
 است  »نه«خدا  پاسخوقتی 
 ... چه بايد کرد 

 4بخش 

 3: 33" ارميا مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد..."

 خداوند به دعاهايمان ۀجواب سه گان

 گوید!« یمبلهگایه خدا » 

 گوید !« یمحاال نهگایه خدا » 

 گوید گایه خدا »نه!« یم 

 ؟ گوید گایه »نه!« یم  چرا خدا 

ی دارد او   برای اينکه -1  ديد وسيعتی

د؛ چشمان تيز بين خدای شناسهر کجا که باشيم خدا تک تک ما را می"

بيند. چيزی وجود ندارد که از نظر خدا ما را چنان که هستيم می  ۀزنده، هم 

 13: 4عبرانيان " پنهان بماند.

 8: 2" امثال کند.او از اشخاص با انصاف و خداشناس حمايت می "

ی دارد   ۀنقشاو اينکه برای  -2    بهتی

فکرهای من فکرهای شما نيست و راههای من هم راههای شما "

 9-8: 55" اشعيا نيست...فکرهای من از فکرهای شما بلند تر و برتر است.

وعود  م با اينکه بسبب ايمانشان مقبول خدا واقع شدند، اما هيچيک برکات "

            "  .ات بهتری برسندرکببه  خدا را نيافتند...زيرا خدا می خواست...

 40-39: 11عبرانيان 

ی دارد او  برای اينکه  -3  هدف بزرگتی

             " خداوند هر چيزی را برای هدف و منظوری خلق کرده است."

 4: 16امثال 

د، همانطور که آتش  آي اين سختيها به منظور آزمايش ايمان شما پيش می"

 7: 1" اول پطرس سازد... آزمايد و پاک می نيز طال را می 

شويم ...اين مشکالت و دلسرد نمی ... ا هرگز "از اينروست که م

و باعث خواهد شد تا  رنجهای جزئی ما نيز سرانجام بسر خواهد آمد،

با جاللی عظيم نصيبمان گردد، که هرگز با آن زحمات  زندگی جاويد

 17-16: 4دوم قرنتيان   قابل مقايسه نيست." 

 بنیادیندو حقيقت 

هايی وجود دارد که من هرگز قادر به درک آنها   -1
ز چت 

 نخواهم شد 

 "  اسراری هست که خداوند خدايمان بر ما کشف نفرموده است..."

 29: 29تثنيه 

پس هرقدر هم  ،  ندوجود دارد که تغيير پذير نيستچيزهايی   -2

 که دعا کنم آنها عوض نخواهند شد

 است »نه«خدا  پاسخچه بايد کرد وقتی 

دهد،  شته باش که هر کاری خدا انجام یمن دااطمينا -1
ه ز  محبت است  اشانگت 

 10: 25 مزمور "همۀ راههای خداوند محبت و وفا است..."

دارند...همۀ چيزها با هم برای در حق آنان که خدا را دوست می "

 28: 8روميان  خيريت در کار است."

پاسخ منتظر باش تا خدا به تو فيض عطا کند که بتوايز  -2
 را قبول کتز  نه«»

  سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگيرد، اما مرا گفت:"

»فيض من تو را کافی است، زيرا قدرت من  در ضعف به کمال  

 9-8:12 دوم قرنتيان ".«رسدمی 

خداست که با عمل نيرومند خود، هم تصميم و هم قدرت انجام آنچه "

 13: 2" فيليپيان آورد.ر شما پديد می سازد، درا که خشنودش می 

       آورند." پناه می شناسند، به تو خداوندا، کسانی که تو را می "

 10: 9مزمور 

 


