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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست.  شامل بيیش

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی کهھ 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  
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مهھھھددززددوواافصل   
کالممست ددررُ  خدمتِ   

 
“ تجويیز”کرددنن کالمم خداا کرددهه اامم. تفاووتت بسيیارریی ميیانن بازز کرددنن کالمم وو “ بازز”من قبالً صحبت اازز 

اايین آآيیاتت رراا سهھ ”آآنچهھ ططبيیبانن می کنند: بهھ  ٬، کارریی ااست شبيیهھ“تجويیز”کالمم ووجودد دداارردد. منظوررمم اازز 
کالمم نيیست. هھھھيیچ ووقت کالمم خداا رراا توززيیع  خدمت ددررستاايین “. صرفف کنيیدبا ددعا بارر ددرر ررووزز 

نکنيید!  
ررووحح االقدسس کهھ تصميیم گرفتهھ . نکرددنن يیا نادديیدهه گرفتن آآنن ااستاالبتهھ توززيیع کالمم بهھتر اازز کارریی 

آآنن رراا “ مشاوورر”يیچ کارریی اازز جانب مش اانجامم ررساند٬، ممکن ااست بدوونن هھھھکاررشش رراا بر ططبق کال
رراا  کالمم خداابر ااستنادد آآيیاتت متعدددیی٬، کسانی کهھ  مامحدوودد بهھ نمايیندگی اانسانن نيیست. اانجامم ررساند. ااوو اا

ً خدمت می کنند  : ۴(ددوومم تيیموتاووسس آآنانن حکم شدهه بهھ . اانجامم ددهھھھند کارر بيیشترییشدهه ااند تشويیق  قويیا
د.کننوو توبيیخ  تربيیت٬،٬، )١۱(٬، تعليیمااصالحح٬، تشويیقاازز ططريیق کالمم خداا٬، ٬، وو غيیرهه)٬، ٢۲  

 
۴ ددوومم تيیموتاووسس  

کالمم رراا موعظهھ کنی وو بهھ: ٢۲ وو بهھ گاهه  بيیگاهه آآماددۀۀ اايین کارر باشی وو با صبر بسيیارر وو تعليیم ددقيیق٬، بهھ  
ااصالحح وو توبيیخ وو تشويیق بپرددااززیی.  

 
“ بهھ ددررستی”آآنن رراا دداارردد “ اانتظارر”رراا بکارر می برند ررووحح االقدسس هھھھمچنيین اازز کسانی کهھ کالمش 

اانجامم ددهھھھند.  
 

٢۲ددوومم تيیموتاووسس   
ااوو رراا سببی براایی شرمسارریی نيیست سخت بکوشش کهھ مقبولل خداا باشی٬، هھھھمچونن خدمتکارریی کهھ : ١۱۵

بنددد.  کارر می  ددررستی بهھ  وو کالمم حقيیقت رراا بهھ  
 

ً چنيین کارریی نيیازز بهھ ااتکاء وو مهھاررتت کارر مشاوورر وو  مشاوورراانن متوااضع متقاضی دداارردد.  ددرريیافتيیقيینا
تی باشند کهھ نهھ تنهھا با موضوعع وو آآيیا بايید مجموعع آآيیاتت مورردد ااستفاددهه رراا با حکمت اانتخابب کنند.

آآنن رراا اازز  ٬،صحيیح ااجرااییبا تفسيیر وو  بلکهھغيیر مستقيیم ددااررند٬،  يیارراابطهھٴٔ مستقيیم  یشخص متقاض
 ٬، وو ررفتاررهھھھا گراايیشبهھ جواانب عقالنی٬، بايید آآيیاتت . ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس برسانندططريیق متقاضی بهھ 

بگرددند. وو چونن هھھھر يیک اازز اايین کارر ند. تمامم اايین جواانب بايید شامل باش مربوططززندگی متقاضی 
م. هھھھر يیک صحبت کن ررااجع بهھ ٬،بهھتر  ااست بهھ ترتيیب منطقیجواانب الززمند٬،   

اايین چهھارر گذررااند. تکاليیف٬، چهھارر مرحلهھ رراا بايید چهھ تت وو ددرر خدمت صحيیح کالمم٬، چهھ ددرر جلسا
کالمم ززمانی بهھ ددررستی خدمت  بخاططر نگاهه ددااشت.٬، “اا ـ تت ـ کک ـ اا” :حرووففمرحلهھ رراا می تواانن با 

:اا می گردددد کهھ شامل اايین مرااحل گشتهھ شوددااجر  
 

٬،ددررست اانتخابب  
٬،ددقيیق تفسيیر  
٬،جامع کارربردد  
.موثر ااجراایی  
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آآيیاتت می باشد. ااگر مشاوورر خزاانهھ اایی اازز آآيیاتت شناختهھ شدهه کهھ مربوطط بهھ  اانتخابب ددررستقدمم ااوولل 
دد. مسائلی کهھ بهھ تعداادد ناکافی ااکتفا خوااهھھھد کر مواارردد مختلف می باشند رراا ددرر ددست ندااشتهھ باشد٬،

ً ند. تنوعع وو پهھناووررم ٬،يیا دديیگراانن گرفتاررشانن کنند ٬،مرددمم ممکن ااست گرفتارر آآنن شوند مشاوورر  نتيیجتا
ً الززمم ااست دداائ ً ددررست بوددهه وو ددرر رراا توسعهھ ددهھھھد. ممکن ااست آآيیهھ اایی تق اازز کالمم شناخت خوددما ريیبا

ً مربوطط بهھ مسئداازز برکت خداا بهھرمند گشتهھ٬، ااما بقسالل هھھھایی ااووليیهھٴٔ خدمت  لهھٴٔ رر آآيیهھ اایی کهھ ددقيیقا
اازز آآيیاتی  ااهھھھد بودد. وو بدوونن شناخت ووسيیعی اازز کالمم٬، مشاوورر ااحتماالً متقاضی می باشد موثر نخو

٬، ممکن ااست کالمم رراا تحريیف . وو بدتر اازز آآننبودد چنيین منظورر ددااددهه نشدههکهھ بهھ  ااستفاددهه خوااهھھھد کردد
وو حرفف هھھھایی منحرفی رراا بهھ خداا جانب ددهھھھد. رددهه وو بهھ ااستفاددههٴٔ ناددررستی برساندک  

طالعهھ٬، ااستفاددهه خوااهھھھد کردد. ااوو قبالً ددرر مورردد موعظهھٴٔ خودد م کداامم آآيیاتتووااعظ هھھھميیشهھ قبالً می ددااند اازز 
 ااوو نمی ددااند جلساتت مشاووررهه. وورر اازز اايین نعمت برخورردداارر نيیست. ااما مشاتعمق٬، وو تفکر کرددهه ااست

ئل وو ااططالعاتت دد. مساخوااهھھھد کرااستفاددهه اازز چهھ آآيیاتی  ٬، وو ددرر نتيیجهھدبهھ کجا خوااهھھھند کشيیبطورر حتم 
بهھ هھھھميین ددليیل ااست کهھ شناخت وو ددررکک ااوو اازز کالمم  ند٬، ووگردد فاششززمانن هھھھر  غيیر منتظرهه ممکن ااست

 ٬،کالمم )٢۲(اازز مطالعاتت ددقيیق وو تاززههٴٔ تفسيیریی وو ااصولیيید ووسيیع باشد. ااوو الززمم خوااهھھھد ددااشت خداا با
برددااشت نمايید.  

امنظم نيیز می توااند بدست ت هھھھایی نبا برددااش بهھ ططرقق مختلف وواانش وو حکمتی يین ددچن کهھ ئیاازز آآنجا
جایی خوبی کهھ می اازز ردد. بطورر منظم صوررتت گيیشما مطالعهھٴٔ کالمم ٬، پيیشنهھادد من اايین ااست کهھ دآآيی
یی کهھ می تواانيید بکنيید اايین ااست ررکا ااست.“ )٣۳(مطالب وو آآيیاتت مربوططهھ”فهھرست د٬، يید شرووعع کنيیتواان

کهھ هھھھر هھھھفتهھ اايین آآيیاتت رراا مطالعهھ وو مروورر کنيید وو هھھھر آآنچهھ ررااجع بهھ آآنهھا نوشتهھ شدهه رراا نيیز مطالعهھ 
براایی کسانی کهھ می خوااهھھھند بهھ  یآآموززش . چنيینکنيید تا با مکانن٬، معنی٬، وو مقصودد هھھھر يیک آآشنا شويید

٬، ااحتيیاجج بهھ دداانش جامعی اازز آآيیاتت کالمم خداا “اانتخابب ددررست” مرددمم کمک کنند حيیاتی ااست. ددرر نتيیجهھ
اازز نش ووسيیع٬، ددرر خصوصص ااستفاددههٴٔ اايین ااست کهھ با ووجودد دداا ااضافهھ کنم مدداارردد. تنهھا چيیزیی کهھ می تواان

  .)۴(نيیازز بهھ حکمت باقی ااست ٬،آآيیاتت
ً ٬، ددااررند برددااشت صحيیحجلساتت مشاووررهه ااحتيیاجج بهھ هھھھر يیک اازز  . ددرر جلساتت پس اازز گشايیش خصوصا

مربوطط بهھ گناهه٬، سرکشی٬، ااعتراافف٬، توبهھ٬، وو غيیرهه٬، هھھھمرااهه ااميید وو  ددوورراانن قبل اازز گشايیش٬، آآيیاتی کهھ
ً ددرر ددوورراانن. دالززمم قراارر می گيیرنرر ررأأسس آآيیاتت دد ندمی باش شويیقت بعد کمتر اازز ددووررههٴٔ  ااووليیهھ شما يیقيینا

ددووررههٴٔ بهھ آآنهھا ااحتيیاجج خوااهھھھيید ددااشت٬، چونن بيیشتر آآيیاتت  ٬،ااست باززساززیی ززندگی متقاضیکهھ مربوطط بهھ 
؛ آآيیاتی “بخودد اافزووددنن”ددرر ددووررههٴٔ باززساززیی٬، آآيیاتت . بهھ مواارردد خوااصص خوااهھھھند بوددمربوطط باززساززیی 

االً متمی کند تا متقاضی رراا ددرر ررااهه ساختن االگو هھھھایی جديید قراارر ددهھھھد٬، ااح کهھ مشاوورر بهھ آآنهھا تکيیهھ
جج بهھ خرددمندیی کمتریی دداارردد تا تهھيیهھٴٔ نقشهھ وو بنایی ساختمانن ااحتيیا متنوعع خوااهھھھند بودد. تخريیب

ااووليیهھ رراا اانجامم ددهھھھند٬، ددرر حالی کهھ براایی  ناميیت ووبولدووززرر می تواانند کاررهھھھایی. دديیتمانن جديیدخسازز
. بهھ هھھھميین خاططر وو غيیرهه دداارردد٬، نجارر٬، لولهھ کش٬، برقق کارر ٬، سيیمانن کاررکتباززساززیی نيیازز بهھ آآررشيیت
ً شم نموددههقسمت ددوومم اايین کتابب  شاملنيیز ااست کهھ اايین فصل رراا  ا رراا تشويیق می کنم آآنن اامم. نتيیجتا

تا بتواانيید ددرر موقع نيیازز٬، بداانيید آآيیاتت الززمم کجا  بدست آآوورريیدبت اازز آآنن کرددهه اامم رراا آآموززشی کهھ صح
ددااررند.رراا هھھھستند وو چهھ معنی وو مقصوددیی   

 
 
 
 
 

نوشت: می دداادد٬،بخاططر ااهھھھميیتی کهھ پولس بهھ خدمت کالمم ٬، قدمم ددوومم ااست. تفسيیر ددقيیق  
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٢۲ووسس اتددوومم تيیمو  

سخت بکوشش کهھ مقبولل خداا باشی٬، هھھھمچونن خدمتکارریی کهھ ااوو رراا سببی براایی شرمسارریی نيیست : ١۱۵
بنددد. کارر می  ددررستی بهھ کالمم حقيیقت رراا بهھ وو  

 
 بسيیارریی اازز ئيید. اايین متاسفانهھ عکس آآنچهھبک“ بنددد کارر می  بهھ ددررستی کالمم حقيیقت رراا بهھ”توجهھ بهھ 

خوااهھھھند شد. بکارر بستن “ شرمسارر”. نهھايیتاً اازز کاررشانن ند می باشداامرووززهه اانجامم می ددهھھھ ٬،“ااننمشاوورر”
بلکهھ نيیازز بهھ تشريیح صحيیح نيیز دداارردد.نيیازز بهھ دداانش کامل دداارردد٬، نهھ تنهھا  کالمم  
توجهھ نهھ تنهھا ددرر مقابل مرددمم شرمسارر خوااهھھھند شد (حتی متقاضيیانن ممکن ااست م “مشاوورراانن” اايین

شرمسارر  ااووانی کهھ با خداا ررووبروو شوند اازز رروویی ند)٬، بلکهھ ززممعنی ناددررستی کهھ می ددهھھھند باش
می نيیز رراا  ناايیبدست آآوورردد. خداا هھھھمهھ چيیز مربوطط بهھ کالمم رراا سريیع . االبتهھ اامکانن نداارردد خوااهھھھند شد

ددااند٬، وو بهھ هھھھميین ددليیل می گويید:  
 

۴ووسس اتتيیمو ااوولل  
ددرر اايین اامورر بکوشش وو خودد رراا بهھ: ١۱۵ تمامی ووقف آآنن کن تا پيیشرفت تو بر هھھھمهھ آآشکارر شودد.   

 
ندااشتهھ٬، وو “ پيیشرفت” مشاوورر. ٬، ااشکالی ددرر خودد دداارردداایی کهھ اامسالل بهھتر اازز سالل قبل نباشدمشاووررهه 

بر هھھھمهھ آآشکارر ”. ددرر ووااقع پيیشرفت بايید بهھ مطالعهھٴٔ کالمم اادداامهھ ندااددهه اايین ااحتماالً بخاططر آآنن ااست کهھ
 )۵(رراا دداارريیدرسس نهھٴٔ شناخت وو ددررکک کالمم ددرر ددستچهھ ددرر ززميیمن شما رراا تشويیق می کنم هھھھر “. ددشو

ريید.بمطالعهھ کرددهه وو بکارر ب  
کشيیش وو  براایی آآنکهھ ٬،گيیریی ااست هھگراايیش خطرناکی ددرر شرفف پايی ااست. جامع کارربرددقدمم سومم 

نی کهھ ددرر اايین ررااهه کسا ٬، وو حتی عليیهھنبرندبکارر بهھ جانبی هھھھداايیت کنند تا کالمم خداا رراا رراا کليیسا مشاوورر 
عقيیدتی بطورریی کهھ قبالً ررااجع بهھ آآنن صحبت کرددهه اامم٬، بر . اايین اانحراافف مقابلهھ شوددددااررند  قدمم بر می

اا ددست برددنن ددرر کارر خداا ااست! يیعنی بجایی خوددمانن٬، بگذاارريیم خد ٬،اانجامم کالمم خداااايین باوورر ااست کهھ 
ددهھھھد. کامالً  ررراا٬، کالمم رراا بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا قحح االقدسس رراا گذااشتررووبايید آآنن رراا اانجامم ددهھھھد. معتقدند کهھ 

دد ااجراایی هھھھر گونهھ کارریی رراا (نصيیحت٬، ترغيیب٬، تشويیق٬، خالفف آآنچهھ کالمم می آآموززدد٬، اايین اافراا
شماررند. ددرر صوررتی کهھ اايین می “ اازز ططريیق اانجامم کارر نيیکی”يیا وو “ شريیعتی”)٬، توبيیخ٬، وو غيیرهه

  .ددهه می باشدمخالف آآنچهھ ررووحح االقدسس گفتهھ وو ثبت کرکامالً  ٬،برددااشت
کسانی کهھ اايین برددااشت رراا ددرر ددست گرفتهھ وو ررووااجج می ددهھھھند٬، ززندگی کمتر کسی رراا تغيیيیر ددااددهه ااند. 

طبيیق ررااهه يیافتهھ ااست. اايین برددااشت با کالمم خداا تهھھھایی کتابب مقدسی نيیز ٬، بهھ کليیسامتاسفانهھ اايین عقايید
نداارردد.  

حقيیقت د. منظورر من اايین ااست کهھ نبايید عمدااً ااجراا گرددخداا ٬، آآيیاتت کالمم ددرر رراابطهھ با مشاووررههٴٔ مسيیحی
 ااضافهھ(اانسانی / ددنيیویی) بهھ آآنن رراا دديیگریی  بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا گذاارردد٬، وو مزاايیایی ترسس دووننبرراا بايید خداا 

. چنيین کارریی نيیازز بهھ قصد وو جرعت وو پايیداارریی اهھھھيیدکيین نبايید اازز تند وو تيیز بوددنن شمشيیر نکردد. هھھھمچن
.)۶(دداارردد  

سخت بکوشش کهھ مقبولل خداا باشی٬، ”توجهھ کنيید کهھ می گويید٬،  ١۱۵: ٢۲ددووباررهه بهھ ددوومم تيیموتاووسس 
ارر ک  ددررستی بهھ هھھھمچونن خدمتکارریی کهھ ااوو رراا سببی براایی شرمسارریی نيیست وو کالمم حقيیقت رراا بهھ

اازز آآنچهھ ددرر ددست دداارردد ااستفاددهه می  کهھ مانند برقق کارر يیا نجارر٬، رراا می آآيیددیی بنظر کاررمن. “بنددد می
بروو ببيینيیم خداا ” بهھ دديیگراانن برساند٬، نهھ آآنکهھ سيیم برقق يیا چوبب رراا بهھ ااوو ددااددهه وو بگويیدرراا سوددیی تا کند 

  “!ااستفاددهه خوااهھھھد کردد چگونهھ اازز اايینهھا
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٬، دد٬، ااما بهھ ااستفاددههٴٔ کارریی کهھ ااندااززههٴٔ دديیگریی رراا دداارردد برساندرَ الززمم ببُ  ااگر شخصی چوبی رراا بهھ ااندااززههٴٔ 
کاررشش ددررست نخوااهھھھد بودد وو خراابب خوااهھھھد شد. هھھھر چوبی رراا بايید براایی کارریی کهھ ااستفاددهه می شودد 

(تفسيیر آآيیاتی کهھ بهھ مواارردد مربوططند)٬، سپس آآنن رراا بکارر  ريیدوو بُ (موااررددیی کهھ ددرر کاررند) ااندااززهه گرفت 
مطرحح کرددهه) ددرر نظر می گيیردد وو خودد نيیازز هھھھا رراا (نهھ تنهھا آآنچهھ متقاضی  “جامع”بردد  کارر. )٧۷(بست
٬، توبيیخ. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ المم رراا بهھ منظورر هھھھر يیک اانتخابب کرددهه وو بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا می گذااررددک

هھھھر يیک ززمانن وو جایی خودد رراا ددااررند. وو غيیرهه٬،  نصيیحتتشويیق٬،   
بايید کردد٬، ااما نمی “ چکارر”ی می تواانند شرحح بدهھھھند بسيیارریی بخوب قدمم آآخر می باشد. ااجراایی موثر

متقاضيیانن بيیشتر دد. ددرر صوررتی کهھ ددرر هھھھميین جا ااست کهھ می تواانن آآنن رراا اانجامم دداا“ چگونهھ”دداانند 
ا با نيیز بکنند اانجامم ددهھھھند٬، اام سعیااجامم ددهھھھند٬، وو آآنن رراا  بخوااهھھھندشکست می خوررند. ممکن ااست 
بی ”ددررستی رراا بکارر برددهه ااند. نمی دداانند چگونهھ بهھ خودد نا شکست ررووبروو می شوند چونن ررااهه

) ااهھھھميیت ااجراایی کالمم خداا رراا ررووشن می ٧۷تا  ۵موعظهھٴٔ عيیسی مسيیح ددرر سر کوهه (متی “. اافزاايیند
بحالل هھھھا وو موضوعع چرااغغ وو نمک٬، بهھ ططريیق ااجراایی کالمم می پرددااززدد تا بداانيیم  بعد اازز خوششساززدد. 

نشانن بدهھھھيید چگونهھ می توااند کالمم رراا ااجراا کند٬، ززندهه . ااگر بهھ متقاضی خودد )٨۸(چگونهھ بدست آآوورريیم
٬، الززمم ااست پس اازز ااجراایی هھھھر آآيیهھ. )٩۹(کردد. ااما نبايید متکی بهھ شما بشوددخوااهھھھد شد وو ررشد خوااهھھھد 

. متقاضی بايید پس اازز ااتمامم داا بکنيیررااوو بدست آآووررددهه اازز جواانبی کهھ ددااشتهھ وو تجربيیاتی کهھ مروورریی 
(چيیزیی مانند بنایی سنگی  گشتهھ شش ثبتتا برددااشت ااوو ددرر خاططری ااندااززدد ررااهه ب برنظریی ررااهه٬، ددووباررهه 

) پايیهھ وو آآغاززیی براایی بنایی بيیشتر آآيیندهه بگردددد.بنا می کرددند هھ يیهھودديیانن پس اازز تجربهھ خداا ددرر جاک  
ند. براایی آآنکهھ متقاضی شما بتوااند آآنچهھ ددرريیافت براایی مشاوورر وو متقاضی الززم هھھھر چهھارر قدمم (مرحلهھ)

ددووباررهه بکارر بردد٬، الززمم ااست اايین قدمم هھھھا رراا شناختهھ وو تجربهھٴٔ خودد رراا نيیز کرددهه رراا نگاهه ددااشتهھ وو 
نيیازز  تاخودد ددااشتهھ باشد يیافت کرددهه رراا بگونهھ اایی ددرر ددست بخاططر بسپارردد. بايید سعی کنيید آآنچهھ ددرر

بهھ شما ندااشتهھ باشد. ییدديیگر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهھھھددززددوواافهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
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مرااجعهھ کنيید. to Observe Teaching “ررعايیت تعليیم”بهھ کتابب من ) ١۱(  
(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)       
ررووززاانهھ  ند اايین ااست کهھ الززمم ااستاانند بشو) يیکی اازز ددالئل آآنکهھ کشيیش هھھھا مشاوورراانن بهھتریی می تو٢۲(

کهھ اازز خاددميینی کالمم خداا رراا مطالعهھ کنند تا خودد رراا براایی موعظهھ آآماددهه ساززند. بسيیارریی 
ر غولل می ددااررند. وو ااگاا بهھ اايین کارر مشخودد ررخمدتشانن تنهھا مشاووررهه مسيیحی می باشد٬، کمتر 

مطالعهھٴٔ د تا ووقت صرفف مطالعهھ کنند٬، بيیشتر صرفف خوااندنن کتابب هھھھایی جديید مشاووررهه می کنن
بت بهھ مطالعهھ کالمم خداا شدهه ااند.منظ٬، کشيیشانن با خدمت هھھھفتگی ووعظ کالممااما کالمم خداا.   

يید.يیافت کن“ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”اايین فهھرست رراا می تواانيید ددرر قسمت ضمائم صفحهھٴٔ ) ٣۳(  
٬، مرااجعهھ کنيید.A Call for Discernment “ددعوتت بهھ برددااشتی صحيیح” بهھ کتابب من) ۴(  

(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)        
“ تفاددهه شدهه ددرر تکاليیفهھھھایی من اازز آآيیاتت ااسبرددااشت ”فايیل  اازز“ تکاليیف”ددرر صفحهھٴٔ می توااند ) ۵(

ااستفاددهه کنيید.  
١۱فيیليیپيیانن ) ۶(  

ددلل شوند تا با شهھامت تمامم٬،   وو ززنجيیرهھھھايیم سبب شد کهھ بيیشتِر برااددرراانن٬، ددرر خدااووند قویی: ١۱۴     
ووااهھھھمهھ بيیانن کنند.  کالمم خداا رراا بی  

فف کند کهھ مقدااررشش کفا شش نانن ااستفاددهه میرِ ددرر تفسيیر ددوومم تيیموتاووسس اازز مثالل بُ  Calvinکالويین ) ٧۷(
.هھھھر يیک اازز ااعضایی خانوااددهه رراا ددااشتهھ باشد  

ررجوعع  Preaching with Purposeبراایی بحث بيیشتریی ررااجع بهھ اايین موضوعع بهھ کتابب من )  ٨۸(
نمائيید. (اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)  

می ددهھھھد  شرحح٬، کهھ  Thursday on What to do “پنج شنبهھ چکارر کنم”) کتابی رراا نوشتهھ اامم بنامم ٩۹(
د. بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا ررسانمی تواانن کالمم رراا چگونهھ   

(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)  
 


