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 2بخش  

 

"چيزهايی را که چشمی نديد و گوشی نشنيد و به خاطر انسانی  

خطور نکرد، يعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مٌهيا کرده است." 

 9:  2اول قرنتيان 

قادر است که بکند بی نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا  )خدا( "

 کند."  عمل می  ما فکر کنيم بحسب آن قوتی که در

   20: 3افسسيان 

 تو را بکار برد تواند  تصور کن که خدا چگونه می 
 11-1:  1يوشع 

 شک و ترديد را از خود دور کن   -1
است که از باد رانده و متالطم  "...هر که شک کند مانند موج دري

شود. چنين شخص گمان نبرد که از خدا چيزی خواهد يافت."  می 

 7-6: 1يعقوب 

دلير باش مترس و هراسان مباش زيرا در هر جا که بروی  "قوی و 

 9:  1يهوه خدای تو با تواست." يوشع 

 ؟ شود می ترديد  و  چه چيز باعث شک  

 خداوند باش   ۀ در پی وعد   -2
"هر جا که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام چنانکه به  

 3: 1موسی گفتم." يوشع  

شاهد هستيد که هر چه   شما ۀپايان عمر من فرا رسيده است و هم"

خداوند، خدايتان به شما وعده فرموده بود، يک به يک انجام شده 

 14: 23است." يوشع 

 

 

 

 

 کنند ند به کسانی که برای او زندگی می خداو   ۀ سه وعد 

 5:  1يوشع    قوت و توانايی   -1

 7:  1يوشع   موفقيت و پيروزی   -2

 9:  1يوشع   حمايت و پشتيبانی   -3

"اين کتاب تورات از تو دور نشود. شب و روز آنرا بخوان و در گفته های  

آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده بتوانی به آنها عمل کنی، آنگاه 

 8:  1خواهی شد." يوشع  پيروز و کامياب

 به خداوند متکی باش   -3
سی "همانطور که با موسی بودم با تو نيز خواهم بود تا در تمام عمرت ک

گذارم." نمی کنم و تنها و مقاوت کند. تو را هرگز ترک نمی نتواند در برابر ت

 5:  1يوشع 

يه منما. در هر  "با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و برعقل خود تک

دهی خدا را در نظر داشته باش و او تو را در تمام کاری که انجام می

 6-5:  3کارهايت موفق خواهد ساخت." امثال 

 در راه ايمان قدم بردار   -4
را امر فرموده بگوئيد برای  را امر فرموده گفت قوم "يوشع رؤسای قوم

خود توشه حاضر کنيد زيرا که بعد از سه روز شما از اين رود اردن عبور  

 11-10: 1کرده داخل خواهيد شد..."يوشع 

"کشاورزی که برای کار کردن منتظر هوای مساعد بماند نه چيزی خواهد  

 4: 11ت و نه چيزی درو خواهد کرد." جامعه  کاش

يم  قادر است که بکند بی نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فکر کن)خدا( "

   20: 3کند." افسسيان بحسب آن قوتی که در ما عمل می 

 پيام جلسۀ آينده 
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