بازیافتن نشاط و قدرت روحانی از دست رفته
تجدید رابطه با خدا
بخش 1

"ای خدا ،از من دور مشو!" مزمور 12:71

معجزۀ تبر شناور در آب
"روزی گروه انبیا نزد الیشع آمدند و به او گفتند :همتنطور که میبینید ،جایی که
ما زندگی میکنیم خیلی کوچک است .پس اجازه بدهید به کنار رود اردن برویم،
چوب بیاوریم و خانۀ بزرگتری بسازیم .الیشع جواب داد :بسیار خوب ،بروید...
وقتی به کنار رود اردن رسیدند مشغول بریدن درخت شدند .ناگهان تیغۀ تبر یکی
از انبیا از دسته جدا شد و به داخل آب افتاد .پس او فریاد برآورده به الیشع گفت:
ای سرورم ،من این تبر را امانت گرفته بودم .الیشع پرسید :کجا افتاد؟ آن مرد
جایی را که تیغۀ تبرش افتاده بود به او نشان داد .الیشع چوبی برید و در آب
انداخت .ناگهان تیغۀ تبر به روی آب آمد و شناور شد .الیشع به او گفت« :بردار!»
و او تیغۀ تبرش را از روی آب برداشت ".دوم پادشاهان 7-1 :6

چه باید کرد وقتی نشاط و قدرت روحانی خود را از دست دادهای؟
 -1قبول کن که آن را از دست دادهای
" ناگهان تیغۀ تبر یکی از انبیا از دسته جدا شد و به داخل آب افتاد .پس او فریاد
برآورده به الیشع گفت :ای سرورم ،من این تبر را امانت گرفته بودم".
دوم پادشاهان 5:6
نخستین خود را فرو گذاشتهای .به یاد آر که
ت
"اما این ایراد را بر تو دارم که محب ِ
ِ
از چه اوجی سقوط کردهای .پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا
میآوری ".مکاشفه 5-4 :2
"اما من نزدیک بود ایمانم را از دست بدهم و از راه راست گمراه شوم".
مزمور 2:73

 -2ببین کجا آن را از دست دادهای
" الیشع پرسید :کجا افتاد؟ آن مرد جایی را که تیغۀ تبرش افتاده بود به او نشان
داد ".دوم پادشاهان 6:6الف

دالیل:
▪ مشغولیت و سرگرمیهای زیاد
▪ نافرمانی/انجام ندادن آنچه خدا میخواهد
▪ غرور/اتکا به قدرت انسانی خود
▪ بیاعتنایی/تنبلی
 -3از خدا انتظار داشته باش تا آن را به تو بازگرداند
"الیشع چوبی برید و در آب انداخت .ناگهان تیغۀ تبر به روی آب آمد و شناور
شد ".دوم پادشاهان 6:6ب
"این برای انسان ناممکن است ،اما برای خدا همه چیز ممکن است".
متی 26:19
"خداوند جواب داد :فقط زمانی خواهم گذارد پیامآور من باشی که نزد من بازگردی
و تماما ً به من توکل نمایی ".ارمیا 19:15

 -4دستت را دراز کن و آن را بردار
" الیشع به او گفت« :بردار!» و او تیغۀ تبرش را از روی آب برداشت".
دوم پادشاهان 7:6
"دلم هوای صحنهای تو را کرده است! تمام وجودم مشتلق مالقات توست ،ای
خدای زنده!" مزمور 2:84
"اکنون ای خدای نجاتدهنده ،ما را بسوی خود بازگردان ".مزمور 4:85
"شادی نجات از گناه را به من باز ده ".مزمور 12:51
"برادران من ،اگر کسی از شما از حقیقت مخحرف شود ،دیگری او را
ِ
بازگرداند ".یعقوب 19:5

در این هفته به چه کسی میتوانم کمک کنم تا با خدا تجدید رابطه کند
______________________________

پیام هفتۀ آینده از کشیش سارو خاچیکیان
چه چیزی خدا را شاد میکند؟

