
 انتظار بهترين را داشتن
 1بخش  - ایمانس ودر

 29: 9"بر وفق ایمانتان به شما بشود." متی 

 1: 11"ایمان اعتماد بر چيزهای اميد داشته شده است..." عبرانيان 

استوار بر این که خدا آینده را در   اطمينان یعنی: را داشتن   بهترین انتظار  

ن نقشه را برای زندگی ام  ی دستهای خود دارد و چون مرا دوست دارد، بهتر

   .دارد
  به باید بروی را كه نمود و راهی  خواهم فرماید: »تو را هدایتخداوند می "

  از تو برنخواهم كرد و چشم خواهم داد؛ تو را نصيحت خواهم تو تعليم

 8: 32" مزمور «!داشت

 (52-1: 17اول سموئيل )  چرا باید انتظار بهترین را داشت؟ 

 دارد حرمت می وند را  ا د خ   -1
"خداوند امروز تو را به دست من تسليم خواهد کرد و تو را زده سر تو را از  

     ".هست خدایی اسرائيل تنت جدا خواهم کرد...تا تمامی زمين بدانند که در  

 46: 17اول سموئيل 

 دهد  توانایی مرا افزایش می   -2
از فالخن انداخت و    هت"داود دست خود را به کيسه اش برد سنگی از آن گرف

به پيشانی فلسطينی زد و سنگ به پيشانی او فرو رفت که بر روی خود بر 

 49: 17" اول سموئيل . افتاد زمين

 کند دیگران را تشویق و تقویت  می   -3
جت تعاقب   ستند و نعره زده فلسطينيان را تا"مردان اسرائيل و یهودا برخوا

 52:  17" اول سموئيل .نمودند

 را داشت   بهترین انتظار    ن توا چگونه می 
 شویم؟ می  وقتی با مشکالت روبرو 

    صبح با خدا راز و نياز کن هر روز    -1

ان دعای خود را  داود: "ای خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهی شنيد. بامداد

 3: 5کشم." مزمور کنم و انتظار مینزد تو آراسته می

محتاج   که او را گرامی بدارد  ای مومنين خداوند را گرامی بدارید زیرا کسی"

  9:34ور  به چيزی نمی شود." مزم

 در طی روزبه  وعده های خدا فکر کن    -2
            ".اندیشمتو می   احكام به  منتظرند مرا نابود كنند اما من نبدكارا "  داود:

 95: 119مزمور 

 11: 119"کالم تو را در دل خود مخفی داشتم..." مزمور  داود:

باشد و هر چه مجيد و هر چه عادل و هرچه پاک و هر چه جميل "هر چه راست 

"  بوده باشد در آنها تفکر کنيد. مدحی کهو هرچه نيکنام است و هر فضيلت و هر 

 8: 4فيليپيان 

         "اعتراف اميد را محکم نگهداریم زیرا که وعده دهنده امين است."

 23: 10عبرانيان 

 تی به محبت خدا اعتماد کن وقتی در مشکالت هس   -3
"ای جان من چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته ای بر خدا اميد   داود:

را باز حمد خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است."   که او دارزیرا

 11: 42مزمور 

 ، ما را تأدیبمانكودكی  كوتاه صالحدید خود در دوران ما به پدران "

  و مقدس ، تا مانند او پاكماست خير و صالح خدا برای ما تأدیبكردند. امی

 10: 12" عبرانيان .گردیم

دارد او را خواهم رهانيد و چونکه به اسم من عارف است  رغبت   "چونکه به من

 14: 91او را سرافراز خواهم ساخت." مزمور 

 با ایمانداران مشارکت داشته باش   -4
نانی را که وصایای تو را نگاه  ا رفيق هستم و آترسندگانت ر  ۀ"من همداود:

 63: 119دارند." مزمور می

نکه بعضی را عادت است، بلکه  یم چنا"از با هم آمدن در جماعت غافل نشو

 25: 10" عبرانيان ... یکدیگر را نصيحت کنيم

 "در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد."  داود: 

     4: 37مزمور 

 : پيام هفتۀ آینده 
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