در مشکالت چگونه هدف خدا را ببينم
با چشمان خداوند نگريستن
بخش 3
"ای عزيزان ،از آزمايشها و زحماتی که گريبانگير شماست ،متعجب و حيران نباشيد و
فکر نکنيد که امری غريب بر شما واقع شده است ،زيرا اين مصائب برای آزمايش ايمان
شماست .شاد باشيد که به اين طريق میتوانيد در رنج و زحمت مسيح شريک شويد؛ به
اين ترتيب در روز بازگشت پر جالل او شادی شما کامل خواهد شد".
اول پطرس 13-12 :4
"او از آزردن و غمگين ساختن انسان خشنود نمیگردد ".مراثی ارميا 33 :3

-1خدا از مشکالت استفاده میکند تا مرا هدايت کند
"انسان در فکر خود نقشهها میکشد ،اما خداوند او را در انجام آنها هدايت میکند".
امثال 9 :16
"تنبيه برای بدن دردناک است اما دل را از بدی پاک میکند ".امثال 30 :20
"دربارۀ زندگی خود بسيار انديشيدم و بسوی تو آمدم تا از احکام تو پيروی کنم".
مزمور 59 :119
"اکنون خوشحالم که آنرا (نامه) فرستادم ،نه برای اينکه شما را ناراحت کرد ،بلکه به
اين دليل که تأثير ناشی از آن ،شما را بسوی خدا باز گردانيد ".دوم قرنتيان 9 :7

 -2خدا از مشکالت استفاده میکند تا مرا آزمايش کند
"تنها من که خداوند هستم میدانم در دل انسان چه میگذرد! تنها من از درون دل انسان
آگاهم و انگيزه های او را میدانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا میدهم".
ارميا 10 :17
"هر روز صبح از او بازجويی کنی و هر لحظه او را بيازمايی ".ايوب 18 :7
"تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است ،اما انگيزهها را خدا میبيند".
امثال 2 :16
"بخاطر بياوريد چگونه خداوند شما را در بيابان چهل سال تمام هدايت کرد و شما را در
تنگی قرار داده ،آزمايش کرد تا ببيند عکس العمل شما چيست و آيا واقعا ً از او اطاعت
میکنيد يا نه " .تثنيه 2 :8
"شما را در آتش مصيبت آزمايش کردم "...اشعيا 10 :48

 -3خدا از مشکالت استفاده می کند تا مرا اصالح کند
"اگر خدا شما را هرگز تأديب و تنبيه نکند ،معلوم میشود که اصالً فرزند او
نيستيد ...تأديب خدا برای خير و صالح ماست ،تا مانند او پاک و مقدس گرديم".
عبرانيان 10-8 :12
"خوشابه حال کسی که خدا تنبيهاش میکند .پس وقتی او تو را تنبيه مینمايد دلگير
نشو ".ايوب 17 :5
"خدا بوسيلۀ سختی و مصيبت با انسان سخن میگويد و او را از رنجهايش میرهاند".
ايوب 15 :36
"تو مرا تنبيه کردی و اين به نفع من تمام شد ،زيرا باعث شد احکام تو را بياموزم".
مزمور 71 :119

 -4خدا از مشکالت استفاده میکند تا مرا حفظ کند
"خداوند تو را از هر دام خطرناک خواهد رهانيد ".مزمور 3 :91
"خدا میخواهد تو را از اين سختی و مصيبت برهاند و تو را کامياب سازد تا بتوانی در
امنيت و وفور نعمت زندگی کنی ".ايوب 16 :36
"اگر خواست خدا اين است که زحمت بينيد ،بهتر است برای نيکوکاری رنج و زحمت
بکشيد تا برای بدکاری ".اول پطرس 17 :3
"هر چند شما به من بدی کرديد ،اما خدا عمل بد شما را برای من به نيکی مبدل نمود"...
پيدايش 20 :50
"خداوند راه زندگی ما را تعيين میکند .پس انسان چگونه میتواند بفهمد زندگی او به
کجا ختم میشود؟" امثال 24 :20

 -5خدا از مشکالت استفاده میکند تا مرا به کامل کند
"پس از آنکه مدتی کوتاه اين زحمات را تحمل کرديد ،خدا خودش شما را کامل و توانا و
استوار خواهد ساخت .او خدای پر مهر و رحمت است و بخاطر ايمانمان به عيسی مسيح،
ما را خوانده تا در جالل و شکوه او شريک گرديم ".اول پطرس 10 :5
"اين مشکالت و رنجهای جزئی ما نيز سرانجام بسر خواهد آمد ،و باعث خواهد شد که
زندگی جاويد با جاللی عظيم نصيبمان گردد ،که هرگز با آن زحمات قابل مقايسه نيست".
دوم قرنتيان 17 :4
"نه تنها از اين بابت شاديم ،بلکه وقتی با مشکالت زندگی و سختيهای روزگار نيز
روبرو میشويم ،باز خوشحال هستيم زيرا میدانيم اين سختيها به خير و صالح ما هستند
چون به ما میآموزند که صبر و تحمل داشته باشيم .صبر و تحمل نيز باعث رشد و
استحکام شخصيت ما میشود و به ما ياری میکند تا ايمانمان به خدا روزبروز قويتر
گردد .چنين ايمانی سر انجام اميد ما را نيز نيرومند و پايدار میسازد ".روميان 4-3 :5
پيام جلسۀ آينده از کشيش سارو خاچيکيان:

"روابط را از ديدگاه خداوند ببين"

