
 محبت حسادت نمی کند
 محبت چيست؟

 3بخش 

 

 4:  13اول قرنتيان  ..." محبت حسد نمی برد "

 حسادت یعنی چشم دیدن برکت خدا به دیگران را نداشتن و نا شکری  

 از برکتی که خدا به ما داده است.

 ... باشد"هر جا حسد و جاه طلبی 

 16: 3يعقوب " کردار ِ زشت نيز خواهد بود.هر گونه در آنجا 
 

 پادزهر حسادت 
 

 ( 20متی مثال عيسی در بارۀ کارگران تاکستان )
  

 خود را با ديگران مقايسه نکن -1
 

کارگرانی که در حدود ساعت یازدهم به سر ِ کار آمده بودند، هر کدام یک  "

...کارگرانی که اول از همه مشغول به کار شدند انتظار داشتند  دینار گرفتند. 

 10-9: 20متی د..." بيشتر از دیگران مزد بگيرن 
 

 از برکاتی که خداوند به ديگران داده لذت ببر -2
 

"چون نوبت به کسانی رسيد که پيش از همه آمده بودند، گمان کردند که بيش  

از دیگران خواهند گرفت.اما به هر یک از آنان نيز یک دینار پرداخت 

یا حق  شد.چون مزد خود را گرفتند لب به شکایت گشوده...او نيز گفت: آ

 15و 11-10:  20متی  " ندارم با پول خود آنچه می خواهم بکنم؟  
 

 15:  12روميان ..." با کسانی که شادمانند، شادی کنيد "
 

 به آنچه که داری قانع باش  -3
 

چه داری که به تو بخشيده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشيده شده است، پس  "

 چرا فخر می کنی که گویی چنين نيست؟ گویی شما هم اکنون به هر آنچه  

 8-7: 4اول قرنتيان   ." می خواستيد، رسيده اید 

 

 وقتی زندگی غير منصفانه است به خداوند اعتماد کن  -4
 

عت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز  اینان که آخر آمدند فقط یک سا"

 12: 20متی  ." زیر آفتاب سوزان زحمت کشيدیم، برابر ساختی
 

قرار ما یک دینار   م. مگر ه ابه تو ظلمی نکرد  من  دوست،ای  باغ: "مالک

من می خواهم به این آخری مانند تو مزد دهم. آیا حق ندارم با پول  . ..؟ نبود 

 15-13:  20متی  ؟" نم خود آنچه می خواهم بک 
 

 به هدفی که خدا برای زندگی ات دارد چشم بدوز  -5
 

 14: 20متی خود را بگير و برو "  حق"... پس 
 

 1:12عبرانيان  "...با صبر و شکيبایی در این ميدان بسوی هدف بدویم." 
 

"حتی پيش از آنکه من بوجود بيایم تو مرا دیده بودی. پيش از آنکه روزهای  

 از شود تو همهء آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی."  زندگی من آغ 

 16: 139  رمزمو
 

هر که می خواهد در ميان  ...پس، آخرینها اولين خواهند شد و اولينها آخرین!"

 26و 16:  20متی ." شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود 

 پيام هفتۀ آینده:  

 فروتن است محبت  

 کشسش سارو خاچيکيان


