وقتی از خداوند دور شدهای
چه بايد کرد وقتی...
بخش 2
"پس بر ماست که به آنچه شنیدهايم با دقت هر چه بیشتر توجه کنیم ،مبادا از
آن منحرف شويم ".عبرانیان 1 :2
آيا زمانی در زندگی من بوده که رابطه ام با
خدا نزديکتر از حاال بوده است؟ بله/خیر

 .1دلیل دوریات را اقرار کن
نمونهای از کتاب مقدس :پطرس (مرقس )72-27 :14

اطمینان بیش از حد (آيه )29
"حتی اگر همه شما را ترک کنند ،من اين کار را نخواهم کرد".

تنبلی (آيه )37
"نتوانستی حتی يک ساعت با من بیدار بمانی؟"

ترس از استهزا شدن (آيه )54
"پطرس نیز از دور بدنبالش میآمد"...

نیاز به رفع احتیاج فوری (آيه )54
"...میان غالمان کنار آتش نشست".

 .2اين را بدان که خدا میخواهد نزد او برگردی
"خداوند هنوز منتظر است تا بسوی او بازگشت نمايید .او میخواهد بر شما
رحم کند "...اشعیا 18 :30

عشاء ربانی به من يادآوری میکند که...
• محبت خدا بدون قید و شرط است
"او ما را نجات داد ،نه بخاطر خوبی و پاکی ما ،بلکه فقط در اثر رحمت و
دلسوزی که نسبت به ما داشت "...تیطوس 5 :3
"رحمت خداوند بی زوال است "...مراثی ارمیا 22 :3

• جريمۀ گناهان من پرداخت شده است
"او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما راهالک نسازد؛
او با اين کار رابطه ای دوستانه میان خدا و ما بوجود آورده است .او
نه فقط برای گناهان ما ،بلکه گناهان تمام مردم جهان فدا شد".
اول يوحنا 2 :2
"سند محکومیت شما را که حاکی از نا اطاعتی شما بود ،از بین برد.
خدا نامه اعمالتان را بر صلیب عیسی میخکوب کرد و همه گناهانتان
را به حساب او گذاشت ".کولسیان 14 :2

• خداوند کینهای از من به دل ندارد
"خداوند همیشه توبیخ و تنبیه نمیکند و تا ابد خشمگین نمیماند .او
با ما مطابق گناهانمان عمل ننموده ،و آنچنان که سزاوار بوده ايم ،ما
را به سزای اعمالمان نرسانده است...همانطور که يک پدر فرزندانش
را دوست دارد ،همچنان خداوند نیز کسانی را که او را گرامی میدارند
دوست میدارد ".مزمور 13-9 :103
"چون به مسیح تعلق داريم ،هیچ محکومیتی در انتظار ما نیست".
رومیان 1 :8

 .3بیدرنگ نزد خداوند برگرد
"اين اخطار کتاب آسمانی را فراموش نکنید که میفرمايد :امروز اگر
صدای خدا را میشنويد ،نسبت به آن بی اعتنا نباشید"...
عبرانیان 15 :3
"اگر چه لکههای گناهانتان به سرخی خون است ،اما من آنها را
مانند پشم پاک میکنم و شما را همچون برف سفید میسازم".
اشعیا 18 :1
"اگر بازگشت کنی ،تو را احیا خواهم کرد ،و در حضور من به خدمت
خواهی ايستاد ".ارمیا 19 :15
پیام هفتۀ آينده
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