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دهد و دست افتادگان کسانی را که در زحمتند ياری می  ۀ"خداوند هم 

 خيزاند."گيرد و بر می را می 

 14: 145مزمور 

 

 52-46: 10مرقس 

 

 فرصت را از دست نده  -1
رفت بارتيماوس  و و جمعی کثير از اريحا بيرون می "وقتی که ا

  ایچون شنيد که عيسکرد. راه نشسته گدائی می  ۀکور بر کنار

و گفت ای عيسی ابن داود بر من   ست فرياد کردن گرفتا ناصري

 47-46: 10ترحم کن." مرقس 

ز کرده از پشت "عيسی گفت: کسی که دست را به شخم زدن درا 

 62: 9لوقا  باشد."ملکوت خدا نمی  ۀسر نظر کند شايست 

 

 ترس را از خود دور کن   -2
که خاموش شود زيادتر   دادندنهيب می "چندانکه بسياری او را 

 48: 10آورد که پسر داود بر من ترحم فرما."مرقس فرياد بر می 

. اما هر که بر خداوند توکل نمايد  گسترانددام می "ترس از انسان 

 25:  29سر افراز خواهد شد." امثال 

 

 کنرا اعالن    يمانت ا  -3
خواهم می  خواهی برايت بکنم؟ گفت: استادپرسيد: چه می  "عيسی

 51:  10بينا شوم." مرقس  

 

 

 

 

مانم و چنين و چنان د گفت که اگر خدا بخواهد زنده می "بعوض آنکه باي

 15: 4" يعقوب .کنممی 

 شما که در مسيح تعميد يافتيد مسيح را در بر گرفتيد."   ۀ"هم 

 27: 3غالطيان 

              ".بخشدی م  تيکه مرا تقو  حيرا دارم در مس زي قوت هر چ"

 13:  4فيليپيان 

 

 فيض خدا را دريافت کن  -4
فوری  ترا شفا داد. کور  ايمانت "عيسی به او فرمود: آنچه خواستی شد.

 52: 10..."مرقس بينا شد

 ."فيض به عوض فيضجميع ما بهره يافتيم و   پری او"از 

 16: 1يوحنا 

باشد تا وعده برای همگی ذّريت استوار  "از ايمان شد تا محض فيض 

 16: 4شود..." روميان 

 

 قدم بعدی را بردار   -5
 52:  10." مرقس پی عيسی به راه افتاد"کورفوری بينا شد و در 

عمل  "ای برادران من چه سود دارد اگر کسی گويد ايمان دارم وقتی که 

 14: 2..." يعقوب ندارد

ز جانب خدا برای شما حکمت "از او شما هستيد در عيسی مسيح که ا

 30: 1شده است و عدالت و قدوسيت و فدا." اول قرنتيان 
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