ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ
"ھﻣواره در ﺧدا ﺷﺎدی ﮐﻧﯾد؛ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن ۴:۴
ﻣﯽ ﮔوﯾم ،ﺷﺎدی ﮐﻧﯾد".
آری ،دراوج دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﺳﯾﮫ روزی ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ازﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود وآن ﻧﯾزدوﺳﺗﯽ و
رﻓﺎﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ دارﯾد زﯾرا او ھﻣﭼون
ﺧورﺷﯾدی اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮕﺎه ﻏروب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻣﺎم
ﺗﺎرﯾﮑﯾﮭﺎ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد.
او در ﺗﺎرﯾﮑﺗرﯾن ھﻧﮕﺎم ﺷب آﻣد وھﻣﺎﻧﻧد ﮐودﮐﯽ
ﺧردﺳﺎل ،ﺑﺳﺗر ﺧود را در آﺧوری ﻗرار داد ﺗﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺗﯾره و ﺗﺎر ﺑﺗﺎﺑﺎﻧد.
ﭘس ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﺷﺎدی اﺳت در
دل ﺷﻣﺎ ﺑﺗﺎﺑد و آﻧﮕﺎه در ژرﻓﺎی ﻗﻠﺑﺗﺎن ﻧوری ﺧواھد
درﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ آﺳودﮔﯽ و آراﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻏم
واﻧدوه ﺑﮫ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑدل ﻣﯽ ﺷود.

دوﺷﻧﺑﮫ
آﯾﺎ دل ﺷﮑﺳﺗﮫ ای و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ در ﺧدا ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯽ؟ ﭘس
ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﮐن ﮐﮫ ﭘدرآﺳﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺗو دارد.
ﻣﺳﯾﺢ آن ﺧدای ﯾﺎری دھﻧده اﺳت؛ آری،اوﺳت آن ﭘدر

ﺧدا آن ﮐﺎری را ﮐﮫ درزﻧدﮔﯽ ﺗو آﻏﺎز ﮐرده ﺑﮫ دوﺳت
داﺷﺗﻧﯽ و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﮑرواﻧدﯾﺷﮫ اش ،ﺧﯾرو ﺧوﺑﯽ
ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺷﮑوه آﺳﻣﺎﻧﯽ را
ﺑرای ﺗو ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧد .او ﺗواﻧﺎﺳت و ﺑرای ﺗو ﺳرﭘﻧﺎه ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺗو ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد.
او ﺗﻧﮭﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓرزﻧد ﺧوﯾش را ﺑرای ﻧﺟﺎت و رھﺎﯾﯽ ﺗو
ﻓدا ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮔوﻧﺎﮔون و آﺷﮑﺎر درﺑﺎره
ﺧدا اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑر ﮐردی و او را ﺟﻼل دادی،ﻏم و
ﻏﺻﮫ ھﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و دوﺑﺎره ﺷﺎدی دل و دروﻧت
را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ
آﯾﺎ ﭘرﯾﺷﺎن و ﻏﻣﮕﯾن ھﺳﺗﯽ؟ ﻣﯽ داﻧﯽ دﻟﯾل آن ﭼﯾﺳت؟
زﯾرا ﮐﮫ درﺧوﯾﺷﺗن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻧﮫ درﻣﺣﺿر ﺧدا؛
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺿور دارد و
ھﯾﭼﮕﺎه ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ.
ﺧدا ﺗو را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﮐﻧﺎر ﺗوﺳت.او ﺧواھﺎن
ﯾﺎری و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎرﺳﻧﮕﯾن ﺗو را ﺑﮫ دوش
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد وآﮔﺎھﯽ
از ﺣﺿور او ھر ﭼﯾزی را ﺑرای ﺗو دﮔرﮔون ﻣﯽ ﮐﻧد

واﻧدوه ازﻣﯾﺎن ﻣﯽ رود وﻏﻣﮭﺎﯾت ﻧﺎﭘدﯾد ﻣﯽ ﺷود.
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ
ﺧدا ھﻣﺎﻧﻧد ﭘدری دﻟﺳوزﻣﺎ را دوﺳت ﻣﯽ دارد.او ھﻣﯾﺷﮫ
درھﻧﮕﺎم ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ ازﻣﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘس از
دﺷوارﯾﮭﺎ ،ﻧوﺳﺎزی ﻣﻌﻧوی در ﻣﺎ ﺟﺎن ﮔﯾرد.
ﺧدا از ﻗﺑل ﺳﻔره ای رﻧﮕﯾن درﻣﻘﺎﺑل دﺷﻣﻧﺎن و در
ھﻧﮕﺎم ﻣﺷﮑﻼت ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧود ﮔﺳﺗرده اﺳت.
ﭘس ازﻏم و دﻟﺗﻧﮕﯽ زﻣﺎن ﺷﺎد و ﺧرﻣﯽ ﻓرا ﻣﯽ رﺳد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن درزﻣﺎن ﺳﺧﺗﯽ وﻋذاب ﭼﺷم اﻧﺗظﺎر ﻟﺣظﺎت
ﺧوب و ﺧوش ﺑﺎﺷﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﯾروی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻏم و
ﻏﺻﮫ ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷود.
رﺟوع ﺑﮫ"ﻣزﻣور "٢۵:٣

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯾد" .اول ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن"۵:١۶
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﭼﮭرھﺎی ﺧﻧدان ،ﺷﺎدی را ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و
ھﻣﻧوﻋﺎﻧﻣﺎن ھدﯾﮫ ﮐﻧﯾم زﯾرا ﭘدرآﺳﻣﺎﻧﯽ دوﺳت دارد
ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧراﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﭼﮭره
ﺧود را درﻋﺷﻖ ﻣﺳﯾﺢ ﻏوطﮫ ورﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻣﮭر ﺧداوﻧد
ﮐﮫ از ﺻورت او ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻧو ،ﺗروﺗﺎزه ﺷوﯾد
وﺑﺎ اﯾن ﮐﺎررﺧﺳﺎرﺷﻣﺎ ﻧﯾزدرﺧﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردد.

ﺟﻣﻌﮫ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا ﺧدا ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﮐرده اﺳت .دﺳت
ﺧدای ﭘدرﻣطﺎﺑﻖ طرح ﺟﺎوداﻧﯽ وﺧردﻣﻧداﻧﮫ اش ﻣﺎ را
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.ھرروزﺧدا ﺑﺎ ﺣﮑﻣت ﺧوﯾش ﻣﺎ را
رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ ھداﯾت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧدا ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑن ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺿدﯾت ،ﺑﺎﺷﮑوھﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻧﯾﺳت
و ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮐﻧﯽ.
اراده و ﺧواﺳت او را ﻗﺑول ﮐن و ﺑﭘذﯾر؛ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻧﺗواﻧﯽ اراده او را درک و ﻓﮭم ﮐﻧﯽ واﯾن راه ﺑﮫ ﺷﺎدی و
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺑدی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود.

ﺷﻧﺑﮫ
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻧﺷﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻋﺷﻖ ﺑرﺗرﭼﯾﺳت ؟
اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ اوﺧواھﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در
ﮐﻧﺎرﻣﺎ ﺑﺎﺷد وھرﭼﯾز ﺧوب و ﻧﯾﮑو را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺳﻣت ﮐﻧد.
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧدای ﭘدر ﻧﯾزﻣﺎ را دوﺳت ﻣﯽ دارد.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ درذات وﺳرﺷت ﺧود ﮔﻧﺎه ﮐﺎرﯾم اﻣﺎ در
ﭼﺷﻣﺎن اوﭼﻧﺎن ارزﺷﻣﻧد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دروازھﮭﺎی ﺷﮭر
ﺧدا راﺑﮫ روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد واﯾن ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑره
ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﺳت ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت.
وﺧدای ﭘدرﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ درﺷﮭر ﺧود درﮐﻧﺎر

اوﺳﺎﮐن ﺷوﯾم وﻣﻧزل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭼﻧﯾن ﻓﯾض ورﺣﻣﺗﯽ را درک ﮐﻧد؟
ﭘس ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﯾﻧﺷﯽ اﻣﯾدواراﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد وﺧواھﯾد دﯾد
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻧدوه ورﻧﺟﮭﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎ ﭘرﺗو ﺷﮑوه آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳد وازﺷﺎدی واﻋﺗﻣﺎد ﺳرﺷﺎرﻣﯽ ﺷوی.

ﻗدرت ﺧدا آن ﭼﻧﺎن ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﺎر و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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