
 توان در زندگی نشاط و طراوت داشت چگونه می
 کن یقهرمان زندگ   کیمانند 

 2بخش 

"چونکه ما نيز چنين ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم هر بار گران  

پيچد دور بکنيم و با صبر در آن ميدان ی را که ما را سخت می و گناه

  ۀپيشوا و کامل کنند یما مقرر شده است بدویم. و بسو یکه پيش رو

که پيش او   ینگران باشيم که بجهت آن خوش  یعيس یایمان یعن

را ناچيز شمرده متحمل صليب گردید و بدست   یحرمتی موضوع بود ب

 2-1: 12راست تخت خدا نشسته است." عبرانيان 

 توان فهميد که ازخستگی مداوم برخورداری در چه مواقعی می

 احساس مداوم شتابزدگی •

 مشکل تصميم گيری  •

 د ئااطالعات ز •

 خشک و قشری با خداوند ۀرابط •

 عدم توانایی محبت به دیگران •

 توان در حين دویدن نشاط و طراوت داشتچگونه می

 بخشيده شده و بدون بار اضافی -1

 (8کمکهای خداوند برای دریافت طراوت و شادابی )روميان 

آسوده وجدان  هيچ    -*  داریم،  تعلق  مسيح  عيسی  به  "چون 

 1  ۀ" آیانتظار ما نيست.محکوميت و مجاراتی در 

لکن تفکر "از آن جهت که تفکر جسم موت است    -* حيات و آرامش

 6 ۀ روح حيات و سالمتی." آی 

خود ناتوانی  در  کمک  دریافت  مدد    -*  را  ما  ضعف  نيز  روح   "

 26 ۀآیکند." می 

می  -* هدف را دوست  ما خدا  اگر  و "پس  مطابق خواست  و  داریم 

می   ۀاراد زندکی  بایاو  که  کنيم،  بدانيم  که د  هر  و  زندگی  در  چه  هر 

دهد، به نفع ماست." ما رخ می   کند در هر چه در زندگیورزش می 

 28 ۀآی

    تواند بضد ما باشد."  یچه کسی م"اگر خدا با ماست،    -* اطمينان

 31 ۀآی

نه هيچ مخلوق دیگر قدرت خواهد    -* امنيت نه پستی و  بلندی و  نه 

داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسيح عيسی است جدا 

 39 یۀآ   سازد."

 

 در ميدانی که خدا مقرر کرده بدویم  -2

بدویم." است  شده  مقرر  ما  روی  پيش  که  ميدان  آن  در  ...صبر   "             

 1: 12عبرانيان 

بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جميع    "و به این

 14: 24امتها شهادتی شود آنگاه انتها خواهد رسيد." متی  

بایستيم    -3 وقت ضروری  برخوردار در  آرامش "سبت"  از  و 

 و از آبهای آرام بنوشيم.   شویم،

نخ  چيز  هيچ  به  محتاج  است،  من  شبان  در  "خداوند  بود.  واهم 

م مرا  می خوابای مرتعهای سبز  رهبری  مرا  راحت  آبهای  نزد   کند،ند، 

 3-1:  23گرداند." مزمور  جان مرا بر می 

 را حساب کنيم، ولی ارزشش را بدانيم  بهایش  -4

بدست راست   متحمل صليب گردید و  ناچيز شمرده  را  "...بی حرمتی 

 12:2تخت خدا نشسته است." عبرانيان 

 تو را عوض کند. تواند زندگیاميد انتظار است، و انتظار می 

 

 

 

 آینده  ۀپيام جلس

 توان در بهترین تيم بازی کرد" "چگونه می 

 از سارو خاچيکيان 


