چگونه با پشيمانی گذشته روبرو شويم
سفر عمر
بخش ۱

الف) برای کسب بينشی درست ،موقعيت خود را بررسی کن
"چيزی نگذشت که پسر کوچکتر ،هر چه داشت جمع کرد و به
سرزمينی دوردست رفت 0در آنجا تمام ثروت خود را در عياشيها
و راههای نادرست بر باد داد 000سر انجام روزی به خود آمد".

لوقا ۱7 ،۱3 :۱5

قدمهايی که بايد برداشت
 :۱موارد پشيمانی خود را به دقت بنويس
 :2دربارۀ اين موارد با يک ايماندار با تجربه مشورت کن
ب) بهترين خودت باش ،زيرا خود را با ديگری مقايسه کردن
احساس پشيمانی را تقويت میکند
"برادر بزرگ جواب داد :سالهاست که من همچون يک غالم به تو
خدمت کرده ام و حتی يک بار هم از دستوراتت سرپيچی نکرده ام"...

لوقا 29-28 :۱5

اين حقايق را به خاطر بسپار
 -۱برای برخورداری از محبت خدا ،نياز به رقابت نيست
"تو نيکو و بخشنده و بسيار رحيم هستی نسبت به آنانی که تو را
میخوانند ".مزمور 5 :86

 -2خدا از بی نظير بودن تو خشنود است
"تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی .تو را شکر
میکنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای! با تمام وجود دريافتهام
که کارهای تو عظيم و شگفت انگيز است ".مزمور۱4-۱3 :۱39

ج) پشيمانیات را به خدا و به آنانی که لطمه زده ای اعتراف
کن
"به او خواهم گفت :ای پدر ،من در حق خدا و در حق تو گناه
کردهام ".لوقا ۱8 :۱5
"اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماييم ،میتوانيم اطمينان داشته
باشيم که او ما را میبخشد و از هر ناراستی پاک میسازد".

اول يوحنا 9 :۱

حقايقی که بايد به خاطر بسپاريم
 -۱بخشش الهی مانند بخشش بشری نيست
 -2بخشيده شدن به احساسات ما بستگی ندارد
"تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح وصفا بسر بريد".

روميان ۱8 :۱2

د) برای آيندهات با ياری خدا برنامه ريزی کن
"پس بر خواهم خاست و نزد پدر رفته...،هنوز از خانه خيلی دور بود
که پدرش او را ديد و دلش بحال او سوخت و به استقبالش دويد و او
را در آغوش گرفت و بوسيد ".لوقا 20 ،۱8 :۱5
"پس اگر ما خدا را دوست میداريم و مطابق خواست و اراده او
زندگی میکنيم ،بايد بدانيم که هرچه در زندگی ما رخ میدهد ،به
نفع ماست ".روميان 28 :8
"من آمده ام تا به شما حيات واقعی را به فراوانی عطا نمايم".

يوحنا ۱0 :۱0

پیام هفتۀ آینده

عادتهای مسيحيان بیخاصيت
کشيش سارو خاچيکيان

