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بسیار هستید ما با امروز اینکه از پیوسته اید. Beloved City کلیسای به آنالین که شما همه به                   سالم
 خوشحالیم. اسم من آنجال است، من یکی از کشیش های Beloved هستم.

من خانواده است؟!!... شده تنگ فصل این در کردن سفر برای دلتان من... مثل شما از نفر چند خوب،                     بسیار
برادرزاده هایم و خواهرزاده محبت و خنده ها برای دلم واقعا شخصی به من و پراکنده اند کشور نقاط اقصی                   در
طوالنی خاص طور به فصل این آنها با دیدار بدون و دارم، فوق العاده ای بزرگ خانواده من است. شده                    تنگ
گروهی ما باشیم. متصل یکدیگر به کیلومترها فراز از می توانیم دیجیتال، دنیای لطف به اما می رسد... نظر                   به
بدل و رد پیام آن در روز تمام تقریبا و ..."Fam Jam" گذاشته ایم را آن اسم که داریم مجازی فضای                      در
کار حین در تا دهم قرار پرواز حالت در را خود گوشی مجبورم اغلب من بگویم، را راستش و                     می شود...

 تمرکزم بر هم نخورد...

عنوان به هستند... فرزندانم و همسر شکرگزارم چیز هر از بیش برایش فصل این در که چیزهایی از                    یکی
دهیم، گسترش را خود یادگیری و خالقیت بگذرانیم، وقت یکدیگر با تا داشتیم بیشتری فرصت ما خانواده،                   یک
بزرگتر فرزندانم وقتی اینکه به آگاهی با دهیم. ادامه خود شخصی رشد به که بکشیم چالش به را یکدیگر                     و
به موهبتی را آنها و دانسته را لحظات این قدر واقعا من آمد، خواهد پیش کمتر و کمتر فرصت ها این                      شوند
را ما تا گذاشته اند را خود زمان که ارزشمندمان دوستان خاطر به شکرگزارم همچنین من می آورم.                  حساب

 تشویق کنند، با ما دست به دعا بردارند، و در زمان نیاز صرفا در کنار ما باشند. خدا براستی خوب است.

من امروز، پرداختیم. خروج داستان به گذشته هفته چند این در کنیم. شروع خروج سفر از بخشی با                    بیایید
انتخاب که مادر، یک است، عبرانی زنی درباره داستان بگیرم، الهام 2 باب در داستان از بخشی از                    می خواهم
قوم یا عبرانیان، بردگی با داستان پیشین، فصل در دهد. نجات مصر پلید فرعون چنگ از را خود پسر                     می کند
و می ْآورد حساب به خطری را آنها فرعون چگونه اینکه و می گردد... آغاز مصر سرزمین در                  بنی اسرائیل،
شروع الوی قبیله با داستان این و قبیله اند، 12 بنی اسرائیل برسند. قتل به آنها پسر کودکان تمام می دهد                    دستور

 می شود.

 بنابراین باب دوم سفر خروج را می خوانیم، از آیه 1:

بزاد.  پسری شده باردار زن گرفت.   ٢  آن زنی به را الوی دختران از یکی رفته،  الوی خاندان از مردی اما                     و

از سبدی کند،  پنهانش آن از بیش نتوانست چون داشت.   ٣  اما پنهان ماه سه را او نیکوست،  کودکی دید                    چون

نیل رود کناره نیزاِر در را آن و نهاد سبد در را کودک سپس اندود؛  ِزفت و قیر به را آن و                        نی برگرفت

برای فرعون دختر آمد. ۵  باری،  خواهد چه کودک سر بر ببیند تا ایستاد دور از کودک آن                  گذاشت.   ۴  خواهر

را کنیزش و دید نیزارها میان را سبد او می گشتند.  رود کناره در ندیمه هایش و آمد،  فرود نیل رود به                      شستشو

دختر دل بود.  گریان پسری اینک و افتاد،  کودک به چشمش گشود را سبد بیاورد.   ۶  چون را آن تا                    فرستاد

دختر از کودک خواهر است.» ٧  آنگاه عبرانیان کودکان از یکی «این گفت:  و بسوخت وی بر                 فرعون

دهد؟ » ٨  دختر شیر برایت را طفل تا آورم نزدت را یکی عبرانی زنان از و بروم «می خواهی پرسید:                    فرعون

«این گفت:  زن آن به فرعون آورد.   ٩  دختر را کودک مادر و رفت دخترک پس «برو. » داد:  پاسخ                   فرعون

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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002002
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002002
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002003
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002003
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002004
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002004
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002005
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002005
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002006
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002006
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002007
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002007
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002008
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002008
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002009
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%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC/2/#v2002009


خود با را کودک زن آن پس داد. » خواهم تو به را کار این ُاجرت من و بده شیر من برای را او و ببر را                            طفل

شد.  وی پسر او و برد فرعون دختر نزد را او مادرش شد،  بزرگتر کودک می داد.   ١٠  چون شیر او به                     برده، 

 دختر فرعون کودک را موسی نام نهاد زیرا گفت:  «او را از آب برکشیدم. »

الهی صحنه چینی یک است، خداوند نقشه آغاز این چگونه که می شویم متوجه می یابد، ادامه داستان که                  همچنان
کسی پسرش که نداشت اطالعی هیچ مادر این زمان، آن در مصر. سرزمین از بنی اسرایل آزادسازی                  برای
ما از خدا است ممکن است... همینگونه نیز اغلب و کرد. خواهد استفاده او از هدف این برای خدا که                      است
می ماند ما مثبت پاسخ منتظر او سپس و است... خارج ما امنیت محدوده از کامال که دهیم انجام کاری                     بخواهد

 و زمانی که ما پاسخ می دهیم، کار بعدی او همیشه شگفت انگیز است... و این نحوه عملکرد اوست.

او، داستان من، خود مادر می کنم... برقرار ارتباط داستان از بخش این با شخصه به می کنم حس                   من
نگاه در که شد بزرگ محیطی در مادرم داد... تغییر را من نتیجه در و او زندگی مسیر او،                     انتخاب های
و بود بزرگترین فرزند، 5 میان در او اما نمی شوم، جزئیات وارد زیاد بود. بزرگی گناه اعتیاد                   خانواده اش
عنوان به مادرم می کردند. تحمل پدرشان طرف از را بسیاری خشونت های برادرش بزرگترین و او                 اغلب
من زندگی شوم، بزرگ که "وقتی می گفت: خود به اغلب و بود گرفته تصمیم خود قلب در کوچک                    دختری
می گذراند. او با را تابستان ها و هفته آخر تعطیالت اکثر که داشت مدرسه در دوستی او بود". خواهد                    متفاوت
آنجا از باشد. زندگی بخش دوستی یک از بخشی تا داد فرصتی او به و بود خانه در او زندگی از گریزی                       این
دبیرستان در او می گرفت. مدرسه در باالیی نمرات دهد، تغییر را خود سرنوشت مسیر بود گرفته تصمیم                   که
مسیر در مسلما او زندگی رفتند... دانشگاه به یکدیگر با و کرده ازدواج جوانی در آنها و شد آشنا من پدر                       با
را آن جای می توانست خدا تنها که چیزی بود، کم او وجود اعماق در چیزی هنوز البته اما بود... شدن                      بهتر
برخورد او سالگی 10 سن در است... می دیده مرا مادر مدت این تمام در خدا که... است این مسئله کند.                      پر
آشکار مادرم به را خود محبت او دهد... توضیح برایش را آن نمی توانست هیچکس که داشت خدا با                    خاصی
فرا داشت زندگیش برای که اهدافی سمت به را او می کرد، جلب خود سمت به را او کنجکاوی                    می کرد،
به عیسی شناخت به کرد شروع و گشت تعمید روح القدس در او سالگی،  بیست دهه اواخر در                   می خواند.
خانواده و من زندگی نمایشنامه همچنین البته و بود، کرده تغییر او نمایشنامه ملموس. و واقعی بسیار                   طریقی

 من چرا که عیسی داستان ما را زیر و رو کرده بود.

است، هدفمندی قدرت نمایشگر که است این هستم آن عاشق همه از بیش مادرم زندگی داستان در که                    چیزی
خاتمه همینجا این که گرفت تصمیم او سازد. متوقف را است گشته منتقل نسل به نسل که نفرینی که تصمیم                      این
که شخصی من بودند، خانواده ام که نیستم که چیزی من می دهم. پایان آن به من لحظه همین در                    می یابد،
فرزندان از یکی که می دانم من است... افتاده من برای دیروز که نیستم اتفاقی من نیستم. گفته اند من به                     دیگران

 خدا هستم و مورد محبت بسیار او. من می توانم از نو شروع کنم، امروز، در همین لحظه.

که می گذارم اشتراک به شما با را افکاری آتی، لحظه چند طی در دارد. نقشه ای و هدف کس همه برای                      عیسی
 خداوند بر قلب من الهام کرده است درباره هدفمندی فراتر از محبوبیت.

به دیگران محبوب نظرات یا و دیگر چیزهای به ما از بسیاری اغلب است... این امروز مشکل                   بنابراین...
بدون می دهند... هدفمندی و موفقیت، غرور، حس ما به اغلب اینها می کنیم. نگاه زندگی در خود هدف                   عنوان
هستم؟ مهم من آیا می کنیم... زندگی دیگران تأیید برای داریم که ببینیم است ممکن باشیم، متوجه حتی که                    این
در follower چند می پسندید؟ مرا موی مدل می آید؟ خوشتان من لباس های از دارم؟ جایگاهی جامعه در                  آیا
خوشتان کردم پست زیرنویس و فیلتر بهترین با که عکسی از آیا ببین... مرا ماشین هی دارم؟ Instagram                  
می گردیم معنا و ارزش دنبال به دیگران نظرات در اغلب ما می یابد... ادامه چرخه این همینطور و                   می آید؟...
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یا و شما، ظاهر شما، شغل از مشکل است. کرده خلق الهی هدفی برای را ما خدا که می کنیم فراموش                      و
توجه چگونه این و می کنید؟... زندگی دیگران تأیید خاطر به که است این مشکل نیست، دارید که                   چیزهایی

 شما را از هدفی که خداوند برای شما طراحی کرده است منحرف می سازد؟

و شد زاده عبرانی برده ای عنوان به که بود کودکی موسی دیدیم، که همانطور موسی. داستان به برگردیم                    بیایید
عبرانیان، کتاب دیدگاه از را داستان بیایید حال است. شده پذیرفته فرزندخواندگی به فرعون خانواده در                  اکنون

 باب 11 و آیه 24 ببینیم. این کتابی است در بخش عهد جدید انجیل.

شود.   ٢۵  او خوانده فرعون دختر پسر نخواست شد،  بزرگ که هنگامی موسی که بود ایمان به می گوید: آیه                   این

از باارزشتر را مسیح به خاطر رسوایی داد.   ٢۶  و ترجیح گناه زودگذِر لذِت بر را خدا قوم با دیدن                   آزار

 گنجهای مصر شمرد.

و پادشاهی قصر در نهایتا اما بردگی، در گشود، جهان به چشم فقر در موسی است. قدرتمند این که                     چقدر
هنگامی و هستند، ستم مورد مردمش چگونه که دید شد، بزرگ موسی که زمانی کرد. زندگی افراط و                    اسراف
این به چرا؟ شمرد. مصر گنج های تمامی از باارزشتر را مسیح خاطر به رسوایی او رسید، آن زمان                    که
راحت زندگی یک می توانست او بود. دوخته چشم می خواند سمتش به را او خدا که چیزی آن به او که                      خاطر
نظر راحتی به می توانست او داد. ترجیح دنیوی آسایش بر را خود هدف عوض در اما کند، انتخاب                    را
تحقق برای الزم ابزارهای با را او خدوند و کرد. انتخاب محبوبیت جای به را هدف اما بپذیرد، را                     محبوبتر

 آن هدف تجهیز کرد.

داستان در که کسی است، مسیح نام از استفاده است جالب من برای عبرانیان در زمینه این در که دیگری                      چیز
ناجی، یک می دانستند، مسیح یک فرستادن برای را خدا وعده همه آنها هرچند، بود. نگشته افشاء نامش                   خروج
کجا را ارزش هایمان که بیاندیشیم این به وقتی بود. عیسی وعده، این سازد... آزاد را اسیران و بیاید که                     کسی
ارائه ما به جهان که است چیزی هر از عظیمتر بسیار خدا فراخوانی و هدف، محبت، که می یابیم در                     بگذاریم،
دوست در بزرگتر ارزشی که می دانیم ما اما هست... ارزش بیاید خوششان ما از مردم اینکه در آری،                    دهد.
در است. ارزشمندتر خداوند فراخوانی اما هست... ارزش ما آسایش در دارد. وجود خدا توسط شدن                  داشته
کاری کردن شروع هست. بزرگتری ارزش خدا به وفاداری در اما هست... ارزش دوستان با                 خوش گذرانی
رسیدن در است. خدا جالل برای پراهمیت کاری کردن تمام در بزرگتر ارزش اما است... ارزشمند                  پراهمیت
کنیم، درک را این که وقتی است. خداوند اهداف به خدمت در بزرگتر ارزش اما هست... ارزش محبوبیت                    به

 می توانیم روز به روز و لحظه به لحظه به هدف و فراخوانی خداوند وفادار بمانیم.

می پرسند مردم که می شنوم اغلب من "هدف". لغت از رمزگشایی به دهیم اختصاص را لحظاتی بیایید حال                   
که این برای کنیم فکر شاید هستم؟ اینجا چرا من زندگی... در بزرگشان هدف معنی به چیست؟"، من                    "هدف
در باشید... آن دنبال به که هرچیزی یا و شوم، دکتر است قرار شاید باشم. مشغول الهی مأموریت به جایی                      در
فکر خدا کوچک هدف های به کوچک. هدف می گویم آن به من که کنیم فکر چیزی به لحظه چند بیایید                     عوض،
کنار مثل است، کوچک چیزهای این سر مسئله شخص. آن و زمان آن برای لحظه هر یا و روز هر در                       کنید
بگوییم... او به تا شخصی به پیامی فرستادن شاید یا و فرزندتان... با گذراندن وقت و موبایل گوشی                    گذاشتن
قدرتی کوچک ظاهر به لحظات این در کنم". دعت آن برای بتوانم که هست چیزی هستم، تو فکر به من                      "هی،

 نهفته است، وقتی که درک کنیم من فرا خوانده شده ام تا تغییری ایجاد کنم.

دنبال به تا آمد عیسی برسند. رستگاری به او در همگان که است این او هدف و است، من هدف خدا                       هدف
اگر می رساند. انجام به شما و من طریق از را کار این او و دهد، نجات را آنها و شده اند گم که بگردد                         آنان
خدا با دعاگویی در بیشتر هرچه برداریم، گام روح کنار در و کنیم درک را لحظات این در خداوند                     هدف
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کوچک اهداف این در که زمانی باشیم... شریک او هدف در ما می خواهد خدا که دید خواهیم باشیم،                    هماهنگ
برای محیطی مثل کوچک اهداف می گشاید. ما روی به را بزرگ اهداف آن درهای خدا کنیم، رفتار                   وفادارانه
یواش یواش آنها می پردازیم، کوچک اهداف آن به که حالی در بزرگتر. چیزهای برای تمرین هستند...                  تمرین

 تبدیل به اهداف متوسط می شوند... که سپس تبدیل می شود به اهداف بزرگی که برای آنها آماده ایم.

امین کوچک امور در که آن و بود،  خواهد امین نیز بزرگ امور در باشد،  امین کوچک امور در که                      «آن

 نباشد،  در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود.»، این نقل قول از لوقا، باب 16 و آیه 10 است.

بزرگترین اوقات از بسیاری و می دهد. کاهش را حواس پرتی ها دارد وجود هدف شناخت در که                 قدرتی
به او هستند؟ آنها که نیستم جایی من "چرا مثل... شویم اسیر افکاری در می توانیم ما است. مقایسه                    حواس پرتی
از پردرآمدتر شغلی او نشوم. فارق التحصیل هیچوقت است ممکن من است. کرده تمام را دانشگاه زودی                  همین
خیلی من ندارم. خود از خانه ای حتی من خریده اند. نیز خانه آنها کرده اند. ازدواج من دوستان همه دارد.                    من
آن به را شما خداوند که چیزی از می تواند و ساخته منحرف هدفتان از را شما همیشه مقایسه هستم"...                     عقب
از را ما فراخوانی و هدف آن به داشتن اطمینان اما کند. کم را شما سرعت یا و کند جلوداری است خوانده                        فرا
باشم، داشته اطمینان هدفم به من که مانی و دارم... واالتری هدف من که این درک می رهاند. مقایسه دام                     این
می روم. سمتی چه به می دانم من نمی سازند. منصرف مرا مخالفت ها کنند. متوقف مرا نمی توانند                انتقادگران

 خدا مرا برای این لحظه خلق کرده است، همینجا، هم اکنون.

از گشت. مواجه مخالفت ها اقسام و انواع با کرد، خارج مصر از را عبرانیان او که زمانی موسی، داستان                     در
اما می کردند. شکایت و گله بی وقفه تقریبا که خودش، قوم طرف از فرعون، طرف از دشمن هایش،                  طرف
به تا است خوانده فرا را او خدا که است کاری این می دانست، او دهد. ادامه که داد را قدرت این او به                         هدف
وفادار خود هدف به ماند، وفادار خدا وعده به او است. شده خلق آن برای که است چیزی این رساند.                      انجام

 ماند، با دانش بر اینکه هدف او بزرگتر از هر مخالفتی است که دشمن بتواند به سمت او روانه سازد.

زندگیمان برای او هدف و نقشه به شدن تسلیم کند، زندگی ما طریق از عیسی دهیم اجازه که کنیم انتخاب                      وقتی
به اغلب باشیم، مردم رضایت جلب دنبال به که وقتی دیگر، طرف از است. لحظات آزادکننده ترین از                   یکی
است. تمرین نیازمند هدفمند انسانی به شدن تبدیل می دهیم... فرا گوش اشتباهی سخنان به خداوند، هدف                  جای
انسان کنیم تالش که است این دهیم انجام عزیزانمان و خودمان برای می توانیم که کارهایی بهترین از                   یک
از متداول نادرست تصور یک می بخشد. آزادی ما به زندگیمان برای خداوند هدف انتخاب باشیم.                 سالمی
با رابطه دارد، صحت آن عکس حقیقت در اما... است. قوانین از مجموعه ای دین این که است این                    مسیحیت
می گیریم امروز که تصمیماتی می کند. رها می سازند نابود را ما زندگی که زیان آوری سخنان از را ما                   عیسی
بر تأثیری چه تصمیمات این دهیم... انجام می توانیم کارهایی چه و بود خواهیم کسی چه فردا که می کنند                    تعیین
داریم تالش آیا کنم؟ جلب را دیگران رضایت دارم تالش من آیا دارند؟ من بر تأثیری چه می گذارند؟                    دیگران
و آورم، دست به را دیگران تأیید که هستم این دنبال به آیا بود؟ نخواهم موفق آن در هرگز که دهم انجام                        کاری

 یا... آیا در جهت اهدافی که خدا برای من دارد زندگی می کنم؟

هم هنوز شاید یا بوده اید، شما درباره آنها نظر و مردم رضایت برای تالش در غرق که بوده اند روزهایی                     شاید
که است امنتر می رسد نظر به اوقات برخی شده اید. خالی احساسی لحاظ از می کنید حس و هستید آن                    درگیر
را این ما همه می کنم فکر من بله، می کنیم. احساس اینگونه حداقل یا و ببرید... پناه انزوا به و بکشید                      عقب
شبکه های از حتی ما از بسیاری و است، کرده آسانتر را این تقریبا کرونا بیماری فصل این و کرده ایم.                     تجربه

 اجتماعی نیز به کلی خارج شده ایم. درک می کنم...



یافتن است... اهمیت حائز بسیار دارد وجود حمایتی سیستم یک داشتن در که قدرتی درک و شناخت                   اما...
به اعتماد شما به می کنند، دعا شما با همراه می کنند، دعا شما برای می کنند، تشویق را شما می دانید که                     آنهایی
با شدن همسو کنید... کشف بردارید می خواهد شما از خداوند که را بعدی قدم می کنند کمک می دهند،                   نفس
هرگز دهید. توسعه را درونتان استعدادهای کنند کمک و کنند صحبت شما با زندگی در می توانند که                   آنهایی
گروهی درباره من نیست، ازدواج درباره من سخن و کنید. زندگی تنهایی به را هدفتان شما است نبوده                    قرار
را ترتیب اول که است مهم اما کرد... خواهند حمایت شما از که شما اطراف در می کنم صحبت سالم افراد                      از
می کند تعیین ما زندگی برای او که را هدفی بشنویم، را خدا حرف می آموزیم که وقتی کنیم.                   رعایت
دارد، بیشتری تجربه که می کنیم برخورد شخصی با می زنیم، عمل به دست که زمانی آنگاه و                  می پذیریم...

 کسی که میوه گام برداشتن به سمت هدف خدا برای زندگی اش را در دست دارد.

به می توانم که کسانی هستند، دارا را دادن تعلیم شایستگی که می شوند تشکیل انسان هایی از حمایتی                  سیستم های
می دهند آموزش خودشان رفتار و اعمال با آنها بگیریم"... یاد آنها از می خواهم من "بله، بگویم و بنگرم                    آنها
آنان که چرا می کند مسح را آنان روح القدس که کنید حس می توانید کنند. تحمیل را نظراتشان اینکه                   بدون
در کسانی چه و می دهید گوش کسی چه به اینکه درباره بنابراین... و هستند. الهی فیض و حکمت از                     سرشار
YouTube در که نیست کسانی درباره من سخن که، کنم روشن نیز را این و باشید. عاقل هستند                    اطرافتان
دارید آنها با واقعی رابطه ای که می کنم صحبت کسانی درباره نمی شناسند... شخصا را شما و می کنید                  دنبالشان
دارید اعتماد آنها به که بیابید را کسانی باشید. مسئولیت پذیر خود شخصی رشد قبال در می کنند کمک شما به                     و
دیگران حمایت به خود ایمانی مسیر در حقیقتا ما شوند. جاری شما زندگی در سخنانشان دهید اجازه                   و
و نفس به اعتماد برسد، آن زمان که وقتی بنابراین می رویم... سمت کدام به کنند تأیید که                   نیازمندیم،کسانی
تأیید خود زبان با را آن می توانید و می آید، شما درون از می کنید دریافت روح القدس طرف از که                    تأییدی

 کنید...

محنتشان از را ایشان زیرا بهترند،  یک از دو :12 تا 9 آیات و 4 باب جامعه، کتاب به باشیم داشته                       نگاهی

تنها که آن بر وای اما کرد.  خواهد بلند را خود رفیق دیگری بیفتد،  یکی می شود.   ١٠  اگر حاصل نیکو                    ُاجرت

تنهاست که آن اما شد،  خواهند گرم بخوابند هم کنار تن دو اگر برخیزاند!   ١١  نیز را او نباشد کسی و                     بیفتد

ایستاد.  خواهند برابرش در دو شود،  چیره تن یک بر است ممکن کسی شد؟   ١٢  هرچند تواَند گرم                  چگونه

 ریسماِن سه ال به آسانی پاره نمی شود. 

که کسی روی بر بودن متمرکز است. خوانده فرا را شما و من که کسی روی بر خود ایمان ساختن                      متمرکز
را الزم توانایی می کنیم فکر که روزهایی آن در می کنیم، تغذیه آن از که است ریشه ای این هستید. مسیح                     در
به و کنم رسیدگی آنها به باید که هست بسیاری کارهای و برمی خیزم، که هست روزهایی من، برای                    نداریم.
کثیف، لباس های زناشویی، زندگی مدرسه، کودکان، کار، مسئولیت های فشار زیر که می دهم اجازه               خود
جایی به واقعا "آیا می اندیشم خود با که هست هم روزهایی و کنم، خم کمر غیره و دوستان                    قبض ها،
انجامش می توانم "من می گویم خود به که روزهاست آن در دارد؟"... ارزشی نهایت در این "آیا                  می رسم؟"...
این برای اینجا در مرا خدا که چرا دهم انجامش می توانم دهم، انجام امروز است الزم که کاری هر                     دهم"...
روز یک در را کارها همه نتوانم واقعا است ممکن و می کنم... برنامه ریزی آنگاه و است... داده قرار                    هدف
خدا می دانم که بگویم اطمینان با می توانم روز، پایان در و می کنم... را خود تالش نهایت اما رسانم، انجام                     به
به لحظه همین در همینجا، دارم، نیاز آن به که را قدرتی او و دهم، انجام را کار این تا است خوانده فرا                         مرا

 من می بخشد...

  بیایید نگاه سریعی داشته باشیم به فیلیپیان 4:12...
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در زیستن رمز حالی،  و وضع هر در را.  نعمت وفور در زندگی معنی نیز می دانم،  را بودن نیازمند                     معنی

 سیری و گرسنگی،  و بی نیازی و نیازمندی را فرا گرفته ام. 

که کسی کنیم، متمرکز عیسی به را نگاهمان بیایید می بریم... پایان به اینجا در را امروز بحث که همینطور                     و
عذاب غرور، تردید، گناه باشیم. آزاد می کنند احاطه را ما سادگی به که گناهانی از ما تا کرد تحمل را                      صلیب
در تا شده ایم خوانده فرا چرا اینکه و داریم خاطر به را او اهداف که حالی در ترس... ناامنی ها،                     وجدان،

 زندگی دیگران تغییر ایجاد کنیم. با هم باب 12 عبرانیان را بخوانیم، با شروع از آیه 1:

به آسان که را گناه هر و اضافی باِر هر بیایید داریم،  خود گرداگرد را شاهدان از عظیم ابری چنین چون                        پس

بدویم.   ٢  و است،  شده مقرر ما برای که مسابقه ای در استقامت با و کنیم دور خود از می پیچد،  ما پای و                      دست

داشت،  رو پیِش که خوشی آن به خاطر که بدوزیم عیسی ایمان یعنی کامل مظهر و قهرمان بر را خود                    چشمان

 صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. 

که R 4 دعای گذاشت، اشتراک به پیش هفته دو یکی Kai که دعایی ابزار از یادآوری یک اینجا در                      و
repent از عبارتند R 4 این سازیم. همسو خداوند حقیقت با دوباره را خود تا کنیم استفاده آن از                     می توانیم

است تصمیمی توبه کن). (جایگزین replace و کن)، (سرزنش rebuke کن)، (دریافت receive کن)،                (توبه

از که چرا خدا آمرزش دریافت سپس نیست. همسو خدا حقیقت با که باوری یا رفتار هر از روی گردانی                     برای

در و است فریبکار که کسی شیطان، کردن سرزنش سپس داریم. دسترسی آن به صلیب بر عیسی عمل                    طریق

هر جایگزینی نهایت، در و بکشاند. دروغ و کذب درون به را ما کرد خواهد تالش بیابد که فرصتی هر                      نتیجه

شروع کنیم، تمرین را قدم ها این که زمانی می سازد. آشکار ما بر خدا که حقیقتی با کرده ایم باور که                     دروغی

ذهنیت به بردگی ذهنیت از حرکت می کند. دعوت آن به را ما خدا که تازه ای مخلوق عنوان به زندگی به                      می کنیم

 فرزندخواندگی، آنطور که پولس در رومیان می نویسد، باب 8 و آیات 15 تا 18:

از ما که یافته اید را پسرخواندگی روح بلکه شوید،  ترسان دیگر بار تا نکرده اید دریافت را بردگی روح                    شما

ما که می دهد شهادت ما روح با همراه خدا روح پدر! » ١۶  همان برمی آوریم:    «اَبّا،   ای فریاد چنین آن                 طریق

مسیح؛  با هم ارث و خدا وارثان یعنی هستیم،  نیز او وارثان هستیم،  او فرزندان اگر هستیم.   ١٧  پس خدا                   فرزندان

 زیرا اگر در رنج های مسیح سهیم باشیم،  همراه با او نیز جالل خواهیم یافت.

و هدف است، پسرخواندگی و فرزندخواندگی شبیه بیشتر بلکه نیست، محبوبیت به بردگی شبیه ما                 ارثیه
بیایید برداریم. گام روحی آزادی در تا است آفریده را ما و دارد محبت ما به که خدایی طرف از                      نقشه ای

 اکنون شروع کنیم... امروز می تواند شروع تازه ای باشد.

خود خدادادی هدف در می خواهد اینجا، امروز، که کسی هر خاطر به سپاس سپاسگزارم. بسیار تو از                   عیسی،
تو روزانه اهداف که آوری پیش فرصت هایی ما برای هفته این در که می خواهم تو از من عیسی، بردارد.                     گام
تو حضور با باشیم، داشته دیگران-محور ذهنیت می خواهیم همیشه ما عیسی، کنیم. درک خود زندگی برای                  را
دعا من و بشناسیم، را دهیم انجام باید که انتخاب هایی تا می کنی هدایت را ما که سپاسگزارم آن. مرکز                     در
تا باشی دیگران الهام بخش تا کنی استفاده هستند دادن فرا گوش حال در که کسانی همه و من از که                      می کنم

 جزئی از داستان تو باشند. سپاسگزارم ای عیسی. آمین.

 +++ پایان +++

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%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/12/#v58012002
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%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/12/#v58012002
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/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/8/#v45008016
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/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/8/#v45008016
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/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/8/#v45008017
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/bi12/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/8/#v45008017


 موضوع برای بحث:  قدرت نهفته در هدف.

 سؤال برای تأمل:  چگونه می توانیم اهداف کوچک روزانه ای را که خدا برای ما دارد بشناسیم؟

 

در می دهد قدرت شما به هدف می دهد. عبور دردها از را شما هدف می برد. میان از را حواس پرتی                    هدف
 نقشه خدا گام بردارید.

 


