
 محبت مهربان است
 محبت چيست؟ 

 2 بخش

 4: 13مهربان است..." اول قرنتيان و  "محبت

 سه نوع رفتار با مردم

 پرهيز از مردم  •

يم به اریحا می رفت. در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت کرده،  مردی از اورشل"

ذشت. اما چون  اه می گهمان ر کتک زدند، و نيمه جان رهایش کردند رفتند. از قضا کاهنی از 

   31-30: 10" لوقا . از سمت دیگر جاده رفتچشمش به آن مرد افتاد، راه خود را کج کرد و  

 کنجکاوی بدون عمل  •

آن مرد را دید، راه خود را کج  نيز چون به آنجا رسيد واو  .الوی ای نيز از آنجا می گذشت"

 32: 10" لوقا .از سمت دیگر جاده رفتکرد و  

 چنان رفتار کن که می خواهی با خودت رفتار شود با ديگران •

 33: 10"آنگاه یک سامری آمد وقتی آن مجروح را دید دلش به حال او سوخت" لوقا 

 

 چگونه می توان شخص مهربانتری شد 

 نياز های ديگران را ببين .1

 33: 10دلش به حال او سوخت " لوقا  دید" وقتی آن مجروح را 

 "  باشد، بلکه نفع دیگران را بجوید.هيچ کس در پی نفع خود ن "

 24: 10اول قرنتيان 

"اگر کسی تخم هوی و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد؛ اما  

اگر بذر اعمال نيک روحانی را بکارد، از روح خدا حيات جاودان را  درو خواهد کرد. "   

 8: 6غالطيان  

 حساس بودن به نياز مردم
 ضعيف   1 -2 -3 -4 -5قوی 

 

 با ديگرا ن همدردی کن. 2

 33: 10" وقتی آن مجروح را دید دلش به حال او سوخت " لوقا 

 

"در مشکالت و مسایل یکدیگر شریک باشيد و به این وسيله شریعت مسيح را اجرا کنيد."  

 2: 6غالطيان  

ی می دهد تا ما نيز این  ما را تسلی و قوت قلب می بخشد. بلی او ما را تسل ،زحماتدر "خدا...

 تسلی را به کسانی دهيم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نياز دارند."   

 4: 1دوم قرنتيان 

 همدردی 
 ضعيف  1 -2 -3 -4 -5قوی 

 

 از فرصت استفاده کن تا با مهربانی رفتار کنی  .3

 34: 10"نزدیک رفت و کنارش نشست، زخمهایش را شست و مرهم ماليد و بست."لوقا 

"اگر می توانی به داد کسی که محتاج است برسی  کمک خود را از او دریغ مدار. هرگز به 

 28-27: 3همسایه ات نگو برو فردا بيا اگر همان موقع می توانی به او کمک کنی" امثال  

 

 طالئی  ۀ آي

 خواهيد ديگران برای شما بکنند   پس آنچه می"

 12:  7متی  "شما همان را برای آنان بکنيد 

 

 مهربانی خودجوش 
 ضعيف  1 -2 -3 -4 -5قوی 

 

 بپرداز م باشد،الز که بهايی هر .4

. روز بعد  پرستاری کردبرد و از او  کاروانسراییو به   گذاشت"سپس او را بر االغ خود 

کن و اگر بيشتر از این خرج   پرستاری مرد گفت: از اینداد و  کاروانسرابه صاحب  دو دینار 

 35-34: 10د! " لوقا داخواهم  چون برگردم به تو، ردیک 

و   درخشيد  خواهد  تاریکی  در  شما  نور  آنگاه  کنيد،  کمک  هستند  تنگنا  در  که  کسانی  "...به 

با    چيزهای  تاریکی اطرافتان مانند روز روشن خواهد شد و من شما را هميشه هدایت نموده 

و   پربار  باغی  مانند  داشت. شما  نگاه خواهم  سالم  قوی و  را  خوب سيرتان خواهم کرد. شما 

 11-10: 58چشمه ای پر آب خواهيد بود." اشعيا  

 17: 11"مرد رحيم به خودش رحم می رساند، اما آدم ستمگر به خودش لطمه می زند" امثال 

 10: 6" غالطيان ه اهل بيت ایمانپس تا فرصت داریم به همه نيکی کنيم به ویژه ب "

 

 :  پيام هفتۀ آینده

 محبت حسادت نمی کند 

 کشسش سارو خاچیکیان 


