
 محبت فروتن است
 محبت چيست؟

   4بخش 
 

 4: 13اول قرنتيان ..."  داردنی فروشد و کبر و غرور منمحبت فخر "
 

 فروتنی چيست؟ فروتنی حقير شمردن خود نيست، بلکه به جای فکرکردن دربارۀ خود  

 به دیگران فکر کردن و بجای نفع خود، به نفع دیگری عمل کردن.

 

 " ن و در گفتار، بلکه به راستی و در کردار! بيایيد محبت کنيم، نه به زبا"

 18: 3اول یوحنا 
 

 چهار عادت فروتنی 
 

 يت دهم عادت کنم به ديگران ارجح -1
"یکدیگر را همچون برادران مسيحی، بشدت دوست بدارید. هریک از شما دیگری 

 10: 12روميان را بيشتر از خود احترام کند. " 

 

لبی نکنيد، بلکه با فروتنی دیگران را از خود  هيچ کاری را از سر ِ تکبر یا جاه ط"

بهتر بدانيد. هيچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نيز بيندیشد.  

همان طرز فکر را داشته باشيد که مسيح عيسی داشت: او که همذات با خدا بود...  

تا به   ." مرگ...  خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته... خود را خوار ساخت و 

 8-3: 2فيليپيان 

 

 19: 1یعقوب خشمگين نشوید."   یيد و"بيشتر گوش بدهيد، کمتر سخن بگو

 

 کنم از ديگران بياموزم   عادت  -2

"کسی که کارش مسخره کردن است از نزدیک شدن به افراد دانا خودداری می کند  

 12: 15امثال چون دوست ندارد سرزنش آنها را بشنود."  
 

را نپذیرد به خودش لطمه می زند، ولی هر که آنرا بپذیرد  دانایی   "کسی که تأدیب

 32: 15امثال کسب می کند."  
 

 10: 13امثال "تکبر باعث نزاع می شود"  

 

"هر که خود را مانند این بچهء کوچک فروتن سازد، در ملکوت خدا بزرگترین  

 4: 18متی خواهد بود." 
 

 کنم اشتباهم را اقرار کنم  عادت  -3

"هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامياب نخواهد شد، اما کسی که آنرا اعتراف کند  

 13:  28امثال و از آن دست بکشد خدا به او رحم خواهد کرد." 
 

یعقوب  "نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایيد و برای هم دعا کنيد تا شفا یابيد." 
5 :16 
 

 ارمکنم نقشه هايم را به خدا بسپ  عادت  -4

 "خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت  

 7-6: 4یعقوب " کند.می 
 

دیم کنيد.باید وسيله ای  "خود را کامأل به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تق 

         13: 6روميان   دست خداوند باشيد تا هدفهای نيکوی او را تحقق بخشيد." ر مفيد د

      

و بگذارید من شما را تعليم دهم، چون من مهربان و فروتن  "یوغ مرا بدوش بکشيد

 29: 11متی هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشيد" 
 

"خداوند به ما فرموده است که از ما چه می خواهد. آنچه او از ما می خواهد این  

   امش را بجا آوریم." است که رحم و انصاف داشته باشيم و با کمال فروتنی احک

 8: 6ميکاه 
 

       ه بی ارزش است توجه کنم، مرا با کالمت احيا کن!" چ"مگذار به آن  دعا:

 37: 119مزمور 
 

"اشخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شد و زندگيشان با صلح و صفا  

    11: 37مزمور توام خواهد بود." 
 

 پيام هفتۀ آینده 

با احترام است محبت  
 کشيش سارو خاچيکيان 


