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 حفظ روابط کار سختی است -

با يکديگر روابط داشته خداوند ما را خلق کرد تا  -

 باشيم

 

 : __________________________ نام)ها(
 

 

 

 روابط بياموزيم  مسيح درس از

 ميمی از طريق خدمت صروابط عميق و 

   چشم داشتون  خدمت بد -1

بر زمين   عيسی می دانست که اين آخرين شب عمر او"

.  است و بزودی نزد خدای پدر به آسمان باز خواهد گشت

بخاطر محبت زيادی که به شاگردان خود داشت. از سر  

ای به کمر بست و به شستن پايهای  شام برخواست...حوله 

شاگردان و خشک کردن آنها با حوله پرداخت...من به  

   " سرمشقی دادم تا شما نيز همينطور رفتار کنيد.شما 

 15،  5، 4 ،1: 13 يوحنا

 

 

  انهدلسوزخدمت  -2

عيسی نسبت به مريم و مرتا و ايلعازر لطف خاصی  "

داشت...عيسی بطور واضح فرمود ايلعازر مرده  

 44-1: 11يوحنا  عيسی گريست" است...

 

 خدمت صادقانه -3

سپس با لحنی  عيسی برگشت و نگاهی به شاگردان کرد، "

دور شو از من ای شيطان! تو با ديد  تند به پطرس فرمود:  

"  انسانی به اين موضوع نگاه می کنی. نه با ديد خدايی

 33: 8مرقس 

 

من حاظرم با تو به زندان بروم،   ،شمعون گفت: خداوندا"

فردا   حتی با تو بميرم. عيسی فرمود: پطرس بدان که تا

صبح، پيش از بانگ خروس سه بار مرا انکار نموده،  

 34-33: 22" لوقا خواهی گفت که مرا نمی شناسی.

 

خدای توست ، با تمام   عيسی جواب داد: خداوند را که"

قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. اين اولين و  

مهمترين دستور خداست. دومين دستور مهم نيز مانند  

هء خود را دوست بدار، به همان اندازه  ايساولی است: هم

که خود را دوست می داری. تمام احکام خدا و گفتار انبيا  

شود و اگر شما اين دو را  در اين دو حکم خالصه می

 " انجام دهيد در واقع همه را انجام داده ايد.

 40-37: 22متی 


