
 هدیۀ امیدِ خدا برای شما 
 

 "آرزویی که انجام آن به تعویق افتاده باشد دل را بیمار می کند، 

 12:13امثال اما برآورده شدن مراد، شادی و حیات می بخشد." 
 

 های سست برای امیدیجایگزین

 خیاالت واهی  •

 اساس ی بیوشبینخ •

 رویاهای جاه طلبانه  •

 

  مقدس کتاب کاری، امّا در    دادن برای بیشتر مردم، امید یعنی انجام  
 امید یعنی چیزی که ما می توانیم داشته باشیم.  

  هایش را وعده تواند  خواهد و می خدا می   که   قاطع   این انتظار امید یعنی  
   کند.   عملی 

 

"که از رحمت عظیم خود)خدا( ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از 

راثی فساد ناپذیر و بی آالیش  مردگان، تولدی تازه بخشید، برای امیدی زنده و می

   4-3: 1اّول پطرس و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است." 
 

   19:6عبرانیان "این امید، به منزلۀ لنگری محکم و ایمن برای جان ماست." 
 

 چرا ایمانداران امید دارند

 

 اند شدهایمانداران امید دارند، زیرا از گذشتۀ خود پاک   •
 

 ا نور امیدی بر قلبم می تابد، وقتی به یاد می آورم که رحمت خداوند "امّ 

بی زوال است. آری، بسبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم. وفاداری خدا   

   23-21: 3مراثی ارمیا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما می تابد." 

دار دنیا امید  "ثروتمندان این دنیا را حکم نما که متکبر نباشند و بر مال ناپای

 مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانی برای ما فراهم 

   17:6اّول پطرس   می سازد تا از آنها لذت ببریم."

 

 ایمانداران امید دارند، زیرا از آیندۀ خود مطمئن هستند  •
 

  ویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خویشنه به سبب کارهای نیک"ما را 

نجات بخشید... تا به فیض او پارسا شمرده شده، بنا بر امید حیات جاویدان، به  

   7و 5:  3تیتوس    وارثان بدل گردیم."
 

 دعای ِ سال جدید برای شما 

 های پولس رسولاز گفته 

 
بازنایستاده شما  برای  شکرگزاری  دعاهای "از  در  را  شما  پیوسته  بلکه  ام، 

خداوند  خدای  از  و  کنم  می  یاد  پرجالل  خود  پدر  آن  مسیح،  عیسی  می  ما   ،

خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا 

است  فراخوانده  بدان  را  شما  خدا  که  را  امیدی  شده،  روشن  دلتان  ، چشمان 

او در مقدسان پی ببرید، و از قدرت بی بشناسید و به میراث غنی و پرجالل  

که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته  نهایت عظیم او نسبت به ما  

به کار گرفت، آن هنگام که    از عمل ِ نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح

جایه در  و  برخیزانید  مردگان  از  را  خود او  راست  دست  بر  آسمانی،  ای 

د، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که نشانی

عصر   این  در  شود."چه  کسی  آن ِ  از  است  ممکن  آینده  عصر  در  چه     و 

 21-16:  1افسسیان  

 


