چگونه میتوان به پیشواز آینده رفت
پاسخ به سؤاالت دشوار زندگی  -بخش 8

"انسان در فكر خود نقشهها میكشد ،اما خداوند او را در انجام آنها
هدایت میكند ".امثال 9 :16

" انسان از آینده خبر ندارد و كسی هم نمیتواند به او بگوید كه چه
پیش خواهد آمد ".جامعه 7 :8

برنامۀ من .................................................................................

الف -از انجام چه کارهایی باید اجتناب کرد
 oدربارۀ آینده فخر نکنم
"دربارۀ فردای خود با غرور صحبت نكن ،زیرا نمیدانی چه پیش
خواهد آمد ".امثال 1 :27

 oدربارۀ آینده نگران نباشم
" پس غصۀ فردا را نخورید ،چون خدا در فكر فردای شما نیز
میباشد .مشكالت هر روز برای همان روز كافی است؛ الزم نیست
مشكالت روز بعد را نیز به آن بیفزایید ".متی 34 :6

 oکار امروز را به فردا موکول نکنم
"كشاورزی كه برای كار كردن منتظر هوای مساعـد بمانـد ،نه چیزی
خواهد كاشت و نه چیزی درو خواهد كرد ".جامعه 4 :11

ب -چگونه باید به پیشواز آیندۀ نامعلوم رفت
نصیحت خداوند به یوشع (یوشع )11-1 :1
 .1برنامه ریزی کن
"خدمتگزار من موسی ،درگذشته است ،پس تو برخیز و بنیاسرائیل
را از رود اردن بگذران و به سرزمینی كه به ایشان میدهم ،برسان.
همانطور كه به موسی گفتم ،هر جا كه قدم بگذارید ،آنجا را به تصرف
شما درخواهم آورد ".آیات 3-2
" یوشع به بزرگان اسرائیل دستور داد «توشۀ خود را آماده كنید"...
آیۀ 11
"...بدون تدبیر به جنگ نرو ".امثال 18 :20

 .2روی کالم خداوند پایدار بمان
" فقط قوی و شجاع باش و از قوانینی كه خدمتگزارم موسی به تو داده
است اطاعت نما ،زیرا اگر از آنها بدقت اطاعت كنی ،هر جا روی موفق
خواهی شد ".آیه 7
"این كتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در
گفتههای آن تفكر كن تا متوجه تمام دستورات آن شده ،بتوانی به آنها
عمل كنی .آنگاه پیروز و كامیاب خواهی شد ".آیه 8
"انسان نقشههای زیادی میكشد ،اما نتیجه نهایی آنها در دست خداست".

امثال 1 :16
تعیین وقت برای مطالعه کالم خدا ..............................................
 .3با ایمان قدم بردار
"قوی و شجاع باش " ...آیات 9 ،7 ،6
" آری ،قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور كن و به یاد
داشته باش كه هر جا بروی من كه خداوند ،خدای تو هستم ،با تو خواهم
بود ".آیه 9
"بمحض اینكه پاهای كاهنانی كه صندوق عهد را حمل میكردند به آب
رودخانه رسید ،ناگهان جریان آب در باالی رودخانه متوقف شده ،روی
هم انباشته گردید" یوشع 15 :3

اعتماد من به خداوند ...................................................................
" هر چه خدا از من بخواهد ،با كمك مسیح میتوانم انجام دهم ،زیرا
مسیح قدرت انجام آن را به من میبخشد ".فیلیپیان 13 :4

