
 ايمان پايداری در 
 دروس ايمان  

 4بخش 

را  از ايمانداران  یانبوه گروه  ، چنينمسابقه  انميد در اين كه  حال پس "

يا  ُكندی سبب را كه  اند، بياييد هر آنچه ما گرد آمده  تماشای برای كه داريم 

ر و  ، و با صبشود، از خود دور كنيمیم مسابقه  ما در اين افتادن بعق

 1: 12" عبرانيان  بدويم هدف  بسوی ميدان در اين شكيبايی 

 به پايان برسانی   توانی می   ای چگونه آنچه را که شروع کرده 

 ای وقتی اميدت را از دست داده ... 

 موانع را از سر راه بردار   -1
 ه مسابق  ما در اين  افتادن  يا عقب  ُكندی  سبب   را كه  بياييد هر آنچه   "...

كنيم شوی م دور  خود  از  شكيبايی د،  و  با صبر  و  اين  ،    بسوی   ميدان   در 

 1: 12." عبرانيان بدويم هدف 

ست  و بسوی آنچه درپيش ا  فراموش کرده"...آنچه در عقب است 

 14-13: 3کوشم." فيليپيان خويشتنرا کشيده در پی مقصد می 

 پاداش را به ياد آور   -2
کشد. اما ايشان تا تاج فانی را رياضت می  "هر که ورزش کند در هر چيز

نه چون کسی که  را، پس من چنين ميدوم تاج غير فانی بيابند لکن ما 

                           زنم نه آنکه هوا را بزنم." شک دارد و مشت می 

 26-25:  9اول قرنتيان 

  شور و شوق"در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگرديد، بلکه با 

ان  خدا نمونه بگيريد، مردانی که با صبر زياد و ايمان  فراوان از مرد

 12: 6دست يافتند." عبرانيان  وعده های خداقوی به تمام 

 نشو! يأس و دلسردی  تسليم    -3
"از انجام کار نيک خسته نشويم زيرا بزودی پاداش خود را درو خواهيم 

 9: 6." غالطيان به شرطی که دست از کار نکشيمکرد 

 

 

 

"هنگامی که فکرم ناراحت و دلم بی قرار است ای خداوند تو مرا  

 19:  94بخشی." مزمور  و به من آسودگی خاطر می  دهیدلداری می

شما  "اطمينان دارم خدا که اين عمل نيکو را در شما آغاز نمود به 

که در فيض او رشد کنيد تا به هنگام بازگشت عيسی   ياری خواهد کرد

 6:  1." فيليپيان تکميل شده باشدمسيح کار او در شما 

 ؟ در چه مواردی به پايداری نياز داريد 

 وقت روزانه با خداوند -رازگاهان •

 دعا برای خانواده، ازدواج و اعضای گروههای خانگی •

 عيسی به دوستان بی ايمان  ۀشهادت دربار •

 ده يک  •

 ورزش و رژيم غذايی  •

 کنترل خشم و عصبانيت، سخنان و افکار •

 مشکالتدرد، د در اعتماد به خداون •

 خود را هر روز تازه ساز   -4
خوابند، او برای ايشان تدارک   "...هنگامی که عزيران خدا در

 2: 127بيند." مزمور  می 

شويم...نيروی ا هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمی "از اينروست که م

 16: 4يابد." دوم قرنتيان ی ما روزبروز در خداوند فزونی می باطن

که به   نگران باشيمايمان يعنی عيسی  ۀو کامل کنند ا "بسوی پيشو

جهت آن خوشی که پيش او موضوع بود بی حرمتيرا ناچيز شمرده  

              صليب گرديد و به دست راست تخت نشسته."  متحمل 

 2: 12عبرانيان 

 ."  اممحفوظ داشته رسانيده ايمان را  به کمالخود را  ۀ"...دور

 7: 4دوم تيموتائوس  

 پيام جلسۀ آينده 

 من  یبرآوردن نيازها ی روش خداوند برا 

 از کشيش سارو خاچيکيان 


