
 سخنی از محبت 
 

 هفت گفتار از صلیب 

 3بخش 

 

زن کلوپاس و  او و خواهِر مادرش، و نیز مریم نزدیک صلیب عیسی، مادر "

مریم مجدلیه ایستاده بودند. چون عیسی مادرش و آن شاگردی را که دوست  

«. بانو، اینک پسرت می داشت در کنار او ایستاده دید، به مادر خود گفت: » 

او را به .« از آن ساعت، آن شاگرد، اینک مادرت: » سپس به آن شاگرد گفت

 27-25: 19یوحنا برد."   خانۀ خود
 

 ی داشتن محبتی همچون عیسی باید... ا بر
 

 به فکر خانواده ام باشم -1
 

 با مراقبت کردن از آنان  ▪
 

   12:20خروج  پدر و مادرت را احترام کن." "
 

 با برآوردن نیازهای آنان  ▪
 

ا اگر بیوه زنی ستی بی کس اند، حرمت گذار. امبیوه زنانی را که به را"

 نخست بیاموزند که با نگاهداری از دارد، آنان  فرزندان و نوه ها
 ِدین خود  دینداری خود را در عمل نشان دهند و اینگونه  خانوادۀ خویش،

  ا که این خدا را خشنود می سازد."را به والدین و اجدادشان اَدا کنند، چر
 4-3 :5اول تیموتائوس 

  

 اگر کسی در پی تأمین معاش خویشان و بخصوص خانوادۀ خود نباشد، "
 8:5اول تیموتائوس منکر ایمان است و پست تر از بی ایمان." 

  

 با حمایت عاطفی از آنان  ▪
 

دوست واقعی در هر موقعیتی محبت می کند و برادر برای کمک به هنگام  "

  17:17امثال گرفتاری تولد یافته است." 
 

 رفتار کنم  خانوادۀ خوداعضای گر ایمانداران همچون با دی -2
 

مرد سالخورده را توبیخ مکن، بلکه او را همچون پدر خود اندرز ده، و "

جوانان را همانند برادران خود، و زنان سالخورده را همچون مادران، و زنان 

   2-1: 5اول تیموتائوس  پاکی."  را همانند خواهران خویش، در کمال  جوانتر
 

با محبت برادرانه سرسپردۀ هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، از هم  "

  10:12رومیان پیشی بگیرید."  
 

پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم، به ویژه به اهل بیت ایمان." "

   10:6غالطیان 
 

بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که اینگونه شریعت مسیح را به جا "

  2:6غالطیان  خواهید آورد."
 

 درد دارم یگران را ببینم حتی زمانی که خودیاد بگیرم درد د  -3
 

   5:2فیلیپیان همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت." "
 

  ج کشید، شما نیز به همین عزم مسلحپس چون مسیح در عرصۀ جسم رن"

ه کاری شوید، زیرا آن کس را که در عرصۀ جسم رنج کشیده، دیگر با گنا

   1:4اول پطرس نیست." 
 

              خودم هاینیازم حتی اگر  کن  نیازهای دیگران را تأمین -4

 نشده تأمین      
 

نیکو باشد هر یک از ما باید همسایۀ خود را خشنود سازد، در آنچه برای او "

   2: 15رومیان  "و باعث بنایش شود.
 

 ن نواز باشید." در رفع احتیاجات مقدسان سهیم شوید و میهما"

    13:12رومیان 
  

 هفتۀ آینده:  

   سخنی از جایگزینی

 سارو خاچیکیان ش کشی


