
 خطا را می بخشدمحبت 
 محبت چيست؟ 

 7بخش 

 

 5: 13اول قرنتيان "محبت...کينه به دل نمی گيرد." 
 

 آزمون بخشيدن 

 صحيح......غلط   تا وقتی که طلب بخشش نکرده است. مقصر را نبايد بخشيد •

 صحيح......غلط   ارزش می کند.و درد حاصله را کوچک و بی  خطابخشيدن،  •

 صحيح......غلط         اد قبلی است. سنه و اعتمح ۀ بخشيدن شامل تجديد رابط •

 صحيح......غلط         نبخشيده ای. را به ياد می آوری، يعنی خطااگر هنوز  •

 
 

 بخشيدن چه نيست  -1

 بخشيدن شرطی نيست.  •

 بخشيدن کوچک کردن تقصير و خطا نيست.  •

 بدون تغييرات نيست.  ۀبخشيدن تجديد رابط  •

 ه نيست. بخشيدن فراموش کردن آنچه رخ داد •
 

 

 بخشيدن واقعی يعنی چه؟  -2
 

  از حق خود جهت تالفی کردن بگذرم -1

"هرگز از کسی انتقام نگيريد؛ انتقام خود را به خداوند واگذار کنيد، چون  

  1۹:1۲ روم در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست."

کنيد تلخی در ميان   "مواظب باشيد مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت 

شما ريشه ندواند، زيرا باعث اضطراب شده، به زندگی روحانی بسياری  

 15: 1۲عبرانيان  لطمه خواهد زد." 
 
 
 
 

 بدی را با نيکی پاسخ دهم  -2

"...دشمنان خود را دوست بداريد و به کسانی که از شما نفرت دارند، خوبی  

برای آنانی که به شما ناسزا می گويند، دعای خير کنيد، برای افرادی کنيد. 

 ۲8-۲7:  6لوقا  می رسانند، برکت خدا را بطلبيد."  که به شما آزار

 

 اين روند را تا حدی که الزم است ادامه دهم  -3

"پطرس پرسيد: برادری را که به من بدی می کند، تا چند مرتبه بايد  

متی  جواب داد: نه، هفتاد مرتبه هفت بار."  ببخشم؟ آيا هفت بار؟ عيسی 
18 :۲1-۲۲ 

 

 رمز بخشيدن

 آورم که خدا چقدر مرا بخشيده است به ياد 
 

  "چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نيز يکديگر را ببخشيد"...

 13: 3کولسيان

"نسبت به هم مهربان و دلسوز باشيد و يکديگر را ببخشيد، همانطور که  

 3۲:  4افسسيان  طر مسيح بخشيده است." خدا نيز شما را بخا

مرده بوديد، خدا شما را با مسيح زنده کرد. او  در گناهان...آن زمان که "

همۀ گناهان ما را آمرزيد. و آن سند قرضها را که به موجب قوانين بر ضد  

باطل کرد و بر صليب ميخکوبش   ما نوشته شده و عليه ما قد علم کرده بود،

 14-13: ۲کولسيان  ."اشت.کرده ، از ميان برد 

در تعميد، با او مدفون گشتيد و با ايمان به قدرت خدا که مسيح را از "

 1۲: ۲کولسيان ." مردگان برخيزانيد با او زنده شديد 

 پيام هفتۀ آينده 

 محبت حقيقت را می گويد
 کشيش سارو خاچيکيان 


