
 محبت  حقيقت را می گويد

 محبت چيست؟ 

   8بخش 

 6:  13اول قرنتيان ." با حقيقت شادی می کند .."محبت.

 15: 4افسسيان  "با عشق و عالقه همواره در پی راستی خواهيم رفت." 

 

 ؟ ه او گوشزد کنيمداريم ب دوستشچگونه اشتباه شخصی را که 

 

   بسنج ات را  انگيزه -1

داری   چشم خودی که در چوب از را در چشم برادرت می بينی، اما یکاه ر ِپ   "چرا

 خواهی دید تا پ ر ِ کاه را  بهتر آنگاه ،رآ دربه  ؟ ...نخست چوب را از چشم خودغافلی 

 5-3: 7متی ." از چشم برادرت بيرون کنی

 درست:  ۀانگيز

 ما در حضور خدا و همچون کسانی سخن می گویيم که در مسيح اند، و هر آنچه "...

 19: 12دوم قرنتيان ." می کنيم، ای عزیزان، برای بنای شماست

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

 

 خود را برنامه ريزی کن و گفتگوی  مالقات -2

 تعاليمی که او می دهد مؤثر می باشد.""سخنان شخص دانا عاقالنه است و 

 23: 16امثال  

زیرا با غم بسيار و دلی دردمند و چشمانی اشکبار به شما نوشتم، نه تا اندوهگينتان  "

 4: 2دوم قرنتيان . " سازم، بلکه تا از عمق محبتم به خود آگاه شوید

 را برنامه ريزی کن  مالقاتوقت  •

 اهر، با ارزش است."طال و جو ۀد حلقخص دانا برای گوش شنوا مانن"نصيحت ش

 12: 25امثال 

 برنامه ريزی کن که چه بايد بگويی  •

"سخنی که بجا گفته شود مانند نگين های طالست که در ظرف نقره ای نشانده باشند." 

 11: 25امثال 

 برنامه ريزی کن که چگونه بايد صحبت کنی  •

خود زخم زبان می زنند، ولی سخنان مرد دانا  ۀهستند کسانی که با حرفهای نسنجيد"

 1: 12امثال نده و شفا بخش است." تسکين ده

 ( 21:16)امثال  سخن بگو احترامبا سنجيده و 

 

 ( 13:6)دوم قرنتيان   بگو سخنبا محبت 

 

 ( 1:6)غالطيان  نرمی سخن بگوبا 

."   هشدارتان دهمرا نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه تا چون فرزندان دلبندم "این 

 14: 4اول قرنتيان 

 

 و تشويقش کن  به او اطمينان  بده -3

 25: 12امثال  "...سخن دلگرم کننده او را سبکبار و شاد می سازد."

برکات روحانی که  ۀمواره خدا را شکر می کنم بسبب همپولس رسول: "ه ۀشروع نام

 4: 1اول قرنتيان  بخاطر مسيح به شما عطا فرموده..."

شما که از آن عيسی مسيح هستيد، محبتهای قلبی مرا بپذیرید."  ۀ:"همپولس ۀنام ۀخاتم

 24: 16اول قرنتيان 

 4: 7دوم قرنتيان "به شما اطمينان کامل دارم و به وجودتان افتخار می کنم..."

 

 امتناع و رد کردن را در نظر بگيرخطر  -4

 "از فرستادن آن نامه پشيمان نيستم. البته تا مدتی از این کار ناراحت بودم، 

   چون می دانستم آن نامه هر چند برای مدتی کوتاه، شما را بسيار غمگين ساخته است...

 11-8: 7دوم قرنتيان  تأثر ناشی از آن، شما را بسوی خدا باز گردانيد."اما 

 26: 24امثال دوست دلچسب است."  ۀجواب صادقانه مانند بوس"

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

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

 پيام هفتۀ آینده 

 «س ايمانودر»

 کشيش سارو خاچيکيان


