
 نده رفت یشواز آی توان به پچگونه می

 8بخش  - زندگیپاسخ به سؤاالت دشوار 

 چه بگوید كه  او تواند به نمی  هم خبر ندارد و كسی از آینده انسان "

 7: 8" جامعه خواهد آمد. پیش 

 د اجتناب کرد ی ی با یاز انجام چه کارها  -الف 
o  دربارۀ آینده فخر نکنم 
  ش یپ چه ی دانی را نمیز ،نكن رور صحبت خود با غ ی فردا ۀ دربار"

 1:  27" امثال  خواهد آمد.

o  دربارۀ آینده نگران نباشم 
شما نیز   خدا در فكر فردای  فردا را نخورید، چون ۀ غص پس "

 نیست ؛ الزم است روز كافی  همان هر روز برای باشد. مشكالتمی 

 34:  6 " متید.بیفزایی آن روز بعد را نیز به  مشكالت 

o  کار امروز را به فردا موکول نکنم 
 چیزی مساعـد بمانـد، نه  منتظر هوای  كار كردن برای  كه كشاورزی "

 4: 11" جامعه درو خواهد كرد. چیزی و نه  خواهد كاشت

 نامعلوم رفت   ۀ ند ی شواز آ ی د به پ ی چگونه با   -ب 
 ( 11-1: 1وشع ی وشع )یحت خداوند به ینص

 زی کن یبرنامه ر  .1

 ل یاسرائی ز و بنی تو برخ ، پساست ، درگذشته ی موس گزار من خدمت"

.  ، برساندهم یم شانیا به  كه ی نی سرزم و به  بگذران را از رود اردن 

  تصرف  را بهد، آنجا یبگذار قدم ، هر جا كهگفتم ی موس به  همانطور كه 

 3-2ات  ی" آآورد. شما درخواهم 

      " د...یكن خود را آماده ۀتوش دستور داد »  لی اسرائ بزرگان به  وشع ی "

 11 ۀیآ

 18: 20" امثال نرو. جنگ  ر به ی تدب ...بدون"

آنها  كشد، اما خداوند او را در انجامها میدر فكر خود نقشه  انسان"

 9:  16" امثال كند.می هدایت 

 ....................................... .......................................... من ۀبرنام

 دار بمان ی روی کالم خداوند پا .2
 تو داده به  ی موس خدمتگزارم  كه ی نی و از قوان  باش و شجاع یقو فقط  "

 موفق  یا رو، هر جیكن اطاعت را اگر از آنها بدقت ی، زانم اطاعت است

 7ه ی" آ.شد ی خواه

و در   را بخوان و روز آن  شب ور نشود؛ از تو د تورات  كتاب نیا"

آنها  به  ی ، بتوانشده آن دستورات  تمام تا متوجه  تفكر كن آن یهاگفته 

 8ه ی" آشد. یخواه اب یروز و كامیپ . آنگاهیكن عمل 

 ".خداست آنها در دست نتیجه نهایی كشد، اما می زیادی هاینقشه  انسان"

 1: 16امثال 

 . ............................................. خدا  مطالعه کالمبرای قت و تعیین 

 مان قدم بردار ی با ا  .3
 9، 7، 6ات ی" آ باش...  و شجاع ی قو"

اد ی و به  را از خود دور كن و واهمه  و ترس  باش و شجاع یقو، ی آر "

  ، با تو خواهم تو هستم یخداوند، خدا كه  من ی هر جا برو كه باش داشته 

 9ه ی " آبود.

  آب  كردند به ی م عهد را حمل  صندوق  كه ی كاهنان یپاها نكه یا بمحض "

  ی ، روشده متوقف  رودخانه  یدر باال آب انیجر ناگهان د، یرس رودخانه 

 15: 3وشع  ی" دیگرد انباشته  هم

   ...................................................................  اعتماد من به خداوند

، زیرا دهم انجام توانم می  مسیح بخواهد، با كمك خدا از من هر چه  "

 13: 4ان یپ یلی" فبخشد.می  من را به آن انجام قدرت  مسیح 


