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مینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، شما را یاری خواهد داد تا در  "اط

 فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح، کار او در شما تکمیل شده باشد." 

 6:1فیلیپیان  

ان کنم و شهادت دهم که همین است  این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقت"

 12:5اول پطرس  "در آن استوار بمانید. .فیض حقیقی خدا

 

 ... فیض ِ مقاوم ِ خدا   –الف 
 

 افتم  می  د مقاوم باشم وقتی که در وسوسهکن. به من کمک می1

 "خویشتندار و مقاوم باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غران در گردش است 

   8:5ید تا ببلعد." اول پطرس جوو کسی را می

 

دهد  د. و خدا امین است؛ او اجازه نمیآید که مناسب بشر نباش"هیچ آزمایشی بر شما نمی

سازد تا تاب تحملش را داشته ده شویم، راه گریزی نیز فراهم میبیش از توان خود آزمو

 13:10باشید." اول قرنتیان 

  

 خسته هستم کند مقاوم باشم وقتی که به من کمک می. 2
 

"چنین خدایی است که من و شما را تبدیل به مسیحیان وفادار کرده... و مهر مالکیت خود  

 را بر ما زده، و روح القدس را بعنوان بیعانۀ برکات آینده در دلهای ما نهاده است."

   22-21: 1دوم قرنتیان  

 

 چه را که"زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، هم تصمیم و هم قدرت انجام آن

   13:2آورد." فیلیپیان خشنودش می سازد، در شما پدید می

 

 هستم  کند مقاوم باشم وقتی که در سختی. به من کمک می3
 

 "نترس چون من با تو هستم، نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت  

   10:41اشعیا خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده، نجات خواهم داد." 

 

 "خدا پناهگاه و قدرت ماست! او مددکاری است که در سختیها فوراً  به کمک ما

    1:46شتابد." مزمور می 

 را دریافت کنم   خدا   چگونه فیض ِ مقاوم ِ  –ب 
 

 . از خدا کمک بخواه 1
 

بخشد... به خدا نزدیک شوید تا او نیز به شما نزدیک  ی"خدا به شخص فروتن قوت م

 8-6: 4قوب شود." یع

  

 . فکرت را با کالم خدا پر کن 2
 

    25:119زنده ساز." مزمور  به کالمت "ای خداوند، جانم به خاک چسبیده است؛ مرا

 

 . از دیگر ایمانداران کمک بخواه 3
 

  دیرا به جا خواه حیمس عتیگونه شر نیکه ا دیرا حمل کن گری کدی نیسنگ  ی"بارها

 2:6 انیآورد." غالط

 

 تکیه کن ای خدا هبه وعده. 4
 

حتی جوانان هم درمانده  کند. بخشد و به ضعیفان قدرت عطا می"او به خستگان نیرو می

یابند و مانند  وند امید بسته اند نیروی تازه میشوند...اما آنانی که به خداو خسته می

 شوند."  روند و ناتوان نمیشوند، راه میی دوند و خسته نمیکنند؛ معقاب پرواز می

   31-29: 40عیا اش

 

و مشکالت خود  "پس ما به آنچه که در مقابل چشمان ما قرار دارد یعنی به نامالیمات 

 ایم. شی های آسمانی است که هنوز ندیدهدهیم، بلکه نگاه و توجه ما به خواهمیت نمی 

 این زحمات بزودی تمام خواهند شد، اما آن خوشی ها تا ابد باقی خواهند ماند."

   18:4ن دوم قرنتیا 

 

"سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، اما مرا گفت: »فیض من تو را کافی  

   9-8: 12رسد.«" دوم قرنتیان زیرا قدرت من در ضعف به کمال می است،

 

 پیام هفتۀ آینده
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