
 مردن برای زندگی

 

 

همینجا از که می روم، Ruth و Dan کوچک کلیسای به من هستم. Haeli من ،Beloved کلیسای بر                   سالم
اهل اصالتا من .Nanaimo بیمارستان در همینجا هستم، پرستار یک من می کنم. قدردانی آنها                از
چرا نکردم، ترک را اینجا دیگر و بروم، دانشگاه به تا آمدم جزیره این به پیش سال 5 اما هستم، Manitoba                     
اجازه و کرده اید، دعوت خانه هایتان به مرا که ممنون می گذارد. مردم بر تأثیری چنین تقریبا جزیره                  که
گذاشته سر پشت را شادی کریسمس همگی امیدوارم بگذارم. اشتراک به شما با را یکشنبه صبح این                   می دهید
با رابطه در داشت وجود اندوه مقداری شاید و بود، متفاوت بسیار گذشته سال های کریسمس با احتماال                   باشید.
است... طبیعی کامال این و بگذرانیم، وقت هستند ارزشمند برایمان که افرادی با نتوانستیم اینکه و تغییرات                   این
کرده تجربه فصل این در نیز را حقیقی محبت و شادی، آرامش، امید، از لحظاتی که است این من امید                      اما

 باشید.

هستیم. تازه شروعی دنبال به ما از بسیاری که می کنم فکر من می شویم، نزدیک جدید سال به که حالی                     در
در اما است. تمام کامال 2020 سال با کارمان همه که بگویم مردم اکثر طرف از را این می توانم می کنم                      فکر
نمی توانم که هرچند و بود. خواهد بهتر 2021 که می بینم، امید نوعی می خورد، من گوش به که                   چیزهایی
خدای ما خدای که کنم، عرضه را امید این شما به می توانم وجود این با بود، خواهد اینچنین کنم                     ضمانت
سخن به آن درباره امروز که است چیزی این و نو. زندگی و حیات، تجدید خدای است، تازه                    شروع های
طرف از است نامه ای حاوی رومیان .6 باب دارد، اختصاص رومیان کتاب به امروز بحث پرداخت.                  خواهیم

 پولس، یکی از افرادی که با عیسی برخاسته برخورد کرده بود، به کلیسایی در روم.

در است گشته سؤال این موجب که چیزی که است واضح بنابراین می گردد، آغاز سؤال یک با 6                    رومیان
اینجا در اما باشد. 5 باب در بایستی باشد شده سؤال پرسیدن موجب که چیزی هر منطقی طور به نیست.                      اینجا
نسخه بنابراین دارم، را دوربین این مقابل در بودن توانایی مشخصی مقدار تنها من و داریم محدودی                   وقت
مخفف TDLR هستند، سال 35 تقریبا سن از باالتر که آنهایی (برای داد خواهم ارائه شما به را آن TDLR                    

 too long didn't read است، به این معنی که خیلی طوالنی بود من نخواندمش).

ما کنید. کسب را الهی فیض نمی توانید شما اعمال، طریق از نه یافته ایم، نجات ایمان طریق از ما :TLDR                   
همه و آدم، آمد، انسان یک طریق از گناه داریم. رابطه خدا با مسیح عیسی رستاخیز و مرگ طریق از                      اکنون
دیگر انسان یک طریق از است، فراوان تر و قدرتمندتر که الهی، فیض اما، زد. هم بر بشریت برای را                     چیز
خواهد الهی فیض بیشتری بسیار مقدار به هست، گناه هرکجا و کرد. پاک را همگان گناه عیسی عیسی.                    آمد،

 بود. گناه بیشتر = فیض بیشتر.

 و باب 5 در اینجا به پایان می رسد، بنابراین باب 6 با یک سؤال شروع می شود:

مردیم،  گناه به نسبت که ما شود؟   ٢  هرگز!  افزون فیض تا دهیم ادامه کردن گناه به آیا گوییم؟  چه                    1  پس

 چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ 

گم شده هنری جوان تر افراد ما برای نامه نویسی است. شده نوشته روم کلیسای به نامه ای عنوان به کتاب                   این
در نامه یک که است این هست که مسئله ای آورم. خاطر به نوشتم نامه که را باری آخرین نمی توانم من                      است،
به و است، یک طرفه مکالمه ای بیشتر نمی شود. دریافت پاسخی بالفاصله که چرا نیست، مکالمه یک                 واقع
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چیزی این حداقل یا بدهد. است ممکن پاسخی چه و می کند فکری چه مقابل طرف که کنید پیش بینی باید                     نوعی
پولس بنابراین است. نظری موضوع یک من برای کل به نامه نویسی مسئله این دیده ام. فیلم ها در من که                    است
فیض برای است موقعیتی صرفا گناه اگر می کنید. فکر چیزی چه به می دانم من که، می گوید اینجا در واقع                     در
دنبال به کنیم، سپری داریم دوست که هرطور را خود زندگی می توانیم که نیست معنی بدین این آیا                    بیشتر،

 هوس های خود برویم، قوانین خود را تعیین کنیم، و یک زندگی بی پروا و هیجان انگیز داشته باشیم؟

دور برای راهی دنبال به همیشه ما می داند... انسان ها درباره را وجودی حقیقت یک پولس که است این                    مسئله
از نمی توانید است گفته واقعا خدا "آیا گفت حوا به مار آن بهشت. باغ به بازمی گردد این هستیم. مسائل                     زدن
خوبی غذای شبیه نظر به میوه این اما، گفت او آری "خب، داد پاسخ حوا و بخورید؟"، درخت یک این                      میوه
و آدم باشد. بوده جدی ما مردن درباره خدا حرف ندارد امکان بنابراین دارد، خوبی خیلی ظاهر و                    می رسد،
شرایط این در موضوع همین شد. تمام ضررشان به این رفتند قانون زدن دور برای راهی دنبال به                    حوا

 بیماری کرونای کنونی نیز صدق می کند.

راهی دنبال به که است این می کنند همه که کاری اولین و می کند، تعیین واضحی بسیار قوانین Dr. Henry                   
یک عضو من کرده ام. را کار همین نیز خودم که چرا می دانم را این من و بگردند. قوانین آن زدن دور                       برای
کاری اولین شد، اعالم قوانین آن که زمانی اما آمد، وجود به پاییز همین در که هستم فوق العاده کوچک                     گروه
ادامه خود مالقات های به می توانیم بهانه ای چه با ببینم تا بخوانم را قوانین تمام دقت به که بود این کردم                      که
بود. نخواهد غیرقانونی آنگاه بگوییم حمایتی مالقات های آنها به اگر فنی... لحاظ از خب می گفتم، خود با                   دهیم.
دنبال به همیشه انسان ها می کند. اثبات را من حرف این اما ندادیم. انجام را کار این نهایت در                    خوشبختانه
کار هوشمندانه تر که این دنبال به دهد، نشان را مقاومت کمترین که مسیری دنبال به هستند، زدن دور                    راه های
اینجا در زدن دور راه های چرا که دهد نشان ما به تا است آماده و می داند، را این پولس و سخت تر. نه و                         کنند

 به کار نخواهند آمد.

در یافتن تعمید با یافتیم؟   ۴  پس تعمید او مرگ در یافتیم،  تعمید عیسی مسیْح در که ما همه نمی دانید                    ٣  آیا

زندگی در نیز ما شد،  برخیزانیده مردگان از پدر،  جالل وسیله به مسیح که همان گونه تا شدیم دفن او با                      مرگ، 

 نوینی گام برداریم. 

معنی به است. قدیمی من رهاسازی معنی به یافتن تعمید می کند. استفاده یافتن تعمید تصویر از اینجا در                    پولس
و ناامنی ها اشتباهاتمان، بگذاریم، سر پشت را گذشته چیزهای که است انتخاب این معنی به است. شدن                   تسلیم
واقع در شما یافتن تعمید با خود. ابزارهای بر تکیه با شادی یافتن برای تالشمان تکبرمان،                  ترس هایمان،
نگرش های و من، افکار من، هدایای من، ثروت من، زمان توست، مال دارم که چیزهایی همه خدایا                   می گویید،
به آب از گوری در ما را. بد و خوب چیزهای می فرستید. مرگ کام به را همه و می دهید، خدا به را آنها                         من.
به را چیزها آن همه که وقتی برمی خیزیم. مسیح با تازه زندگی یک درون همچنین اما می میریم، مسیح                    همراه
که حالی در می کند. استفاده آنها از خود اهداف برای و می سازد، نو از می گیرد، را آنها خدا می بخشیم،                     مسیح
می کنیم انتخاب کنیم، اعتماد خدا به تازه زندگی یک برای که می کنیم انتخاب می سازیم، رها را قدیمی                   انسان

 که به روزی بخشی و وعده های خدا اعتماد کنیم.

شوند. خارج مصر از خدا هدایت به کردند انتخاب که زمانی دادند، انجام ابراهیم خانواده که است کاری                    این
تماشا را پیشگفتار با رابطه در Kai پیش هفته چند پیام که می کنم تشویق را شما نیستید، آشنا داستان این با                       اگر
با را آن خدا که سرخ دریای از می کرد) طبعیت خدا از (که موسی دنبال به که کردند انتخاب آنها و                       کنید.
که را مصر در خود گذشته زندگی می گذشتند، سرخ دریای از که حالی در بگذرند. بود شکافته                   معجزه ای
خانواده گذاشتند. سر پشت بود مصر ناتوان خدایان و ترس، سوءاستفاده، ستم دیدگی، بردگی، از                سرشار
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به که مستقل، ملتی به شدن تبدیل و نعمت، آزادی، وعده کنند. اعتماد خدا وعده به که کردند انتخاب                     ابراهیم
به ابراهیم قوم که زمانی می آورند. صلح و رستگاری ملل تمامی برای و کیست، خدا می دهند نشان دنیا                    بقیه
سلطه زیر کوچ نشین ملتی آنها نبودند، می کردند حمل آجر که بردگانی دیگر رسیدند، سرخ دریای دیگر                  طرف

 خدا بودند.

با نیز او رستاخیز همچون رستاخیزی در به یقین شده ایم،  یگانه وی با او،  مرگ همچون مرگی در اگر                    ۵  پس

درگذرد و گناه پیکِر تا شد صلیب بر او با بودیم،  ما که قدیم انساِن آن می دانیم بود.   ۶  زیرا خواهیم یگانه                     او

مرده ایم،  مسیح با اگر ٨  حال است. شده آزاد گناه از است،  مرده که آن نکنیم.   ٧  چون بندگی را گناه                    دیگر

 ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. 

یک بتوانید شما تا مرد مسیح بروید؟ بهشت به بتوانید شما که نمرد خاطر این به تنها مسیح که می دانستید                      آیا
قدرتی مرد، صلیب بر مسیح که وقتی لحظه! همین در و همینجا باشید، داشته او با همراه آزاد و تازه                      زندگی
خدا باشیم. داشته رابطه خدا با بتوانیم تا گشود راهی و شکست، هم در دارد شما برابر در گناه که                      را
انسان و مرده ایم، مسیح با که آنجا از و ببخشد. گشته رستاخیز جدید زندگی یک شما به حاال همین                     می خواهد
به می کنیم شروع سپرده ایم، مرگ دست به نگرش هایش و ناامنی ها، تکبر، ترس ها، هوس ها، با را                 قدیمی
قید بی محبت از سرشار چقدر است، قدرتمند چقدر اینکه می کنیم، تجربه را خدا بزرگی واقعی. خدای                   تجربه
دیگر حقیقی، خدای تجربه به می کنیم شروع که زمانی و است. بی پایان او فیض اینکه و است، شرط                    و

 نمی خواهیم در گناه زندگی کنیم.

به و کرد تفسیر هدف" به "نزدن عنوان به را آن او کرد. صحبت زیاد گناه درباره پیش هفته 2 کریس                       کشیش
ایمان درخت مثال در و می آورند. همراه به مرگ زندگی،  جای به که افکاری و اعمال، نگرش ها،                   عنوان
می گیرند، سرچشمه باورهایمان از ارزش هایمان می گیرند، سرچشمه ارزش هایمان از ما اعمال که،              آموختیم
بسیار بلکه نمی دهد، تغییر را ما اعمال صرفا خدا تجربه دارند. ما جهان بینی در ریشه خود نیز آنها                    که
شروع این می دهد،  نشان ما به را خود بی پایان فیض و محبت، نعمات، خدا که حالی در است. آن از                      عمیق تر

 می کند به تغییر دیدگاه ما از جهان اطرافمان، و آنچه که به آن باور داریم.

برای اینکه دارند، منابع کمبود به باور در ریشه می شوند، منجر مرگ به که اعمالی از بسیاری مثال،                    برای
و ستیزه جو ما همسایگانمان، قبال در بودن بخشنده و مهربان عوض در بنابراین نیست. کافی اندازه به                   همگان

 رقابتی رفتار می کنیم، و تنها به برطرف کردن نیازهای خودمان می اندیشیم.

پاندمی است، 2020 آوریل اکنون کنید، تجسم من با و ببندید را چشمانتان می خواهید، رابطه این در مثالی                    اگر
که مجبورید و است رسیده برگ هایش آخرین به شما توالت دستمال است، شده شروع تازگی به Covid-19                 
تصمیم نیست. کافی دستمال برگ 3 می بینید و می کنید بررسی را خود درونی شرایط کمی بروید. دستشویی                   به
و می رسید آنجا به بخرید. دستمال تا شوید مواجه Costco در ویروس و جمعیت با شجاعانه که                   می گیرید
dodge grand caravan یک می گردید پارک جای دنبال به که حالی در است. پر کامال پارکینگ                  می بینید
می کند. عبور شما کنار از فاصله میلی متر چند با و می کند آمدن عقب به شروع خود سر پشت به نگاه                      بدون
درون به نهایتا که وقتی کنید. پارک آنها جای در می شوید موفق می گذرد، اولیه آدرنالین شوک اینکه از                    پس
طرف آن و طرف این به همهمه و تشنج با مردم است، کامل جنگل یک که می بینید می رسید،                    فروشگاه
راهرو به می کنند. پر دست ضدعفونی کننده و آب معدنی، کنسروها، از را خود سبدهای               می دوند
دعوای درگیر Kirkland توالت دستمال بسته آخرین سر بر نفر 2 آنجا در می بینید و می رسید                  دستمال توالت ها
می گریزند. صحنه از سبدشان در دستمال بسته 3 حداقل با یک هر دیگر نفر سه دو که حالی در هستند،                      لفظی
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و رزق باشیم داشته باور که زمانی اما است. انسانی تباهی و منابع کمبود ذهنیت یک از حالت بدترین                     این
به اعتماد در بلکه نمی شود، یافت می کنیم که کارهایی در و اندوخته هایمان، در زمینی، داشته های در ما                   روزی
این کنیم. پرتاب آرنج دستمال توالت بسته یک سر بر Costco در نداریم نیازی دیگر است، خداوند                  قدرت
خدا وعده های و حقایق به اعتماد می شوید. متوجه را بگویم می خواهم که نکته ای اما است، مسخره کمی                   مثال

 نگاهی را که به دنیا داریم، ارزش های ما، و اعمالمان را تغییر می دهد.

او بر دیگر مرگ و مرد نخواهد هرگز دیگر است،  شده برخیزانیده مردگان از مسیح چون می دانیم                   ٩  زیرا

خدا برای خود کنونی حیات در و ُمرد گناه به نسبت همیشه برای بار یک خود،  مرگ با ندارد.   ١٠  او                     تسلطی

خدا،  به نسبت عیسی مسیْح در اّما ِانگارید،  مرده گناه به نسبت را خود نیز شما همین سان،  می کند. ١١  به                    زندگی

 زنده. 

خود قدیمی زندگی که شخصی برای شکست، هم در را مرگ و گناه تسلط خود، رستاخیز و مرگ در                     عیسی
که همانطور درست برود. خداوند وعده های دنبال به تا سازد رها تعمید آبی گور در را آن و کرده تسلیم                      را
آنها بر تسلطی و نبود، آنها صاحب دیگر فرعون کردند، عبور سرخ دریای از ابراهیم نوادگان که                   زمانی

 نداشت.

قدیمی زندگی شما شاید می کنید. فکر چیزی چه به که بزنم حدس و کنم تقلید پولس از اینجا در می خواهم                      من
نیستید. کاملی انسان کنید حس هنوز وجود این با اما باشید، ساخته تسلیم را قدیم انسان و داده  مسیح به را                       خود
یک بر سلطه ای دیگر گناه اگر بنابراین، نمی زنید. هدف به مرتبا و هستید درگیر گناهان بعضی با هم                    هنوز

 مسیحی تسلیم شده ندارد، پس چرا هنوز با گناه درگیر هستیم؟

 سؤال فوق العاده ای است دوستان! بیایید به چند آیه بعدی نگاه کنیم.

را خود بدن کنید.   ١٣  اعضای اطاعت را آن امیال تا براند فرمان شما فانی بدنهای در گناه مگذارید                   ١٢  پس

تسلیم را خود بازگشته اند،  زندگی به مرگ از که کسانی همچون بلکه باشند،  شرارت ابزار تا نکنید گناه                    تسلیم

نخواهد فرمان شما بر گناه باشند.   ١۴  زیرا پارسایی ابزار تا بسپارید او به را خود بدن اعضای و کنید.                     خدا

 راند،  چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. 

را ناامنی هایمان و ترس ها، هوس ها، باشیم، سپرده عیسی به را خود چیز همه باشد، مرده قدیمی من که                    وقتی
انتخاب این همچنان ما اما نمی کند. خود در غرق را ما دیگر نیست، ما صاحب دیگر گناه باشیم، ساخته                     رها
از ذهنیتی با و کنیم، خدمت فانی جسم به بخواهیم اینکه کنیم. خدمت کسی چه به می خواهیم که داریم                     را
کافی ما برای خدا اینکه به دانش از ذهنیتی با بخواهیم اینکه یا و نفس، از حفاظت و منابع، کمبود                      ناامنی،
کاری هیچ اینکه نمی شود. ناامید شما از هرگز خدا اینکه است. خوب براستی او اینکه کنیم. زندگی                   است

 نیست که بتوانید انجام دهید که منجر شود خدا شما را دوست نداشته باشد.

با ما برخورد نحوه بر وسیله بدین و می گذارند، اثر ما ارزش های بر کردم توصیف که اولی ذهنیت                    باورهای
این پولس و می شناسیم. گناه نام با را آن که چیزی می آورند، روحی مرگ که می شوند اعمالی به منجر                     جهان.
ذهنیت کنیم، انتخاب را دوم ذهنیت که زمانی اما می کند. توصیف بودن شرارت ابزار عنوان به را                   پدیده

 اعتماد، فیض، و امنیت، آنگاه اعمال ما این را بازتاب می دهند و تبدیل به ابزار پارسایی می شویم.

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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006009
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006009
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006010
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006010
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006011
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006011
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006012
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006012
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006013
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006013
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006014
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%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/6/#v45006014


این می رسیم. پارسایی و شرارت دوراهه سر بر که زمان یک در نیست، بار یک برای تنها انتخاب                    این
 انتخابی دائمی و روزانه، یا حتی ساعتی است.

و ظلم از آنها بودند. مواجه آن با کردند ترک را مصر که زمانی ابراهیم نسل که است انتخابی همان این                       و
طرف آن در و روحی، تعمید یک بودند، کرده عبور سرخ دریای آب های از بودند، گشته آزاد فرعون                    ستم
برای که بود جهان بینی آن می شناختند که چیزی تنها زمان، همین در اما بودند. گشته آزاد قومی به تبدیل                     دریا
وجود با و نفس. از حفاظت و سوءاستفاده، ستم، و ظلم جهان بینی یک بود. کرده احاطه را آنها سال                     صدها
 اینکه از مصر آزاد گشته بودند، نگرش ها، ارزش ها، و ذهنیت مصر را با خود به درون صحرا آورده بودند.

یا و کنند، اعتماد او روزی بخشی و او وعده های و خدا به یا که شدند مواجه بی شماری موقعیت های با آنها                      و
 اینکه به ذهنیت مصر که ظلم و ستم و حفاظت از نفس بود اعتماد کنند.

 

 

 کاربرد

و بزرگ انتخاب این با ما که آنجا از باشید، گشته منقلب کمی است ممکن که می کنم تصور بحث، اینجای                      در
انتخاب را اعتماد ذهنیت اینکه شرارت. ابزار یا و باشیم پارسایی ابزار که مواجهیم مرگ زمان تا                   بی پایان

 کنیم و یا ذهنیت حفاظت از نفس را. اینکه به سمت زندگی معنوی پیش برویم و یا مرگ معنوی.

فرمول نوعی نرود، درزش الی مو که بکشد نقشه ای و کند تالش می خواهد من وجود کمال گرای بخش                   و
آنها کرده اند. تالشی چنین نیز این از پیش انسان ها و باشم. پارسایی ابزار کنم انتخاب همیشه اینکه                   برای
برخی یا و می کرد؟"، چه بود من جای اگر "عیسی بپرس خود از بگیری تصمیمی آنکه از پیش                    می گویند،

 دیگر می گویند "صرفا از تک تک قوانینی که در این کتاب هستند پیروی کن".

عیسی رستاخیز و مرگ طریق از نیز هم اکنون پارسایی کنیم. کسب را آن بتوانیم که نیست چیزی پارسایی                    اما
از را شما نیز هم اکنون او است. داده نجات گناه سلطه از را شما قبال او است. شده اعطاء ما به صلیب                        بر
او به اعتماد که بیاموزد شما به می خواهد اکنون است. ساخته تازه مخلوقی شما از و است، کرده خارج                     مصر
طریق از بیاموزد؟ ما به می خواهد چگونه خدا و دارد. شکلی چه بودن پارسایی ابزار اینکه است. معنی چه                     به

 رابطه با ما.

تمام اینجا من "کار بگوید و برود بگذارد بعد و کند آزاد بردگی از را ابراهیم نسل صرفا خدا که نبود                       اینگونه
با می گذشتند صحرا از ابراهیم نسل که حالی در خدا می بینمتان". برگشت مسیح که دیگر سال هزار 13                    است،
برای سنگی از می داد، روزی آسمان از آنها به او شب. در آتش از ستونی و روز در ابری عنوان به بود.                        آنها
به که کرد دعوت ابراهیم قوم از او می کرد. محافظت مهاجم اقوام برابر در آنها از ساخت، جاری آب                     آنها
به موسی دنبال به کردند انتخاب ترس روی از آنها اینکه وجود با و کنند. مالقات او با و بروند کوهی                       باالی
خود قوم به تبدیل را ابراهیم نسل و شد، همراه آنها با برق و زرق پر جعبه ای در آمد خدا نروند، کوه آن                         باالی
و کنند، اعتماد او به که می آموخت آنها به داشت خدا دیگر، بسیار چیزهای و چیزها این همه در و                      کرد.
در آنها که زمانی از او است. معنی چه به بودن خدا پیرو که کنند درک و ساخته رها را مصر قدیمی                        ذهنیت

 بیابان سپری کردند استفاده کرد تا بنی اسرائیل را آماده کند تا تبدیل گردند به ابزار پارسایی برای همه دنیا.

همراه شما با می خواهد او است. معنی چه به او به اعتماد که بیاموزد شما به می خواهد خدا طریق، همین                      به
معنی به نهایت در این گردد. ساکن شما در خود روح القدس با می خواهد او آن، از بهتر قدم یک و                      گردد.
ما سازد. تازه مخلوقاتی به تبدیل را باورمندان ما تا است شده فرستاده که شماست در خدا شخصب                    حضور



الزامی اما پرستش. و انجیل، خواندن روزه، دعا، طریق از گردیم متصل خدا به روح القدس توسط                  می توانیم
نیز روزمره بی اهمیت مسائل در روح القدس طریق از می خواهد همچنین خدا باشد، رسمی طریقی به که                  نیست
یا و می کنید، تماشا را زیبا غروبی که وقتی هستید، رانندگی حال در که وقتی کند. برقرار ارتباط شما                     با
ابزار بیاموزد شما به تا کند استفاده شما اطراف بیابان از روز هر می خواهد او هستید. کار سر که                     زمانی

 پارسایی بودن برای اهداف او به چه معنی است.

دیگران با همراه باشید، او پارسایی ابزار اجتماع، در بودن با چگونه که بیاموزد شما به می خواهد همچنین                    او
می کنید، عبادت می خورید، غذا می خوانید، درس می گویید، سخن که وقتی خدا. به اعتماد سمت به سفر این                   در
استفاده فرصتی عنوان به اینها از خدا می ریزد، هم به اعصابتان یا و می کنید، سوگواری می گیرید،                  جشن

 می کند تا با شما برخورد کرده و به شما درباره خودش بیشتر بیاموزد.

در گفت. سخن زندگی در روحانی معلمین داشتن اهمیت درباره خالصه طور به آنجال کشیش گذشته هفته                   و
زندگی و حقیقت شما سفر به و دهند، آرامش کنند، تشویق را شما که بگردید افرادی دنبال به خود                     زندگی
شما به که کسانی کنند. گوشزد شما به را شما اشتباهات شد الزم اگر که باشند کسانی آنها است الزم و                       بدمند.
و خودخواهی، تکبر، که کسانی بشنوید. را آنها نخواهید هرچند بدانید، است الزم که بگویند را                  حقایقی
کاری چنین که زندگیتان در نفر دو یکی به که می کنم تشویق را شما من کنند. گوشزد شما به را شما                       نافرمانی
در را حقایق که دارند را مجوز این بگویید آنها به باشید. داشته مکالمه ای آنها با و کنید، فکر می کنند                      را
به را ما عیسی که است کاری این اما است، تسلیم و فروتنی سر از بزرگ عملی این بگویند. شما به                       زندگی

 انجام آن دعوت می کند. و یک نگرش فروتنانه قلبی چیزی است که برای یک تحول حقیقی مورد نیاز است.

کرد، خواهید بسیاری اشتباهات باشیم، پارسایی ابزار چگونه اینکه آموختن برای سفر این در چه؟ می دانید                  و
صبور بی نهایت شما با کنید اعتماد او روزی بخشی به و او، وعده های به او، به می آموزید که حالی در خدا                      اما
و ستم دیدگی قدیمی ذهنیت اینکه یا و کنند اعتماد که بودند مواجه انتخاب این با دائما ابراهیم قوم بود.                     خواهد
خدا اما زیاد... خیلی کردند... اشتباه آنها چه؟ می دانید و کنند. باور را مصر دوران از خود نفس از                     حفاظت
و امید پیام تا کرد انتخاب را ریخته هم به و شکسته، دیوانه، قوم این همچنان او نکرد. امید قطع آنها از                        هرگز

 زندگی را به تمام جهان عرضه کنند. و او شما را نیز انتخاب کرده است.

 بنابراین شاید...

تسلیم1) را دارید هرچه که بسپارید. مرگ دست به را قدیم انسان که باشید نکرده را انتخاب این                    هرگز
را مسیح با یافته رستاخیز زندگی یک که را. تکبرتان و ناامنی تان، شکستگی تان، اشتباهاتتان،                سازید،
با دعاخوانی در دیگر لحظه چند که می کنم تشویق را شما صورت، این در بگیرید. آغوش                  در

 Ariana همراه شوید.
باشید.2) نیافته تعمید هرگز اما باشید، کرده تسلیم مسیح به را چیز همه باشید، سپرده مرگ را قدیم                    انسان

آدرس در ایمیل طریق از که می کنم تشویق را شما صورت، این              در
بیشتر تعمید غسل درباره می خواهید اگر و بگیرید، تماس ما با hello@belovedchurch.ca            

 بدانید، می توانید به آدرس belovedchurch.ca/baptism مراجعه کنید.
خدا3) به اعتماد با اما باشید، پارسایی ابزار می خواهید اکنون و ساخته تسلیم مسیح به را خود                   زندگی

یک به صرفا و می دهید، ادامه خاص ذهنیت های سری یک در بردگی به همچنان شاید هستید.                  درگیر
 راه گریز احتیاج دارید. آیا با من دست به دعا برمی دارید؟

 دعا

 از تو سپاسگزاریم به خاطر محبت، فیض، و صبر بی پایان تو−

mailto:hello@belovedchurch.ca


 به این خاطر که به ما می آموزی به خدا اعتماد کنیم−
 تسلیم شویم−
 ای روح القدس ما را از ذهنیت هایی که منجر به مرگ معنوی می شوند رها ساز−
 ما را از محبت و فیض خود سرشار کن−
 همچنان به ما بیاموز که واقعا که هستی−
 ذهنیت ما را به سمت اعتماد متحول ساز−
ابزارهای− بتوانیم تا کنیم زندگی کرده ای خریداری ما برای خود پسر توسط که آزادی آن در بده                   اجازه

 پارسایی باشیم.

 

 غرغر کردن و گله و شکایت چگونه مانع زندگی با نگرش اعتماد می شود؟

 عضو جامعه ای از باورمندان بودن به چه طرقی باعث می شود فرد با تصویر مسیح تطبیق یابد؟

 تغییر نمایشنامه

اطرافتان جهان با را شما برخورد نحوه ناتمام"، "اثری عوض در تازه، مخلوقی عنوان به خود دیدن                   چگونه
 تغییر می دهد؟

 


