
 سخنی از بخشش 
 

 هفت گفتار از صلیب زمانی که محبت سخن می گوید: 

 1بخش 

 

          گروهی بسیار از مردم، از جمله زنانی که بر سینه خود می کوفتند و شیون می کردند، "

از پی او روانه شدند. عیسی روی گرداند و به آنها گفت: »ای دختران اورشلیم، برای من 

فرزندانتان گریه کنید...دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار  گریه مکنید؛ برای خود و 

          بودند، می بردند تا با او بکشند. چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند، او را با آن 

            سمت راست و دیگری را در سمت چپ.تکار بر صلیب کردند، یکی را در دو جنای 

      .« آنگاه قرعه انداختند را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنندای پدر، اینان عیسی گفت: »

تا جامه های او را میان خود تقسیم کنند. مردم به تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نیز  

ریشخندکنان می گفتند: »دیگران را نجات داد! اگر مسیح است و برگزیدۀ خدا، خود را نجات  

           ستهزا گرفتند. ایشان به او نزدیک شده، شراب ترشیده به او دهد.« سربازان نیز او را به ا

   37-27: 23لوقا می دادند." 

 چه می کنیم خود الً ما با گناه معمو

   . آن را دفن می کنیم  1

غصه و  گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم، وجود مرا مثل خوره می خورد و تمام شب "

شادابی خود را از دست می دهم و خرد می شوم. اما وقتی  گریه امانم نمی دهد!...طراوت و 

و به  از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و 

خود می گویم: »باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم.«، تو نیز گناه مرا می آمرزی." 

   5-3: 32مزامیر 

   28:13امثال رگز کامیاب نخواهد شد." ، ه بپوشاندهر که گناه خود را "

 دیگران را مقصر می دانیم . 2
، از آن میوه به من داد و من هم خوردم." این زن که یار من ساختیآدم جواب داد: »"

   12:3پیدایش 

انسان با حماقتش زندگی خود را تباه می کند و بعد تقصیر را به گردن خداوند می اندازد."  "

   3:19امثال 

 را عذاب می دهیم    . خود3

زیرا گناهانم از سرم گذشته اند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند. بسبب  "

          حماقتم...به خود می پیچم و بکلی خمیده شده ام. تمام روز می نالم و به اینسو و آنسو 

  6-4: 38مزامیر می روم." 

 

 

 چه کنیم؟خود  خواهد که ما با گناهعیسی می 

 . اعتراف کن 1

               وجدان انسان به منزلۀ چراغ خداوند است که تمام انگیزه های پنهانی او را آشکار "

   27:20امثال می سازد." 

  3:40مراثی ارمیا ..." بسنجیمبیایید کردار خود را "

 قبول کن   . مسئولیت  2

ظر من است."  همیشه در نگناهم که مرتکب شده ام اعتراف می کنم،  عمل زشتیبه "

  3:51مزامیر 

." شفا یابیدو برای یکدیگر دعا کنید تا  پس نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید"

   16:5یعقوب 

 طلب بخشش کن .  3

گناهان ما را می آمرزد و  ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، "

   1:9اول یوحنا ." از هر نادرستی پاکمان می سازد 

"زیرا همه گناه کرده اند...اما به فیض او و به واسطۀ آن بهای رهایی که در مسیح عیسی  

  24-23: 3رومیان ." پارسا شمرده می شونداست، به رایگان 

 کند من چه می  عیسی با گناه

 می بخشد   فوری  •

   55:7اشعیا است و بر شما رحم خواهد کرد."  بسیار بخشندهخدا "

 کامالً می بخشد  •

گناهان ما را آمرزید. و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته  همۀاو "

." از میان برداشتو بر صلیب میخکوبش کرده،  باطل کردشده و علیه ما قد علم کرده بود  

   14-13: 2کولسیان 

 مکرر می بخشد  •

   7:25عبرانیان زنده است تا برایشان شفاعت کند."  همیشه)مسیح(..."

 می بخشد   رایگان  •

." ایماو یافته فیضرا به اندازۀ دولت   آمرزش گناهاندر وی به سبب خون او فدیه یعنی "

   7:1افسسیان 

خوشابحال  کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است!  خوشابحال"

  2-1: 32مزامیر ..." خداوند او را مجرم نمی شناسدکسی که 
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 سخنی از اطمینان نجات 


