
 کندی میاشتباه کار کسی را که دوست داریوقتی 
  چه بايد کرد وقتی...

 3بخش 

 ؟ رسدبه نظر می دشوار داليل اصالح چنین شخصیچه به  -1

 فیض و محبت داشتن عقیدۀ اشتباه دربارۀ  •

اگر اشتباه کسی را به او گوشزد کنی، در آخر از تو بیشتر از تو قدردانی خواهد کرد تا  "

 23: 28" امثال او چاپلوسی کرده است.از کسی که پیش 

 زندگی مسیحی داشتن عقیدۀ اشتباه دربارۀ  •

ديگر به هم دروغ نگويید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زيرا ما اعضای  "

 25: 4" افسسیان زنیم.بگويیم، در واقع به خود لطمه می يکديگريم و اگر به هم دروغ

 کتاب مقدس داشتن عقیدۀ اشتباه دربارۀ  •

 چرا خود را درگیر اين موضوع کنیم؟  -2

 کنیم ای اينکه الگوی مسیح را دنبال می بر •

 کندايجاب می  چنینبرای اينکه محبت  •

بلکه از پیروز شدن راستی   شود،عدالتی خوشحال نمیانصافی و بییبمحبت هرگز از "

 6: 13" اول قرنتیان گردد.شاد می

 ودشی برای اينکه باعث رشد در زندگی مردم م  •

با عشق و عالقه همواره در پی راستی خواهیم رفت. راست خواهیم گفت، راست عمل  "

مانند مسیح  خواهیم کرد و راست خواهیم زيست، تا به اين ترتیب، بتدريج در هر امری 

 15: 4" افسسیان باشد.شويم که سر کلیسا می

   توان نمی   برای اينکه در مورد زندگی کسانی که دوستشان داريم •

 ماند   اعتنابی 

اگر کسی از راه راست منحرف شده و ايمان خود را از دست داده باشد، اما کسی به او  "

سوی خدا شده،  کمک کند تا بسوی حقیقت باز گردد، اين شخص که باعث بازگشت او ب

و موجب آمرزش گناهان   ای را از چنگال  هالکت ابدی نجات دادهبداند که جان گمشده

 20-19:  5" يعقوب زياد او شده است.

به  نسبت آنها  واکنشمهمتر از برای من آنها با خداوند  ۀبايد رابط 

 من باشد. 

 

 

 

 

 

 توانم کمک کنم؟ چگونه می  -3
 12-11دوم سموئیل  

 ( 27: 11روشن کن ) تموضوع را برای خود •

ت؟ يا چندان مهم يا مناسب نیس اير کتاب مقدس است؟مغآيا موضوع   •

   نیست؟

که آيا شخصی که بايد در مورد اين موضوع صحبت   بپرساز خداوند  •

 ( 1: 12! )یهست  توکند 

 6: 27" امثال دشمن است. ۀزخم دوست بهتر از بوس"

 ( 1: 12) صحبت کنحضوری شخصاً برو و درمورد اين موضوع  •

              ت، در عین حال با صداقت نزديک شوبا فروتنی و حکم  •

(12  :1-7)   

اگر از يک ايماندار خطايی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به "

راه راست باز گردانید؛ اين را به ياد داشته باشید که در آينده ممکن است شما نیز دچار  

 1: 6" غالطیان وسوسه و خطا شويد.

   کار نجات دهیعواقب اين را بدان که شايد قادر نباشی آنها را از  •

 (12  :7-11 ،14 ) 

 ( 13: 12)  دعا کن که آنها با چشم و گوش باز تو را قبول کنند •

   (13:12) خواهد آنها را ببخشدآنها اطمینان خاطر بده که خدا می به  •

  توانممی را آنقدر دوست دارم که ن ----------------------خدايا، من  

و فیض و محبت عطا فرما   به من شجاعت. باشماعتنا نسبت به اوبی  

 کنم.  شتا بتوانم کمک 

 پیام هفتۀ آينده  

 «  است “نه”وقتی پاسخ خدا   »

 کشیش سارو خاچیکیان


