
 واکنش
قانون بعدی ما این است: به  واکنش شننونداان  ونوت جو نه  نیای ند   

های علنم  دیند ارجهاتناح مب نو  جنیین  نهنهاین را باید یکی از مهم
هنایی را بنه کنار نیوت  قانون فوق بی این مهم جأک ند تارت کنه بایند رو 

شنهه بییم جا تریاب م که شنونده چه فهی ده و پ غام چه جأث یی بنی او تا
العین  است  واکنش ین  اطنح ف فننی اسنت کنه ترمنورت اینن عک 

 روت  شنونداان به کار می
 
های مهعدتی بیای ک ن  واکننش مطناته ن و نوت تارنند از  یلنه: راه

جو ه به حاالح  شنونداان،  م حظه چهیه و اعیال آنها، سناال کنیتن 
د  اانی بنا از آنان، جشویق کیتن به اینکه نظنیی بدهنند ینا سناالی بکننن

ته د از شنونداان یا ووانننداان اسهفاته از راتیو یا  زواح، بشارح می
ای را وننوت بطواه نند کننه بننیای شننیا نامننه بنوی ننند و ترو  مکاجهننه

 بگذرانند 
 

 حاالح
قانون نهم تر اع م واضح انج   عهارح است از: جأث ی حاالح ووت را بنه  

ی ت حناالح ونوت اشناره های قهلی به اهواتی تاشهه باش د  تر فص 
کیتیم  تیدیم که تر کار بشارح، مبهت و طی ی ت از اهی ت ب نزایی 

زنند با بیوورتارند  چهیه ما، آهنگ طداییان و اعیالی که از ما سی می
اح اسنناجیان ن ننهت بننه مننیتم، مننیجها ه ننهند  حنناالح مننا مو نن  

مقاومنت شوند که شنونداان، پ غام منا را بذذیینند و ینا تر بیابنی آن می
 کنند 

 
مشاهده حاالح میتم به عنوان واکنش آنهنا کنار ب ن ار مهینی اسنت  

ب ن م  بعضی از میتم زم نه بناز این نکهه را تر بشارح انفیاتی بههی می
اند کنه هینه چ نز را از شنیا ب اموزنند  تر و م اعدی تارنند و مشنهاق

ان جوان د چندان تر طبهت بنه آننحالی که ه هند ک انی هم که نیی
به پ ش روید چنون بنزوتی وصنومت شننونداان را حن  وواه ند کنیت  

کننند  نهایند جفناوجی مطفنی میتیگیان فقا ووت را پشت ی  تیوار بی
جو ه باش م  ااهی اوقاح ودا توری ما را ها بین هت به این واکنش

کند که به ح  مشک  تیف مقاب  بذنیتازیم و ینا بنه نبنوی هدایت می
کن م که موانع ایجات شده جوسا مطات  ما فیو  م  ی طبهت را عوض

 بییزت و بهوان م به مهاحث روحانی ووت اتامه ته م  
ب ن م کنه طنبههیان قحنع تر سایی مواقع، هندایت الهنی را تر اینن منی

هنای شوت یا موضوع مورت ببنث، جغ  نی یابند  تر هیحنال بایند بنه ارز 
 فیهنگی میتم هیکشور تقت کن م 

 
 جقویت 

ای که بنیای ایجنات ارجهنات طنب ح تاشنه م اانهاط  از قوان ن ته آویین 
های مطهلن  بنه جقوینت ن ننیوی بندین شنیف بنوت: بنا اسننهفاته از شن وه
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های مطهل  جأث ی جوان م به رو جعل یی ووت بذیتازید  به ب ان تیگی می
 پ غام ووت را به تیگیان جشدید نیای م 

 
است که با هی ضنیبه ،من ر را جکیار حقایق اطلی، هیانند کار چکشی 

هننای مطهلنن  تر ارا ننه کننند  بننه کننار بننیتن رو کیننی ب شننهی فننیو می
کنند کنه حقایق، مو    ل  جو ه منیتم شنده و بنه آننان کین    می
جنوان از موضوع را بههی بفهیند  بیای مثال، ترین   ل نه بشنارجی می

ع  ننی نجنناح »ینن  اعنن ن تیننواری بننا ایننن مضننیون اسننهفاته کننیت: 
تر هی ن  ل ه باید سیوتهایی را انهطا  نیوت کنه هین ن « تهد!می

موضوع نجاح تهنده بوتن ع  ی را الههنه بنا رکنی  ز  ناح ب شنهی، بنه 
  یاعت القا کنند  

 
ها با بق ه هم آواز شوند  جوانند تر سیای دن بندایتان ویان هم میحق

رهن آنها  بدین جیج   حهی پ  از اجیام  ل ه ن ز، کلیاح بندایتان تر
شننوت کننه ها، بننی ایننن حق قننت جأک نند میمانننند  تر شننهاتحبنناقی می

تهنند و بنناالویه شنننونداان از موعظننه مهشننی ع  ننی واقعننا نجنناح می
جوانند نجناح یابنند  هنی چنه یابند که چگونه میترمورت ک م ودا تر می

جیی تاشنهه باشند، او بههنی ب شهی شطصی را واتارینم کنه نقنش فعنال
جیی تر رهنش وواهد مانند  ت و آن جعل م ما مدح توالنیوواهد آموو

ونواه م کنه به هی ن تل   است کنه بنا سنااالح ونوت از شننونده می
کن م که او ن ز بهواند بطواند و اظهار نظی کند، سیوتهایی را انهطا  می

کن م که او عقاید و مشک جش را اظهار به هی وس له میکن سعی می
 نیاید 

 
به چ زی ب ش از ی  واکنش ساته وواه م رس د  تر واقع بدین جیج    

این عی  بطشی از آموز  است و به پذیی  حق قت و جقوینت ایینان 
شوت  قه  از اینکنه منیتم بهواننند چ نزی را کنام  بفهینند و منههی می

 بذذییند، مبها ند که آن را بارها تر رهن ووت جکیار کنند 

 شاهد بودن برای مسیح
 

 یای هی م  بی نقشه ودا ب
روف القد  بدین منظنور فیسنهاته شند جنا هینه آننانی کنه ع  نی را 

شناسند، قوح یابند و شاهدان او شوند  م  ب ان اول ه تر حنالی می
که پی از قوح روف القند  بوتنند، کنار ونوت را شنیوع کیتنند و بنه هینه 

تانند  به رسوالن اوحنار شند کنه افهند که ترمورت ع  ی چه میمی
هاتح تاتن ووت را مهوق  ن ارند، کشهه وواهند شد، ولی آنهنا اای ش

 ( 32- 29: 5تر بیابی این جهدیداح مقاومت نیوتند )اعیال رسوالن 
 

رسوالن شاهدان ع نی زندای، میگ، ق ام و طعوت م ن ح بوتنند  هنی 
چند ما هیانند آنها ن  ه م، اما هنی م ن بی واقعنی بنا وداونند ونوت 

شناسد  ابهدا، شهاتح شاهدان ع ننی را می رابحه شطصی تارت و او
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را که تر کها  مقد  مذکور است و ن نز افهنه شناهدان کننونی را کنه 
پنذیییم  ترمورت شناوت شطصنی او تل لنی از زنندای ونوت تارنند، می

یاب م که او بنه ننزت منا رویم و یق ن میسذ  تر تعا به نزت م  ح می
آمنیزت و بنه زنندای منا منا را میآید! او اناهنان وواهد آمد و او ن ز می

 بطشد شاتی، آرامش و هدف می
 
کن م و به ب ن اری قدرح شفا بطش او را تر روف و بدن ووت ججیبه می 

شوت  تر این طورح است که ما ترمورت ی  ازتعاهاییان پاسر تاته می
منجی زنده، شنهاتح و مندرکی تارینم کنه بایند بنه تیگنیان هنم اعن م 

م  ح تر کوه زیهون و وحا  به شاایتانش، ترمنورت کن م  هیان افهه 
« شننیا شنناهدان مننن وواه نند بننوت»مننا هننم مصننداق تارت کننه فیمننوت: 

 ( 8: 1)اعیال رسوالن
 

ع  ی تر بیابی تن ای امیوز به مباکینه کشن ده شنده اسنت  او اتعنا 
تهننده هینه آننانی کنه بنه او ایینان کند که پ ی وداسنت و نجاحمی

اویند که او فییهکار است و آنچه که اتعنایش را آورند  تشینان وی می
اید جا تر تفاع ازم  ح شهاتح ته د  آینا تارت ن  ت  شیا تعوح شده

 شهاتح شیا جأث یی به نفع م  ح وواهد تاشت؟ 
 

، نهضنت پنح کاسنهی کنه تر  هنان امنیوز 8: 1محابق اعینال رسنوالن 
تهنند کننه جواننند م نن ب ان را ینناری مو نن  ب ننداری کل  ننا اشننهه، می

ع  ی را بههی بشناسند، جأث ی این شناوت و اییان را تر زنندای ونوت 
نشان تهند و او را نزت تیگیان جصدیق کنند  این است نقشه ودا بنیای 

 جیام م  ب ان 
 

 های بشارتی عنصر اصلی در همه روش
 

جنی اسنت از ای ججیبنه، بنا ارز رره»اویند: الیث  قندییی میی  ضی 
ها ببننث کننن م جننا مننیتم را میکننن اسننت سنناعت« هاکننوهی از فیضنن ه

ن هت به قهول حق قت مهقاعد نیای م، ولی ارا ه مدرک و تل   از هیه 
جی باشد  منیتم مایلنند قهن  از ج نل م زنندای ونوت بنه ها قویآن ببث

پ غام انج   تل   و مدرکی تال بی حق قی بوتن آن تاشنهه باشنند  بنه 
های بشنارح بنه آن ی  از تیگی راههی ن تل   است که شهاتح تاتن، 

رسند  بنه هن چ چ نز کیهنی از ایینان آورتن جینام ونانواته ونوت بنه نیی
وواهند کنه هینه اعضنای ونانواته نجناح م  ح، قانع نشوید  ودا می

 یابند  این را به هی ی  از آنان بگوی د 
 

( )سننذهامهی Etemityتر یکننی از ازارشنناجی کننه او ننیا تر مجلننه ابنندیت )
هزار نفیپیس ده بوتنند کنه  14( چاپ شده بوت، از  35طفبه ، 1987

چه عاملی تر اییان آورتنشان ماثی بنوته اسنت  نهنایی اینن جبق نق 
 باشد:بدین شیف می
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                  ترطد   1 -2احه اج واص شطص 
                           ترطد   2 -3به کل  ا رفهن 
                       ترطد   5 -6         شهان کل  ا 
                                       ترطد   1 -2م قاح 
                               ترطد   4 -5کانون شاتی 
 ترطد   2-3های کل  ایی                    بینامه 
                                ترطد 5ارتوهای بشارجی 
             ترطد 75-90          توسهان وب هگان 
 

آیا حاضنیید کنه بنه ته شنهی رفهنه و بنه جینام ب نهگان و آشننایان ونوت 
بگوی د که ع  ی بیای شیا چه کیته است؟ اسامی اعضای ونانواته 
و توسهان نزتی  ووت را روی کاغذی بنوی  د  تر مقابن  اسنم آنهنایی 

حنیف ) ( اییاننان که اییانداران ه هند حیف )ا( و تر بیابی اسامی بی
را بنوی  د  ترمورت ک انی که وضع روحانی شان بیای شنیا ننامعلوم 
است از ع مت )؟( به عنوان مشطصه اسهفاته کن ند  سنذ  تر بیابنی 
هی اسم بنوی  د که مب  سنکونت وی تر کندام شهیاسنت و چگوننه 
)جوسا نامه یا م قاح شطصنی( و تر چنه وقنت وواه ند جوان نت کنه 

بگوی نند  ونندا شننیا را بننیای شننهاتح تاتن بننه شننهاتح وننوت را بننه او 
 اییان به کار وواهد بیت ب هگان و توسهان بی

 
به مبض اینکه مهای با گ ی بنه م ن ح ایینان آورت، وواسنت کنه جینام 
فام   و توسهانش هم ع  ی را بشناسند  به هی ن تل   هیه را به 
م ض افهی تعوح نیوت کنه م هینان افهطناری آن، م ن ح بنوت  امنیوز هن

ا یند  آنها بعضی از م  ب ان، اییان آورتن ووت را این اونه  شن می
ب هگان و توسهان نزتی  ووت را هییاه با کش ش کل  ا به م هیانی 

کنننند  م زبنان، مننا یای ایینان آورتن وننوت را بنه هیننه شنام تعنوح می
تهد که نیاید و پ  از او ، کش ش جوض ح میم هیانان ووت اع م می

جواند هینان شناتی و ح ناح جنازه تر ک  که مای  باشد میچگونه هی 
 م  ح را ب ابد  

 
شوت که بهوان د شهاتح ونوت را بنه م هیان نوازی م  بی مو   می

ب  اری از اشطاص جنها و مبهاج توسنهی بیسنان د  ین  زوج  نوان بنا 
تعوح ب  اری از توسهان ووت به شام و سذ  بنیتن آنهنا بنه کل  نا 

اند  تیگیان از هی ن رو  بنیای کنار تن عده زیاتی شدهباعث اییان آور
کننند  تر ب ن تانشجویان و سیبازان تور از وانه و وانواته اسنهفاته می

های ونناص هننای مطهلنن  م نن بی از ایننن ضنن افتکل  نناها و انجین
ا ینند  تر طهبانه یا ناهار و یا شام بیای پ شهیت کار بشنارح بهنیه می

سنطنگوی م هینان و ین  شنهاتح بی  نهه  چن ن مواقعی باید از ین 
 سوت   ت 
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تر مکزیکو س هی، ی  تندانذزش  به هییاه هی ی ووت، توسهانش را 
نینوت  تر اینن بن ن تعنوح می« طهبانه و محالعه کهنا  مقند »بیای 

را « طهبانه و محالعه کها  مقد »آورت، هی ن بینامه هیکه اییان می
 ایفت  ترمورت تیگیان به کار می

حننال حاضننی کل  ننایی مهشننک  از هننزار عضننو، نه جننه هینن ن  یننع  تر
باشنند  الزم ن  ننت کننه های کوچنن  تر اتننیاف م ننز طننهبانه میشندن

اییاننان مبندوت شنوت  شهاتح تاتن و م هیان نوازی شیا فقنا بنه بی
جواند فیطهی بیای مشارکت م ن بی تعوح شیا از نواییانان هم می

شنوت کل  ا زمانی جقوینت می و کی  به رشد آنها مب و  ایتت  هی
هنا، یکندیگی را تر واننه ونوت بذذیینند و بنا تر م نان اذاشنهن که وانواته

مشننارکت تر »ججیب ناح ونوت، مو ن  بننای هیندیگی تر ایینان شنوند   
: 12)روم ان « تاری ساعی باش داحه ا اح مقدس ن کن د و تر مهیان

13 ) 
 

ان اتاری ونوت چنه بیای شنهاتح تاتن بنه اشنطاص غییهنه و ینا هیکنار
آید؟ به کارکننان فیوشنگاهی کنه از آنجنا وییند هایی پ ش میموقع ت

اوی د؟ آیا کن د و یا به آرایشگی، پزش  یا تندان پزش  ووت چه میمی
به ک ی که تر اجوبو ، قحار، هواپ یا و ینا تر اجناق انهظنار کننار شنیا 

ای که هته د؟ آیا شهاتح ووت را با فیوشندنش هه است شهاتح می
اذاریننند؟ هینننه اینهنننا زننننگ واننننه شنننیا را زته اسنننت تر م نننان می

جوان د بنه تیگنیان بگوی ند هایی است که با اسهفاته از آنها میموقع ت
 که م  ح بیای شیا چه کیته است 

 
چگونه به هی ایه ووت نشان منی ته ند کنه ن نهت بنه سن مهی ینا 

یا  هنم رفنهن  ب یاری ، س یی یا ایسنگی، شاتی یا غم و به بهشت
او جو ه تارید؟ به یات تاشهه باش د که شیا چیاغنی ه نه د کنه وندا 
بیافیووهه است جا نور ووت را بی هی ایگان وویش جابان سازید  با آنهنا 
توسهانه رفهار کن د  وقهنی کنه آنهنا بنه شنیا اعهینات پ ندا کیتنند، اینن 

اتح آید که بیای مشک جشان تعنا کن ند بنه آننان شنهفیطت پ ش می
 ته د و با آنها ترباره موضوعاح روحانی سطن بگوی د 

 
 شهادت شخص به شخص

 
شهاتح تاتن شیا تر بشارح شطصی میکن است با آماتای قهلنی و ینا 

آینند کنه هنای مناسن  تر زمنانی پن ش میبدون آن باشند  غالهنا موقع ت
انهظارشننان را ندارینند  تر سننایی مننوارت، ایننن شننیا ه ننه د کننه باینند بننیای 

ها موقع  نت را مه نا اتح تاتن به وانواته، توسهان، هیکاران یا غییهنهشه
 سازید 
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؟ ب ای د به ججیبه م  ب ان اول نه شوتشهاتح تاتن تر چه زمانی آغاز می
ب ن م که بیای آن میت تیو زته می 20 -1: 5نظیی تاشهه باشم  تر میق  

تی وحشننی، ترسننیزم ن تیکنناپول  )ته شننهی(، چننه اجفنناقی افهننات  او مننی
وشن، نا ام د و تیوانه بوت، اما م  ح او را نجاح بطشن د  وی کنه توبناره 

وواسنت بنه انیوه بشنارجی س مهی ونوت را بازیافهنه بنوت، مشنهاقانه می
ع  ی بذ وندت، اما ع  ی به او افت که نزت وویشان ووت رفهه و ترمورت 

نواحی )ته  آنچه که وداوند بیایش کیته است شهاتح تهد  او تر جیام آن
 شهی( ترمورت کار م  ح شهاتح تات و هیه میتم را مهعج  ساوت 

 
شنوت  شهاتح تاتن معیوال تر وانه و تر م ان وانواته و توسنهان آغناز می

جوانند مشناهده کننند کنه م ن ح چنه آنها که نزتیکان ما ه هند بههی می
آن تینو مان به و وت آورته است  ترمورت ما یای شنفای جغ  یی تر زندای

العینن  مثههننی ن ننهت بننه م نن ح نشننان زته، اهننالی آن سننیزم ن عک 
نداتند، اما حالت آنها با شهاتح آن شنطص جغ  نی یافنت  آنهنا کنه تر بیابنی 

کیتند، هنگامی که توباره ع  ی بنه نزتشنان بشارح انج   مقاومت می
آمنند، مشننهاقانه او را پذییفهننند و از او وواسننهند کننه ب یارانشننان را شننفا 

 بطشد 
 

ای را بیای پ غام انج ن  های ب ههامیوزه هم ودا با هی ن رو ، سیزم ن
کنند که بایند بنه کند  ب  اری از نواییانان قویا تر ووت اح ا  میباز می

شننان بننه وننانواته و مننوتن وننوت بازاشننهه و ترمننورت کننار ع  ننی تر زنگی
ده زیناتی توسهان وویش شهاتح تهند  این کنار غالهنا بنه ایینان آورتن عن

 انجام ده است 
 

تر محالعاح انجام شده ترمنورت چگنونگی رشند کل  ناها، اینن نه جنه بنه 
تست آمده که شنهاتح هنی م ن بی بنه ونانواته و ب نهگانش، اهی نت 
ب زایی تارت  این شهاتح شنطص بنه شنطص، جنأث ی سنییع و پاینداری تر 

 رشد کل  ایی تارت، به حدی که ه چ 
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 تنقش مشاوره در کار بشار
 

 اطول اساسی ترمورت مشاوره 
بنن ن مشنناوره و شننهاتح چننه جفنناوجی و ننوت تارت؟ تر کننار بشننارح چننه 

جننوان م جننأث ی آیننند؟ و چگونننه میهننایی بننیای مشننورح پنن ش میموقع ت
ب شهیی به مشورح تاتن ووت بهطش م؟ مشاوره م  بی؛ یعنی طبهت 

ها جا راه ح  شان و کی  کیتن به آنکیتن با میتم ترمورت مشک ح روحانی
طب ح را ب ابند  مشورح تاتن هم مانند شهاتح، یکی از عناطی اطنلی تر 

 آید بشارح به شیار می
 

های بشارجی ووت به میتم کی  کنن م جنا کوش م که تر جیام ش وهما می
بیای مشک ح روحانی ووت، راه ح  طنب بی ب ابنند  تر کنار مشناوره بنه 

کن م که به ته م و آنان را یاری میم ای  و مشک ح میتم او  فیا می
های واص تست یابند  اای این هفت اط  اساسی ترمورت مشاوره پاسر

 م  بی را به کار بیید، ودمت شیا تر بشارح مف دجی وواهد شد:
 ا ازه ته د که مطات  شیا سطن بگوید  -1
 مواظ  حاالح و اح اساح ووت باش د  – 2
 سطن چ نی نکن د  – 3
 فا به قواعد مشطص مبدوت نکن د ووترا طی  - 4
 از مشاور الهی ووت تل  کی  نیای د  – 5
 های شیا بیاسا  کها  مقد  باشد جوط ه – 6
 تر طورح ن از از کی  تیگیان هم اسهفاته کن د  – 7
 

 های مناسب در کار مشاوره موقعیت
 

شننهاتح تاتن و مشنناوره، غالهننا از شننطص بننه شننطص تیگننی منهقنن  
شنیا میکنن اسنت موقع نت مناسنهی ایجنات کنند جنا شوت  شنهات می

شطصی م  ح را ب ابد ویا قه  از آن بهواند به او مشورح تهد  به پننی 
مکان و موقع ت مناس  تر کار مشاوره تقت کن د: تر وانواته و  امعه 
شننیا، تر  ل نناح بشننارجی، تر کننار بننا مننیتم، ترونندمت شننهانی و تر 

 وسای  ارجهاتی 
 

 ماخانواده و جامعه ش
  

تر یکی از  ل اح او ی واتم ن م  بی، سطنیان از  یاعت پیسن د 
 120انند  ازکه چند نفی از آنهنا جوسنا ماترشنان بنه م ن ح ایینان آورته

نفی تسنت ونوت را بلنند کیتنند  ب ن اری از  100واعظ حاضی تر  ل ه، 
منناتران م نن بی کننه مشننغول کاروانننه ه ننهند شنناید فکننی کنننند کننه 

تاتن ندارند  حق قت این است که آنها تر هینان  موقع هی بیای بشارح
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 ایی که ه هند به تور جیام وقت، وظ فه ی  مشاور م ن بی را بنی 
 عهده تارند!

 
های مناس  تر کنار مشناوره، اول بنه نقنش مناتر تر اشاره به موقع ت

پیتاوه م، چون او رابحه نزتیکی با فیزندانش تارت  پندر تر ین  ونانواته 
نه را بی عهده تارت و ن هت بنه هندایت روحنانی م  بی نقش سی وا

اه  ب ت ووت تر بیابی ودا م اول است  ب  اری از زنان که شوهیشا 
ها را به اییان است مجهورند م اول ت کام  هدایت روحانی بچهن بی

تو  کشند  چقدر بههی است اانی هنی توی والندین، فیزندانشنان را تر 
 ( 7 – 6:  6تییق وداوند به پ ش بیند )جثن ه 

 
عهاتح وانواتای یا ساعهی که به تور روزانه هیه اعضای ونانواته بنه 

پیتازند  موقع ت کی  به افیات وانواته و م هیانان را تعا و پیس ش می
آورت  تر این ساعت اعضای وانواته ترباره کهنا  مقند  و به و وت می

کیته ترمنورت کنند  بیای یکدیگی تعا شان طبهت میارجهات آن با زندای
ن از یا هی مشکلی که تر ونانواته ینا بنیای سناییین و نوت تارت، از وندا 

شوت که نیایند  سه م شدن تر م ای  وانواته باعث میم ألت می
 جی به نزت والدینشان ب ایند ها تر احه ا اح ووت، راحتبچه
 

های ب ن اری بنیای مشنورح تاتن بنه جوان ند فیطنتتر  امعه ووت می
رید  م هیان نوازی، م قاح، ودمت تر کل  ا و شنهاتح تاتن تست آو

به توسهان میکن است به افهگوهنای بعندی تربناره م نای  روحنانی 
منههی ایتت  توست حق قی اتیاف ان ووت باش د و وندا هنم شنیا را 

 بیای کی  به آنها به کار وواهد بیت 
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 جلسات بشارتی
  

ارجی مدیون ودمت مشاوران بطش اعظم موفق ت ب  اری از ارتوهای بش
آمنوز  تیننده اسنت  پنن  چننیا نهایند از ونندمت مشناوران مجننی  تر جیننام 

جوان  نای آنهنا را تر ال بنه الی  ل اح بشارجی کل  ا اسهفاته کیت؟ می
 یاعت مقیر نیوت  سنذ  هیاناه منیتم بنه جوبنه و ایینان تعنوح شنوند، 

وت جشنط ص مشاوران قاتر وواهند بوت که اشطاص ماین  را تر ق نیت ون
تاته و بننیای کینن  بننه آنننان اقنندام نیایننند  بعضننی از واعظنن ن از مننیتم 

وواهند که چنانچه  مای  ه هند بیایشان تعا شوت تست ووت را بلند می
کنند  هی ن فیطهی است که مشاوران بهوانند چنن ن اشطاطنی را تعنوح 

 کنند که به  لو آمده و تعا نیایند  
 

شوت که به  لو آیند  تر اینن هنگنام،  لنو ااهی هم از میتم وواسهه می
شوت که تیگنیان هنم  نینح نینوته و بنه سنوی آمدن مشاوران مو   می

کننند کنه م ن ح را بذذیینند، منهی حیکت کنند  مشاوران به میت کین  می
ع وه بی این ضین ایفهن اسم و آتر  آنها اتب اح م ن بی مناسنهی تر 

نیایننند  تر م نن ب ان معیفننی می اوه ارشننان قننیار تاته آنهننا را بننه سننایی
کنند که م ن ح را بنه عننوان وداونند و تر روزهای بعد ن ز آنان را کی  می

 مشارکت با کل  ایش ودمت نیایند 
 

 کار با مردم 
 

های ب نن اری بننیای شننوند کننه فیطننتبعضننی کارهننای ونناص مو نن  می
ور های تن نوی تر امنمشاوره بشارجی پدید آیند  هنم کل  نا و هنم بینامنه

ای ه نهند  کش شنان تر  ل ناح ا هیاعی ووت مبهاج مشناوران حیفنه
یابننند کننه ها تر  میها و زننندانارجشنن ان و  ل نناح منعقنند تر ب یارسننهان

مشاوره، سهم مهیی تر ودمهشنان تارت  پزشنکان، پیسنهاران و معلین ن 
های ب  اری بیای هندایت تارند که تر کارشان موقع تاییاندار، اظهار می

آید  تر ارتوهنای کل  نایی، مشناوران نقنش به نزت م  ح پدید می میتم
 اند  ها و  وانان تاشههمهیی تر اییان آورتن ب  اری از بچه

 
های های سنالیندان و بینامنهها، میاکز جوانهطشی، واننهکار تر پیورشگاه

جأم ن ا هیاعی تر واقع سنیوکار تاشنهن بنا منیتم تر هنی  نا  سنه  بنیوز 
ی می شوت که شطص بهواند با مبها ان کی ، توسهی کند  هایموقعهی

 نیاید هی ن توسهی است که راه را بیای شهاتح تاتن و مشاوره باز می
 

ودمت شهانی  هی شهان کل  ا ی  مشناور اسنت  بعضنی از شنهانان، 
تهند و ن نز تر ق یهی از ساعاح اتاری ووت را به مشاوره اوهصاص می

شننوند  مشنناوره بننیای مشننورح قا نن  میهننا، بهننای ب نن اری م قاح
وانواتای هم  زیی از ودمت شهانی است  ب  اری از میتم تر مواقنع 
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کنند و با اوشی شنوا، تسهی یاری تهننده ببیانی به کل  ا ر وع می
شننوند  ینن  از شننهانان معهقنند و راه حلننی بننیای مشکلشننان موا ننه می

اشناید  وی از یاست که مشاوره وانواتای، تر بزرای را بنی بشنارح م
تارت که ی  مشناور ونانواتای م ن بی، ججیبه شطصی ووت اظهار می

 جواند م  ح را به اناهکاران بشناساند ب ش از ی  کش ش می
 

وسای  ارجهاتی  اتب اح م  بی، راتیو، جلویزیون، نامه نگاری و جلفنن، 
های جیین ق نیتهیه  زو وسای  ازجهاتی ه هند  یکی از پیوواننده

هنای م ن بی های آاهی آن است  چنیا منا آااهیروزنامه سهونهی 
ای مبلنی کنه تر بیوک ن  نداشهه باشن م؟ تر ین  شنیاره از روزنامنه

های احضار ارواف  آاهی از سوی مدیوم 16پایهطت بلژی  چاپ شده بوت 
و تننالع ب نننان و ننوت تاشننت، ولننی حهننی ینن  آاهننی هننم بننه چشننم 

اای مشکلی تاشنهه باشند چگوننه  وورت که به وواننده اع م کندنیی
جواند ترمورت راه ح  مورت نظی ودا ،پی  و  و نیاید  ه چ آتر  ینا می

 شیاره جلفن از واتم ن یا میاکز م  بی و وت نداشت  چیا ؟
 

ها، ب لی ایاهام اظهار تاشهه که بنا اسنهفاته از سنهون آاهنی روزنامنه
جنوان   کنند  میها جوان نهه جو نه منیتم را  لنب شهی از سنایی شن وه

های کلننی بننه سننااالح مننیتم سننهونی از روزنامننه را بننه ارا ننه پاسننر
کننده هم نقش مکین  آن اوهصاص تات  ارسال نامه شطصی به ساال

پاسر را ایفا وواهد نیوت  تر شهی سانفیان   کو، ی  راننده جاک ی 
 ویند به م افیان ونوت، پ غنام انج ن  را با تاتن کها  نو وانان چه می

رسان د  کار او فقا این بوت که اسم و شنیاره جلفنن ونوت را به آنان می
 تات  کیت، مینوشت و آن را به هیکه قهول میتر کها  می

تر تی سه سال، از این کهنا  ششصند ن نطه بنه زننان انگل  نی و 
س صد ن طه به زبان اسذان ولی جوسا آن راننده جاک ی پطش شند  

بای ت ب فاطنله سیبازی رس د که میها به تست یکی از این ن طه
 شد به منحقه  نگی اعزام می

 
هجده ماه بعد، هینان سنیباز بنه رانننده جاک نی جلفنن کنیت  او جنازه از 

وواسنت بنا آن های تور بازاشنهه بنوت و میمأموریت ونوت تر سنیزم ن
راننده طبهت کند  آنها تر ی  رسهوران م قاح کیتند  آن سیباز جوض ح 

ونه کها  فوق را با ووت بیته بوت و تر تی  نگ و تر سننگی، تات که چگ
آن را به هینیاه تاشنت  ووانندن آن کهنا  باعنث عنوض شندن زنندای 
سننیباز مننورت نظننی، شننده بننوت  وی ضننین تلنن  بطشننش اناهننانش از 
م  ح، او را به عنوان وداوند و منجنی ونوت پذییفهنه بنوت  سنذ  ننام 

باز تیگنیی تاته بنوت  او از هینه ووت را تر کهنا  نوشنهه و آن را بنه سنی
ووانند، پ  از پایان آن وواسهه بوت که فقا ک انی که آن کها  را می

اسم ووت را تر کها  نوشنهه و آن را بنه تیگنیی بدهنند  بعند از مندجی، 
 کها  مذکور توباره به تست هی ن سیباز رس ده بوت 
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رفهنه از  آن سیباز پ  از شیف منا یای ونوت، کهنابی کهننه و رننگ و رو
    ووت ترآورت و آن را بازکیت  ب ش از هنزار نفنی از سنیبازان، اسنامی 
ووت را تر طفباح کهنا  نوشنهه بوتنند کنه ب ن اری از آنهنا بنا ووانندن 
کها ، به م  ح اییان آورته بوتند  فقا ی  کها  جوان هه بنوت زنندای 
ب  اری را به سوی وداوند رهنینون سنازت  اتب ناح م ن بی یکنی از 

آیند  سای  اطلی تر رساندن مژته نجاح م  ح به میتم به شیار میو
تر ایننن فصنن  بننه اهی ننت، انهطننا  و پطننش اتب نناح م نن بی وننواه م 

 پیتاوت 
 

 الگوی رسوالن برای گسترش فعالیت بشارتی 
 
جیین عام  تان ت  اانی روف القند  تر قلن  منا تعا این را باید مهم -1

 هد زت کار نکند، ه چ عیلی از ما سی نطوا
 تعوح از تاوتلهان  – 2

 های وانگی کانون شاتی  هت جعل م تاتن تر ک   -ال 
 های ووت به عنوان مب  ک    هت تر اوه ار نهاتن وانه - 
 فعال ت تر ناح ه  – 3

هننای های فیعننی کننانون شنناتی جوسننا ایوهشننیوع کننار شنناوه -النن 
 واتم ن 

 ها تاشهن  ل اح منظم هفهگی با واتم ن ایوه - 
 

 به مدح ن م ساعت یا ب شهی  –ی : بیای تعا 
ترابهدا هیان ترسی را بده ند کنه بایند جوسنا هینان  –تو: بیای جعل م

جوان نند بننه تر  تاتن ترمننورت فننن ونناتم ن جنندری  شننوت  بعنند می
 های آموزشی بذیتازید جدری  یا ساییتوره

 سه: بیای تر م ان اذاشهن   
 
قوان ن مدیییت این است که ه چ م اول هی را  آمار و ارقام: یکی از  -ال  

بدون تله دن ازار  و  وابگویی، وااذار نکن د  ازار  هفهگی هی ک  ، 
 نیایانگی م زان رشد آن وواهد بوت 

بیکاح: این کار باعث جشویق هیه واتم ن وواهد شد، بطصوص آنانی  - 
 کنند های ووت مشاهده میکه نهایی کیی تر کار ک  

ک ح: رشد جیام ایوه تر این است که هیه تریافهن راه حن  بنیای مش -ج
 م ای  و مشک ح پ ش آمده تر ودمت، سه م باشند 

 
شیوع ی   ل ه به تور ی  ش  تر هفهنه، تر هینان مننازلی کنه  -1

های فیعنی کنانون شناتی ه نهند  اینن کنار را مب  جشک   ک  
هنای شنیوع جوان چند هفهه ینا ین  مناه پن  از آغناز کنار ک  می
 نیوت 

شیوع  ل اح یکشنهه ها عصی تر بعضی واننه هنایی کنه فاطنله  – 5
ب  اری با کل  ا تارند   وقهی که چنند نفنی بنه وداونند ایینان منی 
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آورند ، ه هه ای بیای آغاز کار  دید شک  می ا یت   این نواییانان 
ی رس دن بنه کل  نا به  ای اینکه هیهفهه م افهی توالنی را بیا

تی نیایند   باید با هم کار کنند جا به مبله و مب ا هی ایگی ووت 
 ، بشارح را بیسانند  

جعلنن م تاتن ترمننورت زننندای م نن بی و اطننول اییننان تر ک سننها،  – 6
 بطصوص بیای نواییانان و ساییین 

 جعی د تاتن نواییانانی که توره جعل یی ووت را اذرانده باشند   – 7
جشک   ی  کل  ای  دیند ، هنگنامی کنه انیوه بنه انندازه کنافی  – 8

رشد و جوسعه یافهه باشد   سذ  این کل  ای  دید منی جوانند از 
 هی ن هشت قدم تر ایجات کل  ای تیگیی پ یوی نیاید  

 
 

، این تیف به چهار  1965آیا این تیف ، قاب  ا یاست ؟ تر ماه مه سال 
( واقع تر کشنورکلیه ا ارا نه Bogota)کل  ای  یاعت ربانی تر بواوجا 

ایتید و تر هی کل  ا، شنش بطنش آموزشنی و آمناته سنازی  جندراک 
هنای اعن م واننه بنه عننوان مبن  جشنک   ک   45تیده شد   یعنا 
واتم  وان به عنوان معلم تاوتل  کار شندند  تر  60آماتای نیوتند و 

  مقند  از هنای محالعنه کهناکننداان تر ک  ی  ماه جعندات شنیکت
زتنند کنه حنداق  رسن د  شنهانان و معلین ن جطین ن می 2800به  800
جازه وارت، ک انی بوتند که قه  تر ه چ ک   کها   2000نفی از  1500

 مقد  و یا کل  ای پیوج هان حاضی نشده بوتند  
 

تر هننی ینن  از مننناتق هفهگانننه پنن  از اینکننه رههننیان  1966تر ژو  ننه 
ق، تر آنهنا  ل ناح عصنی یکشننهه جیج ن  تاته های منذکور تر فنوایوه

بوتند، به مدح شش روز  ل ناح عظن م بشنارجی جشنک   ایتیند  تر 
مدح شش ماه، چهار ایوه از این جعدات، به اندازه کافی اعضای جعی ند 
یافهه تاشهند جا بهوانند کل  اهای  دیدی را جشنک   بدهنند  تر ژو نن 

تری  توره توساله، کل  ناهای ، چهار ایوه تیگی به و وت آمدند  1967
جأس   شده از چهار به شنانزته رسن دند  بطنش اعظنم اینن فعال نت 

شد و این حق قت مدیون این بوت که بی ججه ز روحانی کل  ا جأک د می
 تلهد ایتید که زندای روحانی، ودمت روحانی را ن ز میاع م می

 
العناته اسنت قتیف جه ه شده جوسا آرجور ل ندوال از این نظنی هنم وار

اذارند نهایی  ل ناح عظن م بشنارجی از تسنت بیونند  قهن  از که نیی
ب ننند، شیوع  ل اح بشارجی، واتم ن آماته می شوند و آموز  می

به نبوی که ب فاطله پ  از  ل اح بهوانند مشغول کار شوند و بیای 
هننای محالعننه کهننا  هایشننان تر هننی مبلننه ک  نواییانننان و وانواته

هننای جننوان بننا جیج نن  تاتن تورهجیج نن  تهننند  ایننن کننار را میمقنند  
 های بعدی اتامه تات مطصوص بیای نواییانان آغاز نیوت و با قدم

 

 ها رساندن بشارت به خانه
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عضو  1400نفی به  14ی  کل  ای مدی ت آزاته، تر تول چهار سال از 

عه کها  های وانگی و  ل اح محالرس د  اغل  اینها از تییق م قاح
به  17سال از  21مقد ، اییا ن آورتند  ی  کل  ای پیزب هیی تر مدح 

نفننی از اعضننای  700نفننی عضننو رسنن د  هننی هفهننه حنندوت  6500بنن ش از 
کننند هایشان م قاح کیته و از آنهنا تعنوح میکل  ا، میتم را تر وانه

شان بذذییند رو  انفجنار بشنارجی کنه از که م  ح را به عنوان منجی
شنوت، اکننون منورت هنا بنه کنار ایفهنه میآنهنا تر بینامنه م قاح سوی

 اسهفاته کل  اهای ب  ار تر سیاسی  هان است 
 

 5000ی  کل  ای  یاعت ربانی ترمدجی کیهی از ته سال، به ب ش از 
عضو رسن د  عامن  اطنلی اینن رشند، ین  بینامنه قنوی و مننظم بنیای 

ینامه هنای مناثی م قناح بنه ها بوت  تر ب  اری از نقات  هان، بم قاح
کنند که از نظی عدتی و روحانی رشد کننند  تر اینن کل  اها کی  می

فص  نگاهی وواه م تاشت به ش وه هایی که ب  اری از کل  اهای 
اننند  اهننداف و هننا بننه کننار بیتهتارای رشنند سننییع، آنهننا را تر م قاح

ینکنه بنه هنگنام ها، مورت ببث قیار وواهند ایفت و اهای م قاحبینامه
م قاح چه کار باید انجام تات و ن نز اینکنه بههنیین شن وه ثهنت وانزار  

 چ  ت و چگونه باید از آن اسهفاته نیوت 
 

 اهداف مالقات 
 

تر هیکنناری کننه باشنند، ااننی بطننواه م بننه نه جننه بیسنن م، باینند هنندف 
مشطصی تاشنهه باشن م و سنذ  جینام جن   و کوشنش ونوت را تر 

دف، معحوف بداریم  هندف منا از م قناح کنیتن،  هت رس دن به آن ه
هیچه باشد هیان ما را تر هی نوع م قاح واص هندایت وواهند نینوت  

جنوان چهنار هندف اطنلی را مشنطص نینوت: تعنوح ها میبیای م قاح
 کیتن، ک م ودا را کاشهن، به اییان آورتن، مبفوظ نگاه تاشهن 

 دعوت کردن 
 

حقنه شنیا، هنی ونانواته اینن امکنان را جوان فهی د کنه تر منچگونه می
تاشهه که با ی  مهشی انج   م قاح کنیته باشند؟ چگوننه امکنان تارت 

مندنند ینا چنه ک نانی تریاب م که چنه ک نانی بنه منژته انج ن  ع قه
اند و کل  ا هم اقدامی ترمورتشان نکیته است؟ این کار لغز  وورته

جیام منحقه م  نی فقا به وس له تعوح وانه به وانه و سیکشی به 
های آماته شده به  جه ه است ااهی کل  ا با اسهفاته از پیسشنامه

های قهلی ورزت  تر یکی از فص آمار مذههی  ی    امعه مهاترح    می
جنوان شنهاتح هنای واننه بنه واننه میای تاشه م که تر م قاحاشاره

اح تات، اتب نناح م نن بی را جوزیننع نیننوت، مننیتم را بننه شننیکت تر  ل نن
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تعوح کیت و  ایی را یافت که بهوان از آن به عنوان مب  جشک   ک   
 کها  مقد  اسهفاته نیوت 

 

 کاشتن کالم خدا
 

آیا این امکنان و نوت تارت کنه تر م قناح اول، زمن ن را شنطم زته، جطنم 
ها شناید بنه ک م را بنه کناریم و مبصنول رسن ده را ترو کنن م؟ بعضنی

رت ع  ای م  ح، آماته باشند که های شیا ترمومبض شن دن حیف
هنای مهعندت باشنند جنا او را بذذییند  تیگیان میکن است مبهاج م قاح

بهوانننند اییننان وننوت را بهنندریی بنننا نیننوته و بننیای شننیکت تر  ل نناح 
جنوان طنیفا بنه جقوینت هنای اول نه را میکل  ایی آماته شوند  م قاح

بیای شهاتح تاتن  توسهی و اسهبکام مشارکت اوهصاص تات جا زمن ه
 های بعدی آماته شوت  تر م قاح

 
تهند و تر آن فهیسهی را از اسامی ای جشک   میبعضی کل  اها پیونده

نیایننند  ایننن هننای ک ننانی کننه باینند م قنناح شننوند، نگهننداری میو آتر 
 ا یت:های ری  را تر بیمیفهیست ایوه

 اند ک انی که ی  بار به کل  ا آمده 
  هگان اعضای کل  ا توسهان و ب 
  جازه وارتان به مبله و منحقه کل  ایی 
 اند مند نشان تاتهاشطاطی که به نبوی ووت را ع قه 
 کننداان از میاکز مطهل  میا عه 

 محافظت کردن 
 

تر بعضی کل  اها روند جأس  باری حاکم است  نواییانان با شناتی و 
  تر عن ن حنال شنونداز تر  لوی کل  ا کنه تر بشنارح اسنت وارت می

لغز  وورتاان با حنالهی غیگن ن از تر عقن  کل  نا یعننی تر غفلنت 
ایتند  ب ای د این تر عق  را با م قناح کنیتن، م ندوت کنن م! وارج می

های مطهلن  چگونه؟ با بدو  ایفهن م اول ت نواییانان، اعضای ایوه
 کل  ایی، غایهان تر  ل اح و اعضای سابق یا غ ی فعال 

 
ل  اها، هینواییان ب فاطله به ی  شطص م اول روحانی تر بعضی ک

شنوت  کند، سذیته میکه ترحکم بیاتر بزراهی یا وواهی بزراهی عی  می
روت، با او و بنیای او تعنا این شطص م اول به م قاح فیت نواییان می

نیایند و تر هنایی از کهنا  مقند  راهنینایی میکند، او را با تر می
تهد  وی هیچنن ن بایند آن نوایینان را جشنویق میا  مشک ح، یاری

کند کنه هی شنه تر  ل ناح کل  نایی حاضنی باشند و اانی ترمنورتی 
غ هت کیت با او جیا  ایفهه و به ند که اوضاع و احوال او چگونه اسنت  

تهند جنا آن نوایینان تر زنندای این م اول آنقدر به کار ووت اتامنه می
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اند م اول روحانی شطص تیگیی روحانی ووت اسهوار شده و ووت بهو
 بشوت 

 
جواند اعضای ووت را م قاح نیایند و آنهنا را هی بطش یا ایوه کل  ا می

جوان به جی و بههی از کل  ا میجقویت و مبافظت کند  تر وانه، م هق م
های شوت که رشنههی  شطص کی  نیوت  م قاح شطصی باعث می

هی ی  از اعضای ایوه بایند تر  جی شوند ارجهات با ایوه کل  ایی، مبکم
م اول ت و شاتی ناشی از م قاح کیتن، ونوت را سنه م بدانند  اینن 

وواهند انجامند  هنی انیوه اانی میامی به اسنهبکام ب شنهی کل  نا می
اعضنای وننوت را حفننظ کننند باینند مهو ننه باشنند کننه کنندام ینن  از آنهننا تر 

ت، بنا عضنو  ل اح میج  ایوه حاضی ن  ت و ب فاطله بعد از هی غ ه
 غای  جیا  بگ یت 
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کنند که ه چ ک  به حضور های بزرگ ااهی ح  میاعضای  یاعت
یا عدم حضور آنها تر  ل اح کل  ایی جنو هی نندارت  بنیای حن  اینن 

ای از اعضنای کل  نا هنای پننی نفنیهمشک ، تر بعضی کل  ناها ایوه
باید  ایتت  ویشوند و بیای هی ایوه ی  م اول جع  ن میجشک   می

حضور و غ ا  افیات ایوه ووت را مورت تقت قنیار تهند  اایک نی غاین  
شوت جا ایوه بداند که چه مشکی باشد، روز بعد با او جیا  ایفهه می

 جواند کیکی کند یا نه؟بیای وی پ ش آمده و آیا می
 

ن هت به اعضای سابق یا غ یفعال چه م اول هی تاریم؟ آیا بایند آنهنا 
ن م؟ بایگانی کل  ا بایند نشنان تهند کنه کندام ین  از را هم م قاح ک

اند، یا عضویت ووت را به کل  ای اعضا مب  سکونت ووت را جغ  ی تاته
تیگی  ی  میت  وان وواندم که ووت را از ی  ک   کنانون شناتی کننار 

هایش هیچننان او را یکنی از اعضنای ونوت کش ده بوت، اما هیک سی
شننت سننال بننیای وی تعننا کیتننند و بننه تان ننهند  آنهننا بننه منندح همی

روت جنا م قاجش رفهند جا تر آوی او بازاشت  اای کل  ا به هیه  نا منی
ایشنداان را ب ابند، چقندر ب شنهی بایند تر   نهجو کنیتن فیزنندان تور 

 افهاته ووت بکوشد!
 

 برنامه های مالقات 
 

 م اول ت شهانی 
نجام تهند، محینننا وی ها را اجواند جیام م قاحهی چند شهان کل  ا نیی

های ووت باید تر این ودمت، پ شیو و نیونه باشد  بعضی شهانان، م قاح
کنند که تعوح شده باشند و یا شن ده باشند که را به موارتی مبدوت می

آیند عضوی مییض است  تیگیان جیام اعضای کل  ا و هیکه به کل  ا می
باشند، حهی ته تق قه ینا  ها میکن است کوجاهکنند  م قاحرا م قاح می

شوت و هاست که شهان، توست جیام میتم میکیهی، اما تر هی ن م قاح
 کند تید بههیی ن هت به احه ا اح آنها حاط  می

 
( شهان کل  ای فصله  ت بلوو Dr. Robert G Leeتکهی رابیح ج  لی )

(Bellevue ) 
 36500واقع تر میف   جن ی، تر تی ی  توره ته ساله موفنق شند 

م قاح شطصی را به انجام رساند  م انگ ن این رقم عهارح است از ته 
 م قاح تر روز به مدح ته سال! 

این هیه زحیت، نه جه هم تاشت  تکهی لی، تر تی ی  ن ن  تر هنی 
تات  یکننی از اسننیار یکشنننهه کننه بننی منهننی بننوت، نواییانننان را جعی نند مننی

ش هدفی تاشت و فقنا بنیای هایموفق ت وی این بوت که او تر م قاح
رفت  او هندفش را چنن ن اعن م تیدن میتم یا طبهت کیتن با آنها نیی

جا کار ودا را به انجام رسانم، جا تعا کنم، جا ج نلی بطشنم، »کند  می
جا جشویق کنم، جا منیتم را بنیای م ن ح طن د کننم، جنا شناتی ونوت را 

نق  از کها  ودمت )« ترمورت کاری که به ووبی پ ش رفهه ابیاز نیایم 
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(  با این حال، رههیی فعال بدین معنا ن  نت 48و  22م قاح، طفباح 
 که هیه کار را ی  نفی انجام تهد! 

 
( شنهان کل  نای پیزیههنیی Dr . James , Kennedyتکهی   یز کنندی )

بنه  17سنال از  21( )کل  نایی کنه تر مندح Coral Ridgeکنورال رینی )
نکهه جأک د تارت کنه شنهان م ناول اسنت  نفی رشد نیوت( بی این 6500

که تیگیان را جیب ت کیته و آماته سازت  وی کنار آمناته سنازی را از ین  
هننا هیننیاه وننوت بننیت جننا مننوقعی کننه نفننی شننیوع کننیت و او را تر م قاح

اتی نان یافت که وی به جنهایی قاتر است شهاتح تهد و منیتم را بنه 
 سوی م  ح رهنیون سازت 

 
ص، فیت تیگیی را به عننوان کین  و هینیاه بنا ونوت سذ  هی ن شط 

بیت، تر حالی که تکهی کندی م ناول ت آمناته سنازی نفنی سنوم را بنه 
عهده ایفهه بوت  به هی ن جیج ن ، هنی شنطص جعلن م تینده، بنه آمناته 

ورزید  سذ  تکهی کندی بنیای سنیعت ساوهن فیت تیگیی مهاترح می
را قیار تات؛ یعنی ی  م اول بطش دن به این روند، تر هی ج م سه نفی 

باشد  بعضی و تو نفی کارآموز  توره کار آموزی حدوتا چهار ماه ون م می
روند و طهح روزهای چهارشنهه به م قاح می 12جا  9ها از ساعت ایوه

عصننی روزهننای پنجشنننهه  هیننه  10: 30جننا        7: 15هننا ازسننایی ایوه
تهند و هی ن امی به جهاتل ه میهای ووت را ارا ها، ازار  م قاحایوه

 انجامد های تعا میها و تروواستشهاتح
 

این بینامه م قاح نه فقا مو   بیکنت کل  نای پیزب هنیی کنورال رینی 
وانواته از هی ن کل  ا بیواسنهه  120حدوت  1983شده بلکه تر سال 

و بنه وندمت جیننام وقنت وداوننند وارت شندند  هیچنن ن ایننن کل  نا بننا 
ز امکاناح راتیو و جلویزیونی،  ل اح پیسهشی ونوت را بنیای اسهفاته ا

 کند  کشور وار ی پطش می 21شهی و ن ز  3300
بینامننه م قنناجی کننه تکهننی کننندی تر کهننا  وننوت جبننت عنننوان بشننارح 
انفجنناری رکننی کننیته، تر سیاسننی  هننان جوسننا هننزاران کل  ننا مننورت 

 ( 5، طفبه 1983اسهفاته قیار ایفهه است )
 

 ی منطقه بندتقسیم
 

هایی از قه   تعوح وانه به وانه، جوزینع اتب ناح م ن بی و تر فعال ت
ای واص، هیایوه ج   تر محلع ساوهن ج  ج  میتمان ترمورت بینامه

جیین رو  اینن باید به ق یهی از منحقه جبنت پوشنش بیسند  آسنان
بندی، بی اسا  بلوکهنای میبنع شنک  ناح نه م نکونی شنهی جق  م

 ااهی میکن است ی  ایوه از  واننان جعلن م تینده بنه ا یتطورح می
شهیی بیوند و با اعضای ین  کل  نای مبلنی، انیوه مشنهیای را بنه 

ای را جبنت جواننند تر تنی روز، مبلنههنا میو وت آورند  این اونه ایوه
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پوشش م قاجی ونوت قیارتهنند و تر شن  ن نز  ل ناجی تر کل  نای 
 تهند  مبلی بیای افیات تعوح شده،  جیج   

 
(، ازار  تاته کنه ین  زوج  نوان Leonard Woodکش ش لنونارت ووت )

مدح ی  هفهه به کل  ای وی آمدند  هی ی  از این تو نفنی ین  نفنی را 
پیتاوهنند  روز بعند، ک نی کنه باووت بیتاشنهه و بنه کنارآموزی وی می

بنیت و بنه هین ن جیج ن   آموز  تیده بوت، شطص تیگیی را هینیاه می
کیتنند و سنذ  بنیای تعنا هی طهح به مدح تو ساعت کنار میآنها تر 

شدند  نه جه کار آن زوج تر تی آن ی  هفهه این وطیف ناهار  یع می
نفنی بنه م ن ح ایینان آورتنند و تر  123هنای ونانگی بوت که تر م قاح

 نفی  12 ل اح شهانه کل  ایی ن ز 
 

رته بوت، بنه آنهنا کننداان اییان آویکی از  وانانی که جوسا این م قاح
کنننده بنا آن افت توسهی تارت که مبهاج وداونند اسنت  آن تو م قاح

توست ن ز م قاح کیتنند و او هنم م ن ح را پنذییفت  او هنم بنه نوبنه 
نفنی فقنا از  12ووت، توست تیگیی را معیفی نیوت و به هین ن جیج ن  

 ههیان معیفی اول ن اییان آورنده، نجاح پ دا کیتند )نق  از مجل
Pentecostal Evangel  1970ژانویه  11از ) 
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تر بعضی مواقع، ق یهی از ی  ناح ه بنه طنورح منداوم بنه ین  انیوه 
شننوت  ایننن اننیوه باینند تر مواقننع ونناص بننه جیننام منننازل آن سننذیته می

های جوانند فهیسهی از وانواتهق یت سیکشی کنند  تر این ب ن می
م قناح آنهنا بیونند  وناتم ن هنی  مند را ن ز جه ه کنند و ب شهی بهع قه

منحقه باید بیای میتم جبنت پوشنش فعال نت ونوت تعنا کننند، بنا آنهنا 
طننی یی جیشننده و ترحنن  مشننک ح روحننانی شننان بکوشننند  سننذ  

جوانند  ل اح هی ایگی محالعه کهنا  مقند  را جیج ن  تهنند و می
 بعد میتم را به کل  ا ب اورند  

 
لیشنند، م نن یهای م قنناح الگننویی اتر ب نن اری از کل  نناهای سننییع 

شننوند  تر هیننان بننیای ونندماح اجوبننو  رانننی کل  ننا مب ننو  می
شوند، تر روزهای ها م قاح میم  یی که تر روزهای شنهه، وانواته

منند بنه شنیکت تر یکشنهه اجوبو  کل  ا به  یع آوری اعضای ع قه
ی ورزت  منا بایند م ن یهاکانون شاتی و  ل نه عهناتجی مهناترح منی

بشارح شطصی ووت را ن ز جنظ م نیای م جا تر حد امکان مثیی باشن م  
های ب  ار بزرگ از ی  ناح ه به ی  ایوه کوچ ، نهاید با تاتن ق یت

مو نن  یننأ  و ناام نندی ونناتم ن بشننویم  تر ینن  موقع ننت مطصننوص 
های ی  ق یت یا مبله بنزرگ سیکشنی کنیت، جوان به جیام وانهمی

پذیی ن  ت  پ  کل  نا بایند اینن تور میج  امکان اما انجام این کار به
کار ووت را با چند م  ی کوجاه آغاز نیاید و بنا ایینان آورتن منیتم و زینات 
شدن اعضا، فعال ت ونوت را ن نز ا نهی  بطشند  م ن یهای اول نه را 

 باید تر نزتیکی کل  ا و یا مب  سکونت اعضای ایوه انهطا  نیوت 

 
 انبرنامه مراقبت از نوایمان

 
 آورت:به مبض اینکه شطصی به م  ح اییان می – 1
ا یی میبوت به او را با این مشطصناح پنی کارح مطصوص جصی م -ال    

کن د: نام، نشانی، شیاره جلفن،  ن ، سن، جصی م اجطار شده و 
هی م أله یا ات ع تیگیی که کی  وواهد نیوت جا به وی م اول ت 

 و مشاوره الزم تاته شوت 
یکی از انا    را بنه شنطص نوایینان بده ند و ینا ین   لند عهند  -    

  دید یا کها  مقد  کام  را به او بفیوش د 
از او بطواه نند تر ینن  تروه تر  کهننا  مقنند  را ننع بننه زننندای   -ج   

م  بی شیکت نیاید  محال  میبوت بنه تر  اول را تر اوه نار وی 
 قیار ته د 

 
مهشی وحنا  بنه او بفیسنه د و تر ای از سوی شهان یا روز بعد نامه -2

 آن:
 به او جهیی  افهه و جشویقش نیای د  -ال    
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های از کهننا  مقنند  را بننه او پ شنننهات کن نند جننا آنهننا را ق ننیت -    
 محالعه نیاید 

 او را جیغ   کن د جا باز هم تر  ل اح کل  ایی شیکت کند  -ج   
م نیای د )تر  ل ناح نشانی کل  ا و بینامه  ل اح را به او اع  -ت   

بشارجی مهبند بایند کل  نایی را بنه او معیفنی نینوت کنه بنه مبن  
 تهد (سکونهش نزتیکهی است و یا هیکدام را که ووت وی جی  ح می

 
 ساعت: 48تر تی  -3
شطصی به م قاح آن نواییان بیوت و ینا بنا جلفنن بنا وی سنطن  -ال    

 بگوید 
 بیای آن نو اییان تعا کن د  -    
تر  ل نناح بشننارجی مهبنند، جیننام  ز  نناح میبننوت  بننه کننارح  -ج   

ا یی و نکنناح را ننع بننه عضننویت تر نزتیکهننیین کل  ننا را تر جصننی م
اوه ار شطص نواییان قیار ته د و یا با کل  ایی که ووت وی جی  ح 

 تاته است، هیاهنگی الزم را به عی  آورید 
 

یسنهاته و ای از سوی شهان وحا  بنه وی فپ  از سه هفهه، نامه -4
 تر آن:

 اورا جشویق کن د  -ال    
ترمننورت محالعننه کهننا  مقنند ، محالعننه ترو  و تعننا، مجنندتا  -    

 یاتآوری نیای د 
 آنها را نص بت کن د جا به م  ح شهاتح تهند  -ج   
 آنها را بیانگ زان د جا تر کل  ا شیکت نیایند  -ت   
 
وایینان قهلنی و ای راکنه هیجنن  نم اول ت روحانی نواییان جنازه -5

 مورت نظی ماست به او ب ذارید جا:
ا  هیروز بیای نواییان تیگیتعا کند و او را تر زنندای م ن بی -ال    

 یاری تهد 
 به آن نواییان کی  کند جا وارت بینامه عیومی کل  ا شوت  -    
هفهه به تور هفهگی به م قاح آن نواییان بنیوت و او را  6به مدح  -ج   

 ره ترسی کها  مقد  یا سایی ترو ، یاری تهد با ی  تو
 آن نواییان را جشویق و مشورح کند جا شاهدی بیای م  ح شوت  -ت   
نوازی م  بی را از ووت نشان تاته و نوایینان  دیند را بنه مهیان -ه   

 وانه ووت یا به رسهوران بیای طیف غذا تعوح کند 
یفهه عضو کل  ا شوت و پ  آن نو اییان را جشویق کند جا جعی د ا -و   

 از آن، م اول ت                      نواییان تیگیی را بذذییت 
کار را آنقدر اتامه تهد جا آن نواییان به ی  م ناول روحنانی بنیای  -ز   

 تیگیان مهدل شوت 
 

 به تو مداوم بیبینامه م اول ت روحانی جأک د ورزید: -6
 های تعا محلع سازید تروواستها، ازارشاح و او را از شهاتح -ال    
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 پیونده ها را به روز، میج  کن د  -    
نظارح کن د جا به ن د که جیام نواییانان بیای بینامنه فنوق اهی نت  -ج   

 قا لند 
 
کار پ گ یی را ترمورت جیام ک انی کنه جصنی م بنه پ نیوی از م ن ح  -7

 اند جا ی  سال اتامه ته د ایفهه
 

 و ودمت م  بی جأک د کن د  بی زندای پی از روف، تعا -8
 
 به نو اییانان کی  کن د که تر ودماح م  بی سه م شوند  -9
 

هایی )به تور وصوطی یا ایوهی( جشک   ته د جا نواییانان ک   -10
 بیای جعی د آ  و عضویت کل  ا آماته شوند 

 
 های شهانی را به انجام رسان د م قاح -11
 

 ت کل  ا بذذییید نواییانان را تر آ  جعی د تاته و به عضوی -12
 

هنای سنواتآموزی بیای ک انی که قاتر بنه ووانندن ن  نهند ک   -13
 جیج   ته د 

 
ترو  منننظم محالعننه کهننا  مقنند  و توره هننای کننارآموزی بننیای  -14

 ودمت را تر اوه ار آنها بگذارید 
 

وقهی  امعه شیا تر اثنی ین  سنیی  ل ناح عظن م بشنارجی بنه شنور و 
انند  تیکی بیای بشارح به و نوت آمدهاندازهای نزشوق آمده است، چشم

یافهنننه ینننا شنننفایافهه  نننزو هیننن ن توسنننهان و ب نننهگان اشنننطاص نجاح
تاند، شناید ب ن اری از آیند  ک ی چه میهای جازه به شیار میموقع ت
کننداان تر  ل اح بشارجی فقنا  منهظنی ین  م قناح ه نهند جنا شیکت

د  بینامنه پ گ نیی فقنا جصی م ووت را ترمورت پ یوی از م ن ح اجطنار نیاینن
مطهص نواییانان ن  ت، بلکه باید ترمورت هیه ک انی که به نبوی جبت 

 اند، عیلی ایتت جأث ی  ل اح بشارجی قیار ایفهه
 

های اوننااون  امعنه بنه جوانند تر ننواحی مطهلن  و ق نیتکل  اها می
های تعا و کها  مقد  و ینا های  دید کانون شاتی، ایوهجشک   شاوه

هاح جازه بذیتازند  پ  از ی  سیی  ل اح بزرگ بشارجی تر ال الواتر شع
 17واقع تر آمییکای میکنزی کنه سنه مناه تنول کشن د، کل  نا ب فاطنله 

شعهه را افههاف نیوت  هی ن شعهاح به زوتی رشد کیته و به کل  ا جهدی  
 شدند 
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 های پ گ نیی اسنت  ک نانی کنه بنهجیین رو م قاح کیتن، یکی از مهم
روند م اوالن روحانی، مشاوران، شهان، هی ایگان م قاح نواییانان می

م  بی این امکان را تر اوه ار تارند که به سایی اعضای وانواته، توسهان 
های آنها ن ز بشارح تهند  ما باید به م قاح ک انی بیویم کنه و هی ایه

  اندتر تننی  ل نناح بننزرگ بشننارجی، تروواسننت تعننا بننیای شننفا تاشننهه
میکن است اکنون مبهاج کی  روحانی و جشویق باشند  عن وه بنی اینن ، 
بننه هنگننام تعننوح شننهان از حام ننان مننالی و مقامنناح اتاری مبلننی  هننت 
قدرتانی از هیکاری شان تر بیازاری  ل اح، بناز هنم فیطنهی اسنت جنا 

 ها سطن افهه شوت ترمورت کار ودا تر بینامه
یرسی وانه به واننه اسنت  تر اینن رو  مف د تیگی تر بینامه پ گ یی ب

جوان م بذیس م که چه ک ی تر  ل اح بشنارجی شنیکت بیرسی می
کیته و جأث یی پذییفهه است  شاید با ک انی موا نه شنویم کنه ماین  

اند یننا ک ننانی کننه بوتننند تر  ل نناح شننیکت کنننند، امننا نهوان ننهه
انند  وواسهند نجاح یابند، اما بیای  لنو رفنهن مبهناج جشنویق بوتهمی

اننند، امننا کننارح میکننن اسننت ک ننانی را به ننن م کننه م نن ی را پذییفهه
شنان بنی آن کنارح، اشنههاه بنوته انند و ینا آتر ا یی را پی نکیتهجصی م

ها جوسنا راتینو، بشنارح را شنن ده باشنند، امنا تر است  شاید بعضی
اند  تیگنیان میکنن اسنت جبنت جنأث ی  ل ناح ای شیکت نکیته ل ه

 ایفهه باشند و بطواهند که ب شهی ترمورت وداوند بدانند بشارجی قیار 
 

 به اتمام رساندن کار
 

تر هی ن ن   باید جیام انج   به جیام تن نا بیسند! اینن امنی م نهلزم 
القند  ن نز الزم ججه ز و آماتای جیام کل  است  تعا و اتاعت از روف

جام آن را است جا ودا توری از تییق ما کار کند که به جنهایی امکان ان
هننای بشننارجی را نننداریم و ن ننز ایننن کننار، هینناهنگی و هیکنناری ه أح

کند جا نه فقا انج ن  را بنه اتیاف نان تلهد  ودا روی ما ح ا  میمی
ووت بلکه به هیه آنانی که از ما ب  ار هم ترو ه هند بیسان م  انجام 

نها این کار از سوی ما بدین طورح است که مهشیینی را اعزام کن م و آ
 را با تعا و هدایای ووت حیایت نیای م 

 
(، نناظی کل  ناهای  یاعنت ربنانی تر A . M . Cakauا   م   کاکنا و )

 زایی ف جی، کل  اها را تر ی  بینامه وس ع بشارجی بیای رساندن 
کند  وی تر ی  کنفیان  ب ن پ غام انج   به سایی  زایی هدایت می

هقنات منن اینن اسنت کنه هن چ اع»الیللی تر مان  ، اظهنار تاشنت: 
کل  ایی آنقدر  وان ن  ت که نهواند میکنز بشنارجی شنوت و هن چ 
کل  ایی هم آنقدر فق ی ن  ت کنه نهوانند از ین  بینامنه بشنارجی، 

 « حیایت مالی کند 
 

هی ن لی از م  ب ان مدیون است کنه بنه تن نای عصنی ونوت بشنارح 
 نت اسنت، بشنارح جوان تر تن ایی که تچار انفجار  یعتهد  آیا می
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هنا و وسنای  تات؟ بله، میکن است! و باید عیلی ایتت  اانی از رو 
امیوزی که تر تسهی  است اسهفاته شوت و هی اییاندار هم سهم 

القد  از تیینق او  هندف ووت را به انجام رساند و ا ازه تهد جا روف
الهی را مبقق سازت، بشارح  هان عیلی وواهد شد  اای زنندای 

ا  را ام  به م ن ح ج نل م کنن م ونواه م تیند کنه وعندهووت را ک
لن کن چنون »وحا  به کل  ای هی ن   به کیال وواهند رسنان د: 

آینند قننوح وواه نند یافننت و شنناهدان مننن روف القنند  بننی شننیا می
وواه نند بننوت، تر اورشننل م و جیننامی یهوتیننه و سننامیه و جننا اقصننای 

 ( 8: 1)اعیال رسوالن «  هان
 
های سحبی را توری وانیوت نیاید که بنزرگ وسوسه چ  ت؟ ن از -1

 ( 14 – 13: 1است )یعقو  
 

 پ یوزی بی وسوسه:
 (  8 – 7: 4ایم )یعقو  کجا ای هاته -ال 
آیا این ی  وسوسه بوت؟ مشک  اینجاسنت کنه و لنی وسوسنه را  - 

 شناسند نیی
 

 های پ یوزی:قدم
 شوید جشط ص ته د تارید وسوسه می – 1
 ( 27 – 23:  4نه )امثال به آن بگوی د  -2
 با ودا طبهت کن د   – 3
 ش حان چه ن ازی را می وواهد بیتیف کند   – 4
 ( 19:  4راه ودا را بیای آزات شدن بجوی د )ف ل ذ ان  – 5
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