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محبت مهرابن است

•خوش آمد گویی  5 :دقیقه

بــا نوجوانــان ،گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید .اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نــو ایمــان یــا مهمــان بــرای اولیــن بــار
در ایــن جمــع حضــور داشــت ،خوشــامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود .بطــور مثــال شــخص جدیــد را بــه نــام در جمــع معرفــی
کنیــد و از نوجوانــان نیــز بخواهیــد تــا خــود را یــک بــه یــک معرفــی کننــد و یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد خودشــان بــا
ســایرین در میــان بگذارنــد .بطــور مثــال:

نازنین هستم و ورزش را خیلی دوست دارم.

•گپ و گفت خودمانی 15 :دقیقه
مــی توانیــد ازیــک نوجــوان درخواســت کنیــد تــا درس هفتــه گذشــته را بطــور خالصــه در  ۳دقیقــه بــا جمــع در میــان بگــذارد.
هــدف از ایــن بخــش ،مــروری بــر جلســه قبــل و همینطــور بــاال بــردن اعتمــاد بنفــس نوجوانــان در صحبــت کــردن درمیــان جمــع
میباشــد و بــه مربــی نوجوانــان در شــناخت عطایــای آنهــا نیــز کمــک میکنــد.

•حدس زدن موضوع تعلیم 10 :دقیقه
•دیدن فیلم (مهربانی رمز خوشبختی)

•از یکدیگر بشنویم ۱۰-۵ :دقیقه
سواالت زیر در مشارکت از نوجوانان پرسیده شود.
 -1خصوصیات یک شخص مهربان را توصیف کنید یا (به چه کسی مهربان می گویند)؟
 -2آیا شما فرد مهربانی هستید؟ چرا؟
 -3مهربان ترین شخص زندگی شما کیست و چرا؟
 -4چه رابطه ای بین مهربانی و محبت وجود دارد؟

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
محبت خصوصیات بسیاری دارد.
در تعلیم هفته قبل آموختیم که محبت خدا پایدار است و صبر و بردباری از ویژگی های محبت خدا ست.
در ایــن هفتــه خواهیــم آموخــت کــه مهربانــی و شــفقت نیــز یکــی دیگــر از خصوصیــات محبــت اســت کــه در کالم خــدا بــه آن

اشــاره شــده اســت.
اول قرنتیان 4:13

(محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمیبرد؛ محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد).
امــروز بــا درک عمیــق از ایــن محبــت کــه خداونــد بواســطه عیســی مســیح بــه مــا بخشــید ,بیاموزیــم کــه چطــور میتوانیــم مهربــان

باشیم.
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مهربانی چیست؟ و یا شخص مهربان کیست؟

مهربانی یعنی ،اهمیت دادن به دیگران و در اولویت قرار دادن آنها نسبت به خود.

مهربانی صرفا یک احساس نیست ،بلکه یک منش و یک رفتار است که از قلبی شفیق و دلسوز میجوشد.
مهربانی یک انتخاب است.

نقطه مقابل مهربانی < >---نامهربانی است.

مهربان

نامهربان

شخص مهربان نرم دل است.

شخص نامهربان سنگ دل ،یا سخت دل است.

شخص مهربان مالیم و نرم خو می باشد.

شخص نامهربان خشن و تندخو می باشد.

شخص مهربان در کنار مردم است

شخص نامهربان مقابل مردم می ایستد

و آنها را حمایت میکند.

و با آنها درجنگ و ستیز است .

در حضور شخص مهربان احساس رضایت و امنیت
میکینم.

اما در حضور شخص نامهربان احساس نا آرامی وعدم
امنیت میکنیم.

با توجه به این حقایق چه نمره ای از  0تا  10به خودتان میدهید ؟
امتیازهایی که به خود داده اید بخاطر کدام نکات مثبت بود؟
کمــک کــردن بــه دیگــران واقعــا لــذت بخــش اســت و هرچــه بیشــتر ایــن کار را انجــام میدهیــم خودمــان بــه افــراد شــادتری تبدیــل
مــی شــویم .چقــدر بیشــتر ایــن امــر باعــث شــادی و خشــنودی پــدر میشــود.
آیا این عالی نیست ؟؟؟
بیایید باهم تالش کنیم ،تا در زندگی دیگران برکت باشیم.
شخصی از همسرش پرسید :آیا به نظرتو من شخصی مهربان هستم؟
همســرش در پاســخ بــه او گفــت :البتــه کــه تــو شــخصی مهربــان هســتی ،ولــی روح القــدس درون تــو خیلــی مهربانتــر اســت و مــن

بــاور دارم تــو مــی توانــی مهربانتــر از ایــن باشــی.

و خدا به همه فرزندان خود این هدیه ( مهربانی) را بخشیده است.
ما چطور میتوانیم مهربانتر باشیم ؟
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چهار کلید برای تقویت و پرورش دیدگاهی مهربانانه تر:
کلید اول :خالصانه برای دیگران اهمیت قائل شویم.

nd

بایــد خالصانــه بــه نیازهــای دیگــران توجــه کنیــم .اینکــه بهترینهــا را بــرای دیگــران بخواهیــم و بدانیــم آنهــا همــان خواســته هــا,
نیازهــا ,انگیــزه هــا و حتــی همــان ترســهایی را دارنــد کــه خودمــان داریــم.

مهربانی ما را از اسارتها (مانند :تنفر ,نگرشهای منفی ,حسادت و بدبینی) آزاد میکند.
در نهایت نه فقط به انسانها بلکه با تمام مخلوقات جهان مهربان باشیم.

بطــور مثــال :اگــر حیــوان یــا پرنــده مریــض یــا آســیب دیــده ای را در خیابــان دیدیــم یــا شــاهد حیــوان آزاری بودیــم نبایــد بــی
تفــاوت باشــیم و میتوانیــم بــه آن پرنــده یــا حیــوان کمــک کنیــم ،البتــه کــه همــه مــا افــرادی را دیدیــم کــه بــرای حیوانــات خیابانــی
یــا پرنــدگان ،پناهــگاه درســت میکننــد.

کلید دوم :برای کسب منفعت ،مهربانی نکنیم.

مهربانــی روشــی بــرای بــازی دادن دیگــران نیســت .مهربانــی روشــی بــرای سواســتفاده از دیگــران نیســت تــا نیازهایمــان را تامیــن

و یــا افــراد را کنتــرل کنیــم.

تظاهــر بــه اینکــه ،فــردی برایتــان مهــم اســت در حالــی کــه تمــام مــدت احســاس خشــم و یــا تحقیــر نســبت بــه او داریــد ،هرگــز
مهربانــی محســوب نمــی شــود.

کلید سوم :با خودتان مهربان باشید.

اشــتباه برخــی از آدمهــا ایــن اســت کــه بــا دیگــران بــه مهربانــی رفتــار میکننــد اما با خودشــان رفتــار مهربانانه ندارند .ممکن اســت
ایــن حالــت ،بــه دوســت نداشــتن جنبــه هایــی از وجــود خودمــان بازگردد.ایــن دوســت نداشــتن میتوانــد ریشــه در اشــتباهات،

گناهــان و یــا ضعــف جســمی مــا باشــد.اما گاهــی هــم ریشــه اش در عــدم شــناخت مــا از خودمــان اســت.

اگر ما خودمان را محبت کنیم و دوست داشته باشیم ،میتوانیم دیگران را با کیفیت بهتر محبت کنیم.
پس بهتر است با خودمان مهربان باشیم.
کلید چهارم :دایره مهربانی خودمان را گسترش دهیم.
با همه مهربان باشیم نه فقط آنهایی که نیازمند هستند .مهربانی را با ترحم اشتباه نگیرید.
(مثال :فقرا ,بیماران و اقشار ضعیف )

مهربانی کردن به آنها که به ما نزدیکند (خانواده و دوستان نزدیک) کار راحت تری نسبت به مهربانی با دیگران است.
مهربانی کردن به دیگران گاها دشوار است اما ارزش بسیاری دارد.
نکته مهم:
بــرای مهربانــی و محبــت کــردن بهتــر اســت ابتــدا از خانــواده خودمــان شــروع کنیــم ،چــرا کــه مهربانــی بــه اعضــای خانــواده
اهمیــت بســیاری دارد ،در حالیکــه اکثــر اوقــات بــه فراموشــی ســپرده میشــود .مخصوصــا پدرهــا و مادرهــا کــه بســیار بــه محبــت

و مهربانــی مــا نیــاز دارنــد ,همانطــور کــه مــا هــم بــه عشــق و محبــت آنهــا نیــاز داریــم.

بطــور مثــال زبــان عشــق بعضــی از افــراد هدیــه دادن اســت ،پــس میتوانیــم گاهــی اوقــات بــا خریــد یــک هدیــه کوچــک و یــا حتــی

بــا یــک شــاخه گل ،مادرنتــان را خوشــحال کنیــد و از آنهــا بــرای تمــام زحماتشــان تشــکر کنیــد.

و یــا بعضــی از پدرهــا دوســت دارنــد زمانــی کــه از محــل کار خــود بــه خانــه برمیگردنــد از آنهــا اســتقبال شــود و توســط فرزندانشــان

بــه آغــوش کشــیده شــوند و بــا یــک اســتکان چــای و یــا قهــوه پذیرایــی شــوند.
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درک این  4کلید به ما کمک میکند تا هر چه بیشتر دیگران را محبت کنیم و بیشتر به مسیح شبیه شویم.
مثالی از مهربانی و نیکویی در کتاب مقدس:
لوقا باب  10آیه  25تا 37
مثال سامری نیکو یکی از بهترین مثلهای عیسی مسیح است که درباره محبت به خدا و مهربانی به انسانها میباشد.
اگــر خــدا را بــا دل و جــان محبــت میکنیــم ایــن کالم بــه مــا میگویــد کــه هــم نوعــان خودمــان را ،از هــر نــژاد و زبانــی کــه هســتند

بایــد دوســت داشــته باشــیم.

در واقع راه دیگری وجود ندارد.
در ایــن قســمت بــا هــم خواندیــم کــه شــخص فقیهــی کــه خــودش مفســر و صاحــب نظــر بــود بــه نــزد عیســی مســیح رفــت و

خواســت تــا عیســی را بیازمایــد پــس از عیســی پرســید :مــن شــخص دینــداری هســتم ،آیــا بــا ایــن تفاســیر مــن حیــات جــاودان
را هــم خواهــم داشــت؟

عیسی از او پرسید :در تورات چه نوشته شده است؟
آن شــخص کــه تســلط بــر تــورات داشــت گفــت« :خداونــد خــدای خــود را بــا تمامــی دل و جــان و بــا تمامــی قــوت و بــا تمامــی فکــر

خــود محبــت نمــا و همســایه ات را همچــون خویشــتن محبــت کــن».
آن مرد از عیسی پرسید :همسایه من کیست؟؟
مشخص است که در این قسمت مشکلی وجود دارد !!

در واقع محبت کردن به خدا آسانتر است تا مهربانی کردن به انسانها.
الزم به ذکر است که یهودیان در آن زمان ،فقط یک یهودی را بعنوان همسایه خود میپذیرفتند ،نه قوم دیگری را.
بنابراین عیسی با شجاعت ،یک تصویر تازه از همسایه به ما میدهد.
در ادامه شاهد این هستیم که فردی توسط راهزنان مجروح ,زخمی و نیمه جان رها شده است.
در ابتــدا کاهنــی از همــان جــا گــذر میکــرد امــا بــه محــض اینکــه چشــمش بــه ایــن فــرد زخمــی افتــاد راهــش را کــج کــرد و مســیر

خــودش را تغییــر داد.

(کاهن در آن زمان به رهبران مذهبی گفته میشد که مردم را در مراسمات مذهبی هدایت میکردند).
و در ادامــه میبینیــم ،الوی (کــه زیــر دســت کاهنــان بودنــد) ،هــم بــه ماننــد اســتادش بــی تفــاوت راه خــودش را کــج کــرد و مســیر

خــودش را تغییــر داد!!

بایــد صادقانــه بگوییــم کــه امــروزه مــا هــم شــاهد ایــن وقایــع و بــی تفاوتــی از همیــن نــوع هســتیم .زمانــی کــه بــا چنیــن افــرادی
مواجــه میشــیم اولیــن کاری کــه انجــام میدهیــم ایــن اســت کــه بــه پلیــس زنــگ میزنیــم .در واقــع بــا بــی تفاوتــی از کنــار ایــن

مســایل و مردمــی کــه احتیــاج بــه کمــک دارنــد میگذریــم .چــرا؟ چــون تــرس داریــم کــه مبــادا دردســرهایش را متحمــل شــویم.

و اما در نهایت عیسی مسیح ما را به قهرمان داستان میرساند ،که مردی «سامری» بود.
ســامریان قومــی بودنــد کــه ثمــره ازدواج یهودیــان بــا دیگــر امتهــا بودنــد .ســامریان مــورد تنفــر یهودیــان بودنــد و در جامعــه مــورد

قبــول نبودنــد ،یهودیــان آنهــا را نجــس میشــمردند و هیــچ ارتباطــی بــا آنهــا نداشــتند.

عیســی مســیح بــا آمدنــش تبعیــض نــژاد را از میــان برداشــت و امــروز همــه مــا از هــر قــوم و ملتــی بــا هــر رنــگ پوســت و زبانــی

بــا هــم بــرادر و برابــر هســتیم.
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آن مــرد ســامری بــر تمــام ترســهایش غلبــه کــرد و دلــش بــه حــال آن شــخص بســوخت .او بــه ماننــد دلــی کــه خــدا نســبت بــه مــا
دارد ،بــا محبــت وارد عمــل شــد و زخمهــای او را شســت و پانســمان کــرد.

امروز چه کسانی در اطرافتان زخمی هستند و نیاز دارند تا ما به آنها کمک کنیم و بر زخمهایشان مرهم بگذاریم؟
به آنها فکر کنید
خدا از ما میخواهد که ما هم مانند سامری نیکو ،مهربان باشیم و محبتمان را در عمل به دیگران نشان دهیم.
یوحنا باب  ۳آیه۱۶
خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد تــا هــر کــه بــه او ایمــان آوَرَد هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان

یابــد.

خــدا میتوانســت زبانــی بــه مــا بگویــد کــه مــا را دوســت دارد و زبانــی مــا را محبــت کنــد ولــی در ایــن آیــه مــا شــاهد هســتیم کــه

چطــور خــدا یــک قــدم عملــی برداشــت.

او به زمین آمد ،انسان شد ،بر روی صلیب رفت و دردهای ما را متحمل شد تا ما را نجات بدهد.
بنابراین ما باید یاد بگیریم :مهربانی یعنی دهندگی ،مهربانی یعنی بخشش ،یعنی کاری را در عمل انجام دادن.
اگــر کســی گفــت تــو را دوســت دارد ،بایــد دیــد آیــا در ایــن دوســت داشــتن عملــی از او ســر میزنــد یــا صرفــآ ابــراز احساســات
زبانــی اســت.

در پایــان میبینیــم کــه مــرد ســامری فــرد مجــروح را ســوار االغ کــرد و خــودش پیــاده رفــت و او را بــه کاروانســرا بــرد .تمــام هزینــه

هــا را پرداخــت کــرد و حتــی حاضــر بــه پرداخــت هزینــه بیشــتر هــم شــد.

این دقیقا همان کاری است که خداوند در حق ما انجام داده و خواهد داد.
او زخمهــای مــا را درمــان کــرد .بهــای گناهــان مــا را پرداخــت کــرد و بــه واســطه زخمهــای او بــر روی صلیــب مــا شــفا یافتــه ایــم .نــه
یکبــار بلکــه در تمــام دوران زندگــی مــا ،او متحمــل دردهــای ماســت .او همیشــه حاضــر اســت و ایــن کار را انجــام خواهــد داد.

اول یوحنا باب  ۴آیه ۱۹
ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.
با توجه به این تعلیم عالی از عیسی مسیح:
االن میتوانید متوجه شوید ،چه رابطه ای بین مهربانی و محبت وجود دارد (.سوال  ۴از یکدیگر میشنویم)

•تعمق در تعلیم و جمله طالیی 5 :الی 7دقیقه
مســئول جلســه از نوجوانــان بخواهــد چنــد دقیقــه ای بــر روی تعلیــم داده شــده تعمــق و فکــر کننــد و یــک جملــه یــا یــک آیــه کــه

بــرای آنهــا از همــه قســمتها پــر رنــگ تــر بــود را در قالــب یــک جملــه طالیــی بــا یکدیگــر در میــان بگذارنــد.

•آیه کلیدی برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
افسسیان باب  ۴آیه ۳۲
با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همانگونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است ،شما نیز یکدیگر را ببخشایید.
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•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانــان بخواهیــد ،کــه در ایــن هفتــه بــا درک عمیــق ایــن محبــت و الگویــی کــه عیســی مســیح بــه مــا داد تمریــن کننــد کــه

چطــور مهربانتــر شــوند.

 با تمرکز به آن  ۴کلید ضعف خود را پیدا کنند و با دعا و کمک روح القدس ،آن را به قوت تبدیل کنند. هــر روز صبــح بــا هــدف محبــت کــردن یــک نفــر روز خــود را آغــاز کنند(.پیــدا کــردن یــک دلیــل بــرای مهربــان بــودن بــا دیگــران واعضــای خانــواده میتوانــد تمــام زیبایــی هــای زندگــی را بــه شــما یــادآور شــود).

 از یک شخص از اعضای خانواده خود در هفته آینده تشکر کنند.(این عمل می تواند تاثیر عمیق و ماندگاری بر روابط شما در خانواده بگذارد).

•بازی ۱۵-۱۰ :دقیقه
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•دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه
سرود :1سلطان قلبم تویی عیسی
سرود :2وقتی دل شکسته گرانبار
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