
 

 ایمشکالت غرق شدهدر وقتی 
 

ناليدم...دعا کردم که خداوند شد، مانند قمری می صدايم به زحمت شنيده می"

 14: 38" اشعيا کمکم کند.

خود جبرائيل را فرستاد تا وحی خود را به دختری به نام مريم   ۀخدا فرشت "

به مريم ظاهر شد و  برساند. مريم نامزدی داشت به نام يوسف...جبرائيل 

گفت: سالم بر تو ای دختری که مورد لطف پروردگار قرار گرفته ای! خداوند 

توانست بفهمد منظور  سخت پريشان و متحير شد، چون نمی  با توست! مريم

فرشته از اين سخنان چيست. فرشته به او گفت: ای مريم، نترس زيرا خدا بر  

 30-26: 1" لوقا تو نظر لطف انداخته است. 

 م کنترل اوضاع را رها کن -1

مريم از فرشته پرسيد: اما چگونه چنين چيزی امکان دارد؟ دست هيچ  "

مردی هرگز به من نرسيده است؟...فرشته جواب داد: برای خدا هيچ کاری  

 37، 34: 1" لوقا محال نيست.

او بخواهد با کمال ميل   هستم و هر چه دمريم گفت: من خدمتگزار خداون"

 38: 1" لوقا خواهم که هر آنچه گفتی همان بشود.از خدا می  هم.دانجام می

           " با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکيه منما."

 5: 3امثال 

 8: 138" مزمور  ای به کمال برسانای خداوند...کاری را که آغاز نموده "

 خداوند...  ۀنقش

 ت اس وسيعترمن   ۀ بيشتر اوقات از نقش -

 ش بيشتر است بيشتر اوقات درد -

 هميشه بهتر است  -

 

 

 

 

  از ديگران کمک بگيرم -2

پس از چند روز مريم تدارک سفر ديد و شتابان نزد اليزابت رفت، "

کوهستان  ۀدر يکی از شهرهای واقع در منطق که با همسرش زکريا

            " کرد. مريم وارد خانه شد و سالم کرد. يهوديه زندگی می 

 40-38: 1لوقا 

نفع بيشتری از کارشان عايدشان  "دو نفر از يک نفر بهترند، چون 

د. اما چه کنآنها بيافتد ديگری او را بلند می شود. اگر يکی از می 

افتد ولی کسی را ندارد که به او کمک  بيچاره است شخصی که می 

 10-9:  4کند." جامعه 

ا  بارهای سنگين يکديگر را حمل کنيد که اين گونه شريعت مسيح ر"

 2: 6" غالطيان به جا خواهيد آورد.

 از خداوند قوت بگيرم -3

خوشابه حال تو زيرا ايمان آوردی که هر چه خدا به تو گفته است،  "

 45: 1" لوقا به انجام خواهد رسيد.

 ههای عميق بگذری من با تو خواهم بود، هنگامی ک بهنگامی که از آ"

ق شوی! هنگامی  سيل مشکالت بر تو هجوم آورد، نخواهم گذاشت غر 

هايش تو را نخواهد  ان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله که از مي

 2: 43" اشعيا سوزاند

 ؟ يافتتوان قوت چگونه می

 اش بوسيله ستايش خدا بخاطر نيکويی •

ات کنم و روح من به سبب نجخداوند را با تمام وجود ستايش می "

 47،  46:  1" لوقا گردد.دهنده ام خدا، شاد و مسرور می 

 بوسيله تفکر در کالم خدا •

 ۀدربارداشت و اغلب ا در دل خود نگاه می مريم تمام اين رويدادها ر"

 19: 2" لوقا رفت.آنها به فکر فرو می 

ای هستم که روی درختها ميوه  چه مصيبتی! من مانند شخص گرسنه "

کنم تا خدا مرا منتظر ياری خداوند هستم. صبر می  يابد...اما مننمی 

 7، 1: 7" ميکاه د. او دعای مرا مستجاب خواهد فرمود.نجات ده


