
 بیند میآنان را که خداوند ببینیم مردم را همانگونه 
 با چشمان خداوند نگريستن

 2بخش 

 

           "شناسد، زيرا خدا محبت است.کند، خدا را نمیکسی که محبت نمی"

 8: 4اول يوحنا 

 

 " آگوستين شويم که نيستيم آن تا ،شدک  هستيم می را که محبت آن"

 

داد. در آنجا زنی م خدا را تعليم میگاه  کاليک روز شنبه عيسی در عبادت"

ور داشت که مدت هجده سال، روح پليدی او را عليل ساخته بود، ضح

توانست راست بايستد. وقتی که پشتش خميده شده، بهيچ وجه نمیبطوري

افته ای! در همان عيسی او را ديد فرمود: ای زن، تو از اين مرض شفا ي

خود را بر او گذاشت. بالفاصله آن زن شفا گفت، دستهای حال که آنرا می

 13-10: 13" لوقا يافت و راست ايستاد و شروع به ستايش خدا نمود. 

 

  نگاه کناطراف خود  به .1
زيرا مشکالت فراوان داشتند و دل او به شدت برای مردم می سوخت، "

دانستند به کجا بروند و از چه کسی کمک بخواهند. آنها مانند گوسفندانی نمی

 36: 9" متی بی چوپان بودند.

 

 ريسک کن .2
اگر فقط آنانی را که شما را دوست دارند، محبت کنيد، چه برتری بر "

کنند. اگر فقط با دوستان خود ت داريد، زيرا ايشان نيز چنين میمردمان پس

            "کنند.ی داريد، زيرا اينان نيز چنين میدوستی کنيد، با کافران چه فرق

 47-46: 5متی 

 

عشق مسيح سراسر وجود و هستيمان را تسخير کرده است. و چون ايمان "

ما فدا کرد، به اين نيز ايمان داريم  ۀيم که مسيح جان خود را در راه همدار

                      "که ما هم نسبت به زندگی گناه آلود گذشته خود، مرده ايم.

 14: 5دوم قرنتيان 

 

 

 

 

 ديک شو و کمکشان کنبه مردم نز .3
نسبت به هم مهربان ودلسوز باشيد و يکديگر را ببخشيد، همانطور که خدا "

 "نيز شما را بخاطر مسيح بخشيده است.

   32: 4افسسيان 

  

 او را ديد 
 با او صحبت کرد 

 دست خود را بر او گذاشت 

 

 انتظار داشته باش مورد انتقاد قراربگيری .4
گوييد که شخصی است پرخور و شم مینوخورم و میمن که می ۀدربار"

 34: 7" لوقا انين گناهکارشميگسار و همن

 

 فرصت را درياب .5
بايد در عمل نيز ا نبايد فقط زبانی باشد، بلکه میای فرزندان من محبت م"

 18: 3" اول يوحنا آنرا نشان دهيم.

 

خداوند محبت شما را چنان فزونی بخشد که بتوانيد يکديگر و ديگران را "

                  " کنيم.محبت می ا شما رامانگونه که مدت محبت کنيد، هبش

 12: 3اول تسالونيکيان 

 

 آينده ۀپيام جلس

 "در مشکالت چگونه هدف خدا را ببینم؟"
 کشيش سارو خاچيکيان


