دوستان برای ابدیت
پلهای روابط
بخش 1
«ما به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی
برخورداریم ،در خدا نیز فخر میکنیم ».رومیان 11:5
«اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و
دوم قرنتیان 18:5
خدمت آشتی را به ما سپرده استّ ».

چگونه میتوان پلی ساخت برای ارتباط با بی ایمانان
اولین قدم را تو بردار
«با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند».

محبت خدا را در عمل نشان ده
«...از خدا سرمشق بگیرید .و با محبت رفتار کنید ،چنان که مسیح هم
ما را محبت کرد »...افسسیان 2-1 :5
«فرزندان ،بیایید محبت کنیم ،نه به زبان و در گفتار ،بلکه به راستی و
اول یوحنا 18:3
در کردار!» ّ
«شدت عالقۀ ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها
انجیل خدا را به شما برسانیم ،بلکه از جان خود نیز در راه شما
اول تسالونیکیان 8:2
بگذریم ،چندان که ما را عزیز گشته بودیدّ ».

به احساسات و ترس مردم اهمیت بده
«هر یک از ما باید همسایۀ خود را خشنود سازد ،در آنچه برای او
نیکو باشد و باعث بنایش شود ».رومیان 2:15

بگذار خدا تو را به کار برد
« ...نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید .در آن زمان آنچه باید
بگویید به شما عطا خواهد شد .زیرا گوینده شما نیستید ،بلکه روح ِ
پدر شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت ».متی 20-19 :10

لوقا 31:6

سهم من چیست؟
نقاب به صورتت نزن
«رفتارمان در دنیا و بخصوص نسبت به شما ،با قدّوسیت و صداقت
دوم قرنتیان 12:1
خدایی همراه بوده استّ ».

موضوع مشترکی پیدا کن
«همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم».

اول قرنتیان 22:9
ّ

« ...این را هدف قرار دادهایم که او را خشنود سازیم .زیرا همۀ ما باید در
برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم ...پس میکوشیم مردمان را مجاب کنیم.
زیرا محبت مسیح بر ما حکمفرماست ،چون یقین داریم که یک تن به خاطر
دوم قرنتیان 14 ، 11-9 :5
همه مردّ ».
پیام هفتۀ آینده

پلی بسازیم در روابط زناشویی
از کشیش سارو خاچیکیان

