
 "چگونه در ايمان پايدار بمانيم"
 7بخش  -دروس ايمان 

 

 

 

"او هر چيز را در وقتش نيکو ساخته است...انسان کاری را که  

 11: 3خدا کرده است از ابتدا تا انتها دريافت نتواند کرد." جامعه 
 

 چگونه در ايمان پايدار بمانيم در حالی که منتظرخداوند هستيم؟

 20-17: 4روميان 
 

 ايمان را درک کنيم  ۀششگان مراحل -1

 سالگی( 75ديد و رويا )در سن  -اول ۀمرحل

 3-1: 12"من تو را پدر امت بزرگی می کنم..." پيدايش 
 

 تصميم -دوم ۀمرحل

 4: 12"پس ابرام طبق دستور خدا روانه شد..." پيدايش 
 

 سالگی(  86تأخير )در سن  -سوم ۀمرحل

 1: 16پيدايش  "اما سارای زن ابرام بچه دار نمی شد..."
 

 سالگی( 99مشکالت )در سن  -چهارم ۀمرحل

 17:17"آيا برای مرد صد ساله پسری متولد شود..." پيدايش 
 

 بن بست -پنجم ۀمرحل

"يگانه پسرت يعنی اسحاق را که بسيار دوستش می داری...  

 12-1: 22، 6-1: 21بعنوان هديهء سوختنی قربانی کن." پيدايش 
 

 رهايی -ششم ۀمرحل

 14-12: 22پسرت آسيبی نرسان..." پيدايش  "به

 

 .بکندتواند به ياد آور که خدا چه می -2

"در حضور آن خدايی که به او ايمان آورد که مردگان را زنده می  

 17: 4کند و ناموجوداترا به وجود می خواند" روميان 

 

 27: 18"آنچه نزد مردم محال است نزد خدا ممکن است." لوقا 
 

 

  کن. تکيههای خدا به وعده -3

"او در نااميدی به اميد ايمان آورد تا پدر امتهای بسيار شود بر  

 18: 4حسب آنچه گفته شد." روميان 

 

 "به ايمان ابراهيم چون امتحان شد اسحاق را گذرانيد و آنکه

وعده ها را پذيرفته بود پسر يگانهء خود را قربانی می کرد."  

 17: 11عبرانيان 

 

 قعيتها را بپذيربا ايمان وا -4

"در ايمان کم قوت نشده نظر کرد به بدن خود که در آن وقت که  

 مرده بود چون که قريب به صد ساله بود و به َرحم مردهء ساره" 

 20-19: 4روميان  

 

 در حين انتظار شادی کن -5

"در وعدهء خدا از بی ايمانی شک ننمود بلکه قوی االيمان گشته 

ن دانست که به وفای وعدهء خود نيز قادر  خدا را تمجيد نمود. و يقي

 21-20: 4است." روميان 

 

 "در اميد مسرور و در مصيبت صابر و در دعا مواظب باشيد."

 12: 12روميان  

 

 سه نوع رهايی 

 نهايی )آسمان( -3شخصی  -2وضعی  -1
 

"به وساطت او دخول يافته ايم بوسيلهء ايمان در آن فيضی که در  

 2: 5يد جالل خدا فخر می نماييم" روميان آن پايداريم و به ام

 

"دعا می کنم که ايمان و اعتمادی را که به خداوند داری، با ديگران  

 6: 1در ميان بگذاری..." فليمون 
 


