
 محبت با احترام است
 محبت چيست؟

   5 بخش 

 
 "کسی که محبت دارد به ديگران بدی نمی کند، خودخواه نيست." 

 5:13اول قرنتيان 
 

 17: 2اول پطرس "به همه احترام کنيد، ايمانداران را دوست بداريد..."

 

 حرمت قائل شدن. ارزش و ديگران  رایبا اعمال خود ب :احترام يعنی
 

خود دعوت کرد.   ۀان عيسی را برای صرف غذا به خان سي"روزی يکی از فري 

عيسی نيز دعوت او را پذيرفت و به خانه او رفت. وقتی سر سفره نشسته بودند،  

زنی بدکاره که شنيده بود عيسی در آن خانه است. شيشه ای نفيس پر از عطر  

گرانبها برداشت، و وارد شد و پشت سر عيسی نزد پايهايش نشست و شروع به 

يستن کرد. قطره های  اشک او روی پايهای عيسی می چکيد و او با موهای سر  گر

خود آنها را پاک می کرد. سپس پايهای عيسی را بوسيد و روی آنها عطر ريخت.  

صاحب خانه يعنی آن فريسی وقتی اين وضع را مشاهده نمود و آن زن را شناخت  

توجه می شد که اين زن گناهکار  م ا  خدا بود، يقين ۀ با خود گفت: اگر اين مرد فرستاد 

 48-36: 7لوقا و ناپاک است... "  

 

 احترام چهار نشانۀ 

 

 .گفتن باز ايست و گوش بدهاز سخن اولين نشانه: 

 
هر بار که او اطاعت همگی شما را به ياد می آَوَرد و اين را که چگونه    ..."تيطوس

 "  ی شود. با ترس و لرز او را پذيرفتيد، دلبستگی اش به شما بيشتر م

 15: 7دوم قرنتيان 

 

 به وعده هايت عمل کن  دومين نشانه: 
 

"کسی که دم از بخشندگی خود می زند ولی چيزی به کسی نمی بخشد مانند ابر و  

 14: 25امثال بادی است که باران نمی دهد." 

 

 37: 5متی " ."فقط بگو "بله" يا "نه". همين کافی است

 

 "حکمت و بصيرت...به تو زندگی و عزت خواهند بخشيد." 

   22-21: 3امثال 
 

 خدمت کن خود بگذر و به ديگران    حقاز سومين نشانه: 
 

 "با کمال ميل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم..." 

 15: 12دوم قرنتيان 
 

نام مرا بی    "خداوند می فرمايد...اگر من پدر شما هستم احترام من کجاست؟ شما

 8-6:  1مالکی حرمت کرده ايد." 

 

به ديگران وقت بده تا آنها را  سرعت را کم کن و  چهارمين نشانه: 

 می بيند خدا همانطور ببينی که                
 

"با شادی با يکديگر همکاری نماييد، هيچ کاری را برای خود نمايی نکنيد؛ سعی 

نيد، بلکه در جمع اشخاص عادی  نکنيد فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت ک

 16: 12روميان نيز خوش باشيد. خود را از ديگران داناتر نشماريد." 
 

نسبت به يکديگر بردبار باشيد و به سبب محبتی که به   ، "فروتن و مهربان باشيد

   2:4افسسيانهم داريد از خطا ها و اشتباهات يکديگر چشم پوشی نماييد." 

 

 به ياد آور...  وقتی به مردم نگاه می کنی
 

 هنگامی که مسيح بر روی صليب بود، آنها در قلب او جای داشتند. 
 

 آيا تو مردم را چنين می بينی؟  
 

   

 پيام هفتۀ آينده 

 محبت صبور است
 کشيش سارو خاچيکيان


