
 

 

 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

 و... از شما دعوت می کنیم بیایید و با ما رشد کنید! فارق از اینکه ایمانتان به چه اندازه است.

 ما هستیم تا عیسی را به معروفیت رسانده و شاهد تحول زندگی افراد، خانواده ها، و کل شهر باشیم.

 چرا؟... سؤال خوبی است! به این خاطر که زندگی و مرگ چیزهای واقعی هستند. به این خاطر که نقشه
 اصلی خدا، کلیسای محلی در حرکت، امید این دنیاست.

 ما متعهدیم که خبر خوب عیسی را با دیگران قسمت کنیم، ما فرا خوانده شده ایم تا رشد کنیم.

 چگونه؟ باز هم سؤال خوبی است! ما برای مردم لحظاتی خلق می کنیم تا قدم بعدی را برای ارتباط با خدا و
 جامعه بردارند... ما از مردم دعوت می کنیم که خدا را بشناسند، در آزادی قدم بردارند، هدف خود را بیابند،
 و تغییری ایجاد کنند... ما زمان خود، استعداد خود، و اموال خود را سرمایه گذاری می کنیم تا شاهد گسترش

 پادشاهی خدا بر روی باشیم.

 

 نگرش قهرمانی (شماره 8)

 در این سری، من از این که به شما کمک می کنم "بهترین نسخه خود" باشید هیجان زده ام

 

 3 موضوع کلی که در این مبحث بدان ها پرداخته ایم، نگرش، شخصیت، و خصوصیات فردی هستند.

بر ما زندگی که نگرشی هر که آموخته ایم نهایت در دیگر... بسیاری زندگی در هم و من خود زندگی در                      هم
ما، شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است... استوار آن                  پایه
تحت نیز را اطرافیانمان زندگی بلکه می گذارند، اثر ما زندگی بر شدت به تنها نه ما... فردی                   ویژگی های

 تأثیر قرار می دهند.

از قسمتی چه در اینکه از فارق دارید... قرار ایمانی طیف کجای در اینکه از فارق که، دارم باور                     من
دارم باور حقیقتا من هستید... زمین کره در اهدافتان کشف و آزادی، یافتن خداوند، شناخت سمت به                   سفرتان
معنی به این کنید... زندگی طبیعی ماوراء شکل به تا است کرده طراحی را شما شما... خالق خداوند،                    که

 نوعی زندگی است فراتر از توانایی های انسانی ما.

ویژگی های و ماست، شخصیت درخت خود است، آن ریشه های ما نگرش درخت... یک تمثیل قالب                 در
رشد برای ما توانایی بر گرفته اند شکل ما ریشه سیستم در که نگرش هایی هستند... درخت میوه های                  فردی،
ویژگی های بر مستقیما خود که می کند، تعیین را ما شخصیت ما نگرش سپس می گذارند. اثر بازسازی                  و

 فردی ما اثر می گذارد.



خواهد مثبت و خوب شخصیتی مثبت، و خوب نگرش یک می گیرد... شکل ما نگرش توسط                 شخصیت
و است خوب/قوی شخصیت که هستند این گویای متمایزکننده) (ویژگی های فردی خصوصیات و               ساخت...
درختی مانند ضعیف شخصیت یک می زنیم. حرف قهرمانی نگرش داشتن درباره داریم ما بد/ضعیف...                یا
بر نشانده است درختی مانند قوی شخصیت یک می شود. سرنگون مخالفت یا و فشار کوچکترین با که                   است

 کنار جویبار از نعمت، همانطور که در  مزامیر 1 می خوانیم.

همچنین ماست. طبیعت از جدایی ناپذیر بخشی شخصیتی خصوصیات آموختیم، گذشته هفته که              همانطور
می شویم، متولد دوباره می شویم، نو ما مسیح، در آموختیم. جدید شخصیت و قدیمی شخصیت                درباره

 شروعی تازه می یابیم.

تا قوی، درختی برای دارد، بسیار اهمیت خوب و قوی شخصیتی داشتن برای مغذی منبعی از ریشه ها                   تغذیه
بررسی مورد سری این در را خصوصیات این درخت. میوه های شود... خوب خصوصیات تولید به                 منجر

 قرار خواهیم داد.

 بنابراین اگر خصوصیت شخصیتی جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت یک چیز باشد،

 یک خصوصیت فردی، جنبه یا خصیصه ای مشتق شده از آن چیز است.

از بخشی که چرا خداست، شخصیتی خصوصیات از یکی "رحمت" ایمان... با مرتبط و ساده تر بیانی                  به
از که است جهان در تجلی نوعی که چرا خداست، فردی خصوصیات از یکی "عدالت" اما اوست؛                   طبیعت

 خصوصیات شخصیتی خدا مانند خدای "حقیقت" بودن و "تبعیض قائل نشدن".

 جهت اطالع شما ای تشنگان...

و بخشنده او است؛ زیر موارد شامل او شخصیتی خصوصیات از برخی خداوند، ذاتی شخصیت                 تجلی
است/ حقیقت از مملوء است، نامتغیر است، خوبی از مملوء نمی شود، خشمگین زود است،                مهربان

 نمی تواند دروغ بگوید، بین افراد تبعیض قائل نمی شود، او محبت است.

 برخی از خصوصیات فردی خدا شامل: دانایی، ایمان، عدالت، قضاوت، رحمت، و حقیقت.

ما بر آنگاه خداست، ذهن همان روح القدس که کنیم درک وقتی است؛ این می گیریم یاد اینجا در که                    مفهومی
هستند چیزهایی خدا شخصیتی خصوصیات دارد. مسیح در ریشه داشتن قهرمانی نگرش که، می شود                روشن
آن کنیم. تن بر و بکشیم، آغوش در شویم، تسلیم تا برسیم. آنها به خود نگرش تحول در ما می خواهد او                       که

 شخصیت قدیمی را از تن بیرون کنیم.

فرصت این از که است این انتخاب معنی به که می دهیم، انجام کردن توبه با و قصد روی از را کار این                        ما
سپس و او... نقص و بی عیب طراحی از پیروی تازه، شروعی برداریم، قدم تازه جهتی در تا کنیم                    استفاده
شروع که جایی تا تمایالتمان... و قدیمی من آن بازسازی و تغییر روح القدس)، (هدیه مسیح ذهن                  دریافت

 کنیم به یکی شدن با خالق خود.

 عجب ازدواجی!

 هفته گذشته سؤال مورد بحث ما این بود که؛ اعضای یکدیگر بودن به چه معنی است؟

ھم با که دارم تمنا شما از مسیح عیسی ما خداوند نام به برادران،  ای :(10) 1                   1قرنتیان
متحد ھم با رأی و اندیشه در بلکه نباشد،  تفرقه شما میان در و باشید داشته                  توافق

 باشید .



با یکسان ذهن یا و مشترک دیدگاه ثبات، نوعی وجود این با اما مشابه... اهداف ورای خانواده، ورای                    رفتن
درباره ما ذهن... یک با بدن یک آمده... هم گرد بلکه یکدیگر، از جدا نه تفرقه، در نه مشترک.                     ارزش های
که مسیح... بدن درون شدن پیچیده تازه، انسانی کردن تن بر خدا... شخصیت می زنیم... حرف                 شخصیت

 خود در مقابل... تغییری چنان محسوس ایجاد می کند که ما را از من قدیمی متمایز می سازد...

 از تو سپاسگزاریم ای عیسی!... این تغییر و تحول با سرمایه گذاری روح القدس در شما کامل می شود...

را روحانی انسان مقابل در نفسانی انسان موضوع نویسنده پولس آیات، این (در :(12-16) 2                 1قرنتیان
 مورد بررسی قرار می دهد).

ما به خدا را آنچه تا خداست از که یافته ایم را روحی بلکه دنیا،  این روح نه ما ١٢  ولی                     
که کلماتی با نه ھم آن می گوییم،  سخن ھمین از ١٣  و بدانیم . است،  کرده                عطا
حقایق بدین سان و می آموزد؛  روح که کلماتی با بلکه باشد،  بشری حکمت              آموخته
روح به مربوط امور نفسانی انسان ١۴  اّما می کنیم . بیان روحانی کلمات با را               روحانی
که چرا نیست،  درکشان به قادر و است،  جھالت نظرش در زیرا نمی پذیرد را                خدا
روحانی شخص ١۵  اّما است . میّسر روحانی دیدگاھی از تنھا آنھا درباره درست              قضاوت
١۶ نیست . او درباره قضاوت یارای را ھیچ کس ولی می کند،  قضاوت چیز ھمه              درباره
ذھن ما ولی دھد؟ » مشورت او به تا باشد دانسته را خداوند فکر که کیست                   «زیرا

 مسیح  را  داریم .

می توانیم ما روحانی. دیدگاهی داشتن از امتناع در کنیم، زندگی یا و فکر نفسانی انسان مثل نیستیم مجبور                    ما
 در روح تازه شویم، در ذهن مسیح، تا چیزهای روحانی را ببینیم و برایشان ارزش قائل شویم.

 داشتن خود ذهن مسیح! خود شخصیت و یا ذهن خدا... عجب چیزی!

می خوانیم درباره اش که بحثی نیست... می خوابد و می خورد، می کند،  کار که نفسانی انسان درباره ما                 سخن
کن، تازه روحانی نگاهی از خود دیدگاه با را ما عیسی، ای می پردازد... روحانی دید بدون زندگی مسئله                    به

 با شخصیتی که از خداست و از طریق روح القدس... مردان و زنانی تازه.

یکدیگر با ما کیستیم!! مسیح در ما که بیاورند یادتان به دارید احتیاج نیز شما شاید من، مثل که،                     می دانم
 کیستیم. ما مجموعه اعضای یکدیگریم، چرا که در روح و ذهن مسیح متحد گشته ایم!

قدیمی تفکر طرز و دنیا از ماست توجه در درجه 180 چرخشی این دهیم! انجامش می توانیم ما دیگر،                    بیایید
شروع چه باشیم... داشته می توانیم یا و داریم ریشه مسیح در که چرا می یابیم قهرمانی نگرش ما                   ما...

 تازه ای، مکانی تغذیه کننده و طراوت بخش... شخصیتی تازه، خصوصیات شخصیتی تازه!!

 بنابراین، بیایید حتی از این هم عملگراتر باشیم...

که فردی شخصیتی خصوصیات و اتحاد مسئله درباره پولس ،4:1 در افسسیان به خود نامه شروع                  در
 دعوت شده ایم تا از او پیروی کنیم سخن می گوید.

شایستگی به دارم تمنا شما از بندم،  در خداوند به خاطر که من پس :(1-5) 4                 افسسیان
با و مالیمت؛  و فروتنی کمال ٢  در کنید،  رفتار است،  آمده عمل به شما از که                  دعوتی
از که را یگانگی آن تا بکوشید تمام سعی ٣  به کنید . تحمل را یکدیگر محبت و                  بردباری
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فرا چنانکه روح،  یک و ھست بدن یک ۴  زیرا کنید . حفظ صلح رشته مدد به است،                   روح
 خوانده  شده اید  به  یک  امیدِ  دعوت  خویش؛  ۵  یک  خداوند،  یک  ایمان،  یک  تعمید.

انسان که است طریق بدین .24 آیه از شروع با می کنیم، بررسی قدم به قدم را (17-32) 4 افسسیان                     اکنون
 قدیمی را از تن بیرون می کنیم، آن شخصیت قدیمی که می تواند به رستگاری برسد.

قّدوسیت و پارسایی در تا است شده آفریده که کنید،  بر در را جدید انسان                 ٢۴  و
 حقیقی،  شبیه  خدا  باشد .

که چرا گویید،  راستی به سخن خود ھمسایه با یک ھر برتافته،  روی دروغ از                 ٢۵  پس، 
 ما  ھمه،  اعضای  یکدیگریم .

 - دروغ را کنار می گذاریم  – صداقت، ما همه اعضای یکدیگریم.

 ٢۶  «خشمگین  باشید،  اما  گناه  مکنید »: مگذارید  روزتان  در  خشم  به  سر  رسد،

 - اجازه می دهیم خشم برود و در آرامش به سر می بریم.

 ٢٧  و  ابلیس  را  مجال  ندھید .

رها را خشم که وقتی است. سخن چین معنی به ابلیس بلکه تفرقه انداز، یا و مفتری یک عنوان به نه -                    
 نمی کنیم، تبدیل به تلخی می شود و با سخن چینی تخلیه می گردد.

سودمند کاری خود دستھای با و شود،  مشغول کار به بلکه نکند،  دزدی دیگر                ٢٨  دزد
 انجام  دھد،  تا  بتواند  نیازمندان  را  نیز  چیزی  دھد .

ببخشیم، نیز دیگران به تا کنیم کار توانمان). نهایت (تا کنیم کار می توانیم تنبلی، و دزدی عوض در -                   
 دریافت کردن تبدیل می شود به بخشندگی. سخاوت یک نگرش قهرمانی است.

دیگران بنای برای به تمامی گفتارتان بلکه نشود،  گشوده بد سخن ھیچ به              ٢٩  دھانتان
 به  کار  آید  و  نیازی  را  برآورده،  شنوندگان  را  فیض  رساند .

سخن نه سخن چینی، نه رکیک، سخن نه دیگران. به رساندن فیض و فاسد گفتار برابر در مقاومت -                  
 تحقیرآمیز.

٣١  ھر مسازید . غمگین شده اید،  مھر رھایی روز برای بدان که را خدا قّدوس               ٣٠  روح
دور خود از را بدخواھی نوع ھر و ناسزاگویی فریاد،  عصبانیت،  خشم،  تلخی،                گونه
مسیح در را شما خدا که ھمان گونه و باشید دلسوز و مھربان یکدیگر ٣٢  با                کنید .

 بخشوده  است،  شما  نیز  یکدیگر  را  ببخشایید .

او چارچوب در ما هویت می دانیم چنانکه نمی سازد، اندوهگین را روح القدس رستگاری، به ما رسیدن -                
حفاظت شده، موم و مهر می گردد، آشکار ما در که اوست شخصیت همان ما شخصیت است، شده                   تعریف

 شده، مالکیت  – پاسخ اصلی به نیاز ذاتی ما به هویت، حس تعلق، هدف!

این برداریم، گام او در تا او، قدرت از استفاده با انتخاب آن در پایداری و داریم، انتخاب قدرت واقعا                      ما
بردارید... گام او طراحی در که است مشتاق و دارد دوست را شما او که چقدر اوست... شادی کردن                     کامل
آنچه خالف بر انتخابی دنیا که وقتی می شود اندوهگین و می خواند، فرا می خواند، را شما او اجبار،                   بدون
دارد، شما به که محبتی از بلکه نمی شود اندوهگین خود خاطر به می دهد... انجام زیباست و نقص و                    بی عیب
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است این مثل تقریبا بردارید... گام زندگی سرشاری در تا می شوند شما راه سد مرده اعمال اینکه به دانش                     با
هستی... فوق العاده ای مرد تو من نظر از و دارم کنترل تحت را چیز همه من اما خدا متشکرم بگوییم...                     که

 اما، به نوعی می خواهم این کار را به روش خود انجام دهم...

نیست)، آشتی به حاضر که کینه جو (روحی تلخی دهیم اجازه وقتی کنید... تصور من همراه می توانید                  آیا
شوند... دور ما از پلید گفتار و فریاد، و صدا و سر افتاده)، جا (احساسی خشم لحظه)، در (طغیانی                     غضب

 زندگی ما برای خالق و اربابمان فریاد جالل سر می دهد.

درست یکدیگر. بخشایش خوش قلبی، باشیم، مهربان یکدیگر با می کنیم انتخاب که زمانی              بخصوص
الگو است داده  نشان ما به او که بخشایشی از شما بخشایش بگذارید می کند... رفتار ما با او که                     همانطور

 بگیرد... نگرش قهرمانی... نگرش و شخصیت شما... تازه گشته!

جهت در را اول قدم همیشه فرد)، به فرد طور (به پدر با دنیا دوباره دادن آشتی می کند، انتخاب را محبت                       او
می خواند... را ما همچنان او نداریم... او با آشتی به عالقه ای ما که زمانی حتی می دارد، بر او                    بخشایش
که است افتخار و گشته عرضه که است کمال و تمام آشتی یک بلکه نیست... هم آزمایشی دوره به                     احتیاجی

 هدیه می شود... شما درخت فوق العاده زیبایی از پارسایی هستید (بازگشت به درستکاری).

سپاسگزاریم می آید. شکرگزاری نگرش از بلکه نیست... شرمساری و اجبار و باید اساس بر بازگشت                 این
قدیمی من بلکه نیستم، درونی جنگی در خود با دیگر من آشتی، این در تو آرامش و بخشش، فیض، خاطر                      به

 خود را کنار گذاشته و در او آسایش می یابم.

 - مردم اغلب می خواهند از راه میانبر بروند، شخصیت از این کار جلوگیری می کند.

درک می کند کمک آنها به شخصیت دارند، ویژه امتیازات انتظار و می کنند برتری احساس اغلب مردم -                 
 بهتری داشته باشند.

را است آنان درون آنچه شخصیت ساخته اند، که چیزهایی برای دیگرانند تحسین دنبال به اغلب مردم -                 
 می سازد.

 - مردم این پتانسیل را دارند که تغییر ایجاد کنند، شخصیت آن تغییر را در آنان ایجاد می کند.

 - مردم هدیه ای به این جهان هستند، شخصیت از آن هدیه محافظت می کند.

 

از خالی ابدیت یک از ما نجات بر عالوه که رستگاری بخشت اعمال خاطر به سپاسگزاریم تو از عیسی                    ای
مسیح بدون حالتی در نیستیم مجبور ما بنابراین می سازد... متحول را ما نیز حال زمان همین در                   مسیح،

 زندگی کنیم... ذره ای از بهشت اینجا در زمین... ما مخلوقاتی تازه ایم!

 

با را بحث آینده هفته اما است، رسیده پایان به قضیه عملی کاربرد در عمیقتر کاوش برای ما امروز                     زمان
 اجزای تشکیل دهنده شخصیت و آجرهایی که برای ساختن شخصیتی خوب مورد نیازند ادامه خواهیم داد...

 

نگرش به که انتخاب هایی انجام با اوقات اغلب حتی یا و گاهی ما همه نیستید... تنها قضیه این در                     شما
با که کنید انتخاب امروز باشیم، واقعی بیایید یکدیگر، با بنابراین داریم... مشکل می شوند منجر                 قهرمانی



نیرو ما به که کسی باشید... داشته قهرمانی نگرش شما می خواهد حقیقتا که کسی شوید، شریک                  عیسی
منفی عادت های می کند... مربیگری می کند، راهنمایی می سازد، توانمند را ما می بخشد... آسایش              می بخشد،
بازسازی را ما فردی خصوصیات و شخصیت ، نگرش ، که کسی می سازد... مختل را ما راحت طلبانه                 و

 می کند، احیا می کند، تازه می کند، دوباره شکل می دهد.

 از تو سپاسگزاریم ای عیسی!

زندگی در عملی طور به می توانم را دست اندازهایی چه میانبرها؟ با رابطه در سوال تأمل: برای                  موضوع
 خود نصب کنم تا به من کمک کنند پیش از سخن گفتن فکر کنم؟

++++ 

 *** اکنون برا شما دعا خواهیم کرد... برای خانواده شما... سالمتی شما... مسائل مالی شما ***

خانواده ای عضو که باشید این دنبال به و کنید، بی تأثیری و بی هدفی، تنهایی، طردشدگی، احساس شما                  شاید
آلودگی هایی شوید، رها آن ها از می خواهید که هستند چیزهایی شاید گشته. زنده او، روح از سرشار                  باشید،
شاید می کنید، حمل خود با که است چیزی شرم و گناه احساس شاید می کنند، کدر را شما روشن بینی حس                     که
دوست را شما عیسی باشید... خویشتن نسخه بهترین که می شود این مانع نامرئی حصاری می کنید                 حس
مورد باشید.... داشته تازه مخلوق یک عنوان به تازه ای زندگی تا است گشوده شما برای راهی و                   دارد،
اکنون روح القدس ای باشد... تازه شروعی می تواند امروز قدرتمند... پاک... شده... آزاد شده... واقع                محبت

  بیا و تازه کن، بازسازی کن، و ترمیم کن.

مشکالت از بزرگتر بسیار تو تو. محبت خاطر به سپاسگزارم تو از عیسی ای – بردارید دعا به دست من                      با
امروز و تو، حقیقت دهی، نشان من به را خود راه است ممکن می شوم. تسلیم تو به امروز من هستی.                      من
کارهای تا باشم آماده که کنی کمک من به می خواهم تو از امروز عیسی، ای بازگردانی؟ من به را                     زندگی

 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
من ناجی و ارباب گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود زندگی                      امروز
به را خود کمال و تمام صلح و گردان، سرشار خود محبت از مرا زندگی بده، نجات خود محبت با مرا                       باش،

 من ببخش.

 اکنون، خداوندا به من نشان بده چگونه امروز فردی دیگر را از محبت تو تازه گردانم. سپاسگزارم.

 اگر امروز این دعا را با من خواندید ، دوست داریم که به ما خبر دهید تا این تصمیم را با شما جشن بگیریم.

 ممکن است ایمیلی کوتاه به Hello@belovedchurch.ca فرستاده و ما را مطلع کنید؟
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 آنجال

 ما بی صبرانه منتظریم تا در آینده با قدرت و استحکام گرد هم ْآیی های حضوری خود را با شما برگزار کنیم.
 برای این کار، شما را می خواهیم!... این کار نیازمند مجموعه ای از افراد است... شما نیز مشمول آن هستید،

 تالش در کنار یکدیگر با اتحاد، بینش، و هدف برای ایجاد تغییری محسوس در شهرمان.

 شراکت شما اهمیت دارد! نام این مجموعه افرادی که گرد  هم می آیند را تیم  رشد  خواهیم گذاشت. تیمی که
 در کنار یکدیگر به طور هدفمند رشد می کنند تا کلیسایی پررونق و زندگی بخش بسازند.

 بنابراین سؤال بزرگ این است که، آیا شما هستید؟ آیا می خواهید شاهد تحول زندگی افراد با خبر خوش
 عیسی مسیح  باشید؟ آیا می خواهید در قالب یک کلیسای محلی از استعدادهای خود استفاده کرده و یا

 مهارت های تازه ای بیاموزید تا اجتماعی بسازید که می تواند تغییر ایجاد کند؟

 اگر پاسخ شما مثبت است، ما بسیار مشتاقیم که شما به عضویت تیم  رشد  در آمده و با ما شریک شوید.

Hello@belovedchurch.ca ...برای اطالعات بیشتر، برای ما ایمیلی ارسال کنید  

 

 ++ ممنون از اینکه با ما هستید! به زودی شما را مالقات خواهیم کرد! ++
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