وعدۀ سال نو
"اما برای دسترسی به اين بركات ،عالوه بر ايمان ،به خصلتهای ديگری
نيز نياز داريد؛ بلی ،بايد سخت بكوشيد كه نيک باشيد ،خدا را بهتر بشناسيد
و به اراده او پی ببريد .همچنين بايد حاضر باشيد تا خواستههای خود را
كنار گذاشته ،با صبر و دينداری خدا را با شادی خدمت نماييد .به اين
ترتيب ،راه را برای قدم بعدی هموار میكنيد ،يعنی آماده میشويد تا انسانها
را دوست بداريد .اين محبت رشد كرده ،تبديل به محبتی عميق نسبت به
انسانها خواهد گشت "..دوم پطرس 8-5 :1
"امين است خدايی که شما را فراخوانده است ".اول قرنتيان 9:1

وعدۀ خدا...
"آمين به شما میگويم ،اگر ايمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشيد،
میتوانيد به اين کوه بگوييد «از اينجا به آنجا منتقل شو» و منتقل خواهد
شد و هيچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود ".متی 20:17

الف .بزرگ فکر کن
"...هيچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود".
"جالل باد بر او که میتواند به وسيلۀ آن نيرو که در ما فعال است،
بینهايت فزونتر از هر آنچه بخواهيم يا تصور کنيم ،عمل کند".
افسسيان 20:3
"آمين آمين به شما میگويم ،آن که به من ايمان داشته باشد ،او نيز
کارهايی را که من میکنم ،خواهد کرد ،و حتی کارهايی بزرگتر از آن خواهد
کرد ،زيرا که من نزد پدر میروم ".يوحنا 12:14
"در چيزهای کم امين بودی ،پس تو را بر چيزهای بسيار خواهم گماشت".
متی 23:25

ب .کوچک شروع کن
"اگر ايمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشيد"...
 .1به کالم خدا گوش فرا ده
"هر آنچه که خداوند بفرمايد من با جان و دل اطاعت خواهم کرد"...
مزمور 8:85
"شخص دانا تشنۀ دانايی است ،اما نادان خود را با حماقت سير میکند".
امثال 14:15
 .2نیازهایت را به خدا بگو
"برای هيچ چيز نگران نباشيد ،بلکه در هر چيز با دعا و استغاثه ،همراه با
شکرگذاری ،درخواستهای خود را به خدا ابراز کنيد ".فيليپيان 6:4
"جنگ و جدال بر پا میکنيد ،اما به دست نمیآوريد ،از آن رو که
درخواست نمیکنيد" يعقوب 2:4
"اما من ای خداوند ،نزد تو دعا میکنم .ای خدا ،تو در وقت مناسب به من
جواب ده ،بسبب رحمت عظيمت دعای مرا مستجاب فرما و مطابق وعدۀ
خود مرا نجات ده ".مزمور 13:69
 .3از خدا تشکرکن
"وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا ".روميان 33:11
"زندگی چقدر شيرين و دلپذير است ".جامعه 7:11
"زيرا همۀ وعدههای خدا در مسيح «آری» است ".دوم قرنتيان 20:1
"بياييد بیتزلزل ،اميدی را که به آن معترفيم همچنان استوار نگاه داريم،
زيرا وعدهدهنده امين است ".عبرانيان 23:10

