
 توان در بهترين تيم بازی کرد می  چگونه
 مانند یک قهرمان زندگی کن 

   3بخش 

یشان را از مشقتشان اجرت نيکو  "دو از یک بهتراند چونکه ا

يد.  فتند یکی از آنها رفيق خود را خواهد برخيزانباشد. زیرا اگر بيمی 

فتد یکی نباشد که او را بر خيزاند، و  لکن وای بر آن یکی که چون بي

دو نفر نيز بخوابند گرم خواهند شد. اما یک نفر چگونه گرم شود.  اگر 

و اگر کسی بر یکی از ایشان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند  

 12-9: 4شود." جامعه و ریسمان سه ال بزودی گسيخته نمی نمود. 

 20: 13"با حکيمان رفتار کن و حکيم خواهی شد." امثال 

 که... ت اسبهترین تيم شامل کسانی 

 شوند  ت تو می باعث پيشرف   -1
چنين مرد روی دوست خود را تيز  کند، هم"آهن آهن را تيز می 

 17: 27سازد." امثال می 

 برای جان تو ارزش قاعلند   -2
"نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنيد و برای یکدیگر دعا کنيد تا 

 16: 5شفا یابيد." یعقوب  

 نند ک کسانی که تو را تشويق می   -3
یکدیگر را بنمائيم تا به محبت و اعمال نيکو ترغيب    ۀ"و مالحض

 24: 10نمائيم." عبرانيان 

ت کنيد ماداميکه امروز خوانده "بلکه هر روزه  همدیگر را نصيح

               شود مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد." می 

 13: 3عبرانيان 

 چگونه می توان بهترین تيم را تشکيل داد 

 بپذير که به چنين تيم نياز داری  -1
را قسم داد  "یوناتان بار دیگر به سبب محبتی که به او داشت داود 

داشت." داشت چنانکه جان خود را دوست می ی زیراکه او را دوست م 

 17: 20اول سموئيل  

 

 

 ديد خود را وسيع کن  -2
 ." آید، اماحکمت با فروتنان استبا تکبر، شرمساری می "

 2: 11امثال

 رابطه ای را که داری عميقتر کن   -3
"...محبت بيریا باشد از بدی نفرت کنيد و به نيکویی بپيوندید. با 

محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بيشتر از  

 10-9: 12خود اکرام بنماید." روميان 

 را تشکيل بده تيم   دوست خوببا چند   -4
کند، اما دوستی دارد خویشتنرا هالک می که دوستان بسيار ی "کس 

 24: 18هست که از برادر چسپنده تر ميباشد." امثال 

 نشان بده محبت خدا را در اين رابطه    -5
باید یکدیگر را محبت  با ما چنين محبت نمود ما نيز می  "اگر خدا

 11:  4نمایيم." اول یوحنا 

 ت بنمایيم زیرا که محبت از خداست.""یکدیگر را محب

 7:  4اول یوحنا 
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