پلی بسازیم در روابطمان با خانوادۀ خود
پلهای روابط
بخش 6

میخواهم پلی بسازم بین خودم و .---------------------------
 .1این را در اولویت قرار ده
"« ای استاد ،بزرگترین حکم شریعت کدام است؟» عیسی پاسخ داد:
«خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر
دومین حکم نیز
خود محبت نما ».این نخستین و بزرگترین حکم استّ .
همچون حکم نخستین ،مهم است« :همسایهات را همچون خویشتن
محبت نما "».متی 39-36 :22
"زیرا اگر کسی خویشتن را فرد برجستهای پندارد ،در حالی که بواقع
کسی نباشد ،خود را فریب میدهد ".غالطیان 3:6
"اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود
اول تیموتاوس 8:5
نباشد منکر ایمان است و پست تر از بی ایمانّ ".
همه چیز به ترتیب در اولویت قرار میگیرد وقتی که

سر ِ جاه طلبی و تکبّر نکنید ،بلکه با فروتنی
"هیچ کاری را از َ
دیگران را از خود بهتر بدانید ".فیلیپیان 3:2
"ای پدران ،فرزندان خود را خشمگین مسازید ،بلکه آنان را با تعلیم و
تربیت خداوند بزرگ کنید ".افسسیان 4:6

 .3هرگز نومید نشو و دست از کار برندار
"محبت با همه چیز مدارا میکند ،همواره ایمان دارد ،همیشه امیدوار
اول قرنتیان 7:13
است و در همه حال پایداری میکندّ ".
"عیسی برای شاگردان َمثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند
و هرگز دلسرد نشوند ".لوقا 1:18
"لذا از انجام کار نیک خسته نشویم ،زیرا اگر دست از کار برنداریم،
در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد ".غالطیان 9:6

 .4بگذار خدا تو را محبت کند
"نزد من کی خواهی آمد؟ در خانۀ خویش با دلی راست سلوک خواهم
کرد ".مزامیر2:101
"ما محبت میکنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد".

اول یوحنا 19:4
ّ

• برنامه ریزی کنم

"با محبت رفتار کنید ،چنان که مسیح هم ما را محبت کرد ،و جان خود
را همچون قربانی و هدیهای عطرآگین در راه ما به خدا تقدیم نمود".

• انجام دهم

" ...نه چیزهای حال و نه آینده ،نه هیچ قدرتی ،قادر نخواهد بود ما را
از محبت خدا جدا سازد ".رومیان 39-38 :8

• زمان بندی کنم

افسسیان 2:5

 .2از چیزهای کوچک شروع کن
"محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمیبرد؛ محبت فخر
نمیفروشد و کبر و غرور ندارد .رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود
را نمیجوید؛ به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد".

اول قرنتیان 5-4 :13
ّ

"بی آنکه سخنی بر زبان آورید ،در اثر رفتار شما جذب شوند".

اول پطرس 1:3
ّ

پیام هفتۀ آینده

چگونه از حسادت آزاد شویم
کشیش سارو خاچیکیان

