خود را از ديد خداوند ببين
با چشمان خداوند نگريستن
بخش ۱
"چشم ،چراغ وجود انسان است .اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت نيز
پاک و روشن خواهد بود ".متی 22 :6
"دعا میکنم تا چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانيد گوشهای از
برکاتی را که خدا برای آيندۀ ما در نظر گرفته است ببينيد ،و به اين
حقيقت پی ببريد که ارثی را که خدا برای مؤمنين تدارک ديده چقدر
پرشکوه و غنی است .همچنين دعا میکنم تا درک کنيد که قدرت خدا برای
کمک به مؤمنين چقدر عظيم است ".افسسيان ۱9-۱8 :۱
خداوند بخاطر فيض خود مرا چگونه میبيند؟
 -1خداوند مرا قابل قبول میبيند
"ما را نجات داد .او نه بخاطر خوبی و پاکی ما بلکه فقط در اثر رحمت و
دلسوزی که نسبت به ما داشت ،ما را از گناهانمان شست و طاهر
ساخت ...تا به لطف عيسی مسيح  ،در پيشگاه خداوند بی گناه بحساب
بياييم "...تيطوس 7-5 :3
"شما برگزيدگان خدا میباشيد "...اول پطرس 9 :2
"حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند ،خداوند مرا نزد خود خواهد
پذيرفت ".مزمور ۱0 :27
 -2خداوند مرا با ارزش میبيند
"کالغها را مالحظه کنيد ،نه میکارند و نه درو میکنند و نه انبار دارند تا
خوراک را ذخيره کنند ،زيرا روزی آنها را خدا میرساند اما شما در نظر
خدا بسيار عزيزتر از پرندگان هستيد ".لوقا 24 :۱2
"شما از آن خدا هستيد "...اول يوحنا 4 :4
"مسيح شما را به قيمت جان خود خريده است و شما از آن او هستيد"...
اول قرنتيان 23 :7
"تو برای من گرانبها و عزيز هستی ".اشعيا 4 :43

 -3خداوند مرا دوست داشتنی میبيند
"خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که يگانه فرزند خود را فرستاده
است تا هر که به او ايمان آورد هالک نشود بلکه زندگی جاويد بيابد".
يوحنا ۱6 :3
"هرچند کوهها جابجا شوند و تپهها نابود گردند ،اما محبت من نسبت به
تو هرگز از بين نخواهد رفت...خداوند که تو را دوست دارد اين را
میگويد" اشعيا ۱0 :54
 -4خداوند مرا قابل بخشش میبيند
"پيش از آفرينش جهان  ،ما را در وی برگزيد ،تا در حضورش مقدس و
بی عيب باشيم "...افسسيان 4 :۱
"من خدايی هستم که بخاطر خودم گناهان شما را پاک میسازم و آنها را
ديگر هرگز به ياد نخواهم آورد ".اشعيا 25 :43
 -5خداوند مرا با کفايت میبيند
"نه آنکه کفايت داشته باشيم تا چيزی را به حساب خود بگذاريم ،بلکه
کفايت ما از خداست .او ما را کفايت بخشيده تا خدمتگزار عهد جديد
باشيم "...دوم قرنتيان 6-5 :3
"خدا بوسيلۀ کالمش ما را از هر جهت آماده و مجهز میسازد تا به همه
نيکی نماييم ".دوم تيموتائوس ۱7 :3
"قدرت هر چيز را دارم در او که مرا نيرو میبخشد" فيليپيان ۱3 :4
پيام جلسۀ آينده
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