
 سازد را خشنود میخدا  آنچه
 تجدید رابطه با خدا 

 2بخش 

"  تو آفریده شد. به خواستآفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو وجود یافت و "

 11:4مکاشفه 

 149:4است..." مزمور  راضی"خداوند از قوم خود 

 سازدای که خدا را خشنود مینی: داشتن زندگی پرستش یع

دۀ خدا،  همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیدر پرتو رحمتهای خدا...بدنهای خود را "

  12:1" رومیان شما همین است. عبادت معقولکه  تقدیم کنیدبه او 

   6:8خداوند قرار گرفت..." پیدایش  مورد لطف"نوح 

 سازیم آنگاه که... شنود می خداوند را خ 

 داریم می او را بیش از همه دوست    -1

خواهم نه قربانی. من از هدایای شما خشنود نیستم بلکه خواهان  می محبت"من از شما 

  6:6." هوشع بشناسیدآنم که مرا 

مطابق  کوشید "او )نوح( تنها مرد درستکار و خداترس زمان خودش بود و همیشه می 

   6:9." پیدایش خواست خدا زندگی کند

ز پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام ارادۀ خود، ما را ا خشنودیبنابر "

   1:5" افسسیان .پسرخواندگی او برخوردار شویم

 کنیم کامالً به او اعتماد می   -2

." اندامید بسته دارند و به رحمت وی "خشنودی او از کسانی است که او را گرامی می 

   11:147مزمور 

بود که نوح هنگامی که از جانب خدا دربارۀ اموری که تا آن زمان دیده نشده   با ایمان"

بود هشدار یافت، آن را با خداترسی به جد گرفت و برای نجات خانوادۀ خویش کشتی  

وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار دنیا را محکوم کرد و  با ایماِن خودساخت. او 

   11:7" عبرانیان است.

مرا ه در مشکالت هستید مرا بخوانید، من شما را نجات خواهم داد و شما "هنگامی ک

   15-14: 50خواهید کرد." مزمور  ستایش

 

 کنیم با تمام وجود از او اطاعت می   -3

           ".ایمانشود، نه با است که پارسایی انسان ثابت می اعمالبینید با پس می"

   24:2یعقوب 

   11:7" عبرانیان کشتی ساخت. نوحکه...  بود ایمانبا "

   6:22خدا را انجام داد." پیدایش  تمام اوامر"نوح 

آنها را انجام خواهم   همیشه"ای خداوند، راه اجرای احکام خود را به من بیاموز و من 

   33:119داد." مزمور 

   8:8" رومیان توانند خدا را خشنود سازند.کسانی که در سیطرۀ نفس هستند، نمی"

 م  ی آور خواست و مقاصد او را بجا می   -4

"خدا، نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و زیاد شوید و زمین را پر  

   1:9سازید." پیدایش 

  راضی باشدکند و آنانی را که از ایشان "خداوند مردم را به راهی که باید بروند هدایت می

  23:37نماید." مزمور حفظ می

و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین   نیکویی کردناز "

   13:16" عبرانیان است. خشنودقربانیها  

محکومیت در این است که نور به جهان آمد، اما مردمان تاریکی را بیش از نور دوست  "

   19:3" یوحنا داشتند، چرا که اعمالشان بد است.

باشد."  طالب خداای بیابد که کند تا شخص فهمیده"خداوند از آسمان به انسانها نگاه می

  2:14مزمور 

بر ما ارزانی داشته است.   دینداری نیاز داریم"قدرت الهِی او هرآنچه را برای حیات و 

میسر شده که ما را به واسطۀ جالل و نیکویی خویش فراخوانده   شناخِت اواین از طریق 

   3:1است." دوم پطرس 

   :پیام هفتۀ آینده 

  برقراری رابطه با خدا در سختیهای زندگی 
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