من که دانست خواھید آنگاه آورم،  در به آنھا از را شما و                  بگشایم
قرار خودتان سرزمین در را شما و شوید زنده تا نھاد خواھم شما در را خود                  روح
آورده ام؛  عمل به را آن و گفته ام سخن یھوه من که دانست خواھید آنگاه داد .                 خواھم

 این  است  فرموده  خداوند .»

 

این می کنیم... نبوت را خشک استخوان های وادی ما خداوند... روح توسط شما... و من                می دانید...
شهر زندگی باد که باور این با می کنیم نبوت ما همچنین، شده... هم سر گوشت و پی و رگ و                      استخوان ها
وضعیتی در که را ما اطرافیان همچنین و کرد، خواهد پر را نشسته ایم آن در که اتاقی و ما، محله                      ما،
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و شده برخیزانیده مرده اعمال گور از که است این سرنوشتشان نیز... آن ها می کنند... زندگی مسیح                  بدون
 هدفی تازه بیابند تا در سرنوشت خدادادی خود قدم بردارند... لشکری از هدف...

 - زنده گشته برای اعمال نیکی که عیسی از طریق ما به انجام می رساند... توسط روح خود.

از بیشتر چیزی که بادی می گرداند... باز آفتاب زیر شده خشک استخوان های به را زندگی که بادی -                  
 ارتباط به همراه می آورد... بلکه این هدفی الهی است که فعال می شود.

توسط گشته زنده دوباره بافت ها، و اعضاء گوشت، تا گوشت رگ، تا رگ استخوان، تا استخوان -                 
 جوهری زندگی بخش... خون و روح عیسی مسیح... طراحی بی عیب و نقص...

 - چیزی که فراتر از ارتباط است... هدف است...  یک بدن متحد...

از عضوی یک ھر و ھستید مسیح بدن شما قرار،  بدین :(27) 12               1قرنتیان
 آنید .

یافته ایم، تعمید آن درون به شده ایم، پذیرفته آن در ما اصلی... نقشه این خانواده، این بدن، این بنابراین -                   
یک هر به که روح القدس، زندگی، باد توسط یافته رستاخیز باشیم... آن از عضوی که می کنیم انتخاب                   ما

 از ما به رایگان داده شده است.

دور که دوست داشتنی مسیحیان عده ای از فراتر چیزی ارتباط... از فراتر گشته هدفمند وجود این با و -                  
است گشته  متصل روح القدس توسط که بدنی باشد... فوق العاده این که هم چقدر هر آمده اند، گرد                  هم

 سرنوشتی الهی دارد تا برای هدف بزرگتر زندگی کند، برای تصویر بزرگتر...

این ما می نمایانیم... دنیا به را عیسی ما یکدیگر با و است، آن سر عیسی هستیم، بدن این ما یکدیگر،                      با
رستاخیز کنیم، معروف پاشیده هم از و خشک استخوان های وادی این در را عیسی تا یافته ایم را                   موقعیت

 یافته و بازگشته به زندگی توسط نبوت این بدن مسیح.

هدفمند طور به و آمده هم گرد که خدا اصلی نقشه این می بیند... مجموعه این طریق از را عیسی جهان -                     
 فرستاده شده اند.

وجود به جامعه ای او خیر، ننوشت... نمایشنامه ای یا و کتاب و نبود مجله یک ستاره عیسی می دانید... +                  
است... بوده رشد حال در گذشته سال هزار چند طی در و گشته... آغاز کوچک گروه یک با که                     آورد،

 کلیسایی جهانی... که در طول دوران  و اعصار پررونق بوده است.

مسیح پیروان زمین در امروز است... مردن حال در کلیسا که می پرورانیم سر در را افسانه این اغلب                    ما
مرتبا هم هنوز زنده" "سنگ هزار ده ها است... رشد حال در این و هستند... نفر میلیون 2300 از                    بیش

 به ساختار نقشه اصلی خدا اضافه می شوند...

 - خداوند به تمسخر گرفته نمی شود... نقشه او خوار و خفیف نخواهد گشت...

من یاد به کرونا بیماری فصل این باشیم، متصل آییم، هم گرد که برخورداریم بزرگ موهبت این از                    ما
طور به زودی به و آنالین... صورت به حتی است... بزرگی نعمت چه ما آمدن هم گرد این که                     آورد

 حضوری...



در نباشید... جدا یکدیگر از پس هستیم ... مسیح بدن ما که می کند نشان خاطر ما به پولس بنابراین، ++                   
و ایدئولوژی ها است... کرده اجرا را ثانویه نقشه کافی اندازه به کلیسا نباشید... انزوا و                 محرومیت
باشیم، متحد زندگی باد توسط اینکه جای به می کنند، تقویت را ما تفاوت های که ما... شخصی                  فلسفه های

 توسط روح خدا.

با ما داریم... نیاز یکدیگر به همچنان اما است... همین نکته خوب، بسیار متفاوتیم... یکدیگر با                  ما
که خدا اصلی نقشه و عیسی دور به آمده گرد متحد... اما چندوجهی هستیم . هدفمندتر و قوی تر                   یکدیگر

 توسط کلیسای محلی اجرا می شود...

 یوحنا 17 (21-20). عیسی دعا می کند که "همه یکی باشیم"، -متحد- "تا جهان ایمان آورد".

گامبل نیکی که همانطور است، متحد کلیسایی نیازمند پراکنده جهان این ارتباط... از فراتر گشته هدفمند -                 
متحد آن گرد ما که چیزی می کند. عمل ظرافت و زیبایی به متحد بدن یک می کند. نشان                   خاطر
ایجاد تفرقه ما بین می دهیم اجازه بدان ها که است چیزهایی از بزرگتر بسیار این عیسی...                 می شویم...

 کنند.

می شوند... جمع عیسی دور به که هدفمند، و آمده هم گرد متحد، کلیسایی خدا... نقشه اصلی... نقشه                   این
کس هر بزرگتر، تصویر از جزئی همه باشند، متعلق بدان که دارند جایی همه محلی... کلیسای قالب                   در
در داوطلب نیروی بزرگترین خدمتگزاری... و بخشش، دعا، حال در همه دارد... نقشی میان این                 در
مبارزه زندانیان، از مراقبت نیازمندان، به زدن سر گرسنگان، تغذیه دیگران، به خدمت حال در                 زمین،
بر و ما شهر بر کلیسا که تأثیری بیانگر نیز نمونه ها این حتی انسان... قاچاق بردگی، بی عدالتی، علیه                    بر

 جهان می گذارد نیستند.

گرفته بردگی به بابل مردم توسط بودند، اسارت در آن ها که وقتی حزقیال... به می گردیم باز                  دوباره
تمامی به اسرائیل،  خدای لشکرھا،  «خداوند می خوانیم: (4-7) 29 ارمیا در             نشدند.
۵ می فرماید : چنین فرستادم،  تبعید به بابِل به اورشلیم از را ایشان من که               تبعیدیانی
۶ بخورید؛  آنھا ثمره از و کنید احداث باغھا گزینید؛  مسکن آنھا در و کنید بنا                   خانه ھا
دخترانتان و بگیرید زن پسرانتان برای شوید؛  دختران و پسران صاحب و بگیرید                 زنان
کم و شوید زیاد آنجا در گردند؛  دختران و پسران صاحب نیز آنان تا دھید شوھر                  را
و فرستاده ام،  تبعید به بدان جا را شما که باشید شھری سعادت ٧  جویای              نگردید .
شھر آن سعادت گرو در شما سعادت چراکه کنید،  دعا خداوند درگاه به آن                برای

 است .

دنیا این در زندگی واقعیت اسارت در که گرچه دارد... دلیلی می فرستد... بدان را شما خدا که جایی -                   
داده قرار آن در که جایی نشده ایم... گرفته بردگی به می کنیم زندگی آن در که دنیایی توسط                   هستیم...
می داریم... بر قدم آن در که سختی شرایط هر ناخوشایند... موقعیت هر شغل، هر محله، هر                  شده ایم...
باغها کنید، زندگی آن ها در و کنید بنا خانه ها است... این هستید آن در که موقعیتی در شما به من                      تشویق
پیدا تکثیر شوید، فرزند صاحب کنید، ازدواج کنید، برقرار رابطه بخورید، آن ها ثمره از و کنید                  احداث
فصل این در کاشتن... این در است... کاشته آن در را شما خدا که باشید شهری سعادت جویای و                     کنید...
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هدفمند یافت ... خواهید را خود سعادت شما این... در که چرا تکثیریابی... فصل این در                 سازندگی...
 گشته فراتر از ارتباط...

شما قلب در خداوند که... است این شما برای من شخصی دعای می گذریم، فصل این از که حالی                    در
به هستید... که عیسی در که این از تازه ای آشکارسازی دهد... قرار تازه انگیزه های و تازه                  رویاهای
باشید... بدن این از جزئی تا بگشاید شما برای تازه ای خالقانه راه های بدمد... روح شما                 استخوان های

 راه های تازه ای برای ایجاد تغییر در محدوده  اثربخشی خود...

 این روزی تازه است... فصلی تازه... شروعی تازه...

+++ 

بدن این از کوچک قطعه ای من من... خانواده هستند، من دوستان آن ها زیرا... دارم دوست را کلیسا                   من
 زیبا و چند وجهی هستم که به ظرافت طراحی شده است.

آن در شما سرنوشت که جایی خدادادی... طرح این است... بوده محلی کلیسای همیشه خداوند اصلی                  نقشه
ما جهان در تحول برای خدا اصلی نقشه محلی کلیسای باشید... هدفمند ارتباط، از فراتر تا است                   این

 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:  من برای افزایش اتحاد در این بدن چه نقشی را می توانم به عهده داشته باشم؟

 

 *** 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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