
 در زندگی مهمترين چيز

 محبت چيست؟ 

  1بخش 

خود محصول فراوانی بدست آورد، بطوری که تمام انبارهايش   ۀ"شخصی ثروتمند از مزرع

پر شد، اما هنوز مقدار زيادی غله باقی مانده بود. پس از تفکر بسيار ، باالخره با خود گفت:  

جای کافی برای محصول خود   انبارهايم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا

داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت: ای مرد خوشبخت، تو برای چندين سال، محصول  

فراوان ذخيره کرده ای! حاال ديگر راحت باش و به عيش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما 

دوخته ای به خدا به او فرمود: ای نادان همين امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی که ان

چه کسی خواهد رسيد؟ بلی نادان است هر که در اين دنيا مال و ثروت جمع کند، اما توشه ای 

 21-16: 12لوقا   برای آخرت نيندوزد!"

"برای ما که از مسيح حيات جاودانی يافته ايم...مهم آنست که ايمانی داشته باشيم که از آن  

 6: 5غالطيان محبت بجوشد" 

 گی نکنم... اگر با محبت زند

 هر چه سخن گويم بيهوده است  -1 

 شم، زبانهايی که هيچگاه  "اگر عطای سخن گفتن به زبانهای مردم و فرشتگان را داشته با 

ام، اما در وجود خود نسبت به انسانها محبت نداشته باشم همچون تبلی توخالی و   نياموخته

 1: 13اول قرنتيان سنجی پر سروصدا خواهم بود." 

 بدانم بيهوده است  هر چه  -2

"اگر عطای نبوت داشته باشم و از رويدادهای آينده آگاه باشم و همه چيز را دربارهء هر 

ده ای به ايشان خواهم  چيز و هر کس بدانم، اما انسانها را دوست نداشته باشم چه فاي

 2:  13اول قرنتيان  رساند..."

 هر چقدر ايمان داشته باشم بيهوده است  -3

نان ايمانی داشته باشم که به فرمان من کوهها جابجا گردند، اما انسانها را  "...يا اگر چ

 2: 13اول قرنتيان دوست نداشته باشم، باز هيچ ارزشی نخواهم داشت." 

 هر چقدر ببخشم بيهوده است  -4

"اگر تمام اموال خود را به فقرا ببخشم...اما نسبت به انسانها محبتی نداشته باشم، تمام  

 3: 13اول قرنتيان فداکاريهايم بيهوده خواهد بود " 

 هر چقدر موفقيت داشته باشم بيهوده است  -5

"... و بخاطر اعالم پيغام انجيل زنده زنده در ميان شعله های آتش سوزانده شوم، اما 

 3:  13اول قرن  به انسانها محبتی نداشته باشم، تمام فداکاريهايم بيهوده خواهد بود" نسبت  

 محبت چيست ؟ 

 محبت يک فرمان است  •

"اگر خدا را دوست داريم، بايد حکم او را نيز اطاعت کنيم؛ و حکم او از ابتدا اين بوده  

 6: 1دوم يوحنا است که به يکديگر محبت نماييم." 

 محبت يک انتخاب است  •

 1: 14اول قرنتيان "پس محبت را مهمترين هدف زندگی خود بدانيد..."  

 محبت يک عمل است  •

اول يوحنا  "محبت ما نبايد فقط زبانی باشد، بلکه می بايد در عمل نيز آنرا نشان دهيم." 
3 :18 

 محبت يک تعهد است  •

خدا در  زندگی می کند و "...خدا محبت است! و هر که با محبت زندگی می کند با خدا 

 16: 4اول يوحنا اوست."  وجود

 م داشته باشچگونه زندگی با محبت  

 کند و بالغ چگونه عمل می واقعی ببين محبت  -1

 آغاز کن ن که بايد محبت کنیردن اييادآوری ک اب ت راروز -2

 حفظ کن آنچه کالم خدا درمورد محبت می گويد از -3

 رفتار محبت آميز را تمرين کن -4

 مند شو همياری آنان بهره بامحبت در تماس باش و از با افراد  -5

نسبت به ديگران پر از محبت باشيد در اين زمينه مسيح الگوی شما باشد، که آنقدر ما  "

قربانی، به خدا تقديم کرد تا گناهانمان را پاک  ۀا دوست داشت که خود را مانند برر

ح نسبت به ما، همچون عطری سازد، خدا نيز از اين قربانی خشنود شد، زيرا محبت مسي

 2:  5افسسيان  خوشبو بود." 

اينها بزرگتر محبت  ۀ: ايمان، اميد و محبت، اما از همماند"پس سه چيز هميشه باقی خواهد 

 13: 13اول قرنتيان است." 
 

 پيام هفتۀ آينده 

 »محبت مهربان است«
 کشيش سارو خاچيکيان


