
 

 

 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

 از اینکه خدا ما را فرا خوانده است تا با او در ایجاد تغییر شریک شویم بسیار خرسندیم... در به معروفیت
 رساندن عیسی مسیح

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

 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.

 دعا می کنیم که قلب هایمان توسط عیسی متحول گشته باشد، و اینکه قلب شما نیز در حال تحول باشد تا بیایید و در
 این مأموریت به ما در نانایمو بپیوندید، و همچنین آنالین. به خانواده و شبکه BeLoved بپیوندید.

 فارق از اینکه ایمانتان به چه اندازه است.

 از شما دعوت می کنیم که بیایید و با ما رشد کنید!

 

 نگرش قهرمانی (شماره 9)

 در این سری، من از این هیجان زده ام که به شما کمک می کنم "بهترین نسخه خود باشید آنطور که خدا شما را
 خلق کرده است، نه تنها برای زنده ماندن... بلکه برای یک زندگی موفق!"

 

 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
ویژگی های ما، شخصیت ما، برخورد طرز می کنیم... نگاه زندگی آن با که عینکی هر است... استوار آن                   پایه
قرار تأثیر تحت نیز را اطرافیانمان زندگی بلکه می گذارند، اثر ما زندگی بر شدت به تنها نه ما...                    فردی

 می دهند.

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

 فراتر از توانایی های انسانی ما.

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

 می گذارد.



ذهن همان روح القدس که کنیم درک زمانی .2 1قرنتیان از پرداختیم. مسیح" ذهن "داشتن مسأله به گذشته                   هفته
شخصیتی خصوصیات دارد. مسیح در ریشه داشتن قهرمانی نگرش که، می شود روشن ما بر آنگاه                 خداست،
و بکشیم، آغوش در شویم، تسلیم تا برسیم. آنها به خود نگرش تحول در ما می خواهد او که هستند چیزهایی                      خدا

 بر تن کنیم. آن 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
به کنیم شروع که جایی تا تمایالتمان... و قدیمی من آن بازسازی و تغییر روح القدس)، (هدیه مسیح ذهن                    دریافت

 یکی شدن با خالق خود.

در می توانیم ما روحانی. دیدگاهی داشتن از امتناع در کنیم، زندگی یا و فکر نفسانی انسان مثل نیستیم مجبور                     ما
 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!

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

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

بهترین می کند کمک شما و من به که لحظه، در اکنون، و اینجا است، قهرمانی نگرش داشتن درباره ما                     سخن
دیگر، پیروزی به پیروزی یک از زندگی مانند است... کرده خلق را ما خدا که آنطور باشیم خود از                     نسخه
ایجاد همینجا در شما زندگی در محسوس تغییری حقیقتا که یافته تحول  دیدگاهی نو، زمینی و نو                   بهشتی
اهداف برای را شما که است بوده این خدا قصد اما بود، خواهد فوق العاده ای جای بهشت که مطمئنم                    می کند...

 بزرگ خود همینجا در زمین نجات بخشد... چقدر زیبا!

در خود بقای برای تنهایی در که کنیم زندگی درختی مثل نباشیم مجبور ما، همه شما، که امیدوارم من،                     مثل
برگ یک حتی امسال که دارم خود خانه جلو حیاط در درختی من – دادن... میوه برای جدال در است،                      تالش
خداوند خیر، هیزم... به شدن تبدیل برای آماده تفتیده، خشک، فرسوده. کاج درخت یک است... نداده                  هم
دهد، آب را شما تا کنید باز جا روح القدس برای شوید، تسلیم او به که وقتی دارد... شما برای زیادی                      برنامه های
شما همسایه می توانم من آیا کند... تولید زندگی بخش و مغذی میوه هایی شما طریق از تا دهد، پرورش دهد،                    رشد
دنیا این امید شماست، در مسیح تأثیر این شد. خواهد وارونه و کرد خواهد تغییر ما نفوذ حوزه ما، دنیای                      باشم؟؟

 که از طریق من و شما به جنبش در می آید... فوق العاده  است!

 سخن ما درباره نگرش، شخصیت، و خصوصیات فردی است.

متجلی شما در که هستند خدا فردی خصوصیات همان او، روح ثمرات خداوند، میوه های این بنابراین...                  و
 می شوند... این میو ه ها بر روی درخت شخصیت شما می رویند، و آنها...

 - جذاب هستند؛ اعتماد و احترام دیگران را جلب می کنند.

 - تأثیرگذار هستند؛ به شما اجازه می دهند بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید.

 - پایدار هستند؛ قابلیت پایداری در شرایط سخت و در برابر موانع.

 - دیدی مثبت از نفس ارائه می دهند؛ ارزش خود، اعتماد به نفس، و احترام به خود افزایش می یابد.

 - برای شادی، اشتیاق، و روابط سالم اساسی هستند.



همچنین می دهند... تغییر را شکست به نسبت شما دیدگاه بپذیرید؛ را شکست می دهند اجازه شما به میوه ها این -                   
 تعهد می آورند؛ قابلیت متعهد ماندن به ارزش ها و اهدافتان.

می بخشند. بهبود را زندگی حیطه های دیگر و کارتان در قهرمانی یا و موفقیت برای شما توانایی پایان، در و -                    
 برای هر کاری که به آن دست بزنید.

 شخصیت یک درخت سالم و قوی، کاشته شده در باغ خداوند... همینجا، در همین لحظه!

از چیست؟ رابطه این در من عمل قوی. و خوب شخصیت یک سازنده اجزاء به بیندازیم نگاهی بیایید                    بنابراین
 کجا شروع کنم؟

 اوال، بیایید ببینیم اجزاء سازنده شخصیت چیستند، از چه ساخته شده است.

 ++ شخصیت از سه چیز ساخته می شود ++

نیاز مورد می خواهم باشم، موفق می خواهم باشم، شاد می خواهم من کنید. شروع درست ارزش های داشتن با .1                 
کافی صحیح ارزش های داشتن صرفا البته باشم... خوب می خواهم من که کنیم شروع این از می توانیم                  باشم...
ارزش های هستند. خوب ارزش های به احترام در کلیدی نکات آنها اساس بر زندگی و آنها درک بلکه                   نیست،
ارزش های کنید. تقویت یا و آورده وجود به را فرهنگی چه و کنید زندگی چگونه که می کنند تعیین شما                     اساسی
کمال دنبال به مردم، داشتن دوست خدا، داشتن دوست کنیم، زندگی آنها مبنی بر می کنیم انتخاب ما که                    اساسی

 بودن (تمام تالش خود را کردن)، و انتخاب شادی (خوش گذراندن) است.

رفتارهای که هستند انکاری قابل غیر حقایق آنها هستند. ضروری شما زندگی در مؤثر رهبری برای ارش ها -                  
محدودکننده همچنین آنها می دهند... کارها انجام برای دلیلی ما به هستند، انگیزه بخش آنها می کنند. هدایت را                  ما
احساساتمان، علیرغم که چرا هستند پراهمیت ارزش ها می کنند... تعیین مرز و حد ما رفتارهای برای                 هستند...

 به ما جهت می دهند و ما را هدایت می کنند.

برای مرجعی می نامیم "خوب" را آن که آنچه خدا، بدون جهانی در ارزش هاست. همه سرچشمه خداوند -                 
 تعریف نخواهد داشت.

پیروی است ارزش برایمان می گوییم که آنچه از ما اعمال اما داریم، خاصی ارزش های ما از بسیاری -                  
 نمی کند.

از پروسه این در اگر کنند... هدایت را ما رفتار ارزش هایی چه می خواهیم بپرسیم، خود از باید شاید                    بنابراین...
 روی قصد عمل نکنیم، ارزش های دیگران به ما شکل خواهند داد...

به منجر خود، کردن دعا محل در خانه، در کار، محل در جداگانه ارزش های داشتن که... است ذکر قابل ***-                    
باشید، واقعیتان خود بد/ضعیف. شخصیتی نهایتا شکست، خواهد فشار تحت که می گردد چندپاره               شخصیتی
انسان و بمیرد، خود گناهان در قدیمی انسان بگذارید بدرخشد... شما طریق از عیسی بگذارید باشید،                  اصیل

 جدید در این شروع تازه به اوج برسد، در این زندگی تازه!

ادغام خود زندگی جنبه های تمامی در را خدایی ارزش های جامع و کامل طور به که کنیم انتخاب می توانیم ما -                    
 کنیم... این شخصیتی است که نگرش قهرمانی دارد... تمام! ممنون عیسی!

 

تأمل می آید دست به خداوند حضور در که انسان شخصیت درباره که جایی ،(1-5) 15 مزامیر در                   داوود
 می کند، می نویسد:



در که گردد؟ ٢  آن ساکن مقدست کوه در که کیست شود؟ و میهمان تو خیمه در که کیست خداوندا،  :1                    آیه
به و نکند،  غیبت خویش زبان به بگوید. ٣  که راست دل،  از و باشد،  درستکار و بردارد،  گام                   صداقت
و باشند،  حقیر او نظر در شریران نپذیرد؛ ۴  که نزدیکانش درباره را مالمت مدارد، و روا بدی                  همسایه اش
پول باشد؛ ۵  که زیانش به کند، هرچند وفا خویش قول به بدارد؛ که حرمت می ترسند خداوند از که را                    آنان

 خود را به ربا ندهد و رشوه بر ضد بی گناه نپذیرد.  آن که اینها را به جای آرد هرگز جنبش نخواهد خورد. 

را شما شخصیت مقابل در خود که می دهد، قرار تأثیر تحت را شما ارزش های و عقاید عیسی با گذراندن                     وقت
او عاشق شویم... عمیقتر عیسی با خود رابطه در که وقتی می بخشد. شما به پایدار قدرتی و کرده                    متحول
او می گردیم. او شبیه بیشتر باشیم، معلمی از گرفتن یاد حال در دائما که وقتی می کنیم... دنبال را او                     می شویم،

 واقعا از طریق روح القدس بر شما تأثیر می گذارد.

عیسی ای بخواهید... فقط حاال... همین شوید... متحول روح القدس توسط که نداشته اید را فرصت این اگر -                 
و قدرت در کن کمک من به و بتابد، من ورای از تو محبت بگذار کن، سرشار خود محبت از مرا                       زندگی

 آرامش تمام و کمال تو گام بردارم... ممنون عیسی!

گرفته اند، شکل سالم عقاید توسط که شما ارزش های و... می کنند. تبعیت ارزش ها از شما رفتارهای -                
قادر را شما این است. پایدار که می کنند ایجاد نفسی به اعتماد شما در و کرده هدایت را شما                     انتخاب های

 می سازد تبدیل به رهبری شویدکه خدا می تواند از او برای جالل خود استفاده کند!

خود درس تازه عیسی آورد. در تالطم به را برخی قلب است ممکن که ارزش ها، با رابطه در ایده ای اکنون -                     
در سپس بود... رسانده پایان به چیست روزه که این و دعاگویی، نحوه نیازمندان، به بخشش با... رابطه در                     را

 متی 6:19 درباره اینکه ارزش های شما بر چه چیزی باید متمرکز باشد سخن می گوید.

و می زنند َنْقب دزدان و می رساند زیان زنگ،  و بید که جایی میندوزید،  گنج زمین «بر :(19-24) 6                    متی
َنْقب دزدان و نمی رساند زیان زنگ و بید که آنجا بیندوزید،  آسمان در را خود گنج می کنند.   ٢٠  بلکه                   سرقت
بدن چراغ بود. ٢٢   «چشم،  خواهد آنجا نیز تو دل توست،  گنج جا هر نمی کنند.   ٢١  زیرا سرقت و                 نمی زنند
را وجودت تمام باشد،  فاسد چشمت اگر بود.   ٢٣  اّما خواهد روشن وجودت تمام باشد،  سالم چشمت اگر                  است. 
بود! ٢۴ خواهد عظیمی ظلمت چه باشد،  ظلمت توست در که نوری اگر پس گرفت.  خواهد فرا                 ظلمت
خواهد مهر دیگری به و داشت خواهد نفرت یکی از یا زیرا کرد،  نتواند خدمت را ارباب دو                       «هیچ کس
هم باشید،  خدا بنده هم نمی توانید شمرد.  خواهد خوار را دیگری و بود خواهد یکی سرسپرده یا و                    ورزید، 

 بنده پول. 

مزاجی  دمدمی یا و سردرگمی، از می کند... جلوگیری تردید از قوی و خوب شخصیت یک که می دانیم را                    این
 (بین دو چیز معلق بودن).

 

ندارد... وجود غلط کار انجام برای درستی راه هیچ که می دانند شخصیت با افراد دادن. انجام را درست کار .2                    
باشد قوی شالوده ای بر ساختن باید شروع نقطه ندارد. وجود درست کار انجام برای اشتباهی زمان هرگز                   و
چون اول خشت شد. خواهد مشکل ساز برایتان ماسه و شن روی بر خانه ساختن حواریون). تعلیمات و                   (مسیح
این که هر "اّما می دارد: بیان اینگونه 7:26 متی در را این عیسی کج. دیوار می رود ثریا تا کج، معمار                      نهد

 سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند،  همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد.  "

می دهند. باد بر را سخت کار همه آن امواج چگونه ببینید که کرده اید درست شنی قلعه هیچوقت آیا نمی دانم -                    
 انتخاب روش درست انجام کارها و استفاده از منابع و ابزارهای درست مؤثر خواهد بود.

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/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1/15/#v19015002
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نظاره گر هیچکس که زمانی حتی است درست کار انجام معنی به "درستکاری :CS Lewis از قولی                  نقل
 نیست"... سخن درباره ساختن شخصیتی خوب و قوی است.

انجام را آن و است درست کاری چه بداند که هر که..." بنابراین،  می کند گوشزد نویسنده ،(17) 4 یعقوب                    در
 ندهد،  گناه کرده است. ".

می کنیم حس ذاتی طور به که بگیریم کاری انجام به تصمیم که کرده ایم تجربه را این ما اکثر که دارم اطمینان -                      
که است این مثل شده ایم. بهره مند مرده اعمال بی ثمری از و داده انجام را کار آن وجود این با اما است...                       اشتباه
دانه می دانستیم که هرچند نمی دهد... انگور ما به چرا اینکه از شویم متعجب بعد و بکاریم کدو دانه                     دانسته
بازی آن در نیستیم مجبور که است این باحال موضوع زندگی... برای روشی چه است... کدو شده                   کاشته

 شرکت کنیم.

او ابدی و حقیقی ارزش های اساس بر که باشید این دنبال به بگیرید، قرار خالقتان تأثیر تحت که کنید                     انتخاب
یا و جامعه معیار اساس بر اخالقی ارزش های انتخاب عدل... و محبت، زیبایی، خوبی، ایمان، با کنید،                   زندگی
موقعیت به وابسته اخالقیات و اجتماعی، شرطی سازی شخصی، منافع در سردرگمی به منجر تنها                اطرافیان
خداوند نامتغیر و کامل شخصیت به و کنیم، رها کنیم، تسلیم را خود که کنیم انتخاب می توانیم ما                    می گردد...

 بیاندیشیم.

هیچ اگر می روید... کجا به بدانید که است این است... مؤثر درست کار انجام انتخاب در که دیگری                    روش
قایقی مثل گردد... دشوار می تواند لحظه در درست انتخاب انجام باشید، نداشته کجاست مقصد اینکه از                  ایده ای
برسد... خود مقصد به کند کمک که هرچیزی یا و ،GPS نقشه، بدون باشد! شده رها دریا در سکان بدون                      که

 سخن ما امروز درباره اجزاء سازنده شخصیت و انتخاب انجام کار درست است.

کشیدن سپس و هدف یک به شلیک می دهند. افزایش شفافیت و تمرکز با کردن زندگی در را ما دقت ارزش ها -                     
دهیم انجام را الزم تمرین می کنند کمک ما به ارزش ها نیست!! خال وسط زدن واقعا گلوله اطراف قرمز                    دایره

 تا یاد بگیریم که هدف را تشخیص داده، تمرکز کنیم، نفس عمیق بکشیم، و سپس ماشه را بکشیم!

در را خواسته هایتان ریشه که وقتی است... کرده گیر خواسته دو بین پولس ،(21-24) 1 فیلیپیان به نامه                    در
 ارزش های اساسی خود بیابید، به نوعی وضوح دست پیدا خواهید کرد.

این دهم،  ادامه بدن این در خود حیات به می باید سود.   ٢٢  اگر مردن،  و است،  مسیح زیستن مرا                   ٢١  زیرا
در سخت دو این بین برگزینم!   ٢٣  زیرا را کدام نمی دانم و بود.  خواهد پرثمر کوششی و کار منزله به                    برایم
است؛   ٢۴  اّما بهتر مراتب به این که باشم،  مسیح با و بربندم جهان این از َرخت دارم آرزو که چرا                     کشمکشم: 

 ماندنم در جسم برای شما ضروریتر است.

در عیسی مثل درست زندگی... با رابطه در سالم فلسفه ای به شد منجر مرگ با رابطه در پولس سالم                     فلسفه
و می کنیم زندگی کسی چه برای می دانیم که وقتی می گردد. باز پدر سوی به که می دانست او ،13:1                    یوحنی
ببینید، می رسد... ابدیت مقابل در حقیقی ارزشی به و می کند پیدا عمیقتری معنی ما زندگی کجاست،                  مقصدمان
جدا را بشریت که بودند چیزهایی گناه و مرده اعمال باشیم... داشته جاودان زندگی تا شده ایم خلق شما و                     من
جدید من عنوان به و گردانده روی قدیمی من از که باشیم، داشته تازه شروعی که کنیم انتخاب وقتی                     کردند...
آن با که مزخرفی چیز این که کنیم متقاعد را خود می توانیم باخت... نخواهیم واقعا ما گردیم... آشکار مسیح                     در

 مواجهیم موقتی است، و این تصمیم ما بر روی ابدیت تأثیر می گذارد.
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درست کار و کنم... زندگی قهرمانی نگرش این با که کنم انتخاب نفس به اعتماد با می توانم شادمانه،                    بنابراین،
و خواسته هایتان بین ربط که وقتی می شود. تشکیل درست کارهای انجام از شخصیت دهم... انجام                 را

 ارزش هایتان را پیدا کنید... به شفافیتی عظیم دست می یابید.

هیچ شد،  خواهد آشکار ما در که جاللی با قیاس در حاضر زمان رنجهای من،  نظر در :(18) 8                     رومیان
 است. 

 

رشد تا شده ایم خوانده فرا ما است! درست می شویم... بالغ و کرده رشد که همینطور بودن. درستی انسان .3                   
یک نتیجه شدن تکثیر شوند... تکثیر و دهند میوه کرده، رشد تا شده اند طراحی درختان شویم... بالغ و                    کنیم

 خلقت سالم است.

حقیقی خانه به بازگشت به ما اشتیاق می شود، بیشتر هدفمان از ما درک می شویم، بالغ که همینطور بنابراین -                   
پیش بسیاری مثل کنیم... زندگی چگونه موقتی جسم و خانه این در که می کند تعیین این و می شود، بیشتر                     خود
پس بزرگتر بس چیزی و است موقتی بدانیم که وقتی کنیم تحمل را آزمایشات و سختی ها می توانیم نیز ما ما،                      از
باشیم. امیدوار فردا و امروز برای و یابیم، شفا دیروز رنج های از می توانیم که می دانیم دارد... وجود مرگ                    از

 امیدی عظیم.

در صرفا گرفته ایم که درس هایی بگذاریم اینکه یا و اندیشه ای... هیچ بی زندگی گذراندن جای به                  بنابراین،
خالق عاشق که خدا فرزند یک باشیم... درستی انسان که کنیم انتخاب می توانیم باشند، بوده دانشگاه و                   مدرسه
سؤالی چه است... زمین روی بر خود نسخه بهترین و است، بازگشته خدا با رابطه به عیسی، عاشق                    است،
است، همینجا در عیسی تجسم و بازتاب گذاشت...این خواهم جریان در را شما من باشید... داشته است                   ممکن

 در همین لحظه، به خاطر روح مقدس او که در شما جای دارد و از طریق شما زندگی می کند!

خالصه می گذارد نام فرمان بزرگترین او که چیزی در را ارزش ها اصلی مسأله عیسی ،22:37 متی                  در
 می کند... " خداونْد خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. ".

همه که کرد خواهد عمل منشوری مثل که است ارزشی آن این مسیح! عیسی عاشق من... وجود اجزاء                    همه
همه به کرد، خواهند عبور فیلتر این از من انتخاب های همه تابید، خواهند آن ورای از من دیگر                    ارزش های

 راه حل ها خواهم رسید... من اول انتخاب می کنم که خدا را دوست داشته باشم.

 این مرا راهنمایی خواهد کرد تا انسان درستی باشم... من نگرش قهرمانی دارم!!

صادق کافی... اندازه به که دارم آرزو "من می دهد: ارائه درست انسان از توصیفی Gordon H. Taggart                 
اینکه بدون بپذیرم را دیگران تمجید و تعریف که باشم استعداد با کنم؛ اعتراف خود نقطه ضعف های به که                    باشم
شجاع نهم؛ ارج را محبت که باشم قوی روم؛ فراتر فریبکاری از که باشم بلندقد کند؛ مغرور مرا دهم                     اجازه
را خود اشتباهات که باشم حکیم کنم؛ درک را بشری ضعف های که باشم مهربان بپذیرم؛ را انتقاد که                    باشم
که باشم انسان نکنم؛ خالی را خود دوستان پشت که باشم وفادار کنم؛ تحسین را بزرگی که باشم فروتن                     دریابم؛
مالیم، مهربان، اینکه انتخاب گردانم". خداوند محبت وقف را خود که باشم درستکار و باشم؛ همسایه ام فکر                   به
انسان باشم... دیگران فکر به و انعطاف پذیر، بخشنده، شاد، پرمحبت، شکرگزار، رئوف، پایدار،               سخاوتمند،

 درستی بودن.

نمی افتد". اتفاق خود به خود اما نیست، سخت بودن خوبی "انسان می کند: بیان اینگونه را مسأله Lifehack -                  
 برای این کار باید مشارکتی فعال داشته باشید.



حسد محبت است؛  مهربان و بردبار "محبت است... خوب محبت که می آورد یادمان به (4-6) 13                  1قرنتیان
به نمی جوید؛  را خود نفع و ندارد ناشایسته ندارد.   ۵  رفتار غرور و کبر و نمی فروشد فخر محبت                  نمی برد؛ 
شادی حقیقت با اّما نمی شود،  مسرور بدی از نمی گیرد؛   ۶  محبت دل به کینه و نمی شود خشمگین                 آسانی

 می کند. ".

 مزامیر 34 (14): "از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن،  آرامش بجوی و در پی صلح باش."

 در پایان!! داشتن ارزش های درست، انجام کار درست، و انسان درستی بودن...

این است؛ کرده طراحی را شما مسیح که آنگونه باشید خود نسخه بهترین که کرد خواهد کمک شما به ...                    
به منجر مقابل در خود زندگی در تغییر ایجاد است. شما سرمایه گذاری و شما، مشارکت شما، شراکت                   نیازمند
گذاشت خواهد مثبت تأثیری براستی قوی و خوب شخصیت یک می گردد. شما تأثیر تحت حوزه در تغییر                   ایجاد

 و تغییری ایجاد خواهد کرد.

 

اکتشافات و یافته ها این کرده اید تالش و پرداخته اید عمیق تأمل به سری این طول در من، مانند شما از                     بسیاری
آیا که می کنم تأمل مسأله این در اما بیایم، حرف به تا می کشد طول من ببندید... کار به عملی طریقی به                       را

 اعمال خود را انتخاب می کنم و یا صرفا واکنش نشان می دهم. ممنون عیسی!

قهرمانی نگرش به که انتخاب هایی انجام با اوقات اغلب حتی یا و گاهی ما همه نیستید... تنها قضیه این در                      شما
شریک عیسی با که کنید انتخاب امروز باشیم، واقعی بیایید یکدیگر، با بنابراین داریم... مشکل می شوند                  منجر
آسایش می بخشد، نیرو ما به که کسی باشید... داشته قهرمانی نگرش شما می خواهد حقیقتا که کسی                  شوید،
را ما راحت طلبانه و منفی عادت های می کند... مربیگری می کند، راهنمایی می سازد، توانمند را ما                می بخشد...
تازه می کند، احیا می کند، بازسازی را ما فردی خصوصیات و شخصیت ، نگرش ، که کسی می سازد...                 مختل

 می کند، دوباره شکل می دهد.

 از تو سپاسگزاریم ای عیسی!

یا و/ می کند کمک من شخصی رشد به چگونه بودن مصمم ارزش ها؟ با رابطه در سوال تأمل: برای                    موضوع
 جلو آن  را می گیرد؟

++++ 

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

  بازسازی کن، و ترمیم کن.

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

 طریق من آشکار شوند. از تو سپاسگزارم ای عیسی.

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/%DB%B1%D9%82%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86/13/#v46013005
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/%DB%B1%D9%82%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86/13/#v46013005
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/%DB%B1%D9%82%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86/13/#v46013006
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/%DB%B1%D9%82%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86/13/#v46013006


 
 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!

دوست بشناسید. را مسیح عیسی فیض و محبت بخواهید و کنید، احساس خداوند از دور به را خود امروز شاید -                     
 دارم این  دعای تعهد  را با شما بخوانم.

 اگر شما در چنین موقعیتی هستید ... ممکن است همراه من دعا کنید؟

امروز هستم، که همینجایی درست داری. من به که محبتی خاطری به سپاسگزارم تو از عیسی... ما ارباب                    ای
مرا باش، من ناجی و ارباب گردان، منزه و پاک مرا ببخش، گناهانم خاطر به مرا می دهم. تو به را خود                       زندگی

 با محبت خود نجات بده، زندگی مرا از محبت خود سرشار گردان، و صلح تمام و کمال خود را به 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؟
 

 

 

mailto:Hello@belovedchurch.ca

