
ن کسانن که خدا به ما داده است  دوست داشت 

  "حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همان طور که 

   12:15  م." یوحنامن شما را دوست داشت 

"محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و  

محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست،  نیست.   رتکب

کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی  خشمگین نمی شود و 

  نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در  خوشحال

    همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است 

      7-4: 13و هر باری را تحمل می کند." اول قرنتیان 

 همرست را دوست داشته باش  -۱

تان با همسرتان همیشه با  و شما نیز ای شوهران، باید رفتار"

مالحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با  

شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار  

  8:3، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود." اول پطرس کنید

            "به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. 

ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت  

     می کنید، زیرا همان طوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود  

   صاً نجات دهندۀ آن است، شوهر نیز سر زن خود می باشد و شخ

می باشد. و چنانکه کلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد  

   24-21: 5افسسیان  خود اطاعت کنند."  باید از شوهرهای

 

 

 

 

 

 ات را دوست داشته باشخانواده -۲

  "ای فرزندان، وظیفۀ هر مسیحی این است که از والدین 

خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این  

است:»پدر و مادر خود را احترام کن.« و وعدۀ آن این  

       زمین طوالنی شود.«بود:»تا کامیاب گردی و عمرت در 

و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه  

           آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید." 

 4-1: 6افسسیان 

 ات را دوست داشته باشهمسایه -۳

هیچ چیز به کسی مقروض نباشید، به جز محبت به  "

  ت را بجا یکدیگر. کسی که دیگران را محبت کند، شریع

آورده است. همۀ احکام خدا: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن،  

    طمع مورز، و هر حکم دیگر در این حکم است که 

»همسایه ات را مانند جان خود دوست بدار،« خالصه شده 

     . کسی که همسایۀ خود را دوست دارد، به او بدی است

  نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است."  

   10-8: 13رومیان 

 

 


