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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست.  نهھمجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل بيیست وو 
وو اانتشارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ  اايین کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد

ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن  فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب اازز

هھ ددست آآوورردد.عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا ب  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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نهھمبيیست وو فصل   
ططرقق ااستفاددهه اازز تکاليیف  

 
 

خانگیمشاووررههٴٔ ااستفاددهه اازز ميیز   
 

اايین رراا نوشتم: )٢۲(خانگی مشاووررههٴٔ ٬، ررااجع بهھ ميیز )١۱(“یشاوورر مسيیحمشايیستگی ”ددرر کتابب   
رراا تشويیق کنيید  متقاضيیانناايین ااست کهھ اافسسيیانن٬،  ۴يیک ررااهه عملی براایی بدست آآووررددنن ااهھھھداافف فصل ”
عصر٬، ددوورر ميیز (ترجيیحاً  ند. خانوااددهه هھھھا تشويیق شدهه ااند هھھھر ررووززمشاووررههٴٔ خانگی رراا اايیجادد کنميیز  تا

دديیگریی ااستفاددهه نمی شودد) نشستهھ وو ررااجع بهھ مسائلشانن گفت خاططر موضوعع هھھھایی  بمعموالً ميیزیی کهھ 
مع می کند. نوشتن نيیز بهھ دداارردد. ميیز اافراادد رراا ددوورر هھھھم جميیت بسيیارریی ااستفاددهه اازز ميیز ااهھھھوو گو کنند. 
یی ميیز اانجامم می شودد. ززمانی کهھ الززمم می شودد بهھ ددوورر ميیز آآمد ممکن ااست ااحساساتت رراا آآسانی رروو

نيیز آآرراامم کند٬،  
 

١۱۴اامثالل   
گذاارردد. ص دديیرخشم اازز ددررکک بسيیارر برخورردداارر ااست٬، ااما تندخو حماقت رراا بهھ نمايیش میشخ: ٢۲٩۹  

 
پس  مشاووررههٴٔ خانگیگفت وو گوئی رراا ترکک کردد. ميیز ووقتی ططرفيین نشستهھ ااند وو هھھھمچنيین مشکل ااست 
جائی کهھ قبالً مسائل با پيیرووززیی حل شدهه ااند. نيیز بخودد خوااهھھھد گرفت؛اازز مدتی نشانهھٴٔ ااميید رراا   

ميیانن فرددیی مسائل  ررووززاانهھٴٔ حل کهھ بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی ررجوعع می کنند عاددتت بهھ کمتر ااشخاصی 
ند اافرااددیی کهھ مدتت هھھھا ااست اازز هھھھم ددلخوررل ددااررند. مشک دديیگراانناايین يیکی اازز ددالئلی ااست کهھ با ند. دداارر
تبديیل بهھ خشم وو تنفر گردديیدهه٬، دديیدهه ااند کهھ ااجسامم وو ااماکن بخصوصص کمک کرددهه تا االگو هھھھایی  وو

ااماکن خاصی کهھ براایی موضوعع هھھھایی ررووحانی  االگوهھھھایی ررفتارر جديید عوضض نمايیند. ررفتارر قديیم رراا با
اانضباطط ررووحانی می کنند. بهھتريین ططريیق حل مسائل  بهھ ااططاعت ووااستفاددهه می شوند٬، کمک بزررگی 

ائل می باشد.سمحل خاصص براایی بحث وو گفتگو پيیراامونن ميیانن اافراادد خانوااددهه تعيیيین ووقت خاصص وو م  
نظم وو تکراارر دداارردد. بهھتر آآنن الززمم بهھ خانگی٬، مانند هھھھر عاددتت جديیدیی٬،  مشاووررههٴٔ ميیز جلساتت بنيیادد 

ااست ررووززاانهھ ددوورر هھھھمانن ميیز٬، وو ددرر هھھھمانن ساعت جلساتت رراا اانجامم ررساند. دداانشجوئی کهھ معموالً 
براایی ددررسس خوااندنن اافکاررشش  وااند٬، متوجهھ می شودد کهھ آآنن جا ررووحيیهھ وورروویی هھھھمانن ميیز ددررسس می خ

رروویی تخت ميیز ددررسس می خواانند وو موااقع دديیگر  ضی موااقع ددووررجوئی کهھ بعدداانشااما د. تقويیت می ش
ند. نهھ تنهھا مکانی رراا بعنواانن جایی ددررسس خوااندنن يینند٬، کارر رراا براایی خودد مشکل می کخواابب می نش

بعکس٬،  ا کارر هھھھایی بخصوصص بی بهھرهه ماندهه)٬، بلکهھخودد فرااهھھھم نساختهھ (وو اازز مزاايیایی ااررتباطط ااماکن ب
خت خواابب با خواابيیدنن ااررتباطط دداارردد. ووقتی وواارردد تخت دد٬، چونن تاا بدست می آآووررحاصل معکوسس رر

عد ددررسس خوااندنن نيیست. اخواابب می شويیم٬، خودد بخودد بهھ فکر خواابب می رروويیم٬، وو آآنن بدوونن شک مس
اانجامم ندهھھھد٬، ددرر رراا جز ددررسس خوااندنن بدداانشجوئی کهھ مسمم ااست رروویی ميیز ددررسس هھھھيیچ کارر دديیگریی 
لل بافی کردد٬، بايید بالفاصلهھ اازز ميیز صوررتی کهھ اافکاررشش ددرر حالل ددررسس خوااندنن پرااکندهه شد وو خيیا

هھھھميین ااست کهھ ميیز مشاووررههٴٔ  برااییددوورر شودد تا چنيین اافکارریی رراابطهھٴٔ خودد رراا با ميیز ددررسس پيیداا نکنند. 
مسيیحی  ند تا مسائلشانن رراا اازز ططريیق ااررتباططهھھھم جمع می شو مکانی ااست کهھ خانوااددهه ددووررخانگی نيیز 
ً جنگ وو جداالل يیا حرفف هھھھایی کوبندهه). نبايید ااجاززهه بهھ چيیز دديیگریی بدهھھھند (خصوص. )٣۳(حل کنند پس ا
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يیحی اافکارر صح ٬،اازز مدتی (معموالً سهھ هھھھفتهھ يیا کمی بيیشتر)٬، خوااهھھھند دديید کهھ تنهھا با نشستن ددوورر ميیز
د. د شددرر ررااستایی گفتگو اايیجادد خوااهھھھ  

د. پدرر يیا شوهھھھر بعنواانن سر خانهھ عهھدهه دداارر نشوبايید ااجراا  مشاووررههٴٔ خانگیقواانيین نشست ددوورر ميیز 
ماددرر يیا ززنانن معموالً نقش منشی وو برددااشت يیاددددااشت هھھھایی جلسهھ رراا . )۴(هه می باشدرريیاست مشاوورر
وااندهه می شودد تا آآنچهھ خداا اازز جلساتت می خوااهھھھد قبل د. کالمم خداا نيیز ددرر اايین جلساتت خنبعهھدهه می گيیر
دد.٬، بيیادد آآووررددهه شواازز شرووعع گفتگو  

مسئلهھٴٔ موجودد  نسبت بهھ خوددششددوورر اايین ميیز٬، هھھھر کس شرووعع بهھ صحبت ررااجع بهھ عکس االعمل 
بايید باشد. بهھ اايین شکل ددرر  آآنن کهھ چگونهھوو تعريیف  خوددخوااهھھھد کردد (اابتداا ااعتراافف بهھ ااشکالل 

خصوصص بد گوئی هھھھائی کهھ دديیگراانن خوااهھھھند کردد پيیشدستی کرددهه ااست). ااوو صحبت ررااجع بهھ آآنکهھ 
وو اازز رروویی  چگونهھ بطورر ناصحيیح بهھ دديیگراانن عکس االمل نشانن ددااددهه (چطورر حسودد بوددهه٬، خشمگيین

سپس ددرر خوااست بخشش وو کمک  يینهھ ررفتارر کرددهه٬، وو غيیرهه) وو بهھ گناهھھھانن خوددشش ااعتراافف می کند.ک
خوااهھھھد ددرر آآيیندهه تکراارر شودد.  چونن نمی ٬،اازز دديیگراانن رراا می کند. ددررخوااست کمک مهھم وو الززمم ااست

ووسوسهھٴٔ تکراارر آآنن جلوگيیریی کنند. معموالً ددرر ططولل اازز خانوااددهه بايید مسئلهھ رراا موشکافی کنند تا 
کمک کنند. ووقتی  ٬،آآنن نيیز ااجرااییعملی الززمم ااست وو هھھھمهھ بايید ددرر يین جلساتت٬، ررااهه کمک ااجراایی اا

ضعف هھھھا٬، بيیم وو هھھھرااسس بر تمرکز ررااجع بهھ خوددشش می کند٬، وو توجهھ رراا شخصی شرووعع بهھ صحبت 
هھھھا٬، وو گناهھھھانن خودد می کند٬، ااررتباطط سالم برقراارر می شودد. ااگر اابتداا ددليیل ررفتارر ناصحيیح خودد رراا 

ااما ااندااخت٬، برخورردد اايیجادد می گردديید وو ااررتباطط سالم برقراارر نمی شد.  گرددنن شخص دديیگریی می
شرووعع بهھ صحبت ررااجع بهھ خوددشش می کند (ططرفف مقابل خوااهھھھانن صحبت ررااجع بهھ ااوو  یووقتی شخص

وو تمرکز بر ضعف هھھھایی  خوااهھھھد بوددااست)٬، ااررتباطط بر قراارر می شودد. بيینش هھھھر ددوو بهھ يیک جانب 
براایی هھھھر شخص فرااهھھھم می شودد تا ررااجع بهھ خوددشش دد. بهھ اايین شکل٬، موقعيیت يیک شخص می گردد

صحبت کند.  
ديیگر ااعتراافف می کنند٬، متوجهھ می شوند کهھ می ایی يیک خانوااددهه بهھ گناهھھھانن خودد بهھ هھھھمووقتی ااعض

ااررتباططی کمک نمی توااند صوررتت بگيیردد. با ااعتراافف تواانند اازز يیکديیگر کمک بخوااهھھھند. بدوونن چنيین 
ی شخصيیتقالل می يیابد. با حذفف جنبهھٴٔ مسئلهھ اانت ٬، توجهھ اازز جانب شخص بهھددرريیافت بخششکرددنن وو 

موضوعع٬، خانوااددهه خوااهھھھند تواانست ررااجع بهھ حل مسئلهھ صحبت نمايیند.  
وو  ططرفيین قواانيین جلسهھ رراا فرااموشش کند وو ااحساساتت بر اانگيیختهھ شدههيیکی اازز  ٬،ااگر ددرر جريیانن گفتگو

مشاووررههٴٔ خانوااددگی  بحث وو جداالل پيیش آآيید٬، کارریی ددرر اايین صوررتت بايید کردد. ااررتباطط حتی ددرر ددوورر ميیز
. هھھھر ورردد تايیيید هھھھمهھ قراارر گرفتهھممکن ااست قطع گردددد. يیک ررااهه ساددهه٬، اانجامم کارریی ااست کهھ قبالً م

ززمانن کهھ يیک نفر متوجهھ می شودد چيیزیی ددررست نيیست٬، اازز رروویی صندلی بلند می شودد. ااوو حرفی 
کهھ بهھ نظر يیکی اازز اايین نشانهھ اایی ااست٬، اازز قبل تعيیيین شدهه٬، نمی ززند٬، بلکهھ بهھ آآرراامی بر پا می خيیزدد. 

قبل اازز  ررفتاررشش مانند شخصی ددست اازز مشوررتت برددااشتهھ ااست؛ شخصی ٬،ططرفيین گفتگویی ددوورر ميیز
مسيیحی شدنش شدهه ااست. هھھھر ووقت يیکی اازز ططرفيین بر پا می خيیزدد٬، بقيیهھٴٔ اافراادد متوجهھ می شوند کهھ 

دد کهھ ااست. ااگر شخصی متوجهھ می شوشدهه شکستهھ آآمدهه  ۴ارریی کهھ ددرر اافسسيیانن قواانيین ررفتاازز يیکی 
ااوو بايید  ددوورر ميیز ددااشتهھ (فرقی نداارردد کداامم)٬،ااشتباهه کرددهه٬، يیا حتی برددااشت ناددررستی اازز قواانيین مشاووررههٴٔ 

خوبب من فهھميیدمم چهھ می گوئيید. خوااهھھھش می کنم بنشيینيید وو بجایی جداالل با هھھھم ”چنيین حرفی رراا بزند٬، 
ی کند.هھھھرر خوااعذدديیگراانن ااگر قانونی رراا شکستهھ ااست بايید اازز “. ررااجع مسئلهھ گفتگو کنيیم  

يیک ررااجع بهھ مسائل گفتگویی ددوورر ميیز بخاططر پرخاشش وو حملهھ بهھ ااشخاصص اايیجادد نشدهه. ووقتی هھھھر 
وااهھھھد کردد. ااوو حقيیقت ٬، ررااجع بهھ مسائل دديیگریی کهھ ددرر ررووزز ااتفاقق اافتاددهه صحبت خخوددشش گفتگو کند
مکن )٬، وو هھھھميیشهھ با نيیت کمک کرددنن. هھھھمهھٴٔ اايین کارر هھھھا م١۱۵ااما هھھھميیشهھ با محبت (آآيیهھٴٔ  رراا خوااهھھھد گفت٬،

ر ااحمقانهھ آآيید کهھ چنيین کارر هھھھائی رراا ت اابتداا غيیر عاددیی وو مشکل بنظر برسد. حتی ممکن ااست بنظااس
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 ررریی اازز کارر هھھھائی کهھ اامرووزز می کنيیم نيیز قبالً بنظاانجامم دداادد. ااما ااگر فکرشش رراا بکنيید٬، بسيیابايید 
بيیل رراانی رراا زز ااوولل ددووچرخهھ سواارریی٬، پاتيیناژژ رروویی يیخ٬، يیا ااتوموااحمقانهھ می آآمد. هھھھر يیک خاططرههٴٔ رروو

ررفتاررمانن چقدرر ااحمقانهھ بنظر می ررسيید. غيیر ططبيیعی بنظر می ررسيید. عاددتت کرددنن بهھ دداارريیم کهھ 
نمی خوااهھھھد. با تکراارر ررووززاانهھ٬، عاددتت  )٬، ززمانن ززيیاددیی ررااوااهھھھد آآمدکارریی (ززمانی کهھ بنظر ططبيیعی خ

وو  صوررتت می گيیردد. ووقتی شخصی براایی بارر ااوولل پشت فرمانن ااتوموبيیل می نشيیند٬، ااحساسس غريیبی
چشم وو ددست وو پایی هھھھايیش رراا  ٬،حماقت می کند٬، وو تعجب می کند چگونهھ خوااهھھھد تواانست هھھھم ززمانن

رراانندگی٬، ددرر تارريیکی مطلق می توااند ااتوموبيیل رراا ررووشن کند٬،  کنترلل کند. ااما پس اازز يیک يیا ددوو ماهه
فتهھ ددنبالل کند. سهھ يیا چهھارر هھھھرراا االهھيیاتت وو ددرر حالل رراانندگی بحث ددررااززیی رراا ررااجع بهھ مبحث پيیچيیدههٴٔ 

گفتگویی ددوورر ميیز خانوااددگی چنيین کارریی رراا ططبيیعی وو عاددیی خوااهھھھد نمودد. غالب هھھھایی ساختمانی تنهھا 
.)۵(الززمم بهھ نگهھ دداارریی ااست ٬،تا ززمانی کهھ سيیمانن سفت نشدهه  

الً بخاططر آآنن ااست بطهھٴٔ جنسی باهھھھم ددااشتهھ باشند٬، معموززنن وو شوهھھھراانی کهھ براايیشانن مشکل ااست رراا
ند کهھ حل نشدهه ااست. گفتگویی ددوورر ميیز ررووززاانهھ بهھ اايین موضوعع هھ اایی ددااشتهھ االکهھ ددرر ططولل ررووزز مسئ

کمک بزررگی رراا می کند. نمی تواانن مسائل ررووزز رراا وواارردد تخت خواابب کردد وو اانتظارر ددااشت خوشش 
نيیز بگذرردد.  

ً ووجودد مسئلهھٴٔ شکست ااررتباطط رراا نشانن ددااددهه ااند. يیک نم ونهھ اازز آآنن رراا مشاووررهه هھھھایی مسيیحی عموما
ددااشتند بهھ جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی  وااننکهھ ددوو پسر وو يیک ددختر نوجنوااددهه اایی اتعريیف خوااهھھھم کردد. خ
رراا با ااوو خانوااددهه با پسر بزررگشانن آآمدند وو گفتند کهھ با ااوو مشکل ااررتباطط  ٬،رروویی آآووررددند. ررووزز ااوولل

ددااررند. مشاوورر متوجهھ شد کهھ ااصوالً ااررتباططی ميیانن وواالديین وو اايین فرززند ووجودد ندااشت. صحبت ررااجع 
ی دديیدند. بخاططر نشانن ددااددنن ااررززشی ٬، وولی وواالديین ااررززشی رراا ددرر آآنن نمبهھ ميیز گفتگویی خانوااددگی شد

. ااررتباططی کهھ بر قراارر شرووعع کندددرر هھھھمانن جلسهھ ٬، مشاوورر مجبورر شد گفتگوئی رراا ميیانشانن کهھ دداارردد
ااررتباطط “. یی رراا ددااررددايیدمن نمی دداانستم پسرمم چنيین عق”شد بهھ حدیی بودد کهھ يیکی اازز وواالديین گفت٬، 

ددرر پايیانن ووقت جلسهھ جز نشستن وو گوشش ددااددنن ندااشت. بشاوورر کارریی بقدرریی خوبب پيیش می ررفت کهھ م
. صداايیشانن رراا ددرر پاررکيینگ ااتوموبيیل هھھھا می شنيیدهھھھنوزز گفتگو بر قراارر بودد تا جائی کهھ مشاوورر  ٬،نيیز

ما هھھھنوزز دداارريیم با هھھھم صحبت می کنيیم. مشکل اايینجا ااست ”ددوو ساعت بعد ماددررشانن ززنگ ززدد وو گفت٬، 
مشاوورر قواانيین گفتگویی “. گفتگو بشودد وو نمی دداانيیم چکارر کنيیم کهھ حالل ددخترمانن می خوااهھھھد وواارردد

اايین خانوااددهه مشکل ااررتباططی ندااشتهھ ااند.پس ددوورر ميیز رراا براایی ددخترشانن نيیز باززگو کردد٬، وو اازز آآنن   
 
 

قواائد مشاووررههٴٔ ددوورر ميیز   
 

مکانن  
يیزیی د. مرراا بدوونن مزااحمت وو تعويیق اانجامم ررسانمکانی رراا ددرر نظر بگيیريید کهھ ميیتواانن ددرر آآنن مشوررتت 

جلساتت مشاووررهه رراا ددوورر اايین ميیز اانجامم رراا کهھ براایی کارر دديیگریی ااستفاددهه نمی شودد رراا اانتخابب کنيید. 
ررسانيید. هھھھر ووقت مسئلهھ اایی خاررجج اازز ددوورر ميیز اايیجادد شد٬، سعی کنيید تنهھا ززمانی کهھ ددووباررهه ددوورر ميیز 

: ۴سايین گردد هھھھم آآمديید ررااجع بهھ آآنن مشوررتت کنيید. ددرر هھھھفتهھٴٔ ااوولل٬، هھھھر شب قبل اازز شرووعع جلساتت اافس
رراا بخواانيید. ٣۳٢۲تا  ١۱٧۷  

 
مکانن ....................................................................  

 
ززمانن ....................................................................  
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هھھھدفف  
رووعع کنيید. مشوررتت٬، نهھ مشاجرهه. با صحبت ررااجع بهھ خودد شميیز مشاووررههٴٔ خانگی مکانی ااست براایی 

ررااجع بهھ ضعف وو گناهھھھانن خودد صحبت کنيید٬، وو قبل اازز صحبت ررااجع بهھ موضوعع هھھھایی دديیگر٬، اازز 
-۴: ٧۷هھھھمهھ ططالب بخشش بگردديید. هھھھمچنيین ددررخوااست کمک کنيید (متی  ).۵ـ   

حقايیق رراا ددرر محبت فاشش نمائيید. نگذاارريید موررددیی بهھ ددفعاتت دديیگر موکولل شودد. االبتهھ معموالً هھھھمهھٴٔ 
 ییموضوعع هھھھاتی اازز فهھرسيیک جلسهھ حل کردد. ممکن ااست الززمم باشد  مسائل رراا نمی تواانن ددرر

ااوولويیت هھھھر مورردد رراا اازز آآنن٬، مربوطط بهھ خودد رراا تهھيیهھ کنيید تا موررددیی فرااموشش نگردددد. قبل اازز ااستفاددهه 
٬، نهھ شخص مقابل خودد. حدفف شماررهه گذاارریی کنيید. اانرژژیی خودد رراا صرفف شکست ددااددنن مسئلهھ کنيید

اا ااست٬، نتيیجتاً کتابب مقدسس رراا هھھھميیشهھ ددرر ددسترسس خودد ددااشتهھ رسی بهھ ررااهه حل هھھھایی کالمم خدشما ددست
مسح کرددهه ررووحح االقدسس  خداا بخوااهھھھيید ااعضایی ددوورر ميیز رراا با باشيید. با ددعا جلساتت رراا شرووعع کنيید (اازز

ددرر جلسهھ اانجامم بگيیردد)٬، وو با ددعا نيیز ختم کنيید (اازز خداا بخوااهھھھيید بهھ  خوااست ااوووو هھھھداايیت کند تا 
شد آآنگونهھ کهھ خداا می خوااهھھھد  هھد تا آآنچهھ مورردد بحث قراارر گرفتقدررتت آآنن رراا بدهھھھ ااعضایی ددوورر ميیز

ررجوعع نمائيید. ٣۳٢۲ـ  ٢۲۵: ۴گردددد). هھھھر گاهه نيیازز بهھ کمک دداارريید بهھ اافسسيیانن  ااجراا  
 

وويیهھٴٔ کاررررِ   
جز بحث وو بکند٬، پرخاشش يیا چيیزیی ی اازز ااعضایی ددوورر ميیز مشاووررهه عمدااً سکوتت رراا ااختيیارر ااگر يیک

بهھ نظر ”يیزند. اايین نشانهھٴٔ آآنن ااست کهھ خيید ددرر سکوتت بر پا با ٬، بقيیهھٴٔ ااعضاععگفتگو رراا اانجامم می ددهھھھد
وو فعالً  کارر خالفف ااوو کهھ باعث بر پا شدنن بقيیهھ شد ااهھھھميیت نداارردد“. من مشاووررتت قطع شدهه می باشد
کهھ مرتکب خالفف شدهه بايید سپس مواافقت خودد رراا با اادداامهھ بهھ گفتگو  الززمهھٴٔ گفتگو نيیست. شخصی

صندلی هھھھایی خودد بنشيینند.ااعالمم کند٬، وو اازز بقيیهھ بخوااهھھھد بر   
شاووررهه خودد رراا بگونهھ ددرر بعضی موااقع الززمم ااست اازز ززنن وو شوهھھھراانن خوااست جلساتت خصوصی م

اازز آآنن هھھھا خوااستهھ می  تنهھا(معموالً سهھ جلسهھ). ددرر اايین جلساتت  )۶(صحبت اازز آآنن شد ااجراا کننداایی کهھ 
نن ززنن وو شوهھھھر ااجراا گونهھ هھھھایی مختلفی کهھ نتواانستهھ ااند نقش خودد رراا بعنوااتی اازز فهھرسهھھھر يیک شودد 
بايید اازز آآنن هھھھا خوااست صد نمونهھ رراا يیاددددااشت کنند تا بتواانن . رراا رروویی کاغذ يیاددددااشت کنند کنند

ااططميینانن ددااشت کهھ موررددیی اازز يیادد نرفتهھ وو يیا کوچک شمرددهه نشدهه ااست.  
بگويید: چنيین می توااند مشاووررهه   
ووااررددااتی بايید ددقيیق باشد. بايید شامل  ماررهه بندیی شدهههھھھفتادد تا صد ش فهھرستاايین ”

من اازز يیادد می برمم سالرووزز ااززددووااجمانن رراا بهھ ززنم تبريیک بگويیم؛ غذاایی ”چونن٬، 
ً بهھ شوهھھھرمم نق می ززنمخوبی براایی شوهھھھرمم فرااهھھھم نمی کنم؛  . االبتهھ باشد “من دداائما

رراا ددرر “ من دديیگر شوهھھھرمم رراا ددووست ندااررمم”موضوعع هھھھایی ووااجب تریی چونن: 
ستهھ شدهه چوبب رراا اازز اازز شما خواا اابتداا. توجهھ کنيید کهھ ددرر صوررتت الززمم٬، اازز يیادد نبريید

وورريید؛ تمرکز بر ضعف وو گناهھھھانن خودد بکنيید. جلساتت ااووليیهھ بايید چشم خودد ددرر بيیآ
بهھ چنيین مواارردد ططعلق بگيیردد. تنهھا ززمانی کهھ بهھ تمامم ضعف هھھھایی خودد  بطورر کل

٬، آآنوقت می تواانيید ررااجع ااعتراافف کرددهه وو ددرر مورردد آآنهھا صحبت هھھھایی الززمم رراا کردديید
خودد بحث وو گفتگو کنيید. پس اازز آآنن کهھ هھھھر يیک ناررسائی  بهھ مسائل ططرفف مقابل

ت يیادد شدهه رراا ٬، خطی ززيیر آآنن کشيیدهه وو فهھرسبت کرددهھھھایی خودد رراا ددرر قبالل دديیگریی٬، ث
بهھ ززووجج مقابل خودد بدهھھھيید تا ااوو آآنچهھ بهھ نظرشش بايید ااضافهھ گردددد رراا نيیز ززيیر خط 

یی خودد کشی شما يیاددددااشت کند. ااگر بهھ خوبی تواانستهھ اايید ضعف هھھھا وو ناررسائی هھھھا
رراا اافشا کنيید٬، تعداادد نوشتهھ هھھھایی شما بايید العقل ددوو براابر نوشتهھ هھھھایی ززووجج شما 

باشد.   
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ت بهھ شما بدهھھھم. فهھرسحالل بگذاارريید ااحتيیاطط هھھھایی الززمم رراا ددرر خصوصص تهھيیهھٴٔ اايین 
اايین کارر ااست٬، عواامل آآنن٬، ااستفاددهه اایی کهھ اازز آآنن برددهه می شودد٬، وو  ددررمقصوددیی کهھ 

اا بکنم.وبب آآنن ررررااهھھھنمائی الززمم جهھت ااجراایی خ  
. سعی نکنيید هھھھيیچ نکنيیدبحث يیا مشاجرهه هھھھر يیک اازز مواارردد ددررجج شدهه  ررااجع بهھ ٬،ااووالً 

ت الززمم می فهھرسيیک اازز مسائل ددررجج شدهه رراا حل کنيید. تکليیف شما ددرر اابتداا٬، تهھيیهھٴٔ 
باشد. حتی ااگر معلومم ااست ططرفف مقابل شما سوتفاهھھھم بزررگی نسبت بهھ يیکی اازز 

هھٴٔ بعد . اايین کارر رراا بهھ ررووزز وو جلسنکنيیدصحبت مواارردد ددررجج شدهه دداارردد٬، ررااجع بهھ آآنن 
٬، صبر خوااهھھھد بودد.موکولل نمائيید. فرآآووررددههٴٔ جانبی کهھ آآيید شما خوااهھھھد شد  

ً ددووم ٬، ااگر يیکی اازز ططرفيین مرتکب خطی (خشمگيین يیا مشاجرهه گر يیا ساکت) شد٬، ا
ررااجع بهھ آآنن بحث نکنيید٬، بلکهھ ددرر سکوتت بر پا خيیزيید٬، وو بهھ اايین گونهھ نشانن ددهھھھيید کهھ 

مهھٴٔ مشاووررهه می باشيید.خوااستارر اادداا  
ً سوم سر  الززمم ااست شوهھھھر خانهھ ووظظيیفهھٴٔ ررهھھھبریی جلساتت رراا با شرووعع وو خاتمهھٴٔ ٬، ا

تر صحبت خوااهھھھم ع بهھ ووظظيیفهھٴٔ ررهھھھبریی شوهھھھر بعدااً بيیشووقت آآنن بعهھدهه گيیردد (ررااج
يیکی اازز ااناجيیل ترجمهھٴٔ جديید رراا ددرر  ٣۳٢۲تا  ٢۲۵: ۴اايین هھھھفتهھ٬، اافسسيیانن . )٧۷(کردد)

ررتباططی رراا ميیانتانن می خوااهھھھد صوررتت بگيیردد. هھھھمچنيین گونهھ ااوو ببيینيید خداا چبخواانيید 
با ددعا جلساتت رراا آآغازز وو خاتمهھ ددهھھھيید. ززنن خانهھ می توااند نقش منشی جلساتت رراا بهھ 

عهھدهه گرفتهھ وو صوررتت جلساتت رراا فرااهھھھم ساززدد.  
ت حائز فهھرست. اايین فهھرسعواامل٬، وو ااستفاددهه اازز اايین حالل بپرددااززيیم بهھ ااهھھھميیت٬، 
ی باشد. شگفتی ددرر آآنن خوااهھھھد بودد کهھ ززووجج م شگفتی هھھھاااهھھھميیت ااست چونن شامل 

ممکن ااست تعجب کنيید يیا . عف وو ناررسائی هھھھایی شما خبر ددااررددشما چهھ مقداارر اازز ض
ا مشاجرهه نکنيید٬، ززووجج شما چقدرر برددااشت ناصحيیحی اازز شما دداارردد. ددرر مورردد اايین هھھھ

. هھھھمچنيین ممکن ااست يیادد بگيیريیديید؛ بهھ جایی آآنن ـ گوشش کنيید وو بهھ يیادد ددااشتهھ باش
د چهھ مواارردد تاززهه اایی ددرر مورردد شما عنواانن شدهه ااست. وو باالخرهه٬، ممکن تعجب کنيی

تعجب کنيید.دداارردد ززووجتانن کهھ ی ئااست اازز ااوولويیت هھھھا  
شالوددههٴٔ سهھ تی رراا کهھ اايیجادد می کنيید اازز ااهھھھميیت ززيیاددیی برخورردداارر ااست٬، چونن فهھرس

دیی ااست کهھ براایی ااووليین بارر بخاططر حل مسائل ززناشوئی يیا چهھارر ررووزز کوشش متعهھ
ااست٬، وو با ااميید بهھ خداا باعث اايیجادد  شرووعع کارررددهه اايید. ااما اايین تنهھا خودد صرفف ک

ووررههٴٔ ددوورر ميیز اد. ددرر ووقت خودد٬، مشررووززاانهھ ددرر مورردد حل مسائل خوااهھھھد شااررتباطط 
تبديیل بهھ مکانی براایی حل مشترکک مسائلتانن خوااهھھھد شد. ااما حالل هھھھنوزز آآماددههٴٔ آآنن 

نی رراا تهھيیهھ نمائيید. بعدااً نيیستيید. اايین هھھھفتهھ تنهھا می آآموززيید چگونهھ سنگ هھھھایی ساختما
٬، آآموززشش “جج”٬، وو باالخرهه “وو” ٬،“دد”٬، “زز”٬، “االف”شما رراا ددرر بنایی سنگ هھھھایی 

م دداادد.خوااهھھھ  
ت هھھھا هھھھائز ااهھھھميیتند چونن ززميینهھٴٔ کارر جلساتت آآيیندههٴٔ ما رراا فرااهھھھم می ساززند. اايین فهھرس

 ً ٬، ووقتی ددرر مورردد بسيیارریی اازز اايین مواارردد با هھھھم بر رروویی آآنن کارر خوااهھھھيیم کردد. نهھايیتا
٬، خودد رروویی مسائل باقی ماندهه کارر خوااهھھھيید کردد. ددرر نن کارر براايیتانن عاددیی گردديیدجريیا

ما بستگی بهھ کيیفيیت کارر شما دداارردد. ددرر نتيیجهھ٬، اايین تکليیف رراا  شاووررههٴٔ محقيیقت٬، آآيیندههٴٔ 
“.ددست کم نگيیريید  

ددااددهه شدهه. ددالليیل  توضيیحبطورر ددقيیق جزئيیاتت مختلف اايین کارر ممکن ااست تعجب کرددهه باشيید کهھ چراا 
براایی آآنن هھھھست. اابتداا٬، بسيیارریی اازز متقاضيیانن مشاووررههٴٔ مسيیحی ااميیدشانن رراا اازز ددست ددااددهه ااند متعدددیی 

با نا ااميیدیی وو (خصوصاً اافرااددیی کهھ با مرااجعهھ بهھ مشاووررهه هھھھایی دديیگر ططعم شکست رراا چشيیدهه ااند)٬، وو 
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ريیباً رفف وو ااحساسس بنایی کارر می باشند٬، تقاانتظارر کم مرااجعهھ می کنند. ددرر مشاووررهه هھھھائی کهھ تنهھا ح
يیچ کارریی اانجامم نمی شودد. ااما اايینجا٬، اازز هھھھمانن اابتداا با قضيیهھٴٔ تاززهه اایی ررووبروو می شوند؛ برنامهھ اایی هھھھ

. اايین رروو بروو می شوند اانجامم کارر٬، وو قواانيین کامل ااستمشخص کهھ شامل ااحداافف مشخص٬، ططريیق 
د زز تمامم جزئيیاتت ددرر ااووليین جلسهھ٬، بهھتریی ررااهه اايیجادد ااميید خوااهھھھصحبت اارراا اايیجادد می ساززدد. ررااهه ااميید 
بودد.  

می بيیند٬، نهھ جلساتی کهھ  معبرنامهھٴٔ جاآآنن٬، توجهھ کنيید متقاضی چگونهھ مشاووررهه رراا شامل عالووهه بر 
. هھھھمچنيین ببيینيید بهھ اانجامم کالمم خداا رراا می بيیند ٬، ااتکارربطی بهھ هھھھم ندااررند. توجهھ کنيید چگونهھ اازز آآغازز

 اازز اابتدااضی . متقاشش ااستچطورر تمرکز بر آآنن ااست کهھ مشاووررهه شامل سرسپرددگی٬، ااشتيیاقق٬، وو کو
ابل نمی باشد وو اانجامم ددااددنن آآنن اازز ااهھھھميیت ززيیاددیی برخورردداارر ااست. متوجهھ می گردددد کهھ هھھھيیچ تکليیفی ناق

هھھھمچنيین٬، متقاضی متوجهھ می شودد کهھ مشاوورر اانتظارر ززيیاددیی اازز ااوو دداارردد٬، ااما نهھ بيیش اازز آآنچهھ الززمهھٴٔ 
هھھھر مرحلهھ می باشد.  

بعنواانن نمونهھ فرااهھھھم شدهه نشانن می ددهھھھد کهھ فهھرستی کهھ ددرر صفحهھٴٔ بعد (هھھھمرااهه يیاددددااشت هھھھایی مشاوورر) 
٬، وو چهھ گی کرددچهھ مسائلی تک رريیشهھ اایی هھھھستند وو می تواانن ددرر جلساتت ااووليیهھ بهھ حل آآنن هھھھا ررسيید

ددستورر جلسهھ وو ررسيیدگی بعد رراا ددااررند. مسائلی پيیچيیدهه وو نيیازز بهھ وواارردد کرددنن ددرر   
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نمونهھٴٔ فهھرست  
)ررمشاوو ددددااشت هھھھایی مختصرايی هھھھمرااهه(  
ززنن شوهھھھر        

 
بهھ سعيید ااعتمادد ندااررمم. ٬،کهھ بايید . من آآنن ططورر١۱ می کنم وو اايین ااوو ررااپف واابب ُخروو. من ددرر خ١۱     

ناررااهھھھت می کند.         موضوعع .جزعيیاتت بيیشتریی الززمم ااست(چراا)      
.دداارردد اايین موضوعع جنبهھٴٔ ططبی             بزررگی براایی جلساتت ااووليیهھ می باشد.             
. من جلساتت عباددتت ررووحانی خانوااددگی رراا٢۲ی می کنم سعيید رراا بهھ جواانبی سوغغ        . من سع٢۲  

ددهھھھم.                                                           ررااهه نمی ااندااززمم.      
موضوعع خوبی براایی شرووعع می باشد.       ؟جزعيیاتت رراا بگيیريید. چهھ جواانبی؟ بهھ چهھ ددليیل      
                                                      من بعضی ااووقاتت مجبورر ميیشم ساکت بمانم .٣۳             ززنم.  . من بهھ ااوو نق می٣۳

                                                                               .٣۳يیا  ٢۲موضوعع خوبی براایی جلساتت                   شوهھھھر شرووعع کن. ٣۳اايین رراا با شماررههٴٔ     
. کارر هھھھایی ااططراافف خانهھ رراا تمامم نکرددهه اامم.۴. من بهھ بچهھ هھھھا ززيیاددیی پرخاشش می کنم.             ۴  

سعيید کارر کن.                           تکليیف ااووليیهھ ـ فهھرست جزعيیاتت.                 ۵هھھھمرااهه شماررههٴٔ       
ددبب نمی کنم.. من بچهھ هھھھا رراا اا۵               . من خانهھ رراا تميیز نگاهه نمی ددااررمم.    ۵  
فهھرستتکليیف ااوولل ـ جزعيیاتت الززمم ااست                       تکليیف ددوومم ـ جزعيیاتت ـ سپس       
“قواانيین ررفتارر فرززنداانن”           . من حسوددمم۶  
. من بهھ ااحساساتت نيیلوفر ااهھھھميیت نمی ددهھھھم.۶  اازز سعيید بپرسس آآيیا ددليیلی براایی اايین هھھھست؟      
بازز .. چگونهھ؟ ممکن ااست تکليیف ااوولل ...       ميیم گرفتن مشکل ااست.. براایی من تص٧۷  

.دجزعيیاتت بگيیريی دااگر می تواانيی       نمونهھ بدهھھھد. ۴يیا  ٣۳اازز ااوو بخوااهھھھيید       
. من تا دديیر ووقت کارر می کنم. ٧۷   ااگر موررددییمم. . من ززوودد خشمگيین ميیشو٨۸  

ااست کهھ ددرر فرمم خصوصيیاتت متقاضی      يیلوفر.ن ١۱١۱ هھھھمرااهه شماررهه        
نوشتهھ شدهه٬، مورردد ااوولل ااست. ااگر نهھ بعدااً.     نيیلوفر می ااندااززمممن تقصيیر رراا هھھھميیشهھ گرددنن  .٨۸    
شش نمونهھ رراا ددرريیافت کنيید       . من يیاددمم ميیروودد پيیغامم تلفن رراا بهھ سعيید بدمم٩۹  
ررااهه حل رراا با کمک سعيید پيیداا کنيید.     . من عقايیدمم رراا با حوصلهھ تعريیف نمی کنم.٩۹     
سر خانهھ رراا بهھ ززوورر بدست ميیگيیرمم . من نقش١۱٠۰ جزعيیاتت ددرر جلساتت بعد بدست آآيید.        

٢۲،٬۵،٬٧۷صحبت ددرر جلساتت بعد. هھھھمرااهه سعيید        . من هھھھمهھ چيیز ميیخوااهھھھم مطابق خوااست من١۱٠۰    
اانجامم شودد يیا اايینکهھ اانجامم نخوااهھھھد شد.        فصل هھھھایی کتابب ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی        
.ززمم ااستنمونهھ ال         اانی می کند.. سعيید با ززنانن چشم چر١۱١۱  

نيیالفر ووقتش بيیشتر صرفف بچهھ هھھھا می شودد. ١۱١۱   ررسيیدگی شودد. ۶وو  ١۱با شماررههٴٔ         
. ااوو بقدرر کافی ددرر خانهھ نيیست.١۱٢۲ تا من.           
ساعاتی کهھ ددرر ررووزز هھھھفتهھ هھھھست يیدددااشت شودد       ددرر جلساتت ااووليیهھ بايید ررسيیدگی شودد.          
. ااوو معموالً اازز رروواابط جنسی اامتناعع می کند.١۱٢۲   کسل کنندهه ااست.وو . سعيید خستهھ ١۱٣۳  
بپرسيید چگونهھ ددووست دداارريید باشد؟        ددرر ددستورر جلسهھ براایی ررسيیدگی بعد.           

می خوااهھھھيید سعيید چگونهھ شوهھھھریی بگردددد؟       ااوو بمن فکر نمی کند. .١۱٣۳    
. ااوو بهھ ااززددووااجج ما ااهھھھميیت نمی ددهھھھد.١۱۴ اايین رراا بگوئيید؟ چهھ باعث شدهه           

چهھ باعث شدهه اايین رراا بگوئيید؟       ماددرر نيیلوفر ددرر ززندگی ما ددخالت می کند.. ١۱۴     
وواارردد ددستورر جلسهھ گردددد.               
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. فهھرست خودد رراا کنارر هھھھر موضوعع می نويیسد تا چيیزیی اازز يیادد برددهه نشوددمشاوورر يیاددددااشت هھھھایی 
توااند  خالصهھ وو کوتاهه شدهه می باشد) می خوبب٬، بطورریی کهھ مشاهھھھدهه می کنيید (وو نمونهھ آآووررددهه شدهه

واارردد ممکن ااست مواارردد دديیگریی رروویی هھھھر يیک اازز اايین ممدتت ططوالنی مشغولل نمايید. کارر  مشاوورر رراا
.)٨۸(ز اافشا کند. ااما حل هھھھر يیک اازز مسائل ممکن ااست شامل حل مسائل دديیگر نيیز بگرددددرراا نيی  

 
خانگی گرددهھھھم آآئی ددوورر ميیز مشاووررههل ددالئ  

 
اووررههٴٔ خانگی ااستفاددهه هھھھایی مختلفی بکند. بعنواانن مثالل٬، ااگر ززووجی بخاططر ميیز مشمشاوورر می توااند اازز 

ی کهھ مشاووررههٴٔ قبل اازز ااززددووااجج ررجوعع کرددهه باشند٬، ميیتواانن نشست هھھھایی متعدددیی رراا براایی کشف مسائل
٬، آآيیا آآماددگی ااززددووااجج رراا ددااررندگر رراا می شناسند٬، وو ديیبهھ چهھ خوبی يیکيیا ٬، ددااررند اايیجادد کشمکش اامکانن

)آآيیا ططرفيین هھھھر ددوو مسيیحی هھھھستند وو اازز ١۱ااززددووااجج شامل ددوو مورردد می باشد: ( گی برااییآآمادد. اايیجادد کردد
)؟ )٩۹(پس اازز ططالقق قبلی باشند (هھھھمرااهه با عدمم ووجودد مسائل نظر کالمم خداا ووااجد شراايیط ااززددووااجج می

بهھتر ند؟ ميیز مشاووررههٴٔ خانگی ططريیق ااستفاددهه اازز کالمم خداا هھھھست ) آآيیا هھھھر ددوو خوااستارر حل مسائل اازز٢۲(
.دداايین مطالب رراا ررووشن خوااهھھھد کرر اامکانن دديیگریی اازز هھھھ  

مشاووررهه هھھھایی خانگی رراا بايید ددرر رراابطهھ با مشاووررههٴٔ قبل اازز ااززددووااجج٬، تشويیق کردد. اايین نوعع گفت وو گو 
اازز آآنن صحبت شد٬، می  ٣۳٢۲تا  ٢۲۵: ۴هھھھا باعث اايیجادد ااررتباطط سالمی کهھ قبالً ددرر رراابطهھ با اافسسيیانن 

گی براایی اافشا وو حل مسائل الززمم ااست٬، بلکهھ براایی جلوگيیریی گرددند. نتيیجتا٬ً، نهھ تنهھا ميیز مشاووررههٴٔ خان
یی مسئلهھٴٔ ااررتباطط با هھھھم بل اازز ااززددووااجشانن تشويیق می شدند رروواازز مسائل دديیگر. ااگر ززنن وو شوهھھھراانن ق

کارر کنند٬، کمتر الززمم می ددااشتند ددرر ووقوعع بهھراانن بهھ آآنن رروویی آآووررند.  
 
 

ليیفحل مسائل دديیگر با ااستفاددهه اازز تک  
 

االگوااستفاددهه اازز   
بهھ اايین نکتهھ ختم می شوند کهھ مسائل چند رريیشهھ اایی رراا نمی تواانن  ٬،هھ وو تحليیل بسيیارریی اازز مسائلتجزيی

کهھ بايید آآموخت رراا بهھ آآسانی  یبکلی اازز هھھھم سواا کردد. هھھھمچنيین نمی تواانن ررااهه وو ررووشش هھھھایی مختلف
فرااهھھھم کردد (مانند ررااهه حل هھھھایی عملی مشاووررههٴٔ مسيیحی). بخاططر اايین٬، بهھتريین ررااهه آآموززشش ططرقق خداا٬، 

 “شايیستگی مشاوورر مسيیحی”هھھھدههٴٔ کسانی ااست کهھ آآموختهھ ااند چگونهھ آآنن رراا اانجامم ددهھھھند. ددرر کتابم مشا
Competent to Counsel اايین رراا نوشتم:٬، ررااجع بهھ رراابطهھ اایی کهھ اايین موضوعع با کالمم خداا دداارردد  

 
 

االگوحل مسائل اازز ططريیق ااستفاددهه اازز   
 

ردد. مسيیحيیانی ددرر ددرر ددوومم تسالونيیکيیانن فصل سهھ٬، پولس ررااجع بهھ اانضباطط صحبت ک
اهھھھاً) شنيیدهه بوددند کهھ برگشت عيیسی مسيیح هھر تسالونيیکا بوددند٬، کهھ چونن (ااشتبش

قريیب االوقوعع می باشد٬، بنظرشانن آآمدهه بودد کهھ دديیگر الززمم نيیست کارر کنند. ددرر نتيیجهھ 
خوااند. می “ کاهھھھلی”ززددند. پولس ررفتارر آآنن هھھھا ولی وو مفت خورریی فضددست بهھ 

سپس پولس می فرمايید:  
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٣۳انن کيینيیددوومم تسالو  
ددهھھھيیم کهھ   کنيیم وو پند می کسانن رراا حکم می  عيیسی مسيیح چنيین پس بهھ نامم خدااووند: ١۱٢۲

خوررند٬، کارر کنند. آآرراامم وو قراارر بگيیرند وو براایی نانی کهھ می  
 

د اانديیشهھ٬، نظم وو تربيیت هھھھستند. ززندگيیشانن فاق ندااررند٬، بی“ آآرراامم وو قراارر”کسانی کهھ 
تارر می کرددند کهھ خاررجج اازز صف مانند سرباززاانی ررفنامهھ٬، وو ددررهھھھم برهھھھم ااست. بر

قدمم برددااشتهھ بوددند. پولس مستقيیماً بهھ مسئلهھ حملهھ کردد:  
 

٣۳انن ددوومم تسالوکيینيی   
کنيیم کهھ اازز هھھھر   عيیسی مسيیح بهھ شما حکم می خدااوونداایی برااددرراانن٬، بهھ نامم : ۶

اايید ررفتارر   برااددرریی کهھ کاهھھھلی پيیشهھ کرددهه ااست وو مطابق تعليیمی کهھ اازز ما گرفتهھ
د.کند٬، ددوورریی کنيی  نمی  

 
بطورریی کهھ مشخص می باشد٬، ددرر ططولل ددووررههٴٔ کوتاهھھھی کهھ پولوسس ددرر ميیانن 

وعع ززندگی کهھ شامل نظم وو ترتيیب می باشد تسالونيیکيیانن بودد٬، ررااجع بهھ ااهھھھميیت ن
هھ می ددهھھھد٬، بودد. پولس اادداام صحبت کرددهه  

 
٣۳انن ددوومم تسالوکيینيی  

ا شما دداانيید کهھ چگونهھ بايید اازز ما سرمشق بگيیريید. ززمانی کهھ ما ب  ززيیراا خودد می: ٧۷
بودديیم٬، کاهھھھلی نکردديیم  

 
ميیانن شما ما ززندگی بی نظم وو ترتيیبی رراا ”بهھ عباررتت کلی٬، پولس می گويید 

 االگوپولس بهھ ااهھھھميیت اانتخابب “. اازز ما سرمشق بگيیريید”. ددرر نتيیجهھ٬، “نگذرراانديیم
نقشی رراا باززیی کرددنن بخاططر آآموختن ساززمانن ددااددنن بهھ ززندگی بارر هھھھا تاکيید کرددهه. 

ااقع شودد. نتيیجتا٬ً، پولس نهھ تنهھا اازز خواانندگانش می نيیز می توااند ررااهه خوبی وو
رااهھھھانش ددرر وشش کنند٬، بلکهھ نوعع ززندگی کهھ ااوو وو هھھھمخوااست بهھ حرفف هھھھايیش گ

ميیانشانن ددشتند رراا بهھ يیادد آآووررند. معموالً ااصولل وو قوااعد رراا می تواانن اازز ططريیق 
 بهھتر نشانن دداادد. پولس معموالً اازز ررفتارر خوددشش ااستفاددهه کردد تا نمونهھ براایی ٬،نمونهھ

م. ددرر آآنجا٬، پولس دديیگراانن باشد. اايین رراا بطورر مثالل ددرر فصل چهھاررمم فيیليیپيیانن می بيینيی
هھھھر”اازز خواانندگانش نهھ تنهھا خوااست  آآنچهھ ررااست ااست٬، هھھھر  آآنچهھ ووااالست٬، هھھھر  آآنچهھ  

ددررست ااست٬، هھھھر آآنچهھ پاکک ااست٬، هھھھر  ددااشتنی وو هھھھر  آآنچهھ ددووست  آآنچهھ ستوددنی  
٬، بلکهھ:)٨۸: ۴( “ااست٬، بداانن بيینديیشيید  

 
۴فيیليیپيیانن   

اايید وو هھھھر  آآنچهھ اازز من آآموختهھ وو پذيیرفتهھ: ٩۹ اايید٬،  آآنچهھ اازز من شنيیدهه وو يیا ددرر من دديیدهه 
عمل آآوورريید٬، کهھ خداایی آآرراامش با شما خوااهھھھد بودد. هھھھمانن رراا بهھ  
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ددرر فصل قبل نيیز گفتهھ بودد:   
  

٣۳فيیليیپيیانن   
اایی برااددرراانن٬، با هھھھم اازز من سرمشق بگيیريید٬، وو توجهھ خودد رراا بهھ کسانی : ١۱٧۷

کنند. مطابق االگويیی کهھ ددرر ما سرااغغ دداارريید٬، ررفتارر می وفف کنيید کهھمعط  
 

وعع رراا نهھ تنهھا ئی براایی دديیگراانن می دداانست. اايین موضپولس ززندگی خوددشش رراا االگو
بيینيیم٬، بلکهھ ددرر چند جایی دديیگر نيیز هھھھميین عقايید  مم تسالونيیکيیانن میددرر فيیليیپيیانن وو ددوو

پس اازز شما تمنا ”ی نويیسد٬، م ١۱۶: ۴تکراارر شدهه ااند. بعنواانن مثالل٬، ددرر ااوولل قرنتيیانن 
شما ”می گويید  ۶: ١۱نيین ددرر ااوولل تسالونيیکيیانن هھھھمچ“. ددااررمم اازز من سرمشق بگيیريید

(کهھ بهھ ززبانن  mimaytaceلغت يیونانی ...“. اازز ما وو اازز خدااووند سرمشق گرفتيید
خوااندهه می شودد)٬، معنی فاررسی تقليید رراا دداارردد. مشخص ااست کهھ  mimicاانگليیسی 

نيیز ختند. سپس پولس اازز آآنن هھھھا خوااست براایی دديیگراانن آآمو ٬،اازز ططريیق تقليید اازز ااوو
باشند:االگو   

 
  ١۱ااوولل تسالونيیکيیانن 

گونهھ شما براایی هھھھمۀ اايیمانداارراانن مقدوونيیهھ وو ااَخائيیهھ سرمشقی بر جایی   بديین: ٧۷
گذااشتيید٬،  

 
ددست  گلۀ خداا رراا کهھ بهھ”پطرسس نيیز هھھھمانن گونهھ اازز مشايیخ کليیسا خوااست کهھ نهھ تنهھا 

)٬، بلکهھ٢۲،٬: ۵ااوولل پطرسس ..“(نظاررتت کنيید٬، شما سپرددهه شدهه ااست شبانی وو  
 

۵پطرسس   
نهھ: ٣۳ ااند سروورریی کنيید٬، بلکهھ براایی گلهھ   ددست شما سپرددهه شدهه  آآنکهھ بر کسانی کهھ بهھ 

نمونهھ باشيید٬،  
 

انن فاررسی بهھ ززب)٬، type( بهھ ززبانن اانگليیسی  tupoiکلمهھٴٔ يیونانی مصرفف شدهه٬، 
مونهھ (االگو) باشند. گوسفنداانشانن ن مشايیخ بايید براایی .ترجمهھ شدهه ااست“ نمونهھ”

وعع االگو ددرر . ررااجع بهھ موض)١۱٠۰(عقيیدههٴٔ االگو رراا ددرر سراارر عهھد جديید کالمم خداا ميیبيینيیم
نوشتهھ هھھھایی يیوحنا نيیز می خواانيیم.   

 
سومم يیوحنا  

اایی عزيیز٬، بدیی رراا سرمشق خودد مسازز٬، بلکهھ اازز نيیکويیی سرمشق گيیر؛ ززيیراا : ١۱١۱
.کردداارر خداا رراا نديیدهه ااست کردداارر اازز خدااست٬، ااّما بد نيیکو  

 
دد. نمی تواانيید اازز تقليید خوااهھھھيید کرتقليید گر هھھھستيید وو شما ”بهھ عباررتت دديیگر می گويید٬، 

آآنن ددست بردداارريید. ززمانی کهھ بچهھ بودديید٬، تقليید کرددنن رراا آآموختيید٬، وو ددرر اادداامهھٴٔ ززندگی 
خودد اازز دديیگراانن تقليید خوااهھھھيید کردد. پس تقليید خودد رراا هھھھوشيیارراانهھ وو با قصد وو منظورر 

“.ااست رراا تقليید نمائيید خوااصص بگردداانيید وو آآنچهھ خوبب  
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نفوذذ فرززنداانن ااررشد خانهھ بطورر کامل ااهھھھميیت تقليید رراا آآشکارر می ساززدد. فرززنداانن 
مشاهھھھدهه حيیهھ اایی کهھ ووررفتهھ٬، ررفتارر٬، وو ررکوچکتر٬، ططريیق صحبتشانن٬، کلماتت بکارر 

رراا برددااشت می کنند. نفوذذیی کهھ وواالديین ددااررند حتی قابل توجهھ تر ااست. وو  می کنند
. کارر می بردد نيیز ااهھھھميیت بسيیارریی ددااررددتت مشاووررهه بنفوذذیی کهھ مشاوورر ددرر جلسا

ططورر ضمنی االگو می شوند. مشاوورراانن٬، ددرر هھھھر کارریی کهھ اانجامم می ددهھھھند٬، بهھ 
ً االگو می شو ددرر نتيیجهھ٬، برددااشت االگو بهھ . )١۱١۱(ندهھھھمچنيین بعضی موااقع صريیحا

“منظورر تروويیج اانضباطط بايید مورردد توجهھ بيیشتریی قراارر بگيیردد.  
 

اازز آآموززشش مسيیح ططريیق ررااجع بهھ ٬، بطورر مختصر The Big Umbrella“ چطر بزررگگ”ددرر کتابب 
االگو نوشتم: هه برددااشترراا  

 
می کند.  تعيیيینرراا  خوددباشيید کهھ خدااووند عيیسی مسيیح شاگردداانن  هھاابتداا توجهھ ددااشت”
. بنظر می باشد ددرر مدررسهھ اایی کهھ مالل خوددشش ااستعلم جويیایی شاگردداانن خوددشش وو م

تهھ ااست٬، خصوصاً ددرر تدرريیس االهھيیاتت. می آآيید کهھ اايین ااصل اانتخابب عموماً اازز يیادد ررف
کردد٬، مقصودد وو ططريیق آآموززشش آآنن هھھھا  ددرر ززمانی کهھ عيیسی شاگردداانش رراا اانتخابب

تعريیف گردديیدهه  ددهه شاگردد ظظرفف چند سالل آآيیندهه بکند)آآنچهھ می خوااست با آآنن ددوواازز(
کليیدیی “ ااوو با”باشند. اايین کلماتت٬، “ با ااوو”تن رراا اانتخابب کردد تا  بودد. ااوو آآنن ددووااززددهه

؛ “من فکر می کرددمم ميیخوااهھھھد آآنن هھھھا رراا آآموززشش ددهھھھد”کن ااست بگوئيید٬، هھھھستند. مم
آآيیا اايین کارر هھھھا رراا نکردد؟ آآيیا نديیدهه اايیم “. من فکر می کرددمم آآنن هھھھا رراا تدرريیس نمايید

اانچهھ بهھ عمومم گفتهھ بودد رراا شرحح  عيیسی مسيیح ددرر خلوتت بهھ شاگردداانش جزعيیاتت
يیدهه اايیم کهھ ددرر هھھھمهھ ااووقاتت دد؟ آآيیا نخوااندهه اايیم کهھ ااوو ررااستی رراا تدرريیس نمودد. آآيیا نددداا

شاگردداانش رراا تعليیم می دداادد؟ االبتهھ.   
اافکارر خوبی نسبت بهھ تعليیم ندااررند. فکر می کنند تعليیم تنهھا آآنن ااما متاسفانهھ بسيیارریی 

. االبتهھ آآنن قسمت بزررگی اازز ت کهھ معلم ددرر سهھيیم کرددنن ااططالعاتت می کندتماسی ااس
ددااشت گردددد کهھ من مخالف براایی آآنن هھھھست٬، وو آآنچهھ من اايینجا می گويیم نبايید بگونهھ 

موضوعع هھھھایی الززمم رراا تدرريیس نمائيیم٬، وو ددرر ووااقع بيیشتر  بايیدتدرريیس مفادد هھھھستم. ما 
. تدرريیس مفادد ددااررااست. ااما تعليیم جواانب مهھم دديیگریی رراا جز شدهه بايید بکنيیماازز آآنچهھ 

بخاططر هھھھميین ااست کهھ کالمم خداا نمی گويید  عيیسی مسيیح آآنن ددووااززددهه تن رراا اانتخابب 
ددهھھھد. ااوو نگفتهھ کهھ آآنن هھھھا رراا اانتخابب کردد تا وواارردد کالسس ددررسس  تعليیمبهھ آآنن هھھھا کردد کهھ 

سس بشوند. نهھ می گويید آآنن هھھھا رراا اانتخابب کردد تا بهھ مطالعهھٴٔ کتابب مشغولل شدهه بهھ کال
نن بودد٬، ااما توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ تنهھا آآ ءددررسس ااوو رروویی آآووررند. االبتهھ اايین هھھھا هھھھمهھ جز

ااوو ددووااززددهه تن ” موجودد ااست: آآنن بودد. ددرر کلماتت ااستفاددهه شدهه معنی بزررگتریی ءجز
فکر می کنيید ....“. رراا تعيیيین کردد وو آآنانن رراا ررسولل خوااند٬، تا هھھھمرااهه وویی باشند

چهھ مفاهھھھيیمی رراا می توااند ددااشتهھ باشد؟ اايین سهھ کلمهھ بيیانگر “ هھھھمرااهه وویی باشند”
تدرريیس عيیسی مسيیح می باشند. اايین گونهھ تدرريیس کامل می باشد. ددرر  کاملططريیق 

گردداانش می بايید با ااوو باشند تا نهھ تنهھا اازز ططريیق کلماتی کهھ اازز تمامم ددووررههٴٔ خدمتش٬، شا
بيیشتر. جواانب بسيیاررددهھھھانش خاررجج می شوند آآموززشش بگيیرند٬، بلکهھ   

؟ فکر نمی کنيید بيیش اازز آآنچهھ خوااندهه داازز کجا اايین رراا می دداانيی”ممکن ااست بگوئيید٬، 
اا. خيیر٬، من فکر نمی کنم٬، وو بگذاارريید بگويیم چر“ می شودد برددااشت کرددهه باشيید؟

اامم اايین  يید خوددمم رراا ددرر اايین کلماتت جایی گزيین نکرددههمن تنهھا عقاددليیل آآنکهھ می گويیم 
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رراا اايین تعليیم عيیسی مسيیح خودد ططريیق ااست کهھ جملهھٴٔ بکارر برددهه شدهه قاططع ااست. 
:انن ددااددددقيیقاً مطابق با اايین برددااشت نش  

 
۶لوقا   
شاگردد٬، برتر اازز ااستادد خودد نيیست٬، ااّما هھھھر: ۴٠۰ کهھ تعليیم وو تربيیتش بهھ  کمالل ررسد٬،  

هھھھمچونن ااستادد خودد خوااهھھھد شد.  
 

انی کهھ بطورر کس هھھھمهھٴٔ آآيیا معنی کامل اايین کلماتت رراا ددرريیافت کردديید؟ ااوو می گويید٬، 
 فکر. ااوو نگفت مانند ااستاددشانن مانند ااستاددشانن خوااهھھھند شدکامل آآموختهھ شدهه ااند 

ست٬، ااما٬، بازز بايید توجهھ ددااشت کهھ تنهھا قسمتی اازز ند کردد. اايین قسمتی اازز آآنن هھھھخوااهھھھ
آآنن ااست. عيیسی مسيیح گفت٬، شاگرددیی کهھ بطورر صحيیح (کامل) آآموززشش دديیدهه٬، مثل 

خوااهھھھد کردد٬، بلکهھ مثل  فکرااستادد خودد خوااهھھھد شد. ااوو نهھ تنهھا مانند ااوو “) هھھھمچونن(”
. اايین آآيیهھ بهھ ما کمک می کند ااصولل تعليیم ووتربيیت عيیسی مسيیح رراا ددرر بوددااوو خوااهھھھد 

بتواانند خودد ااستادد دديیگراانن تا  ٬،“بوددنن با ااوو”برگزيیدنن ددووااززددهه شاگردد بهھ منظورر 
. ااوو آآنن هھھھا رراا برگزيید تا پيیروواانن (شاگردداانن) ااوو باشند٬، تا با ااوو بوددهه٬، رراا بشناسيیم شوند

ددرر شباهھھھت ااوو ددرر آآيیند تا مثل ااوو تعليیم بدهھھھند.  
ً شبيیهھ ااووحقيیقترراا ااما آآيیا اايین ااصولل کارر کردد؟ آآيیا اايین تعليیماتت آآنهھا  کردد؟ شوااهھھھد  ا

پس اازز آآنکهھ عيیسی مسيیح اازز مرددگانن بر خوااست وو پاسخ ووااضحی بهھ آآنن می ددهھھھند. 
بهھ بهھشت سعودد کردد٬، ررووحح االقدسس رراا فرستادد تا بهھ کارریی کهھ شرووعع کرددهه بودد اازز 

ددشمنانن  ٬، لوقا بهھ ما نشانن می ددهھھھد١۱٣۳: ۴ططريیق کليیسايیش اادداامهھ ددهھھھد. ددرر ااعمالل 
کليیسا چگونهھ برددااشتی اازز شاگردداانش (حالل با نامم ررسوالنن)  ددااشتند:  

 
۴ااعمالل   
ونن شهھامت پِطُرسس وو يیوحنا رراا دديیدند وو دداانستند کهھ اافرااددیی آآموززششچ: ١۱٣۳ نديیدهه وو  

ااند.  عامی هھھھستند٬، ددرر شگفت شدند وو ددرريیافتند کهھ اازز يیارراانن عيیسی بوددهه  
  

 با ااووحالل شوااهھھھد کامل شد. بارر دديیگر بهھ آآنن توجهھ کنيید: ااوو ددووااززددهه تن رراا برگزيید تا 
شبيیهھ (مثل) ااستاددشش خوااهھھھد  آآموختهھ شدهه٬، صحيیحباشند. ااوو گفت٬، شاگرددیی کهھ بطورر 

بودد. وو ددرر ططولل ززمانن دديیگراانن متوجهھ شدهه بوددند کهھ شاگردداانش٬، بهھ مقداارر قابل 
“.ااوو شدهه بوددند شبيیهھمالحظهھ٬،   

 
 

االگوبرددااشت تکليیف   
 

ددرر تماسس مدتت ززمانی  اا جزئی اازز تکليیف نمودد؟ با خوااست گذررااندننبرددااشت االگو ررچگونهھ می تواانن 
راایی ررشد ددرر مسيیح مهھاررتت الززمم رراا ددرريیافت کنند. عضويیت ددرر بکهھ تواانستهھ ااند٬، با مسيیحيیانی 

کليیسایی محافظهھ کارر يیکی اازز ووااجباتت ااست. تکاليیف دديیگر نيیز براایی منظورر هھھھایی خاصص کمک می 
کنند. اايین تکاليیف ممکن ااست چنيین باشند:  
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اازز صرفف شامم٬، شيیخ کليیسا رراا براایی صرفف شامم بهھ منزلل خودد ددعوتت کنيید. پس اازز 
د چگونهھ پرستش خانگی رراا اانجامم می ددهھھھند.نشانن بدهھھھ ااايیشانن بخوااهھھھيید بهھ شم  

يیا٬،  
با چهھارر فاميیل مسيیحی ددرر کليیسایی خودد کهھ مشخص ااست تواانستهھ ااند مسائل خودد رراا 
حل کنند تماسس بگيیريید٬، وو اازز آآنن هھھھا بخوااهھھھيید براایی شما اايین کارر هھھھايیشانن رراا تعريیف 

کنند.  
يیا٬،  

نيیکوئی رراا ااند چنيین فرززنداانن  با خانم وو آآقایی ــــــــ ررااجع بهھ آآنکهھ چگونهھ تواانستهھ
مصاحبهھ کنيید.ددااشتهھ باشند٬،   

يیا٬،  
نشستی رراا با شيیخ کليیسایی خودد ترتيیب ددهھھھيید وو مسئلهھٴٔ خاصی رراا با ااوو ددرر ميیانن 

اازز کالمم خداا ااستفاددهه  يیدبگذاارريید. اازز ااوو بخوااهھھھيید نشانن بدهھھھد چگونهھ قدمم بهھ قدمم می تواان
کنيید تا مسئلهھ تانن حل شودد.  

 
تمامم  ٬،اايین ااست کهھ االگویی مورردد نظر ٬،ااستفاددهه اازز االگو دداارردد ططريیق ااززااررززشش ززيیاددیی کهھ آآموززشش 
. آآموززشش ررفتارر بطورر قسمت بندیی (ررفتارر ددرر مقابل اايین موضوعع٬، وو شخص رراا شامل می گردددد

دديیدنن اايین ررفتارر ددرر شخصی کهھ ددرر بهھ آآشکارر ا ررفتارر ددرر مقبل موضوعع دديیگر) جایی خودد رراا دداارردد٬، اام
دداارردد. ووقتی صحبت اازز ررفتارر هھھھایی گوناگونن می کنيیم٬، محيیط ززندگی می کند٬، ااررززشش بيیشتریی رراا 

د اازز آآنن کاستهھ می شودد.ند وو جنبهھٴٔ عملی کهھ بايید ددااشتهھ باشنبنظر فرضی می آآيی  
 
 
 

باززساززیی ااعتمادد  
 

ررااجع بهھ اايین موضوعع ددرر جایی دديیگر صحبت شدهه ااست (ززيیر عنواانن بخشش). ددرر اايینجا٬، الززمم ااست 
ی شوااهھھھد قابل مالحظهھٴٔ کوششکنيیم. می تمادد دداارردد جلب توجهھ رراا بهھ ااهھھھميیتی کهھ تکليیف ددرر باززساززیی ااع

٬، هھھھمرااهه موفقيیت هھھھائی کهھ ددرر اايین ررااهه می کند ددرر اايیجادد شخصيیتی نو با فيیض خداا ٬،خالفف کارر کهھ
ززميیش هھھھائی ااعتمادد می باشد. معموال٬ً، آآباززساززیی کسب نموددهه وو قابل رروويیتند٬، مهھم تريین عامل اايیجادد 

ووقتی تا دديیر ووقت بايید ددرر ددفتر  ٬،ند (شوهھھھر بی ووفایی قبلیددرر اابتداایی کارر ددرر اايین ررااهه الززمم می باش
بماند٬، بی ددررنگ بهھ ززنش تلفن خوااهھھھد ززدد).  

 
شرووعع تاززهه  

 
ددرر ووجوددشانن اايیجادد يیيیر بزررگی کهھ ددرر ططی جلساتت مشاووررههٴٔ مسيیحی بسيیارریی اازز متقاضيیانن متوجهھ تغ

ست آآووررددهه ااند٬، رراابطهھٴٔ جديید کهھ ددرر ززندگی ززناشوئی خودد بدشدهه می شوند. براایی اايیجادد نشانی اازز 
دهھھھند. اايین حتی می توااند ماهه عصل کوتاهه ددوو يیا سهھ می تواانند ترتيیب ماهه عصل تاززهه اایی رراا بززووجی 

طط بهھ ززندگی تاززهه رراا وررووززهه باشد. بعضی اازز ززنن وو شوهھھھراانن تصميیم می گيیرند کتب ددررسی مرب
اانجامم ددهھھھند. ددووباررهه عهھد وو پيیمانن ااززددووااجج رراا مرااهه خودد ببرند وو ددرر آآنجا هھھھ  
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ززمانن بندیی شدههبرنامهھٴٔ   
 

حالل بايید ررااجع بهھ اايین موضوعع مهھم صحبت شودد. خداا ططبق برنامهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه کارر می کند. 
)؛ ۴: ۴نن آآمد (غالططيیا“ ززمانن مقررر”برنامهھٴٔ ززمانی بودد. عيیسی مسيیح ددرر خداا شامل  نجاتتططرحح 

“ رسيیدهههھھھنوزز ووقت من فراا ن”)؛ ااوو خودد گفت٬، ٢۲٧۷تا  ٢۲٠۰: ٩۹پيیش بيینی شدهه بودد (دداانيیالل مرگگ ااوو 
اازز ). ١۱: ١۱٧۷؛ ٢۲٧۷: ١۱٢۲صحبت کرددهه ااست (يیوحنا “ ساعت”) وو بارر هھھھا ررااجع بهھ ۶: ٧۷(يیعحنا 

ددرر شباهھھھت ااوو آآفريیدهه کهھ ااگر خداا ددرر کاررشش نظم وو ترتيیب دداارردد٬، وو شما ”متقاضيیانن می تواانن پرسيید٬، 
شدهه اايید٬، چگونهھ اانتظارر دداارريید بدوونن نظم وو ترتيیب موفق شويید؟  

براایی هھھھفتهھٴٔ آآيیندههٴٔ خودد٬، برنامهھٴٔ ”توااند اايینگونهھ باشد:  بندیی میموززشش ززمانن اازز تکليیف آآيیک نمونهھ 
کالمم خداا گفتهھ)٬، ززمانن بندیی شدهه اایی رراا تشکلی ددهھھھيید تا قسمت هھھھایی مختلف ززندگی شما (بطورریی کهھ 

کاررتانن ددرر شش ررووزز  تماممبايید ”ددرر ررااهه مطابقت با خوااست خداا بگردددد. بايید بهھ متقاضی نيیز گفت: 
شش ). )١۱٢۲(يید ووقت الززمم براایی شغل وو کارر هھھھایی خانهھ رراا تفکيیک نمائيید(شايید مجبورر شو“ اانجامم شودد

 کنيید. فرااهھھھمد. شما بايید ووقت الززمم رراا براایی اانجامم کاررهھھھايیتانن ررووزز شامل شغل وو کارر خانهھ می باش
ووقتی چنيین کردديید٬، بسيیارریی اازز مسائل ميیانن شما وو ززنتانن اادداامهھ نخوااهھھھند يیافت. اايین کارر بقدرر شغلتانن 

ااهھھھميیت دداارردد.  
کارر هھھھایی جديید می باشد. اايیجادد تقاضيیانن فکر می کنند برنامهھٴٔ ررووززاانهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه شامل بعضی م

تا ووقت کافی براایی  ٬،کهھ ااهھھھميیت کمی ددااررند رراا بکندفف نکاتی ما٬، ززمانن بندیی ممکن ااست الززمهھٴٔ حذاا
اانجامم کارر هھھھایی مهھم اايیجادد گردددد. مشاوورراانن بايید بهھ متقاضيیانن کمک کنند فهھرست ااوولويیت هھھھايیشانن رراا 

ااوولويیت کمتریی برخوررددااررند٬،  فرااهھھھم کنند. شايید ززمانن بندیی ووااقعی نشانن ددهھھھد کهھ براایی اامورریی کهھ اازز
پيیداا نمی شودد. ممکن ااست بطورر مثالل٬، بعضی نشست هھھھا رراا بايید لغو کردد تا ووقت براایی ووقت 

ديیگر تضادد ندااررند. تضادد وو ااقتشاشش اازز گناهه ااوولويیت هھھھایی خداا هھھھيیچ ووقت با هھھھم. )١۱٣۳(خانوااددهه پيیداا شودد
بر خوااست می کند٬، نهھ اازز خداا.  

گيیرند کهھ ووقت براایی اانجامم خوااست خداا ندااررند بايید يیادد آآوورر شوند کهھ ووقت آآنن  می متقاضيیانی کهھ بهھانهھ
می باشد نحوههٴٔ ااستفاددهه  مهھمما هھھھمهھ بهھ يیک ززمانن محدوودديیم ـ بيیست وو چهھارر ساعت. آآنچهھ : ”ددااررندرراا 

“.اازز آآنن ااست  
ً ٬، )١۱۴(ررووزز٬، يیا يیک هھھھفتهھفهھرست اانجامم کارریی کهھ متقاضی ددرر مدتت سهھ  اانجامم ميیدهھھھد رراا نهھ تنهھا  حقيیقتا

بايید با آآنچهھ الززمم ااست  بايید اازز لحاظظ مقداارر ووقت صرفف شدهه براایی هھھھر مورردد باززررسی کردد٬، بلکهھ
(ااگر هھھھمانن موقع ترتيیب اانجامم کارر دد. آآنوقت تغيیيیرااتت الززمم بايید ددااددهه شودد اانجامم ددااددهه شودد مقايیسهھ کر

٬، مطابقت نن ررسيیدگی نخوااهھھھد کردد) تا ووااقعيیت با کمالل مطلوببددااددهه نشودد٬، متقاضی هھھھيیچ ووقت بهھ آآ
تعهھد مم با خاررجج کرددنن اازز برنامهھ وو وواارردد کرددنن بهھ برنامهھ می شودد. بعضی موااقع اايین کارر تواا. گيیردد

وو مسئوليیت هھھھا رراا نمی تواانن يیکجا کنارر گذااشت. ااما معموالً تغيیيیرااتت الززمم نيیازز بهھ عملکردد فورریی وو 
رراانن براایی کسب ووقت بيیشتر پرددااخت بدهھھھکارریی).د (تلفن بهھ ططلب کانقاططع دداارر  

انن آآنن رراا ددااررند) خوااست بهھ هھھھر بايید اازز کسانی کهھ مشکل ززمانن بندیی ددااررند (وو بسيیارریی اازز متقاضيی
.)١۱۵(ززمانن بندیی شدهه اازز کارر هھھھائی کهھ خداا رراا جاللل می ددهھھھد فرااهھھھم ساززند هھرستفتی شدهه قيیم  
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ززمانن بندیی کارر  
اانجامم کارر هھھھایی با فايیدهه  

 ااوولويیت بر ططبق
قطع اانجامم کارر هھھھایی اانجامم کارر هھھھایی با فايیدهه  

 بدوونن فايیدهه
   

 
 
 
 
 
 

 
 

اارردد. صرفف ددوو ساعت ووقت نيیز ااهھھھميیت ززيیاددیی دد کيیفيیتنيیست٬، بلکهھ  کميیتتنهھا تنظيیم  ٬،ززمانن توااززنن
آآنن هھھھا بوددنن) با ززنن وو فرززنداانن ممکن ااست ااررززشش ددوو ررووزز کارر دديیگریی رراا با  پيیشتنهھا (نهھ  با کيیفيیت

.)١۱۶(اشدآآنن هھھھا ددااشتهھ ب  
 

کيیفيیت کميیت                 
 

 
 
 
 
 
 

ددرر نتيیجهھ٬، متقاضيیانن بايید تشويیق شوند برنامهھٴٔ هھھھفتگی ززمانن بندیی شدهه رراا بر ططبق کميیت (مقداارر) وو 
آآنن  ااند تاثيیر بيیشتریی اازز آآنکهھ چهھ مدتتکيیفيیت اانجامم ددهھھھند. کيیفيیت کارریی کهھ اانسانن اانجامم می ددهھھھد می تو

سی ددقيیقهھ گفتگویی صميیمانهھ ددرر مورردد مسئلهھ اایی ممکن ااست رروواابطی . ددااشتهھ باشد رراا اانجامم می ددهھھھد
رراا براایی هھھھميیشهھ ااستحکامم بخشد. پنج کلمهھ کهھ کمتر اازز يیک ددقيیقهھ ووقت ميیگيیرند ميیتواانند ااززددووااجی رراا 

نابودد کنند.   
 
 

قابليیت اانعطافف  
 

ماندهھھھی ؛ ساززیی٬، تنهھا ررااهه اانعطافف پذيیر بوددنن ااستططرحح برنامهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه خالفف تصورر بسيیارر
 چهھ ززمانینظم وو ترتيیبی ددرر ززندگی نداارردد٬، بعنواانن مثالل نمی ددااند تنهھا ررااهه آآززااددیی ااست. کسی کهھ 

بگويید خيیر. ااوو آآززاادد نيیست مسئوليیت تاززهه اایی رراا بعهھدهه گيیردد يیا مسئوليیت  چهھ ززمانیبگويید بلهھ٬، وو 
کارریی کهھ گذشتهھ رراا بدوونن شک وو ااحساسس تقصيیر ررهھھھا کند. چونن نمی ددااند چهھ مقداارر ووقت الززمم دداارردد 

بخاططر کهھ محدوودد بهھ نادداانی خودد می باشد. ااوو اايین آآززااددیی رراا نداارردد گرفتهھ رراا اانجامم ررساند٬، بعهھدهه 
نمی ددااند وو چونن برنامهھ رريیزیی نکرددهه وليیت دديیگر تعويیض کند٬، مسئوليیتی رراا با مسئتغيیيیر ااووضاعع٬، 
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نن٬، چهھ رراا می تواانن با چهھ تعويیض کردد. ددرر خالصهھ٬، عدمم صرفف ووقت الززمم براایی ترتيیب٬، ساززما
وو اانعطافف ناپذيیر می کند. ٬،صراانسانن رراا بيیمناکک٬، مق ٬،ززمانن بندیی٬، وو برنامهھ رريیزیی  

معموالً الززمم چونن بسايیریی اازز مسائل بخاططر اانجامم ناددررست وو نامنظم اامورر ززندگی اايیجادد می گرددند٬، 
ااختيیارر نمايیند.  موززند چگونهھ ززندگی با منظم وو ززمانن بندیی شدهه رراارراا بيیآمی شودد مشاوورراانن متقاضيیانن 

).٣۳٣۳: ١۱۴آآنن رراا نادديیدهه بگيیرند. خداا٬، خداایی بی نظمی نيیست (ااوولل قرنتيیانن  اوورراانن نبايیدمش  
 

٣۳يیعقوبب   
ززيیراا هھھھر: ١۱۶ ططلبی باشد٬، ددرر آآنجا آآشوبب وو هھھھر  جا حسد وو جاهه  گونهھ کردداارر ززشت نيیز خوااهھھھد بودد.   

 
٬، خودد نهھ بگويیندنيیاموختهھ ااند بهھ ددررخوااست ووقت  نظمی ندااررند٬، شوهھھھراانی کهھززنانن خانهھ دداارریی کهھ 

کاررگراانن تقصيیر کارر مسيیحی کهھ گوئی هھھھيیچ ووقت کارریی رراا تمامم نمی کنند٬، وو مرددمی کهھ قراارر 
مالقاتت رراا حفظ نمی کنند٬، هھھھمهھ ددرر يیک چيیز مشترکند ـ کنترلل ززندگيیشانن رراا ندااررند. هھھھر آآنچهھ ددليیل 

مسئلهھٴٔ خاصص ررسيیدگی کردد. عنواانناالگویی بخصوصص بی نظمی رراا بايید بهھ ززندگی نامنظم آآنن هھھھا شدهه٬،   
(مکاشفهھ “ اازز بدوو آآفريینش”کالمم خداا صحبت اازز برنامهھ هھھھايیش می کند کهھ م ااست. نظ ییخداا خداا٬،
. ااوو برنامهھٴٔ خودد رراا ططرحح می کند وو ااجراا تهھيیهھ شدهه ااند )٢۲٠۰: ١۱؛ ااوولل پطرسس ۴: ١۱؛ اافسسيیانن ٨۸: ١۱٣۳

می کند.  
ددوورر  موززند بی نظمی وو پريیشانی رراا اازز خوددووررددنن ددووباررههٴٔ شباهھھھت خداا٬، بايید بيیآبدست آآمسيیحيیانن٬، ددرر 

). ااما اايین ززمانی اايیجادد می گردددد کهھ عاددتت بهھ اافکارر وو ززندگی ١۱١۱وو  ٧۷: ٣۳کنند (ددوومم تسالونيیکيیانن 
اافزاايیند. نتيیجتا٬ً، مشاوورراانن نيیز بايید خودد ااططميینانن بدست آآووررددند کهھ آآموختهھ ااند  منظم رراا بهھ خودد بی

باشد٬، نخوااهھھھند نظم وو ترتيیبی کهھ خداا رراا خوشش می کند رراا ددنبالل می کنند. ااگر اايینطورر نززندگی با 
تواانست جزعيیاتت کارر رراا بهھ متقاضيیانن آآموززشش ددهھھھند. ططريیقی کهھ مشاوورراانن جلساتت رراا ااددااررهه می کنند 

 جلساتتکارر رراا بکند٬، ختم نگهھ دداارریی مسئوليیت هھھھایی ززمانی٬، ااصراارر بر متقاضی کهھ (برنامهھ رريیزیی٬، 
ی يیا متقاضی٬، وو غيیرهه) نشانهھٴٔ تواانائبهھ ٬، ددااددنن صوررتت ووقت جلسهھٴٔ بعدیی مشاووررهه مقرررساعت  سر

د. عالووهه بر اايین٬، توجهھ بهھ اايین نجريیانن کارر می باشناتواانی ززمانن بندیی٬، ساززماندهھھھی٬، وو کنترلل 
بهھ متقاضی نشانن می ددهھھھد کهھ چهھ اازز ااوو اانتظارر ميیروودد٬، وو ددرر ووااقع االگوهھھھائی  غاززاازز سرآآ ٬،موضوعاتت

رراا براايیش مشخص می کند تا بتوااند بهھ ررااحتی جلساتت رراا اادداامهھ ددهھھھد.  
ززندگی ددااررند٬، وو آآنانی کهھ ززندگيیشانن  يیمناکک٬، ااشخاصی کهھ مسائل هھھھمهھ جانبهھٴٔ ااشخاصص اافسرددهه٬، تنبل٬، ب

ددااررند. هھھھمهھ معموالً نيیازز بهھ کمک ددرر ززمانن بندیی يیا ساززماندهھھھی ززندگیهه٬، خورردد بهھ هھھھم  
يیر نيیز بگذاارردد. ووضع خانهھ٬، صوررتت می توااند ددرر جواانب دديیگر ززندگی تاثآآموختن نظم وو ترتيیب 

کالسس ددررسس يیاددددااشت بر می دداارردد٬، هھھھمهھ نمونهھ هھھھایی ووضع مالی٬، وو ططريیقی کهھ دداانش آآموززیی ددرر 
ً آآش هھوددگیوو بيیبوددنن ناموثر مختلفی ااست کهھ بی نظمی می توااند   ووفتگی رراا پيیش آآوورردد وو نهھايیتا

اافسرددگی رراا اايیجادد ساززدد.  
دهه٬، برنامهھ اایی کهھ بر بدست آآم نواانن االگو) ددرر ساززماندهھھھی ااططالعاتتنظم وو ترتيیبی کهھ مشاوورر (بع
با بطورر ضمنی هھھھمهھ ررااجع بهھ مسئلهھ  ٬،ااددهه٬، وو ااجراایی آآنن براایی اايیجادد تغيیيیرااساسس کالمم خداا ترتيیب دد

متقاضی صحبت ززيیاددیی می کنند.  
موختهھ٬، تقاضی هھھھيیچ ووقت نظم وو ترتيیب رراا نيیاااگر مد. د بر نظم وو ززمانن تاکيید ددااشتهھ باشتکليیف نيیز بايی

سس هھھھا رراا ددرر آآنن کمد لباسس رراا اايین هھھھفتهھ خالی کرددهه وو لبا(”مشخص باشد اازز لحاظظ ززمانی تکليیف بايید 
؛ يیا٬، “آآنن رراا باززدديید کرددهه وو نظم وو ترتيیب آآنن رراا حفظ کنيید هھھھر شنبهھمرتب جایی ددهھھھيید٬، وو اازز اايین پس 

بهھ نيیلوفر بنويیسيید. آآنن رراا بهھ ززمانن دديیگر موکولل نکنيید چونن معموالً نامهھ هھھھایی  اايین هھھھفتهھنامهھ اایی ددرر ”
ردد. نامهھ چند سطریی ددهه وو پانزددهه صفحهھ اایی می نويیسيید وو اايین ووقت ززيیاددیی براایی خوااندنن می ب
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 برنامهھ هھھھایی ززمانن بندیی شدهه معموالً “). يیکی رراا بنويیسيید هھھھفتهھ هھھھربنويیسيید٬، يیا تنهھا يیک صفحهھ. ااما 
رراا بايید ددرر جائی کهھ هھھھمهھٴٔ فاميیل بهھ آآنن ددست ررسی ددااررند آآوويیزاانن کردد. بهھ اايین شکل هھھھمهھ بهھ  خانگی

ررااحتی می تواانند جريیانن کارر رراا ددنبالل کنند.  
ً مشاوورراانن الززمم خو ااهھھھند ددااشت کارر هھھھایی جديیدیی رراا ددرر ططولل جلساتت بهھ متقاضی بدهھھھند٬، اابتداا عموما

.رراا بدهھھھند وو ددرر جلساتت آآخر کارر هھھھایی مشکل تررراا بدهھھھند کاررهھھھائی کهھ ساددهه ااند   
 
 

خالصهھٴٔ مطالب  
 

مشاووررههٴٔ مسيیحی ااست. مشاوورریی کهھ ددرر اايیجادد تکاليیف خانگی ووقت الززمم رراا  تکليیف خانگی ااساسس
مشاووررهه ااشش نيیز بيیشتر  ست می آآوورردد. ددرر نتيیجهھ٬، سوددمند شدننبد صرفف می کند٬، مهھاررتت کارر رراا

خوااهھھھد شد. بيیآموززيید چگونهھ تکليیف خوبب رراا ططرحح نمائيید. تکليیفی کهھ بر ااساسس کالمم خداا ااست٬، 
مشخص وو ساددهه ااست٬، وو رراابطهھٴٔ نزدديیکی با موقعيیت دداارردد٬، نيیازز بهھ صرفف ووقت وو کوشش ززيیادد دداارردد٬، 

ااما ااررززشش هھھھر ددوو رراا دداارردد.  
 
 
 
 

فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل بيیست وو نهھم  
 

بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ تا بهھ حالل  Competent to Counsel “رر مسيیحیمشاووشايیستگی ”کتابب ) ١۱(
نشدهه ااست.  

٬، وو بهھ صفحهھٴٔ تکاليیفددرر هھھھميین سايیت ٬، “خانگی ميیز مشاووررههٴٔ ”براایی ااططالعاتت بيیشتر ررااجع بهھ ) ٢۲(
يید.ررجوعع نمائ“ مشاووررههٴٔ خانگیجلساتت ”فايیل   

يیا عکس االعملی کهھ می رراا اانجامم می ررساند آآنچهھ آآددمم می خوااهھھھد بفهھماند توسط آآنن ااررتباططی کهھ ) ٣۳(
معموالً اايین ددوو رراا با  نيیست. موفقيیت آآميیز٬، تنهھا ااررتباطط ااهھھھد ددرريیافت کند رراا بوجودد می آآووررددخو

توااند ٬، شخص می موفقيیت آآميیزهھھھم ااشتباهه می کنيیم. بايید توجهھ ددااشتهھ باشيیم کهھ اازز ططريیق ااررتباطط 
اخوااستهھ اایی رراا ) عکس االعمل ن٢۲منظورر وو پيیشبيینی نشدهه رراا اابالغغ نمايید٬، (بدوونن ) پيیامم ١۱(

صحبتش نشانن می ددهھھھد کهھ بهھ موضوعع وو ااست کهھ  خنراانیس ٬،مثالل بدست آآوورردد. ااوولی بعنواانن
. پيیامی کهھ با بی تفاووتت وو بی ميیلی رراا نشانن می ددهھھھديیا شخصی عالقهھٴٔ ززيیادد دداارردد٬، ااما ظظاهھھھرااً 

. ووررووئی ااوو رراا نشانن ددااددنمی باشد٬، بلکهھ دد ددرر کل اابراازز نموددآآنچهھ  ٬،اابالغغ نمودد قموفااررتباطط 
٬، موعظهھٴٔ ااستفانن مثالل خوبی اازز ددوومی ااست. ااستفانن ااررتباطط ٧۷ددرر کتابب ااعمالل ررسوالنن فصل 

با اايیمانن نبودد. کوتاهھھھی نهھ اازز جانب  خوبی رراا بر قراارر کردد٬، ااما عکس االعملی کهھ بدست آآمد
ددوورر اازز بهھ بخاططر عوااملی  ٬،آووررددنن عکس االعمل ددلخوااهه. بدست نيیشنوندهه بودد يیاگويیندهه وو 

ااشکالل رراابطهھ نبودد. موعظهھٴٔ ااستفانن نوعع  ٬،ططريیق ااررتباطط (تعصب٬، ددووررووئی٬، غيیرهه) بودد. مسئلهھ
بودد (ااگر تنهھا اازز نظر اايیجادد ااررتباطط بخوااهھھھيیم بهھ آآنن نگاهه کنيیم). ددرر مشيیت  یااررتباطط بسيیارر موفق

اا عليیهھ معلميین ناباوورر دديین يیهھودد بدهھھھد.االهھی٬، ااستفانن موفق شد شهھاددتت خداا رر  
ً مهھم ااست ددليیل رراابطهھٴٔ ضعيیف ميیانن اافراادد رراا   ً نتيیجتا شناخت. اازز آآنن  ااررتباطط ضعيیفددرر  عموما

جائی کهھ ااررتباطط ضعيیف (ناتواانی ددرر اايیجادد ااررتباطط ووااضح٬، ددقيیق٬، جالب٬، وو خاططرهه آآميیز) هھھھمهھ 
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وو مشکالتت نيیست. ااما اامکانن  منشع مسائل ززيیاددیی می باشد٬، ااما منشع هھھھمهھٴٔ مسائل وو گانی ااست
 گسترددههوو  عميیقمسائل مربوطط بهھ رروواابط٬، دديیر يیا ززوودد٬، اازز ططريیق ضعف ااررتباطط٬، دداارردد هھھھمهھٴٔ 

ااست شامل ااررتباطط موفق٬، ااما  ممکنبشوند. مشاوورراانن بايید بيیادد ددااشتهھ باشند٬، اايین مسائل 
ااززدد٬، نهھ بخاططر باشند. ااگر اايینطورر ااست٬، پس مشاوورر بايید اابتداا بهھ مسئلهھٴٔ ااررتباطط بپردد ناخوااستهھ

ااساسی يیا عمدهه می باشد٬، بلکهھ بخاططر آآنن کهھ صد معبریی براایی حل مسائل دديیگر آآنن کهھ مسئلهھٴٔ 
مسائل دديیگر نمی تواانند حل گرددند٬، چونن  ٬،شدهه ااست. تا ززمانی کهھ ااررتباطط بر قراارر نشدهه

ااررتباطط آآلت کارر عمدهه اایی ااست کهھ خداا اازز آآنن ااستفاددهه می کند تا رروواابط ضعيیف رراا ااصالحح 
.نمايید  

يیکی اازز مسائل متدااوولل ززناشوئی نقض نقش ززنن وو شوهھھھر می باشد. مشاوورراانن نهھ تنهھا بايید بهھ اايین ) ۴(
ً ررسيیدگی کنند٬، بلکهھ کمک کنند تا نقش صحيیح ميیانن ططرفيین برقراارر  موضوعع مهھم مستقيیما

٬، فصل هھھھفتم ررجوعع نمائيید “ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی”گردددد. بهھ کتابب من   
رجمهھ شدهه ااست وو ددرر ددرر قسمت کتابب هھھھا يیافتهھ می شودد).(اايین کتابب بهھ ززبانن فاررسی ت  

ااوولل سالل رراا سخت می گيیرمم تا برنامهھٴٔ کارر مشخص هھھھایی ماهه من ”معلم مدررسهھ اایی می گفت٬، ) ۵(
دداانش آآموززاانن ززمانی کهھ با د٬، وو بقيیهھٴٔ سالل دديیگر نيیاززیی بهھ سخت گيیریی نخوااهھھھد بودد. نشدهه باش
“.تر ااستوصيیاتت کارر آآشنا شدهه ااند٬، خيیالشانن ررااهھھھت تمامم خص  

معموالً الززمم ااست ددرر مورردد ززمانن ااجراایی اايین جلساتت هھھھر ددوو بهھ تواافق برسند. نگذاارريید سو ) ۶(
تفاهھھھمی ددرر اايین مورردد بهھ ميیانن آآيید.  

رراا “ ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی”اازز هھھھفتهھٴٔ ااوولل می تواانن اازز متقاضيیانن خوااست فصلی اازز کتابب ) ٧۷(
بخواانند.   

ااستفاددهه قراارر بگيیرند. چند نمونهھ اازز اايین فهھرست هھھھا رراا فهھرست هھھھایی گوناگونن می تواانند مورردد ) ٨۸(
ميیتواانيید بعنواانن تکليیف ااررااعهھ کنيید:  

“موررااددیی کهھ ميیخوااهھھھيید اازز ززنتانن سپاسگذاارریی کنيید رراا فرااهھھھم ساززيیدفهھرست ”   
“حد عقل بيیست نمونهھ اازز برکاتی اازز ددرر اايین هھھھفتهھ اازز خداا ددرريیافت کرددهه اايید رراا بنويیسيید”   
فی کهھ می تواانيید شوهھھھرتانن رراا ددرر صدرر ااوولويیت قراارر بدهھھھيید رراا فهھرستی اازز گونهھ هھھھایی مختل” 

).۴وو  ٣۳: ٢۲(فيیليیپيیانن “ بنويیسيید  
تواانيید هھھھمسرتانن رراا خوشنودد کنيید فرااهھھھم  ندهه میددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیفهھرستی اازز ططرقق مختلفی کهھ ” 

).٣۳تا  ١۱: ١۱۵(ررووميیانن “ ساززيید. سپس ررووززاانهھ يیک مورردد رراا اانجامم ددهھھھيید  
ووقتی اايین “. هھھھيید٬، وولی نميیتواانيید ددااشتهھ باشيید رراا فرااهھھھم ساززيیدفهھرستی اازز چيیزهھھھائی کهھ می خواا” 

) می سنجند ١۱فهھرست تکميیل شد٬، مشاوورر هھھھمرااهه متقاضی هھھھر يیک رراا با ددرر نظر گرفتن کالمم (
) ددرر خصوصص بدست آآووررددنن ااحداافف ددررست چهھ ٢۲تا ببيینند خوااستهھٴٔ ددررستی هھھھست يیا نيیست؛ (

اانجامم دداادد٬، پس آآنوقت چهھ بايید کردد. ) ااگر کارریی براایی بدست آآووررددنن نميیتواانن ٣۳بايید کردد؛ (
ااگر تحصيیالتت ”٬، می باشند بکنيید٬، شبيیهھ “ااگر .... آآنوقت”توجهھ بهھ حرفف هھھھائی کهھ شمل 

دداانشگاهھھھی رراا می ددااشتم می تواانستم معلم شومم؛ ااگر شغل دديیگریی رراا ددااشتم٬، آآنگاهه ووقت کافی 
نيیست تا بتواانيید آآنن رراا آآيیا ررااهه دديیگریی ”قت می تواانيید بپرسيید٬، وآآن“. براایی خانوااددهه اامم می ددااشتم

دد فهھرست جديید هھھھميیشهھ بوجودد می آآيیند.اررااهه هھھھایی تاززههٴٔ اايیج“. بدست آآوورريید؟  
مسئلهھٴٔ ططالقق ميیانن مسيیحيیانن ددرر اايین ددوورراانن بهھ ااووجج خودد ررسيیدهه٬، وو هھھھيیچ مشاوورریی نيیست کهھ نيیازز ) ٩۹(

بهھ ررسيیدگی بهھ چنيین موضوعی رراا بدست نگيیردد. ددرر نتيیجهھ٬، هھھھر مشاوورریی بايید خودد رراا اازز اايین 
ظظ آآززموددهه کند تا بتوااند با ااستفاددهه اازز کالمم خداا٬، دديیگراانن رراا بهھ ططريیقی کهھ خداا می خوااهھھھد لحا

هھھھداايیت کند.  
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؛ ١۱٠۰: ٣۳؛ ددوومم تيیموتاووسس ١۱۶: ۴؛ ااوولل قرنتيیانن ١۱٧۷: ٣۳؛ ٩۹: ۴؛ فيیليیپيیانن ۶: ١۱ااوولل تسالونيیکيیانن ) ١۱٠۰(
؛ ااوولل ٧۷: ١۱٣۳؛ عبراانيیانن ٧۷: ٢۲؛ تيیتوسس ١۱٢۲: ۴؛ ااوولل تيیموتاووسس ٩۹: ٣۳ددوومم تسالونيیکيیانن 

٬، وو غيیرهه.١۱١۱؛ سومم يیوحنا ٧۷: ١۱سالونيیکيیانن ت  
ً بهھ کالمم عيیسی مسيیح ددرر لوقا ) ١۱١۱( ااّما هھھھر”جهھ کنيید: بب تو۴٠۰: ۶خصوصا کهھ تعليیم وو تربيیتش  

بهھ (کهھ “ هھھھمرااهه وویی”برددااشت االگو ااهھھھميیت ااصل “. کمالل ررسد٬، هھھھمچونن ااستادد خودد خوااهھھھد شد 
ررهه رراا ددرر شخص می آآمدهه) رراا نشانن می ددهھھھد. کالمم خداا تدرريیس وو مشاوو ١۱۴: ٣۳ددرر مرقس 

می  ٢۲٨۸: ١۱وو  ١۱۶: ٣۳گنجاند٬، بگونهھ اایی کهھ بايید باشد. توجهھ بهھ رراابطهھٴٔ نزدديیکی کهھ ددرر کولسايین 
بيینيیم بکنيید.  

تعميیر ددرربب خانهھ٬، چمن ززنی٬، تعميیر ااسبابب باززیی فرززند٬، باززیی با بچهھ هھھھا٬، هھھھمهھ شامل کاررهھھھایی ) ١۱٢۲(
ی کنند٬، ممکن ااست شش ررووززهه می باشند. کسانی کهھ شش ررووزز ددرر هھھھفتهھ رراا صرفف شغلشانن م

تمامم ”الززمم باشد برنامهھ شانن رراا تغيیيیر ددهھھھند٬، يیا حتی شغلشانن رراا عوضض کنند تا بتواانند 
) رراا اانجامم ددهھھھند.٩۹: ٢۲٠۰(خرووجج “ کاررشانن  

براایی اافراادد تنهھا ) نبايید ااجاززهه دداادد جلساتت کليیسائی سدمهھ بهھ خانوااددهه بزنند. بسيیارریی اازز جلساتت ١۱٣۳(
 ً تنهھا کسانی هھھھمهھ رراا ددرر اايین جلساتت ددخالت ددهھھھيیم٬، بلکهھ  بخصوصص ااهھھھميیت ددااررند؛ ما نبايید لزووما

.رر ددااشتهھ باشندکهھ بايید حضو  
هھ ددرر جيیب جایی می گيیردد می تواانن ااستفاددهه کردد وو ددرر موقع شرووعع هھھھر اازز ددفترچهھٴٔ کوچکی ک) ١۱۴(

کارریی نامم کارر وو ساعت شرووعع آآنن رراا ددرر ددفترچهھ ثبت کردد. وو با شرووعع کارر بعدیی نيیز هھھھميین 
عمليیاتت رراا تکراارر کردد.  

نکاتی چونن ووقت براایی هھھھمسر٬، ددعا٬، کليیسا٬، کمک بهھ دديیگراانن٬، خانوااددهه٬، شغل٬، ررشد شخصی٬، ) ١۱۵(
خواابب٬، ووررززشش٬، معاشرتت٬، وو غيیرهه٬، تعيیيین کنيید. فرااموشش نکنيید کهھ ووقت براایی پيیش آآمد هھھھایی 

د. نيیاددیی دداارربراایی ااسترااهھھھت وو خوشگذرراانی ااهھھھميیت ززغيیر منتظرهه رراا نيیز بگنجانيید. ووقت   
ممکن ااست غربت وو بيیگانگی رراا ميیانن خانوااددهه اايیجادد کند. تمامم ووقتی کهھ با  ووقت گذررااندنن تنهھا) ١۱۶(

. بايید شامل برنامهھ باشد٬، حتی ووقت برنامهھ ااسترااهھھھت خانوااددهه صرفف می شودد  
 


