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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو يیکم ووهه اایی کهھجز
تشارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اان

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

آآوورردد. مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست  
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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سی وو يیکمفصل   
خشم ررسيیدگی نمودد چگونهھ بهھ  

 
 

خشم لزووماً گناهه نيیست  
 

گناهه ”وو “ خشمگيین می شويید”قی کهھ پولس ميیانن نيیست. اايین رراا ددرر فرگناهه  یی خوددخوددبهھ خشم 
می بيینيیم:  نشانن ددااددهه “نکنيید  

 
۴اافسسيیانن   

سر ررسد٬،  مگذاارريید ررووززتانن ددرر خشم بهھ»: شويید٬، گناهه نکنيید  هھھھنگامی کهھ خشمگيین می«: ٢۲۶  
 

نتواانستهھ ااند بهھ متقاضيیانن چونن متوجهھ اايین نکتهھ نشدهه ااند٬، مشاوورراانن مسيیحی  ووبسيیارریی اازز معلميین 
م رراا گناهه خوااندهه وو بايید با آآنن کالمم خداا خش: ”الل می گويیند. بعنواانن مثتا بر خشم غلبهھ کنندکمک کنند 

اايین گونهھ عقايید مطابق با  .)١۱(“مبدیی کهھ خشم دداارردد رراا نادديیدهه بگيیريیااما ما نبايید تاثيیر ”؛ “ابلهھ کرددمق
بهھ  )ريیراانناازز ددست ش(کهھ هھھھر ررووززهه ...”خداا اایی ااست  ٬،خداامی فرمايید کالمم خداا نيیستند. کالمم خداا 

صحبت خداا ررااجع بهھ خشم وو غضب خداا ددرر بسيیارریی اازز آآيیاتت کالمم . )١۱١۱: ٧۷(مزمورر  “آآيید  خشم می
٬، خشمگيینش می خواانيیم کهھ ووقتی ررووحح االقدسس وواارردد شائولل شد ۶: ١۱١۱شدهه ااست. ددرر ااوولل ساموئيیل 

کهھ  بهھ کارریی کهھ خداا اازز ااوو می خوااست هھھھداايیت کردد. وو مهھم تر اازز آآنن٬، کالمم می فرمايیدرراا ااوو کردد وو 
عيیسی مسيیح خشمگيین شد.  

 
٢۲يیوحنا   
غيیرتت براایی خانۀ تو مراا خوااهھھھد «يیادد آآووررددند کهھ نوشتهھ شدهه ااست:   آآنگاهه شاگردداانن ااوو بهھ: ١۱٧۷

»سوززاانيید.  
 

مرقس می ندگانن رراا اازز خانهھٴٔ خداا بيیروونن کند. ٬، باعث شد کهھ فرووش)٢۲(“سوززاانيید”ااوو رراا  خشمی کهھ
انانن نگريیست:گويید ددرر ووقت دديیگریی عيیسی مسيیح با خشم بهھ بی اايیم  

 
٣۳مرقس   

عيیسی٬، خشمگيین بهھ کسانی کهھ پيیراامونش بوددند نگريیست وو بسيیارر غمگيین اازز سنگدلی اايیشانن٬، بهھ : ۵
ااوو ددست خودد رراا ددرراازز کردد وو ددستش سالم شد.» ددستت رراا ددرراازز کن.«آآنن مردد گفت:   

 
ززيیراا ”( ٢۲٠۰: ١۱يیعقوبب اازز  ٬،ددرر نظر گرفتن شراايیط مربوططبدوونن ٬، يیا “خساررتت بارر”ااگر خشم رراا 

مسئولل ددرر ااستفاددهه بی پروواا وو نا ٬،ااستفاددهه کنيیم“) آآوورردد بارر نمی  خشِم آآددمی پاررسايیی مطلوبب خداا رراا بهھ
فريیسيیانن ددرر مقابل رراا ررفتارر عيیسی مسيیح  ٬،بدوونن آآنکهھ توجهھ کرددهه باشيیموو اازز آآيیاتت عمل کرددهه اايیم٬، 
  گناهه کارراانهھ جلوهه ددااددهه اايیم.

ترکيیب ااحساساتت ما کامالً اازز خداا دد. ددرر حقيیقت ااحساساتت آآسيیب پذيیر وو خساررتت بارر ووجودد نداارر
ما ددااددهه ساززندهه وو سوددمندند٬، ااگر بطورر صحيیح ااستفاددهه شوند ااحساساتی کهھ خداا بهھ  ااست. يیکايیک

ً خشم عيیس ٬، هھھھمهھٴٔ ااحساساتت ی مسيیح بهھ بدنن ااوو خساررتت وواارردد نساخت. ااما(مطابق با کالمم خداا). يیقيینا
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وو محدوودديیت هھھھایی کالمم ااستفاددهه  با شراايیط ووقتی مطابق ٬،بگرددندآآسيیب پذيیر وو خساررتت بارر می تواانند 
ند. نشو  

 
 

خشم ممکن ااست گناهه آآلودد بگردددد  
 

می ددهھھھد نيیز ررووحانی رراا اافشا می کند٬، هھھھشداارر خشم ددرر حالی کهھ پولس فرقق ميیانن خشم گناهه آآلودد وو 
خشم گناهه بهھ تبديیل بهھ ددوو ططريیق خشم نيیکو می توااند “. شويید٬، گناهه نکنيید  هھھھنگامی کهھ خشمگيین می«”

ووقتی شخصی اازز شدتت خشم منفجر . ) ددرروونن خودد نگاهه ددااشتن٢۲؛ (پرخاشش کرددنن) ١۱بگردددد: (آآلودد 
وو ووقتی ددرر باططن خودد د. سس خودد رراا متمرکز شخص دديیگر می کنااحسا حاصل ااززمی شودد٬، اانرژژیی 
ر ددوو حالت٬، اانرژژیی حاصل اازز اانرژژیی رراا ددرر ددرروونن خودد ررهھھھا می کند. ددرر هھھھآآنن نگاهه می دداارردد٬، 

شدهه  مصرففددوو حالت٬، خشم بهھ ططريیق آآسيیب پذيیر وو خساررتت بارر  ف شدهه ااست. ددرر هھھھرتلااحساسس 
ااستفاددهه نشدهه ااست.اازز آآنن ااست. ددرر هھھھيیچ يیک اازز اايین مواارردد٬، بخاططر حل مسئلهھ   

کرددهه وو ددوو عکس االعمل مختلف خشمگيین نظر بگيیريید. مسئلهھ اایی متقاضی رراا نمودداارر ززيیر رراا ددرر 
ژژیی حاصل اازز خشم براایی حل مسئلهھ ٬، اانرهھھھر ددوو اايین عکس االعمل هھھھا . ددررنسبت بهھ آآنن رراا می بيینيیم

بکارر برددهه نشدهه٬، چونن بهھ جانب مسئلهھ هھھھداايیت نشدهه بلکهھ (االف) بهھ جانب شخص دديیگر يیا (بب) بهھ 
جانب خودد هھھھداايیت شدهه ااست. هھھھر ددوو اايین عکس االعمل هھھھا ااشتباهه می باشند.  

 
 
 
 
 
 
 
 

اانرژژیی     اانرژژیی         
خشم     اططن نگاهه ددااشتنبددرر   کرددننپرخاشش      

)(بب    )االف(             
 

ند. شخص دديیگر آآسيیب می ررساند٬، بلکهھ آآنکهھ پرخاشش کرددهه نيیز آآسيیب می بيیپرخاشش کرددنن نهھ تنهھا بهھ 
سيیحی اانجامم می شودد رراا پرخاشش می توااند ددووستی رراا بهھم بزند٬، معموالً ااررتباططی کهھ تنهھا اازز ططريیق م

خشم نيیز اانرژژیی حاصل ودد نگاهه ددااشتن بر ددرروونن خدد. خودد نيیز وواارردد سازز آآسيیب بهھ بدنننابودد ساززدد٬، وو 
اازز آآنن رراا متمرکز ددرروونن می کند٬، وو خساررتت وواارردد ساختهھ ااوو رراا ززوودد ررنج٬، ترشش رروو٬، وو عصبی می 
کند٬، وو رروواابط با دديیگراانن رراا خراابب می کند. کسانی کهھ ترشش رروو هھھھستند٬، هھھھمرااهھھھانن خوبی نيیستند. 

دديیگراانن اايیجادد می رراا با  یییی بسيیارربر ددرروونشانن بکارر مشغولل ااست٬، ناررااحتی هھھھا چونن اانرژژیی مخربب
دد.سازز  
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  پرخاشش کرددنن
 

نهھ تنهھا ددرر هھھھی وو جسمانی ااحساساتت موجوددند. مشوقق هھھھایی بسيیارریی براایی اابراازز آآززاادداانهھٴٔ شفااامرووززهه 
گرووهه هھھھایی ددررمانی٬، حساسيیت٬، وو گرووهه بلکهھ ددرر ٬، کهھ ااعتقاددشانن بر آآنن ااستسنتی محافل رروواانشناسی 

ااست اازز ططريیق اايیجادد “ ددررددسر”آآززاادد ساختن اازز  ٬،ووهه هھھھاهھھھایی رروويیاررووئی. معموالً کارر عمدههٴٔ اايین گر
رراا نمونهھٴٔ کارر يیک چنيین گرووهھھھی رروواانشناسی ددرر کتابب خودد وو تشويیق اابراازز ااحساساتت.  اامکانن

:)٣۳(اايینطورر شرحح ددااددهه ااست  
 

بالش هھھھائی رراا بعنواانن ووسيیلهھ بهھ اايیشانن ددااددهه شد٬، وو ددرر حالی کهھ تصورر می کرددند 
کرددهه٬، آآنن رراا کتک ززددند٬، کوبيیدند٬، وو ااست کهھ آآنن هھھھا رراا خشمگيین  شخصی ٬،بالش

خفهھ کرددند.   
 

ااوو می نويیسد:  
با نهھايیت عصبانيیت جيیغ می ززدد. بعد  يیبائی رروویی تشک ددرراازز کشيیدهه لگد ززناننززنن زز
“.رددممرراا ررهھھھا می کم اازز ماددرر بزررگت من ددااشتم عصبانيیت”پسرشش گفت٬،  اازز آآنن بهھ  

 
ااوو ددرر اادداامهھ می گويید:  

يیادد بسيیارریی اازز اافراادد الززمم بودد قتل بودد. بهھ  بسيیارریی اازز حرکاتت خشم آآلودد مانند ااقداامم
“.يیادد ددااشتهھ باشيید کهھ اايین فقط يیک بالش ااستآآوورر شوند: بهھ   

 
فف فرمانن شماررههٴٔ شش٬، وو ددرر خصوصص مواارردد خاصص٬، اايین گونهھ اابراازز خشم مشخص ااست کهھ خال

می باشد.خداا فرمانن شماررههٴٔ پنج   
هھ آآيیاتت ززيیر توجهھ نمائيید:ب .)۴(خاشش کرددنن صريیحاً گفتهھ٬، گناهه ااستپر موررددکالمم خداا ددرر   

 
)۵(٢۲٩۹ اامثالل  
دداارردد.  ددهھھھد٬، ااما حکيیم آآنن رراا بازز می  مهھابا برووزز می  نادداانن هھھھمۀ خشم خودد رراا بی: ١۱١۱  

 
٢۲۵اامثالل   
حصارر رراا مانَد کهھ بداانن ررخنهھ کرددهه باشند.  س خودد مسلط نباشد٬، شهھریی بینفبر  آآنکهھ: ٢۲٨۸  

 
١۱٩۹اامثالل   
پوشی اازز خطاست.  لل ااوو ددرر چشمدداارردد؛ جال  عقل اانسانن خشم ااوو رراا بازز می: ١۱١۱  

 
٢۲٩۹اامثالل   
اایی کهھ ددرر سخن گفتن عجولل باشد؟ بهھ نادداانن بيیش اازز ااوو ااميید هھھھست.  آآيیا کسی رراا دديیدهه: ٢۲٠۰  

 
٢۲٩۹اامثالل   
شودد.  اانگيیزدد٬، وو شخص تندخو٬، گناهھھھانن بسيیارر مرتکب می  ُخلق نزااعع برمی  مردد کج: ٢۲٢۲  
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١۱۴اامثالل   
گر منفورر ااست.  کند٬، حيیلهھ  شخص تندخو ااحمقانهھ ررفتارر می: ١۱٧۷  

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

 
١۱۵اامثالل   
نشاند.  اانگيیزدد٬، ااما شخص دديیرخشم مراافعهھ رراا فروو می  مردد تندخو نزااعهھا برمی: ١۱٨۸  

 
)۶(١۱٩۹اامثالل   
يیر اازز تکراارر کارر خودد خوااهھھھی بودد.ااگر ااوو رراا برهھھھانی٬، ناگز بيیند؛مردد تندخو بايید سزاا : ١۱٩۹  

 
٢۲٢۲اامثالل   
ززوودد بهھ خشم آآيید٬، ددمسازز مشو٬، آآنکهھبا مردد تندخو ددووستی مکن٬، وو با : ٢۲۴  
مبادداا ررااهھھھهھایی ااوو رراا بيیاموززیی وو جانن خويیش رراا بهھ دداامم ددرر اافکنی.: ٢۲۵  

 
رر ررسالهھٴٔ خودد نوشت: ددکهھ يیعقوبب  تعجب نيیست  

 
)٧۷(١۱يیعقوبب   

آآهھھھستهھ! خشمُکند وو ددرر  گفتن تند باشد٬، ددرر  شنيیدننکس بايید ددرر   برااددرراانن عزيیز من٬، توجهھ کنيید: هھھھر: ١۱٩۹  
آآوورردد.  بارر نمی  ززيیراا خشِم آآددمی پاررسايیی مطلوبب خداا رراا بهھ: ٢۲٠۰  

 
 
 

ددرر باططن نگاهه ددااشتن  
 

باططن ساختن خشم نخوااهھھھم کردد چونن هھھھمهھ جا ررااجع بهھ اايین موضوعع مهھم من ددرر اايین جا صحبت اازز 
مگذاارريید »: شويید٬، گناهه نکنيید  امی کهھ خشمگيین میهھھھنگ« ”گفت٬،  ٢۲٧۷: ۴پولس ددرر اافسسيیانن کهھ 

خشم نهھ تنهھا ززمانی کهھ تبديیل بهھ پرخاشش می شودد گناهه می باشد٬،  .)٨۸(“ررسدسر   ررووززتانن ددرر خشم بهھ
بلکهھ هھھھمچنيین ووقتی ددرر باططن نگاهه ددااشتهھ می گردددد. موضوعی کهھ می خوااهھھھم بهھ آآنن برسم اايین ااست:  
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ی کرددچگونهھ بهھ ططريیق نيیکو بهھ خشم ررسيیگ  
 
 

نمودداارر ززيیر رراا ددرر نظر بگيیريید:  
 

 
 

دديیگراانن   خودد    
 

خشم             
 

ططريیق ااستفاددههٴٔ نيیکو اازز خشم      
 
 

جانب بهھ (اانرژژیی) اايین نمودداارر با نمودداارر قبلی فرقق بزررگی رراا دداارردد. ددرر اايین نمودداارر٬، فشارر خشم 
حاصل اازز خشم بطورر  بهھ عباررتت دديیگر٬، اانرژژییخودد وو يیا دديیگراانن.  نهھ بهھ جانب هھھھداايیت شدهه مسئلهھ
. ااما٬، هھھھداايیت کرددنن خشم بهھ جانب مسئلهھ٬، تغريیباً هھھھميیشهھ شامل ددمندیی براایی حل مسئلهھ ااستفاددهه شدههسو

ااست کهھ فرقق رراا اايیجادد شدنن ررووبروو  ططريیقست. با اايین حالل٬، نيیز هھھھررووبروو شدنن ددرر خشم با دديیگراانن 
ررووبروو . ررووبروو شدوو با اا ٬،می باشد مسئولل بهھ آآننتا جائی کهھ بايید با شخص مورردد نظر٬، می کند. 

تا بهھ  ٬،ااستکمک کرددنن بخاططر نيیست٬، بلکهھ  ساختن وو يیا آآسيیب ررساندنن بهھ ااوو شدنن بخاططر خجل
د. ددليیل ررووبروو شدنن با ااوو اايین ااست کهھ بهھ ااوو کمک کردد تا مسئلهھ ااشش حل رکت کنجهھت مناسب ح

گردددد:  
 

۴اافسسيیانن   
ددهھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، بلکهھ گفتاررتانن بهھ: ٢۲٩۹ کارر آآيید وو   براایی بنایی دديیگراانن بهھ تمامی 

نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬، شنوندگانن رراا فيیض ررساند.  
 

ووقتی گناهه می کند. نيیز بست گناهه اااالبتهھ شخصی کهھ خشم خودد رراا بهھ دديیگریی اابراازز می کند ممکن 
نن گونهھ کهھ عيیسی مسيیح با فريیسيیانن ررووبروو شد عمل نمی کند. عيیسی مسيیح پرخاشش نکردد؛ ااوو کند٬، آآ

 ااهه حرفف هھھھایی ززنندهه وو ررفتارر کوبندهه ننمودد. بجایی آآنن٬، خشم ااوو موجب ررووبروو شدننخشم خودد رراا هھھھمر
وو بهھ اايین شکل بهھ مسئلهھ ررسيیدگی کردد.  ٬،با ررفتارر گناهه آآلوددشانن بودد ااوو  

مسيیحيیانی اايیمانداارر ووقتی متمايیل بهھ حل مسائل باشد٬، آآنوقت بهھتر می توااند اازز خشم خودد ااستفاددهه کند. 
شند (تنهھا مسئلهھ رراا می بيینند)٬، بيیشتر ررااجع بهھ مسئلهھ صحبت می مسائل می با کهھ متمايیل بهھ خوددِ 

چهھ  آآنکهھ صرففکنند٬، بخاططر خودد ددلسوززیی می کنند٬، تقصيیر گراائی می کنند٬، وو اانرژژیی خودد رراا 
کسی خالفف کرددهه می کنند. ااما مسيیحيیانی کهھ متمايیل بهھ حل مسئلهھ می باشند٬، حدوودد مسئلهھ رراا جويیا 

ررااهه حل مسئلهھ  ررجوعع کرددهه ااً بهھ کالمم خداافوررحل کنند٬، وو آآنوقت سعی می کنند مسئلهھ رراا وو می شوند 
شخص رراا مالمت کنند٬، ااما ددرر  باشدالززمم  رراا ددرر کالمم جويیا می شوند. ددرر اايین ررااهه نيیز٬، ممکن ااست

محرکک مالمت خشم بوددهه٬،  آآنکهھ. با ووجودد نيیز بکنند شامل محبتچنيین موقعيیتی می تواانند مالمت رراا 
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ند. اانرژژیی اانجامم ررسان بهھ ططريیقی کهھ محبت رراا نشانن می ددهھھھدوو  راازز محبتبمنظورر ااب می تواانند آآنن رراا
تمرکز حل مسئلهھ خوااهھھھد بودد نهھ کسی کهھ مسئلهھ رراا اايیجادد کرددهه.م ٬،حاصل اازز خشم  
. )٩۹(ااستفاددهه شودد٬، نهھ آآنکهھ سوء ااستفاددهه شودد . ااما اايین اانرژژیی بايیداانرژژیی ااستپر اازز  یخشم ااحساس
کهھ اايیمانداارر رراا بهھ جانب ااصالحح سريیع آآنچهھ  می گردددد ااستفاددهه صحيیحکک آآنن ززمانی بطورر قوتت محر
د. شدهه بنمايی ووااقعااددرراانن وو خوااهھھھراانن ميیانن بر  

ر ددرروونن ااست. خشمی کهھ بگناهه  خشمی کهھ براایی کوبيیدنن شخص (يیا فهھاشی بهھ ااوو) ااستفاددهه می شودد
بهھ  نگاهه ددااشتهھ شدهه وو غيیض وو نفرتت رراا بوجودد آآووررددهه نيیز گناهه ااست. ددرر هھھھر ددوو حالل٬، مشاوورر بايید

ددرر  کند: با متمرکز ساختن تمامم قوتت خشممتقاضی بيیآموززدد چگونهھ بهھ ططريیق خداا اازز خشم ااستفاددهه 
  .دهه رراا نابودد ساززددوو خوااهھھھر وو برااددرر دديیگریی اايیجادد ش حل مسئلهھ٬، تا هھھھر مانعی کهھ ميیانن ااووررااهه 

 
 

کمک کنيید متقاضيیانن خشم رراا بهھ جهھت دديیگر هھھھداايیت کنند  
 

می کنند. اايین اافراادد عجولند٬، کنترلل ااعصابشانن رراا اازز ددست  پرخاششبپرددااززيیم کهھ بهھ متقاضيیانی ااوولل 
گويید٬، اابتداا بايید بيیآموززند چگونهھ  می ددهھھھند٬، وو ررفتارر وو حرفف هھھھايیشانن مخربب ااست. اامثالل بهھ ما می

چگونهھ آآنن رراا د نباشند؛ بايید بيیآموزز“ آآهھھھستهھ”ددرر خشم جلوگيیریی) کنند؛ بايید يیا “ (کنترلل”خشم خودد رراا 
مطابق گفتهھ هھھھایی اامثالل ااست. تابحالل دديیدهه اايیم کهھ  ٬،اازز اابراازز خشم صبر وو تعمل قبل “.دنباززدداارر”

 ٬،فهھرست ززيیر نويیس هھھھابهھ ( ددرر شراايیطی کهھ بهھ نفع ما ميیباشد ووجودد دداارردد ٬،اامکانن کنترلل اابراازز خشم
قاضی٬، يیا اافرااددیی کهھ بهھ آآنن هھھھا اوورر می توااند ررئيیس وو کاررفراامایی متمش .)ررجوعع کنيید ۵شماررههٴٔ 

اايین ودد رراا کنترلل کند. م خکهھ ددرر براابرشانن آآموختهھ چگونهھ خش ٬،ددااحتراامم می گذاارردد رراا مثالل آآوورر
کهھ ددرر موااقع مهھم٬، ميیتوااند بيیآموززدد خشم خودد رراا  وعع مهھمی ااست٬، چونن بهھ ااوو نشانن می ددهھھھدموض

ا هھھھر شخص ٬، يیبخاططر آآنکهھ ززنن٬، شوهھھھر٬، فرززند ٬،کند کنترلل کند. ددرر نتيیجهھ٬، اابتداا متقاضی بايید توبهھ
رراا ندااشتهھ. اايین ممکن ااست شامل بحث ررااجع ااوو يیت کنترلل خشم هه٬، ااهھھھمدديیگریی کهھ بهھ ااوو پرخاشش کردد

موضوعع ممکن ااست شامل  .)١۱٠۰(کالمم خداا ددرر رراابطهھ با رروواابط ميیانن فرددیی نيیز باشدبهھ ااوولويیت هھھھایی 
. ميیانن ددوو نفر نيیز بگرددددبحث ررااجع بهھ محبت اازز ميیانن ررفتهھ   

مشاوورر ممکن ااست بی  هھٴٔ ددستورر جلسبهھ خاططر آآنکهھ مسائل وو ددشمنی هھھھایی گوناگونی ظظاهھھھر گردديیدهه٬، 
صحبت ررااجع  نيیاززدد٬، بايید کنترلل خشم صحبت نمو چگونگی. قبل اازز آآنکهھ ررااجع بهھ نهھايیت ررشد کند

فايیدهه اایی نداارردد٬،  ) براايیش ااهھھھميیتی نداارردد٬، يیا بنظرششبهھ آآنن ووجودد ددااشتهھ باشد. ااگر شوهھھھر (ززنن٬، فرززند
قبل اازز آآنکهھ مشاووررهه اادداامهھ  موالً ررسيیدگی کردد. معناسالم ممکن ااست الززمم باشد اابتداا بهھ اايین ررووحيیهھ 

.)١۱١۱(ببخشنديیکديیگر رراا يیابد٬، ززنانن وو شوهھھھراانن رراا بايید بهھ جائی هھھھداايیت کردد کهھ   
ااصل اازز خودد ددوورر ددرر ددنبالهھٴٔ صحبت ررااجع بهھ ااوولويیت هھھھایی خداا٬، مشاوورر بايید کمک کند تا متقاضی 

کهھ  ددوورر کرددنن٬، بايید توجهھ ددااشتخودد . ددرر خصوصص اازز کرددنن وو بهھ خودد اافزووددنن رراا ااجراا نمايید
ووضعيیت رراا ططورریی تغيیيیر بدهھھھد تا متقاضی الززمم ااست قبولل ددااشتهھ باشد کهھ ررفتارر ااوو خالفف بوددهه٬، 

جلویی ررفتارر قبلی گرفتهھ شودد٬، وو ددرر اايین رراابطهھ کمک هھھھایی الززمم رراا اازز دديیگراانن (ددرر صوررتی کهھ 
 براایی اايیجادد اايین تغيیيیر بسيیارر مهھم ٬،تعهھد بهھ خودد وو دديیگراانن ددرر مقابل خداا اامکانن باشد) بدست آآوورردد.

اايیجادد شدهه رراا برکت ووضعيیت تاززهه ااست. بيیش اازز هھھھر چيیز٬، ددرر هھھھنگامم ووسوسهھ٬، بايید اازز خداا بخوااهھھھد 
د. ااددیی کهھ کمک خوااهھھھند کردد رراا يیارریی کنوو اافرددهھھھد   
کافی  ئیتنهھابهھ بطريیق مقاوومت وو خاموشش کرددنن آآنن  ٬،ددرر خصوصص اازز خودد ددوورر کرددنن غضبااما 

حل شوند. اايین  ههشد مسائلی کهھ باعث اايیجادد آآنن تا نيیست. ااوو بايید بيیآموززدد خشم رراا بگونهھ اایی ررهھھھا ساززدد
می ااوو ززندگی مطابق با کالمم خداا رراا بهھ خودد ااست کهھ ررااهه جديید خداا براایی ااوو ااست؛ ددرر اايین ررااهه 
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دد. ددرر اايین خصوصص قانونن ررفتارر مسيیحی نيیز ميیتواانن براایی کمک ااستفاددهه کر . اازز ميیز مشاووررههٴٔ اافزاايید
گراانن ممکن ااست الززمم باشد بهھ دديی ٬،هھھھایی دديیگرموقعيیت ددرر رر ميیز نيیز کمک خوااهھھھند کردد. ووجلساتت دد

ررااجع صحبت  مانع اادداامهھٴٔ اايین هھھھشداارر ممکن ااست  .)١۱٢۲(ااست گفت کهھ خشم ددرر حالل براانگيیختهھ شدنن
ططرفيین ممکن ااست  راامونن مسئلهھ٬،يیبحث پبجایی  .)١۱٣۳(بشوددنيیز موضوعی کهھ باعث خشم گردديیدهه  بهھ

چهھ  خدااددعا کنند وو ببيینند  ٬،جنگ وو ددعواا بهھ جانب ميیز مشاووررههٴٔ خانگی برووند وو ددرر آآنجا بجاییفوررااً 
دد٬، پس اازز ددااددنن نشانهھٴٔ اازز ددهھھھند. ددرر جمع٬، ووقتی چنيین اامکانی ووجودد ندااررمی خوااهھھھد ددرر مورردد آآنن اانجامم 

بهھ ددوورر ميیز مرااجعهھ کنند. عامل ااصلی٬،  ددوو تواافق می کنند کهھ ددرر ااووليین فرصت پيیش تهھيیهھ شدهه٬، هھھھر
) کهھ (آآنچهھ مربوطط بهھ مسئلهھ می باشددسی ااست ررفتارر کتابب مق(بهھ خودد اافزووددنن)  جانشيین ساختن

مسئلهھ رراا حل می کند.  
خشمی کهھ ددرر ووجوددشانن نهھفتهھ ااست رراا اانحراافف  ٬،مشاوورراانن هھھھمچنيین بايید بهھ متقاضيیانن کمک کنند

ددرر آآنن نقل صحبت کرددهه وو  ٢۲۶: ۴پولس ددرر اافسسيیانن  ٬،خشم ددرروونن ساختنموضوعع ررااجع بهھ ددهھھھند. 
کرددهه می گويید:  ۴مزمورر قولل اازز   

 
۴سيیانن اافس  
سر ررسد٬،  مگذاارريید ررووززتانن ددرر خشم بهھ»: شويید٬، گناهه نکنيید هھھھنگامی کهھ خشمگيین می«: ٢۲۶  

 
اايینجا نيیز مشاوورر بايید توجهھ ددااشتهھ باشد کهھ ررااهه حل مسئلهھٴٔ ددرروونن ساززیی خشم٬، اايین ااست کهھ خشم رراا  

هھ جانب ئلهھٴٔ اايیجادد شدهه هھھھداايیت کند. االبتهھ منظورر آآنن نيیست کهھ باازز ددرروونن اانحراافف کرددهه وو بهھ جانب مس
اايیجادد شدهه هھھھداايیت کند:بهھ جانب مسئلهھٴٔ  (شخص) فهھاشی کند٬، بلکهھ صحبت خودد رراا مسئلهھ  

 
۴اافسسيیانن   

ددهھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، بلکهھ گفتاررتانن بهھ: ٢۲٩۹ کارر آآيید وو   تمامی براایی بنایی دديیگراانن بهھ 
.نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬، شنوندگانن رراا فيیض ررساند  

 
اازز خشم خودد رراا براایی بکارر برددنن حرفف هھھھائی کهھ دديیگریی رراا بنا منظورر اايین ااست کهھ اانرژژیی حاصل 

مسائل  ٬،با دديیگراانن نيیز می بيینيیم کهھ ددرر خصوصص رروواابط ميیساززدد وو قوتت می ددهھھھد بکارر بردد٬، وو اايینجا
وعع وعع چرکک وو فاسد شودد٬، هھھھر موضآآنکهھ ااجاززهه بدهھھھد موض . بجاییررسيیدگی شودد موقعبايید ددرر هھھھمانن 

ااوو نبايید ددلخورریی نسبت بهھ کسی ددااشتهھ باشد. .)١۱۴(يیدددرر هھھھمانن ررووزز ررسيیدگی نماميیانن فرددیی رراا   
رروواابط جنسی ميیانن ززووجج هھھھا رراا تشکيیل می ددهھھھد. مشکل مسئلهھٴٔ عمدههٴٔ اادداامهھ ددااددنن خشم بهھ ررووزز دديیگر 

خوبب رراا نيیز ددااشت. هھھھر ااست مسئلهھٴٔ حل نشدهه ررووزز رراا بهھ تخت خواابب آآوورردد وو ااميید بهھ رروواابط جنسی 
فرضض شاوورر بايید اامکانن ووجودد ررنجش رراا برآآوورردد نمايید. ئلهھٴٔ رروواابط جنسی ددااررند٬، مگاهه متقاضيیانن مس

کهھ آآززمايیش هھھھایی جسمانی ااشکالی رراا نشانن ندااددهه ااند (اايین هھھھا ناددررند)٬، مشاوورر فوررااً می توااند ددرر بر آآن
االل رراا د. ااگر بخوااهھھھد ووجودد ررنجش رراا بيیآززمايید٬، می توااند اايین سؤمورردد رراابطهھٴٔ ززنن وو شوهھھھر تحقيیق کن

خميیرددنداانن رراا نبستهھ (مسئلهھٴٔ مورردد ااختالفف)٬، چهھ می گوئی ـ ددرربب عودد ددرربب ووقتی ميیبيینی مس”بکند: 
 رروويیا بدووننمصعودد٬، ووقتی “. اانن رراا نبستباررهه ددرربب خميیرددندددوو خميیر ددنداانن بستهھ نشدهه٬، يیا اايین مردد

می آآيید ـ  ااندااززدد تا خشک شوند٬، چهھ بنظرتت رراا رروویی حولهھ هھھھا می ٬، جورراابب هھھھایی خيیس خوددمالحظهھ
ددتت لعنتی ددووباررهه ددست بهھ عا رروويیابرددااررمم تا اازز آآنن ااستفاددهه کنم٬، يیا حولهھ  جورراابب هھھھا رراا بايید اازز رروویی”

شامل حرفی کهھ ميیزنيید مناسب جرمم اانجامم شدهه هھھھست٬، يیا خيیلی بيیشتر  آآيیا ااحساسی کهھ“. خوددشش ززدد
رراا دداارردد. خشم وو تنفرخيیرههٴٔ ذذنطورر باشد٬، متقاضی يیاازز آآنن ااست؟ آآيیا فشارر بهھ شما بيینهھايیت ااست؟ ااگر اا  
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اازز خودد بهھ مسئلهھ٬، اازز آآيیندهه بهھ اامرووزز. بازز تکراارر می  خشم ااست؛بهھ دديیگر نن ددااددررااهه حل تنفر٬، جهھت 
ررااهه گذشتهھ رراا بايید اازز خودد جداا کردد٬، وو ررااهه هھھھایی جديید کهھ مطابق با کالمم خداا ااست رراا بايید بهھ کنم٬، 

خودد اافزوودد. متقاضی رراا می تواانن کمک کردد اايین کارر رراا بگونهھ هھھھایی مختلف اانجامم ددهھھھد٬، هھھھمرااهه 
.)١۱۵(ميیز مشاووررههٴٔ خانگیااستفاددههٴٔ ررووززاانهھٴٔ   

شاووررهه رراا مسائل م ٪٩۹٠۰؛ خشم گناهه آآلودد رراا ميیتواانن گفت ااستبراایی هھھھمهھٴٔ مسيیحيیانن اایی خشم مسئلهھ 
 ً عنواانن رريیشهھٴٔ بسيیارریی متقاضيیانن جويیایی خشم ب ددرر هھھھر يیک ااززمشاوورراانن بايید  ٬،تشکيیل می ددهھھھند. نتيیجتا

ً بهھ شکل سؤاالل کرددنناازز مسائل باش بايید ززمانی عميیقاً  يیز٬،ن ند. بدست آآووررددنن ااططالعاتت٬، خصوصا
نبايید هھھھيیچ گاهه اايین منشا مسائل  نشدهه٬،چونن هھھھيیچ نشانهھٴٔ ظظاهھھھریی اازز آآنن دديیدهه متمرکز اايین موضوعع بشودد. 

دداليیلی هھھھستند٬، بطورریی کهھ دديیدهه اايیم٬، کهھ خشم گناهه آآلودد ممکن ااست ددرر مالء عامم  رراا نادديیدهه بگيیرند.
تشکيیل ددااددهه باشد. ددرر جواارر نيیز اا ممکن ااست رريیشهھٴٔ مسئلهھ اایی رراازز ططرفی خودد رراا نشانن ندهھھھد٬، ااما 

.)١۱۶(نيیز باشند غضبآآنچهھ غمناکک وو بد می باشد٬، مشاوورراانن بايید جويیایی   
نقش وو مسئوليیت ططرفيین رراا ددرر  خوااهھھھد بوددالززمم  ٬،ددرر ااکثر مسائل ززناشوئی مشاوورراانن خوااهھھھند دديید کهھ

 مقابل خداا ررووشن کنند. شوهھھھراانن تقصيیر رراا گرددنن ززنانشانن می ااندااززند وو ززنانن نيیز گرددنن
ددهھھھد.  . ااما تقصيیر گراائی کمتر اامکانن حل مسئلهھ رراا مینيیز ززيیادد ااستشوهھھھراانشانن. معموالً تقصيیر 
رراا مقصر بخواانند. کالمم خداا می گويید: خوددبايید  براایی حل مسائل٬، ززنن وو شوهھھھر  

 
٧۷متی   
بيینی٬، ااّما اازز چوبی کهھ ددرر چشم خودد دداارریی غافلی؟  چراا پَِر کاهھھھی رراا ددرر چشم برااددررتت می: ٣۳  
حالل آآنکهھ “ ددرر آآووررمم٬،  بگذاارر پَِر کاهه رراا اازز چشمت بهھ”تواانی بهھ برااددررتت بگويیی٬،   یچگونهھ م: ۴

چوبی ددرر چشم خودد دداارریی؟  
آآرر٬، آآنگاهه بهھتر خوااهھھھی دديید تا پَِر کاهه رراا اازز چشم  ددرر  اایی رريیاکارر٬، نخست چوبب رراا اازز چشم خودد بهھ: ۵

برااددررتت بيیروونن کنی.  
 

حملهھ می کنند:ن شکل بهھ يیکديیگر بهھ اايیاايین ددقيیقاً جائی ااست کهھ هھھھمهھ ااشتباهه می کنند.   
 
 
 
 
 
 
 
 

د. ميیانن ددوو نفر اايیجادد نخوااهھھھد ش سالمی ٬، هھھھيیچ ااررتباططووقتی ددوو نفر اايین گونهھ مخالف هھھھم قراارر گرفتهھ ااند
ً ددرر يیک مسيیر ررااهه می کهھ ددوو نفر  یچگونهھ مشاوورر می توااند ااررتباطط رراا بر قراارر ساززدد؟ ززمان متفقا

د. ااما چگونهھ می توااند کمک کند تا بر قراارر خوااهھھھد شباطط سالم ااررت ررووند وو کارر رراا اانجامم ميیدهھھھند٬،
هھھھا رراا تغيیيیر جهھت ددهھھھند؟ چگونهھ می توااند حملهھ رراا اازز جانب يیکديیگر بهھ مسئلهھ منتقل ساززدد؟ يیا بهھ  فلش

عباررتت دديیگر٬، چگونهھ می تواانند ززنن وو شوهھھھریی رراا بجایی ددعواا وو نابودد ساختن ااززددووااجشانن٬، اانرژژیی 
داا بکنند؟رراا صرفف حل مسئلهھ بهھ ططريیق خ  
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بايید هھھھر ددوو فلش رراا ددرر يیک مسيیر هھھھداايیت  .جواابب: با اايیجادد ااررتباطط سالم. اايین تنهھا جواابب می باشد
کنند.   
پرددااززدد:يیکی اازز ططرفيین می توااند بهھ ضعف خودد ب اابتداا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتيیجهھ تنهھا کارریی بوددهه٬، وو ددرر بهھ جهھت ااوو (فرضض بر اايین ااست کهھ مقصر شوهھھھر ااست) قبالً دديیگر   فلش
توجهھ بهھ بايید آآموخت کهھ اابتداا قراارر بگيیردد. بهھ ااوو کهھ متقاضی دديیگر بايید بکند اايین ااست کهھ هھھھم جهھت 

سمت حرکت  . براایی ااووليین بارر پس اازز مدتت ززيیاددیی٬، هھھھر ددوو فلش ددرر يیکچوبب ددرروونن چشم خودد کند
من بهھ تو ”دنن با شنيی الفت می کردد٬،شخصی کهھ قبال با هھھھمهھ چيیز مخ جا ااست کهھاايینتعجب می کنند. 
ااصل موضوعع رراا مشخص کرددهه  يید بهھ ااوو آآموخت کهھ هھھھمانن موقع. باددمواافق می شوناً آآ٬، “بدیی کرددمم
د. ددرر اايین صوررتت ااست کهھ معموالً آآشتی آآغازز می گردددد. بايید بهھ متقاضيیانن خوااست بخشش کنوو ددرر

ر ندااررند. ددرر هھھھشداارر دداادد کهھ ددرربب ززبالهھٴٔ دديیگریی رراا تا ززمانی کهھ آآشغالل خودد رراا بيیروونن نريیختهھ ااند٬، ب
اايین جا ااست کهھ ااررتباطط سالم آآغازز می شودد.  

سایی عيیسی مسيیح آآسيیب قدررتت کليی بهھ هھھھست کهھ عدمم تصفيیهھ حسابب ميیانن اايیماندااررااننیی جز تر موررددکم
جا  ددرر رروواابط با دديیگراانن ددااررند کهھ عميیقارراا  خوررددهه حسابب هھھھائی. بسيیارریی مسيیحيیانن وواارردد کرددهه باشد

ااست. با يیکديیگر نمی تواانند ررااهه  گرفتهھ وو دديیگر مسيیحيیانن جا اززیی شدهه٬، وو مانند گوهه آآهھھھنی ميیانن خوددس
وو چونن سرباززاانن جنگجو قدمم برددااررند ٬، ددووشش بهھ ددووشش مواافق نيیستند. بجایی آآنکهھبرووند چونن با هھھھم 

ميیمانند کهھ بهھ جانن هھھھم  وو اازز هھھھم پاشيیدهه سيیر عيیسی مسيیح کنند٬، مانند قواایی شکست خوررددههاامرددمم رراا 
شتر اازز مسائل تصفيیهھ نشدهه نيیست کهھ اازز قدررتت کليیسا بکاهھھھد. یی بيیاافتاددهه هھھھمديیگر رراا می خوررند. چيیز

اايین خوررددهه گيیریی هھھھا (هھھھر چند کوچک) هھھھستند کهھ مسائل رراا اايیجادد می کنند. هھھھميین تهھ ماندهه هھھھا هھھھستند 
کهھ آآلت ددست ددشمن قراارر می گيیرند. خداا تهھ ماندهه هھھھا وو خوررددهه حسابب هھھھا رراا قبولل نداارردد. تا بحالل 

ً بهھ صحبت اازز آآنکهھ چگونهھ خداا قط خالصهھ اایی رراا کرددهه اايیم. شايید الززمم باشد  آآنن ررسيیدگی می کندعا
يیاددآآوورریی ااضافهھ کنيیم. بخاططر  

  می خواانيیم: ۵ددرر متی 
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۵متی   
يیادد آآووررددیی کهھ برااددررتت اازز تو چيیزیی بهھ ددلل دداارردد٬،  ااتت بر مذبح٬، بهھ  پس ااگر هھھھنگامم تقديیم هھھھديیهھ: ٢۲٣۳  
ااتت رراا   خودد آآشتی کن وو سپس بيیا وو هھھھديیهھااتت رراا بر مذبح ووااگذاارر وو نخست بروو وو با برااددرر   هھھھديیهھ: ٢۲۴

تقديیم نما.  
 

وولويیت دداارردد. پس اازز مصالحهھ ميیانن اايیمانداارراانن حتی بر پرستش خداا ااددرر اايین آآيیاتت می بيینيیم کهھ 
مصالحهھ ااست کهھ می تواانن خداا رراا پرستش کردد. بايید بهھ مسائل٬، هھھھر قدرر کوچک٬،  فوررااً ررسيیدگی 

بهھ ووقت دديیگریی (ووقت بهھتریی٬، مسائد تریی) موکولل کردد. آآنن رراا . نبايید کردد  
 

۴اافسسيیانن   
سر ررسد٬،  مگذاارريید ررووززتانن ددرر خشم بهھ»: شويید٬، گناهه نکنيید  هھھھنگامی کهھ خشمگيین می«: ٢۲۶  
وو اابليیس رراا مجالل ندهھھھيید.: ٢۲٧۷  

 
اابليیس اازز اايین ووقت ااستفاددهه می کند.  

رراا عنواانن می کند: ٬، عيیسی مسيیح جانب دديیگر موضوعع١۱٨۸متی  ددرر  
 

١۱٨۸ی مت  
ااگر برااددررتت بهھ تو گناهه ووررززدد٬، نزددشش بروو وو ددرر خلوتت خطايیش رراا بهھ ااوو گوشزدد کن. ااگر «: ١۱۵

اایی؛  سخنت رراا پذيیرفت٬، برااددررتت رراا باززيیافتهھ  
 

نزدد ااوو بروودد (توجهھ کنيید آآنکهھ بهھ ااوو خالفف شدهه نزدد  فی رراا ددرر حق ااوو بعمل آآووررددهه٬، بايیدااگر کسی خال
مجدددااً  صحيیحکرددهه آآشتی رراا اايیجادد کند تا رراابطهھٴٔ  می رروودد)٬، وو سعی کند مسئلهھ رراا حل خالفف کارر

عيیسی مسيیح خوااهھھھند تواانست با هھھھم ررااهه ررفتهھ وو صحبت کنند. ددوو آآنوقت٬، هھھھر   ميیانشانن برقراارر گردددد.
ووجودد نداارردد کهھ نيیز ااجاززهه ندااددهه مسائل بدوونن حل وو آآشتی٬، ددرر جایی خودد بمانند. هھھھيیچ موقعيیتی 

نزدد ااوو آآيید. عيیسی مسيیح چنيین اامکانی رراا ندااددهه ااست. شخصی می توااند بنشيیند وو صبر کند تا دديیگریی 
وااهھھھد رکت کنند. موقعيیت اايیدهه آآلل آآنن خهھ حهھ می باشد کليیت هھھھميیشهھ بر ددووشش هھھھر ددوو ططرفيین قضيیمسئو

بودد کهھ ططرفيین کشمکش ددرر حالی کهھ بهھ جانب يیکديیگر حرکت کرددهه ااند٬، ميیانن ررااهه بهھ هھھھم برسند. اايین 
آآيید.بوجودد موقعيیتی ااست کهھ خداا می گويید بايید   

 ديیگر ررسيیدگی کنند تا ددشمن اامکانن سوءررووززاانهھ٬، وو ددرر هھھھر هھھھفتهھ٬، مسيیحيیانن بايید بهھ مسائل ميیانن هھھھم
ميیمی خاصی ددرر خانهھٴٔ مسيیحيیانن دداارردد چونن صااستفاددهه اازز آآنن رراا بدست نی آآوورردد. اايین کارر ااهھھھميیت 

اخت می گيیردد. ددرر نتيیجهھ٬، ااهھھھميیت شن اايیجاددبيیشتر ددرر آآنجا وو مسائل تريین رروواابط ددرر آآنجا می باشد٬، 
مصالحهھٴٔ مسيیحی نيیز مشخص شدهه ااست. ططريیق ااجراایی   

با ااوو متقاضی سی هھھھست کهھ انن مسائل رراا نادديیدهه نگيیرند. ااگر ککنند کهھ متقاضيیمشاوورراانن بايید تاکيید 
د تشويیق شودد بهھ موضوعع قاضی دداارردد٬، بايیوو بنظر می ررسد کهھ مشکلی رراا با متمشکلی رراا دداارردد٬، يیا اا

متقاضی می اا مسائل بايید با خداا حل گردددد٬، سپس با دديیگراانن. قبل اازز غرووبب آآفتابب. اابتد ررسيیدگی کند؛
اایی بهھ شخص مورردد نظر بنويیسد٬، يیا بهھ ااوو تلفن کند (شايید ددرر جريیانن جلساههٴٔ مشاووررهه)٬، يیا  توااند نامهھ

٬، بهھ مسائل ررسيیدگی کنند.نزدد ااوو بروودد. ااعضایی خانوااددهه بايید تشويیق شوند قبل اازز پايیانن ررووزز  
ددررست . ددووباررهه برقراارر شد٬، کارر تمامم نشدهه بلکهھ تاززهه آآغازز شدههيیگراانن ووقتی رروواابط ميیانن خداا وو دد

 دد. بهھ اايین خاططراامکانن اايیجادد ددووباررههٴٔ آآنن کماکانن ووجودد ددااررااست کهھ خراابهھ هھھھایی گذشتهھ پاکک شدهه٬، وولی 
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االگویی جديید رروواابط بايید اايیجادد گردددد. ساختمانن تاززهه اایی بر ززميین پاکک شدهه بايید بنا شودد. پولس می 
گويید:  

 
۴اافسسيیانن   

هھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، بلکهھ گفتاررتانن بهھدد: ٢۲٩۹ کارر آآيید وو   تمامی براایی بنایی دديیگراانن بهھ 
نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬، شنوندگانن رراا فيیض ررساند.  

 
ااررتباطط تاززهه بايید بر ااساسس اايین آآيیهھ ااستواارر گردددد. اايین ااررتباطط نيیز االگویی رراابطهھٴٔ جديید رراا بوجودد خوااهھھھد 

وو ملعونن نيیست٬، هھھھر چند شامل آآنن می گردددد. منظورر کلماتی  آآوورردد. منظورر اازز سخن بد٬، کلماتت پليید
ی رراا ددااررند کهھ می گويید٬، جواانانن متاسفانهھ ااصطالح .)١۱٧۷(ااست کهھ شخص دديیگر رراا خورردد می کند

.هھھھمانن ااست کهھ پولس محکومم کرددهه ااستاايین ددقيیقاً “. حالشو می گيیرمم”  
هھھھستند کهھ اازز اايین کلماتت  تنهھا جواانانن نيیستند٬، بلکهھ ززنن وو شوهھھھراانن وو بسيیارریی اازز بزررگساالنن نيیز

ااستفاددهه می کنند. بعضی هھھھا ددرر ااستفاددهه اازز آآنن ماهھھھر نيیز شدهه ااند. ززنن وو شوهھھھراانن “ براایی حالل گيیریی”
ساتت٬، حرفی ند. ددرر يیکی اازز جلکرددهه ااند تا خشمشانن رراا باززگو کنجلساتت مشاووررهه نيیز ااستفاددهه  حتی اازز

اايین يیقيیناً يیکی اازز دداليیلی ااست ” مشاوورر مجبورر شد بگويید٬، ديیگر ززددهه نشد.جز حرفف ططعنهھ آآميیز بهھ يیک
ااجاززهه نمی ددهھھھم ددرر اايینجا کهھ بهھ اايینجا آآمدهه اايید. شما شايید اايین کارر رراا ددرر خانهھ می کردديید٬، وولی من 

مشاوورراانن نبايید ااجاززههٴٔ اايین گونهھ نقض “. مهھ خوااهھھھم ددااددهھ رراا خاتاانجامم ددهھھھيید. ااگر اادداامهھ ددهھھھيید٬، جلس
نيیز می کنند). کالمم خداا تاکيید می  تشويیقاا خوااست خداا رراا بدهھھھند (چهھ ررسد بهھ آآنکهھ بعضی هھھھا آآنن رر

کند:  
 

٣۳يیعقوبب   
خواانيیم وو با هھھھمانن ززبانن اانسانهھايیی رراا کهھ بهھ شباهھھھت   با ززبانن خودد خدااووند وو پدرر رراا متباررکک می : ٩۹

کنيیم.  ااند٬، لعن می خداا آآفريیدهه شدهه  
نيین باشد.آآيید٬، هھھھم نفريین! اایی برااددرراانن من٬، شايیستهھ نيیست چ  اازز يیک ددهھھھانن٬، هھھھم ستايیش بيیروونن می: ١۱٠۰  
اایی هھھھم آآبب شيیريین رروواانن باشد٬، هھھھم آآبب شورر؟  شودد اازز چشمهھ  آآيیا می: ١۱١۱  
برااددرراانِن من٬، آآيیا ممکن ااست ددررخت اانجيیر٬، ززيیتونن بارر آآوَورَردد؟ يیا ددررخت مو٬، اانجيیر بَر: ١۱٢۲ ددهھھھد؟ بهھ  

توااند آآبب شيیريین رروواانن ساززدد.  سانن نيیز چشمۀ شورر نمی هھھھميین  
 

کهھ دديیگراانن رراا لعن وو نفريین کرددهه آآووررند. پولس ددرر آآيیاتت ززبانی  سيیحيیانن نبايید نامم عيیسی مسيیح رراا برم
قبلی ااستفاددههٴٔ بهھتریی اازز کلماتت رراا نشانن دداادد. بجایی آآنکهھ اانرژژیی خودد رراا صرفف کلماتی کنيیم کهھ 

هھھھداايیت  مسئلهھمخربند٬، می گويید کلماتی بکارر بريیم کهھ آآنن هھھھا رراا بنا می کند. ووقتی کلماتت بهھ جانب 
بجایی حملهھ بهھ  د تا مسئلهھ خودد رراا حل کند.نبنا می کن٬، آآنوقت ااوو رراا شخصشدهه ااند٬، نهھ جانب 

رراا بهھ جانب مسئلهھ هھھھداايیت کنند. حملهھ  تمامم اانرژژیی خودد رراا٬، هھھھمچنيین کلماتتااشخاصص٬، مسيیحيیانن بايید 
کنند.ب عيیسی مسيیحبهھ مسئلهھ بهھ ططريیق   

ووجودد نداارردد. بجایی آآنن٬، سخن مسيیحی “ هھھھيیچ سخن بد”اامکانی براایی پولس توجهھ کند:  ددووباررهه بهھ گفتهھٴٔ 
مسئلهھٴٔ اايیجادد شدهه باشد. بهھ عباررتت دديیگر٬، کلماتت بايید مربوطط بهھ با کنندهه باشد٬، وو مطابق “ بنا”بايید 

مسئلهھ باشند. متقاضيیانن بايید بيیآموززند حملهھ بهھ مسئلهھ کنند٬، نهھ ااشخاصص.  
بهھ مشاووررهه آآمدند. سخنانن سعيید وو نسريین بقدرریی  نن وو شوهھھھریی با چنيین مسئلهھ ااررتباطط ميیانن هھھھميیگرزز

ااگر ررووحيیهھٴٔ شانن تغيیيیر نمی کردد٬، مسئلهھ شانن حل نمی شد. مشاوورر می دداانست کهھ ززنندهه بودد کهھ 
) موضوعی کهھ ططرفيین با هھھھم ١۱موجودد می باشد؛ (ددوو مسئلهھ معموالً ددرر هھھھر برخورردد ميیانفرددیی 
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) مسئلهھٴٔ ررووحيیهھ وو رراابطهھ اایی کهھ با هھھھم ددااررند. اابتداا ووقتی سعيید براایی ددرريیافت ووقت ٢۲مخالفت ددااررند٬، وو (
موضوعی کهھ سپس “. من مسئلهھ اایی ددااررمم؛ بسيیارر حساسس می باشد”بودد٬، گفت:  مشاووررهه تلفن ززددهه

موضوعع بسيیارر حساسی نيیز بودد وو حل حح دداادد. اايین مورردد شامل شرميیانن ااوو وو ززنش اايیجادد شدهه بودد رراا 
من با کشيیشم صحبت کرددهه اامم وو ااوو با من مواافق ااست. نسريین نيیز با ”آآنن نيیز مشکل بودد. ااوو گفت٬، 

با ااوو مواافق ااست. ددرر نتيیجهھ نمی تواانيیم مسئلهھ رراا حل کنيیم.  يیزنااوو  صحبت کرددهه وو خودد ططبيیب
پيیشنهھادد کردد کهھ نزدد شما بيیائيیم٬، وولی من می دداانم شما نيیز جانب يیکی اازز ما رراا خوااهھھھيید کشيیشمانن 

ً شک ددااررمم بتواانيید بهھ ما کمک کنيید ددرر اايین صوررتت ااگر ”مشاوورر ددرر جواابب گفت: “. گرفت وو نتيیجتا
شاووررهه بيیائيید؛ ااما ااگر می خوااهھھھيید مبهھ  با من ددرر ددست دداارريید٬، فايیدهه ندااررددنظرتانن رراا قبل اازز صحبت 

“. بيیائيید وو بگذاارريید مسئلهھ اایی کهھ دداارريید رراا بشنومم٬، بايید بگويیم کهھ من جانب کسی جز خداا رراا نمی گيیرمم
سپس سعيید وو نسريین بهھ جلسهھٴٔ ااوولل آآمدند. اابتداا “. اايین با آآنچهھ فکر می کرددمم فرقق دداارردد”سعيید گفت 

ريین می گفت رراا سعيید رردد می کردد وو هھھھر چهھ سعيید می گفت رراا نسريین رردد می کردد. نسچهھ هھھھر 
پيیداا کرددهه  ببيینيید٬، شما بخاططر اايین موضوعع با هھھھم مسئلهھ”. ااوو گفت٬، مشاوورر فوررااً بهھ اايین کارر پايیانن دداادد

وااهھھھيید تواانست اايین مسئلهھ يیا هھھھر خئلهھٴٔ ااصلی شما نيیست. شما هھھھيیچ ووقت ناايید٬، وولی اايین موضوعع مس
مگر اابتداا مسئلهھٴٔ قبلی ررووحيیهھ اایی کهھ نسبت بهھ هھھھم دداارريید رراا حل کنيید. هھھھر ددوو  ٬،ر رراا حل کنيیدمسئلهھٴٔ دديیگ

شما می گوئيید مسيیحی هھھھستيید٬، وولی ررووحيیهھ اایی کهھ دداارريید ررووحيیهھٴٔ مسيیحی نيیست. کشيیش شما ممکن 
رراا براایی شما حل کرددهه باشد٬، وو ططبيیب شما نيیز هھھھميین ططورر٬، وولی من اايین گونهھ کارر نمی  مسئلهھااست 

اابتداا بايید  ٬،. ددرر اايین ررااههددرر حظورر خداا خوااهھھھيید گرفتخودد رراا ررااجع بهھ مسئلهھ ا تصميیم کنم. شم
د يید بگويیم کهھ مشاووررههٴٔ ما حبا هھھھم صحبت کنيید. با چگونهھمصالحهھ وو آآشتی کنيید. سپس بايید بيیآموززيید 

هھھھشت هھھھفتهھ ططولل نمی کشد). من اانتظارر ززددهه جلسهھ بطولل می اانجامد (ااما معموالً بيیش اازز ااکثر ددوواا
ددرر ططولل اايین مدتت مسئلهھٴٔ خودد رراا حل کنيید. ما با رراابطهھٴٔ شما با خداا وو يیکديیگر شرووعع خوااهھھھيیم ددااررمم 
کردد.   

مشاوورر گفت: ددرر آآنن ززمانن سعيید وو نسريین با هھھھم ززندگی نمی کرددند. سعيید ااوو رراا ترکک کرددهه بودد. 
کک ربهھ ززندگی مشت اابتداا٬، شما بايید گناهھھھی کهھ کرددهه اايید رراا قبولل کرددهه وو توبهھ نمائيید. سپس بايید”

د جداا می گويی ٧۷ند. ااوولل قرنتيیانن برگردديید. نمی تواانن ددوو نفر رراا بهھ هھھھم متصل کردد ووقتی اازز هھھھم جداا اا
هھھھر ددوو .....“. اايین کارر هھھھائی ااست کهھ ددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه اانجامم خوااهھھھيید دداادد  بوددنن شما گناهه ااست. اابتداا٬،

بدست آآووررددند. آآنن رراا  اازز خداا ططلب بخشش کرددند وو ووقبولل کرددند وو مشغولل بکارر شدند. اازز يیکديیگر 
مورردد ااختالفف فعالً کنارر  موضوععکرددند.  ئلهھٴٔ ااررتباطط ميیانن يیکديیگرسپس شرووعع بهھ کارر حل مس

گذااشتهھ شدهه بودد. ووقتی مسائل دديیگر حل شدند وو ززندگی ززناشوئيیشانن شکل سالمی بخودد گرفت٬، 
ایی بعد٬، هھ پرددااختند.ددرر هھھھفتهھ هھھھلبهھ حل مسئ باهھھھمآآنوقت بهھ حل موضوعع ااووليیهھ پرددااختند. سعيید وو نسريین 

ططريیق خداا حل  بهھنيیز ستفاددهه کنند تا مسائل دديیگر رراا اا اتت خوددچگونهھ اازز کالمم خداا وو كلمآآموختند 
کهھ حساسس بودد رروویی آآووررددند. کوشش ززيیاددیی براایی حل آآنن کرددند٬، وو ددرر  بهھ حل مسئلهھ ااییکنند. سپس 

آآنن رراا حل کنند اايین جلسهھٴٔ يیاززددهھھھم ااعالمم کرددند کهھ آآنن رراا حل کرددهه ااند. ددليیل آآنکهھ نتواانستهھ بوددند قبالً 
کرددنن  سيیحی ااررتباطط اايیجادد کنند. اازز کلماتت براایی خورردددد کهھ نمی دداانستند چگونهھ بهھ ططريیق مبو

يیکديیگر ااستفاددهه می کرددند؛ اازز اانرژژیی حاصل اازز ااحساساتت براایی نابودد ساختن يیکديیگر ااستفاددهه می 
ددرر ررااهه شناخت وو کرددند٬، نشاططی کهھ حل مسئلهھ ااستفاددهه توبهھ٬، ووقتی کلماتت رراا براایی کرددند. پس اازز 
ددررست شد٬،  رروواابطشاننبدست آآووررددند. ووقتی  ٬، با بکارر برددنن کالمم خداا ووجودد دداارردد ررااحل مسائل
ااووليیهھ اايیجادد گردديید. موضوععاامکانن حل   

رردد. ووقتی بدست خوااهھھھند آآووووقتی متقاضيیانن نظرشانن اايین ااست کهھ ررااهه حل خداا رراا جويیا شوند٬، آآنن رراا 
نتيیجتا٬ً، مشاوورراانن هھھھميیشهھ آآنن رراا بدست نخوااهھھھند آآوورردد.  نظرشانن اانتقامم جوئی يیا حق بجانب بوددنن ااست٬،

د وو ااططميینانن نبايید رراابطهھ رراا (با خداا وو يیکديیگر) اازز موضوعع (پيیامدیی کهھ باعث مسئلهھ گردديیدهه) جداا کن
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د کهھ اابتداا بهھ مسئلهھٴٔ رراابطهھٴٔ با هھھھم خوااهھھھند پرددااخت٬، وو بعد بهھ موضوعع ررسيیدگی خوااهھھھند نبدست آآوورر
دد گردددد تا بتواانن بهھ موضوعع (پيیامد) ررسيیدگی کردد. اايین ددوو رراا نبايید با اجاايیاابتداا رراابطهھٴٔ سالم بايید کردد. 

. )١۱٨۸(هھھھم ااشتباهه کردد  
٬، کهھ مسيیحيیانن می تواانند بيیآموززند چگونهھ بدوونن تلخ ررووئی ااططميینانن بدهھھھندمشاوورراانن بايید بهھ متقاضيیانن 
سن يیهھٴٔ حمت٬، وو سوء نيیت ززندگی کنند. ااما بايید هھھھمچنيین کمک کنند تا ررووحغضب٬، خشم٬، غوغا٬، تهھ

ست آآووررددهه وو حفظ کنند. ددرر خاکک چنيین ررووحيیهھ اایی٬، ررااهه حل هھھھایی ززندگی نيیت نسبت بهھ دديیگراانن رراا بد
کهھ هھھھر يیک اازز ااست ووحيیهھ تنهھا اازز ططريیق اايیجادد االگوهھھھائی ررشد بزررگی خوااهھھھند کردد. اايین رر

د:آآيیهھٴٔ فوقق رراا اايیجادد می کنخصوصيیاتت   
 

۴اافسسيیانن   
کهھ خداا شما رراا ددرر مسيیح بخشوددهه ااست٬، شما گونهھ   با يیکديیگر مهھربانن وو ددلسوزز باشيید وو هھھھمانن: ٣۳٢۲

نيیز يیکديیگر رراا ببخشايیيید.  
 

. اازز آآنجا کهھ منجی ما بخاططر آآددمم هھھھایی ددووستدااشتنی )١۱٩۹(اايین هھھھا چاررههٴٔ کتابب مقدسس رراا اايیجادد می ساززند
براایی قانونن شکن هھھھا٬، وو جانش رراا نداادد٬، بلکهھ براایی خداا نشناسس هھھھایی گناهه کارر٬، براایی ددشمنانش٬، 

کهھ ااوو محبت کردد٬، بکنند. نگونهھآآمی تواانند بيیآموززند  مسيیحيیانن نيیزهھھھمانگونهھ   
محبت بايید جایی خشم رراا بگيیردد ااما مشاوورراانن بايید بيیادد ددااشتهھ باشند کهھ محبت اابتداا ددرر ااحساسس نيیست. 

راازز نمودد. اايین مغز ددرروونی محبت رراا تشکيیل می آآموخت وو ااب“ ددااددنن”محبت رراا اابتداا می تواانن ددرر 
نيیز ددنبالش خوااهھھھد آآمد. براایی محبت بايید بيیآموززدد اازز خودد٬،  . ووقتی متقاضی بدهھھھد٬، ااحساسس محبتددهھھھد

هھھھر چهھ کهھ ممکن ااست محبت رراا اابراازز کند٬، بدهھھھد. ددااددنن ااساسس محبت مسيیحی وو اازز ووقتش٬، مالش٬، 
ااست. کالمم خداا می گويید:  

 
٣۳يیوحنا   
تا هھھھر ددااددززيیراا خداا جهھانن رراا آآنقدرر محبت کردد کهھ پسر يیگانۀ خودد رراا «: ١۱۶ کهھ بهھ ااوو اايیمانن آآوَورَردد  

(خط کشی اازز من ااست)  هھھھالکک نگردددد٬، بلکهھ حيیاتت جاوويیداانن يیابد.  
 

٢۲غالططيیانن   
کنم٬، بلکهھ مسيیح ااست کهھ ددرر من   اامم٬، وو دديیگر من نيیستم کهھ ززندگی می  با مسيیح بر صليیب شدهه: ٢۲٠۰

کنم٬، با اايیمانن بهھ پسر خدااست کهھ مراا   کند؛ وو اايین ززندگی کهھ ااکنونن ددرر جسم می  ززندگی می
(خط کشی اازز من ااست) .ددااددخاططر من   محبت کردد وو جانن خودد رراا بهھ  

 
١۱٢۲ررووميیانن   
 .بنوشاننوو ااگر تشنهھ باشد٬، بهھ ااوو آآبب  ٬،بدههااگر ددشمنت گرسنهھ باشد٬، بهھ ااوو خوررااکک «برعکس٬، : ٢۲٠۰

(خط کشی اازز من ااست) »ااگر چنيین کنی٬، ااخگرهھھھایی سوززاانن بر سرشش خوااهھھھی اانباشت.  
 

ليیواانن آآبب خنک مشخص وو ٬، وو هھھھمچنيین ددااددنن بايید هھھھمچونن آآغازز می شودد ددااددننهھھھميیشهھ محبت اازز 
رراا اايیجادد می ساززدد. فضایی الززمم رراا براایی ررشد ااررتباطط سالم  ییووااقعی باشد. ررووحيیهھٴٔ ددااددنن رراابطهھٴٔ جديید

فرااهھھھم می ساززدد. رراا   
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سی وو يیکمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

خشم مسيیحی می توااند نيیکو باشد. کالمم خداا اانضباتت فرززنداانن رراا شامل تنبيیهھ نيیز کرددهه ااست. ) ١۱(  
نهھٴٔ ظظاهھھھریی خشم شديید. چيیزیی کمتر اازز آآنن نميیتواانست ااوو بهھ پاکک کرددنن معبد بکشاند. با اايین نشا) ٢۲(

ووجودد٬، تاکيید بر اايین ااصطالحح نبايید صوررتت گيیردد. مسيیح با اايین خشم خودد آآسيیبی بر بدنش وواارردد 
نکردد٬، ددرر صوررتی کهھ اامکانن آآنن براایی ااشخاصص دديیگر ووجودد دداارردد.  

صفحهھٴٔ  )Dell Publishing Co, New York, 1970(٬، dJane Howarنوشتهھٴٔ  Please Touchکتابب ) ٣۳(
. خانم هھھھاوواارردد چنيین نتيیجهھ می گيیردد: ااگر جنبش قوههٴٔ اانسانی عالمت مشخصهھ اایی رراا ١۱۵٠۰
ً اايین بودد  ٬،ددااشت ززندگی وو ”). ددرر کتابب ٬١۱٢۲۵، ١۱٢۲۴(صفحهھٴٔ “ ددرر ااحساسس بمانيید”يیقيینا

بعنواانن کيیسهھٴٔ  عرووسک بزررگی رراا”می نويیسد:  )Floyd Ruch( فلويید ررووچچ ٬،“رروواانشناسی
مورردد نظر تصورر ستفاددهه کردد٬، وو مريیض آآنن رراا بهھ شکل سر يیا بدنن شخص اامی تواانن  باززییمشت

اايین گونهھ اابراازز جسمانی “. داا شيیع مورردد خصومت خودد قراارر خوااهھھھآآنن رر خوااهھھھد کردد وو
د. بعضی اازز مسيیحيیانن نيیز بهھ چنيین کارر هھھھائی ددست ززددهه رراا تشويیق می کن قتل ددرر ددللخشونت٬، 

فحاشی  هھھھستند کهھ ددرر نامم مسيیح بهھ متقاضيیانن پيیشنهھادد می کنند با صداایی بلندمشاوورراانی ااند. 
ددست ددااررند بزنند.کنند٬، وو مشت بهھ نيیمکت وو هھھھر چهھ نزدديیک   

وو  ١۱١۱تا  ٬٩۹، صفحاتت Competent to Counsel“ شايیستگی مشاوورر مسيیحی”هھھھمچنيین بهھ کتابب ) ۴(
مهھ نشدهه ااست).الل بهھ ززبانن فاررسی ترج٬، ررجوعع نمائيید. (اايین کتابب تا بح٬٢۲١۱١۱، ٢۲۴  

ااددعا می کنند کهھ خشم خودد رراا نمی تواانند کنترلل کنند. اايین بندررتت حقيیقت دداارردد. بعنواانن بسيیارریی ) ۵(
کنترلل بر ااعصابش  ٬،مثالل٬، فيیرووززهه رراا ددرر نظر بگيیريید کهھ شکايیتش اايین بودد کهھ اازز ددست بچهھ هھھھا

نيیت خودد رراا کهھ کنترلل عصبا لحظهھااگر ددرر هھھھمانن ”. مشاوورر اازز ااوو پرسيید: هه بوددرراا اازز ددست دداادد
ااعصابتانن رراا کنترلل کرددهه وو  زدد٬، آآيیا می تواانستيیدميیاازز ددست دداادديید٬، ررئيیس ددفترتانن بهھ شما تلفن 

ما هھھھمهھ می آآموززيیم چگونهھ خشم خودد رراا ززمانی کهھ باعث “. بلهھ”ااوو گفت٬، “ با ااوو صحبت کنيید؟
ً کنترلل می شودد  آآبروو رريیزیی می شودد٬، يیا ترسس ما رراا فراا می گيیردد٬، کنترلل کنيیم. آآنچهھ مستقيیما

ً خاموشش نمی شوند)٬، بلکهھ بهھ گونهھ اایی کهھ اامثالل می گويید  ااحساسس نيیست (ااحساساتت مستقيیما
کند.  پرخاشش آآنکهھ). جلویی خودد رراا می گيیردد٬، بجایی ١۱١۱: ٢۲٩۹“(بازز می دداارردد”  

می بيینيیم کهھ بايید االگویی آآنچهھ باعث خشم گناهه آآلودد شدهه رراا يیافتهھ وو بشکست٬، چونن ددرر  ددرر اايین آآيیهھ) ۶(
ااشکالل مختلف دديیگر خودد رراا نشانن خوااهھھھد دداادد. غيیر اايین صوررتت بهھ  

آآنچهھ بالفاصلهھ پرخاشش می  يیعقوبب ددرر اايین آآيیاتت صحبت اازز هھھھمهھ گونهھ خشم نمی کند٬، بلکهھ اازز) ٧۷(
.گردددد صحبت می کند  

ً ررخنهھ کرددهه می ررجوعع کنيید.  ٢۲٢۲٠۰بهھ کتابب شايیستگی مشاوورر مسيیحی٬، صفحهھٴٔ ) ٨۸( تنفریی کهھ عميیقا
گردددد. موضوعع باططن ساختن خشم تعداادد ززيیاددیی  بی ررحمانهھعث بسيیارریی اازز ررفتارر هھھھایی توااند با

ااجزااء فرعی نيیز دداارردد. بعنواانن مثالل٬، بی حوصلگی نوعی اازز باططن ساززیی خشم ااست. بی 
ددووست نداارردد وو فکر می حوصلگی مثبت نيیست٬، بلکهھ ططغيیانی عليیهھ ووضعی ااست کهھ شخص 

کند نمی توااند تغيیيیر ددهھھھد.  
٬، ددرر آآموززشش “آآتش خشم فرووکش کند وو بعد ررفتارر کن بگذاارر”نظريیهھٴٔ ااشتباهھھھی کهھ می گويید٬، ) ٩۹(

مسيیحی نيیز ررخنهھ کرددهه٬، خصوصاً ددرر رراابطهھ با تنبيیهھ فرززنداانن. ددرر صوررتی کهھ هھھھمهھ جایی کالمم 
وو دديیگراانن٬، ددرر خشم (بخاططر آآنن) ررفتارر (نيیکو) کرددند  ٬،خداا می بيینيیم کهھ خداا٬، عيیسی مسيیح

نن خشم گناهه آآلودد (عجوالنهھ وو فرقق ميیا). اايین برددااشت ااشتباهه بخاططر ٬۶، ٬۵، ٣۳: ۶٣۳(ااشعيیا 
ررنجبارر) وو خشم بدوونن گناهه ااست کهھ نادديیدهه گرفتهھ شدهه ااست. خيیر٬، ررفتارر ددرر حالل خشم عيیب 
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اانگيیزهه رراا اايیجادد می ساززدد. خشم محرکک بسيیارر قویی می باشد کهھ  ٬،نيیست٬، چونن مقصودد خشم
ااحساساتت  ش هھھھداايیت کند. هھھھمهھٴٔ ررفتارریی مطابق با کالم جانبتا ااوو رراا بهھ  ٬،خداا ددرر اانسانن گذااشت

براایی پيیشبردد  صحيیحقواائی محرکک کنندهه هھھھستند. سؤاالل اايینجا ااست کهھ آآيیا آآنن ااحساسس بهھ ططورر 
خوااست خداا ااستفاددهه شدهه يیا نهھ.  

(فهھرست  ٧۷۵صفحهھٴٔ  Christian Living in the Home“ ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی”بهھ کتابب  )١۱٠۰(
: ٣۳تاکيید دديیگریی ددرر کولسيیانن  پولس هھھھميین مطالب رراا با) ررجوعع کنيید. ٢۲ززيیر نويیس هھھھا٬، شماررههٴٔ 

ت٬، وو ااوولويیت هھھھایی ززندگی رراا نشانن . ترتيیب مطالب ددرر هھھھر ددوو يیکی ااسبيیانن کرددهه ١۱: ۴تا  ١۱٨۸
: خداا٬، ززنن وو شوهھھھر٬، فرززنداانن/وواالديین٬، وو شغل. ددرر بسيیارریی ااووقاتت٬، کسانی کهھ با آآنن هھھھا می ددهھھھد

با الً غريیب رراا ورر دداارريیم٬، يیا حتی اافراادد کامضی دداارريیم٬، يیا ددرر کالسس ددررسس آآنن هھھھا حرراابطهھٴٔ شغل
مالحظهھٴٔ بيیشتریی ررفتارر می کنيیم تا اافراادد خانوااددههٴٔ خوددمانن. ددرر خانهھٴٔ مسيیحی٬، اايین ااشکالل بايید 

بر ططرفف شودد.  
ررااجع بهھ بخشش بهھ فصل نهھم ررجوعع کنيید.) ١۱١۱(  
جواابِب مثالل ددااددهه ااست: ااوورر می توااند اازز نفر ددوومم ددرر خوااست کمک کند. جواابب رراا چگونهھ مشا) ١۱٢۲(

). توجهھ ١۱: ١۱۵اامثالل “( اانگيیزدد!  رددااند٬، ااما سخن تند غضب رراا برمیگ  نرمم خشم رراا برمی
(بر ددرروونن هھھھداايیت کرددنن ـ بيیشتریی بهھ اايین ررااهه حل خداا بکنيید. ااوو نمی گويید آآنن رراا خاموشش کنيید 

می کند)٬، بلکهھ ن صدمهھ نمی ززند وو مسئلهھ رراا بر اافرووختهھهھھھيیچ موررددیی بيیش اازز اايین بهھ اانسانن 
 ۵وو  ۴: ٢۲۶ز نمی گويید بعيین جواابب ددهھھھيید (هھھھمچنيین اامثالل قسمت ددوومم اايین آآيیهھ نيیددهھھھيید. “ جواابب”

 بگونهھٴٔ دديیگرااما نهھ بهھ جهھالت). جواابب بايید  ...“جاهھھھل رراا مطابق جهھالتش پاسخ ددهه٬،” ندمی گويی
کمک نمی کند. جواابب نرمم وو  بيیشتر اازز اايین باشد: نرمم (مصالحهھ آآميیز٬، آآرراامم سازز). هھھھيیچ کارریی

شاووررهه بنشيینيیم وو ررااجع مزيیزمم٬، بيیا ددوورر ميیز ع”خوشايیندیی شبيیح بهھ اايین ممکن ااست کمک کند: 
آآغازِز مشاجرهه هھھھمچونن ررخنۀ آآبب ”نيیز کمک می کند:  ١۱۴: ١۱٧۷اامثالل “. بهھ آآنن صحبت کنيیم

چکهھٴٔ کوچکی٬، ااگر بگذاارريید  “.ااست؛ پس٬، اازز آآنن ددست بداارر٬، پيیش اازز آآنکهھ بهھ مناززعهھ بيینجامد
بهھ متقاضيیانن نصيیحت کنند: ددرر سد پديید آآيید٬، سيیلی رراا بهھ جريیانن خوااهھھھد ااندااخت. مشاوورراانن بايید 

دد. فوررااً گردددد٬، اازز اابتداا نگذاارريید آآغازز شو ااگر نمی خوااهھھھيید ااختالفی تبديیل بهھ چيیز بزررگتریی”
نمودداارر ززيیر نشانن می ددهھھھد چگونهھ گردداابب “. اازز حرفف ززندههٴٔ ااووليیهھ ررشد ننمايید پسااقداامم کنيید تا 

. ااختالفاتت ررشد می کند  
 

محدووددههٴٔ صحبت ططبيیعی              
 

ززنن   شوهھھھر            
 
 

شوهھھھر                
 

     ززنن      
 

شوهھھھر    
اادداامهھ         
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جواابب تندتر دديیگریی می شودد وو رروواابط رراا ووخيیمتر اازز قبل می گرددااند. جواابب هھھھر يیک باعث 
بجایی آآنن٬، ااگر جواابب ماليیمی ددااددهه می شد وو ااجاززهه ددااددهه نمی شد کشمکش اادداامهھ يیابد٬، نمودداارر آآ

می گرفت:ممکن ااست چنيین شکلی رراا   
 

محدووددههٴٔ صحبت ططبيیعی        
 

شوهھھھر         ززنن              
 

شوهھھھر               
ززنن  

 
 

 کند٬، ااما ددهھھھاننِ   ددااددنن تأمل می  ددلل پاررسا ددرر پاسخ”نباطط نيیز اايین می باشد: ااست ٢۲٨۸: ١۱۵اامثالل  ددرر
جواابب  اامثالل اايین رراا نصيیحت می کنند: قبل اازز .“ساززدد  شريیراانن سيیل سخنانن بد رراا رروواانن می

صرفف کن.خودد ددااددنن تا ددهه بشمارر٬، اايین ووقت رراا براایی فکر ررااجع بهھ جواابب   
موضوعع هھھھائی رراا اافشا کند. ااگر چنيین ووااقعهھ اایی ررخخ  فرمم ااططالعایی شخصی ممکن ااست چنيین) ١۱٣۳(

دد. ددرر اايین موقع مشاوورر بايید توجهھ ددااشتهھ باشد کهھ ايید بعنواانن گناهه بهھ آآنن ررسيیدگی کرددااددهه ااست٬، ب
) گناهه می ۴: ۶يیانن ووجودد آآنکهھ حرفف تحريیک آآميیز (ااففسس داامند. بامسئوليیت هھھھایی هھھھر يیک ک

مشوقق شدهه نيیز گناهه ااست. اايین ددوو گناهه٬، هھھھر چند ززددهه  ٬،تحريیکبهھ خاططر  ی کهھباشد٬، حرف
خشم يیکديیگرند٬، اازز هھھھم مجزاا می باشند. تحريیک هھھھميیشهھ منجر بهھ جواابب گناهه آآلودد نمی شودد٬، وو 

.لزووماً اابراازز نمی شوددنن تحريیک شدهه چو  
نفرتت٬، نزااعهھا ”نيیست اايین گونهھ ررسيیدگی کردد؛  هھھھمهھٴٔ ااختالفاتت ميیانن مسيیحيیانن رراا الززمم )١۱۴(

مربوطط بهھ  ٢۲٧۷: ۴اافسسيیانن ). ١۱٢۲: ١۱٠۰اامثالل “(اانگيیزدد٬، ااما محبت٬، خطاپوشش ااست  برمی
بهھ آآنن ررسيیدگی نشودد٬، بهھ ررووزز دديیگر محولل  ٬، وو ااگر فوررااً مسائلی ااست کهھ بهھ آآنن ررسيیدگی نشدهه

رددهه شودد. برااددرراانن وو خوااهھھھراانن بايید با آآشتی وو مصالحهھ اازز ميیانن بخوااهھھھد شد. تمامم اايین مسائل 
ورريیت رراا عيیسی مسيیح خودد اايین گونهھ ااصل ف باشند. نبايید حتی يیک ررووزز٬، اازز هھھھمديیگر قهھر کرددهه

: شرحح دداادد  
۵متی   
يیادد آآووررددیی کهھ برااددررتت اازز تو   ااتت بر مذبح٬، بهھ  پس ااگر هھھھنگامم تقديیم هھھھديیهھ: ٢۲۴

  چيیزیی بهھ ددلل دداارردد٬،
رراا بر مذبح ووااگذاارر وو نخست بروو وو با برااددرر خودد آآشتی کن وو ااتت   هھھھديیهھ: ٢۲۵

ااتت رراا تقديیم نما.  سپس بيیا وو هھھھديیهھ  
کهھ اايیجادد کرددهه  طط بهھ آآنن ررووزز رراا می تواانن مناسب با ااحساسیددرر اايینجا٬، هھھھر ررووزز مسائل مربو )١۱۵(

هھ کوشش ززيیادد ددااشتهھ باشد تا نفرتت هھھھایی گذشتهھ اازز ئلهھ ممکن ااست نيیازز بررسيیدگی کردد. حل مس
ند.برددااشتهھ شو ميیانن  

ططالفی بخاططر  ٬،بلکهھ بطهھٴٔ جنسی٬، ددرر بعضی اازز موااقع نهھ تنهھا بخاططر لذتت ررااززناگناهه  )١۱۶(
خو٬،  وو شخص تند ”....توجهھ کنيید:  ٢۲٢۲: ٢۲٩۹اانجامم شدهه ااست. هھھھمچنيین بهھ اامثالل  ب)(غض

خشم گناهه آآلودد تبديیل بهھ گناهھھھانن دديیگر می شودد.“. شودد مرتکب می بسيیاررگناهھھھانن   
توجهھ کنيید.“ بنایی دديیگراانن”وو “ سخن بد”بهھ تقابل ميیانن ) ١۱٧۷(  
می کنند کهھ توبهھ وو آآشتی کرددهه ااند ددرر صوررتی کهھ نکرددهه ااند.  ااددعابعضی موااقع متقاضيیانن ) ١۱٨۸(
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نشانهھٴٔ توبهھٴٔ ووااقعی ددرر اايین ااست کهھ می خوااهھھھند بر رروویی مسائل ميیانن هھھھم کارر کنند بجایی آآنکهھ بهھ 
بحث وو مشاجرهه رراا  ٬،متقاضيیانی کهھ ددرر مورردد آآنچهھ گذشتهھااما٬، هھھھمديیگر صدمهھ وواارردد ساززند. 

بدست آآووررند٬، کلماتی کهھ مصرفف می کنند هھھھنوزز  اادداامهھ می ددهھھھند٬، سعی می کنند حق خودد رراا
تنهھا الززمم باشد بسيیارریی اازز ررااهه هھھھایی گذشتهھ رراا کنارر  ممکن ااستنيیش دداارر وو ططعنهھ آآميیز ااست٬، 

اايین نشانهھٴٔ آآنن ااست کهھ توبهھ وو مصالحهھٴٔ حقيیقی اايیجادد نشدهه ااست. معموالً بگذااررند٬، ااما   
هھ مهھربانی رراا بانی (کارر هھھھائی کاابراازز توجهھ وو مهھر) تکاليیفی کهھ تاکيیدشانن نيیازز بهھ بخشش٬، ١۱٩۹(

روورریی می باشند چونن کمک می کنند متقاضی اايین ررااهه جديید ززندگی رراا ميیرساند) وو غيیرهه٬، ض
.بهھ خودد بی اافزاايید  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


