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اتحاد در ازدَاج

مقذمً
در بزًبهَ اهزّس هب خْاُین دیذ کَ یک اسدّاج هظیحی چیشی بظیبر بیؼتز اس ایي اطت کَ یک ػُْز ّ یک سى ُ ،ز کذام طِن خْد را در رابطَ
سًبػْیی اًجبم دٌُذ.
اگز هب بتْاًین اطالعبت ضزّری در هْرد اسدّاج را اس یک هٌبع هْثك بذطت آّرین  ،بکوک آى اسدّاج هظیحی بظیبر سیبب خْاُذ گزدیذ.ایي هٌبع
هْثك کتبة همذص اطت .دعبی ًْیظٌذٍ ایي درص ایي اطت کَ ایي درص ببعث بزکت ػوب ببػذ ّ ببعث یک اسدّاج هْفك بیي ػوب ّ ُوظزتبى گزدد.
یب اگز ٌُْس اسدّاج ًکزدٍ ایذ در آیٌذٍ ببعث بزکت ػوب ػْد.
اجبسٍ دُیذ در ابتذا بَ چٌذ طْال در ایي رابطَ ًگبٍ کٌین .ایي طْالِب بْطیلَ ایویل بزای هب فزطتبدٍ ػذٍ اطت.
علی اس تِزاى :پبیَ ّ اطبص اسدّاج در هظیحیت ّ کتبة همذص چیظت؟
افظبًَ اس اصفِبى :هي دّ طبل اطت کَ اسدّاج کزدٍ ام .هي ّ ُوظزم ًْ ایوبى ُظتین ّ هی خْاُین ُز کبری کَ السم اطت را اًجبم دُین تب در
سًذگی سًبػْیی هب ُویؼَ گزهبی هحبت ّجْد داػتَ ببػذ.ػوب چَ تْصیَ ای هی کٌیذ؟
پض چَ هجزد ببػیذ ّ چَ هتبُل ػوب هی تْاًیذ اس بزًبهَ اهزّس بزکت سیبدی بگیزیذ.

" در ازدَاج بیشتر ایه مٍم است کً شما شخص مىاسبی باشیذ تا ایىکً بتُاویذ شخص مىاسبی را پیذا کىیذ"

ٌمً چیس بیه یک مرد َ زن ،با خذا آغاز شذ:
اسدّاج در آطوبى ػکل گزفتُ.وَ چیش اس فزدّص ػزّع ػذ.خذا دیذ کَ خْة ًیظت هزد تٌِب بوبًذ.پض بزای اّ یک یبّر کَ هبًٌذ خْدع بْد خلك
کزدّ ّ .لتی خذا سى را بَ ًشد اّ آّرد اّلیي رابطَ سًبػْیی ػکل گزفت.
 زن برای کامل کردن مرد َ وجات اَ از تىٍایی آفریذي شذ:پیذایغ  18 : 2هی گْیذ:
۱۸

" ٔ خذأَذ خذا گهت« :خٕة َیغت کّ آدو تُٓب ثبؽذ .پظ ثشایؼ يؿبَٔی يٕانى ٔی ثغبصو" ».

ّ ُویٌطْر تْجَ بَ پیذایغ ً 24 : 2یش هِن هی ببػذ:
۲۴

" اص ایٍ عجت يشد پذس ٔ يبدسخٕد سا تشک کشدِ ،ثب صٌ خٕیؼ خٕاْذ پیٕعت ٔیک تٍ خٕاُْذ ثٕد" .

 ایه یک َابستگی است:" ّ اّ بَ ُوظز خْد پیْطت"
تصْیز اّلیي اسدّاج دارای جٌبَ چظبیذى ّ هلحك بْدى دائوی اطت.

 ایه یک اتحاد است:" ّ آًِب یک تي خْاٌُذ بْد"

ایي دّ ببیذ خْدػبى را هثل یکٌفز ببیٌٌذ.آى ّاحذ خبًْادگی لبلی ( بب پذر ّ هبدر) دیگز ّجْد ًذارد.
در ایي رابطَ اّل لزًتیبى  16-12 : 7هی گْیذ:
۱۲

ٔ دیگشاٌ سا يٍ يیگٕیى َّ خذأَذ کّ اگشکغی اص ثشادساٌ صَی ثیبیًبٌ داؽتّ ثبؽذ ٔ آٌ صٌ ساضی ثبؽذ کّ ثب ٔی ثًبَذ ،أ سا رذا َغبصدٔ ۱۳ .صَی کّ ؽْٕش ثی
ایًبٌ داؽتّ ثبؽذ ٔ أ ساضی ثبؽذ کّ ثب ٔی ثًبَذ ،اص ؽْٕش خٕد رذا َؾٕد ۱۴ .صیشا کّ ؽْٕش ثیبیًبٌ اص صٌ خٕد يًذط يیؾٕد ٔ صٌ ثیبیًبٌ اص ثشادس يًذط يی
گشدد ٔاگشَّ أالد ؽًب َبپبک يیجٕدَذ ،نکٍ انضبل يًذعُذ ۱۵ .ايب اگش ثیبیًبٌ رذایی ًَبیذ ،ثگزاسػ کّ ثؾٕد صیشا ثشادس یب خٕاْش دس ایٍ صٕست يًیذ َیغت ٔ خذا
يب سا ثّ عاليتی خٕاَذِ اعت ۱۶ .صیشا کّ تٕ چّ داَیبی صٌ کّ ؽْٕشت سا َزبت خٕاْی داد؟ یب چّ داَیبی يشد کّ صٌ خٕد سا َزبت خٕاْی داد؟

اتحاد در ازدَاج ؛  10سىگ بىیادیه :
سىگ اَل ؛ تعٍذی برای تمام عمر
در اًجیل هتی  6-4 : 19در هْرد عیظی ًْػتَ ػذٍ:
ّ اّ در جْاة ایؼبى گفت  << :هگز ًخْاًذٍ ایذ کَ خبلك در ابتذا ایؼبى را هزد ّ سى آفزیذ ّ ،گفت اس ایي ًجِت هزد ،پذر ّ ّ هبدر خْد را دُب
کزدٍ ،بَ سى خْیغ بپیًْذد ّ ُزدّ یک تي خْاٌُذ ػذ؟ بٌببزایي بعذ اس آى دّ ًیظتٌذ بلکَ یک تي ُظتٌذ.پض آًچَ را خذا پیْطت اًظبى جذا
ًظبسد>>.
طپض در پبطخ بَ طْالی در هْرد طالق  ،عیظی اداهَ داد:

 « ۸يٕعی ثٓغجت عُگذنی ؽًب ،ؽًب سا اربصت داد کّ صَبٌ خٕد سا طالو دْیذ .نیکٍ اص اثتذا چُیٍ َجٕد ٔ ۹ .ثّ ؽًب يیگٕیى ْشکّ صٌ
خٕد سا ثكیش ؾهت صَبطالو دْذ ٔ دیگشی سا َکبس کُذ ،صاَی اعت ٔ ْشکّ صٌ يطهًٓبی سا َکبس کُذ ،صَب کُذ».
" قسن ازدّاج اعالم ّقفی برای توام زًذگی هی باضذ .کَ از آى رّز تا پایاى زًذگی ضخص اداهَ هی یابذ".

سٌگ دّم ؛ ُْیت هطترک
دٔيیٍ عُگ ثُیبد ثشای یک اصدٔاد يٕی ایٍ اعت کّ ؽْٕش ٔ صٌ خٕدؽبٌ سا ثصٕست یک َهش ثجیُُذ .دیگش ؽْٕش ثشای خٕدػ صَذگی
ًَی کُذ ٔ صٌ ْى ًْیُطٕس .صبال یک اتضبد رذیذی ٔرٕدداسد .یک خبَٕادِ ٔ یک ٔاصذ رذیذ.
" اساس یکی بْدى ّ ،قف هتقابل برای خذهت کردى بَ ًیازُای ضخصی یکذیگر است"
دس اصدٔاد یک يشد ٔ صٌ ثب ْى يتضذ يی ؽَٕذ.آَٓب یکی يی ؽَٕذ ٔ صَذگی ؽبٌ ثب ْى دس آيیختّ يی ؽٕد .ایٍ ايشی اعت یکجبس ثشای
ًْیؾّ ٔ دس ؾیٍ صبل ایٍ یک دٔسِ صيبَی اعت .ثشای ثبنف ؽذٌ دس ْٕیت يؾتشک دس اصدٔاد اصتیبد ثّ صيبٌ  ،يضجت  ،صجش ٔ ثخؾؼ
يی ثبؽذ ٔ .ایٍ َتیزّ ای ثغیبس ؽگهت اَگیض ثًٓشاِ داسد.يشد ٔ صٌ دیگش تُٓب َیغتُذ.آَٓب یکی ْغتُذ صتی ٔيتی:
 ؽْٕش کیهٕيتش ْب دٔستش دس یک يغبنشخبَّ اعت. آٌ صٌ دسصبل دسد کؾیذٌ ثشای تٕنذ ثچّ اعت. ؽْٕش کبسػ سا اص دعت يی دْذ. صٌ يتٕرّ يی ؽٕد یک قذِ ؾزیت دس ثذَؼ ٔرٕد داسد. ؽْٕش يًبيؼ دسيضم کبس استًب يی یبثذ. -ثّ صٌ یک ؽكم رذیذ پیؾُٓبد يی ؽٕد.

سٌگ سْم ؛ ّفاداری هطلق
ايخبل  29 -27 : 6؛
 ۲۷آیب کغی آتؼ سا دسآقٕػ خٕد ثگیشد ٔ ربيٓبػ عٕختّ َؾٕد؟  ۲۸یب کغی ثش اخگشْبی عٕصَذِ ساِ سٔد ٔپبیٓبیؼ عٕختّ َگشدد؟
ًْ ۲۹چُیٍ اعت کغیکّ َضد صٌ ًْغبیّ خٕیؼ داخم ؽٕد ،صیشا ْشکّ أ سا نًظ ًَبیذ ثیگُبِ َخٕاْذ يبَذ.
خشٔد  14 : 20؛ صَب يکٍ
ثخبطش خیشیت يب ٔ صشيت خذا  ،صَب ثؾذت دس کتبة يًذط يًُٕؼ ؽذِ اعت.نشيبٌ ْهتًی کّ خذا دس کِٕ عیُب دادِ ؽذ يی گٕیذ؛ "صَب
َکٍ" .ؾیغی ایٍ نشيبٌ سا دس گهتگٕیی کّ ثب آٌ يشد رٕاٌ حشٔتًُذ داؽت رکش يی کُذ.

يتی  18 : 19؛
۱۸ثذٔ گهت« :کذاو اصکبو؟» ؾیغی گهت« :يتم يکٍ ،صَب يکٍ ،دصدی يکٍ ،ؽٓبدت دسٔـ يذِ»،
ٔ پٕنظ دس نیغتی کّ اص گُبْبٌ رغًبَی يی َٕیغذ  ،اص صَب ثؿُٕاٌ أنیٍ گُبِ یبد يی کُذ(.قالطیبٌ  ) 19 :5؛
 ٔ ۱۹اؾًبل رغى آؽکبس اعت ،یؿُی صَب ٔنغى ٔ َبپبکی ٔ نزٕس،
ایُٓب َکبتی اعت کّ ؽْٕشاٌ ثش اعبط کتبة يًذط دس سنتبسؽبٌ ثب ًْغشؽبٌ ثبیذ ثیبد داؽتّ ثبؽُذ:
 تا آًِا را هْرد هحبت قرار دٌُذ:انغغیبٌ  25 :5؛
 ۲۵ای ؽْٕشاٌ صَبٌ خٕد سا يضجت ًَبییذ ،چُبَکّ يغیش ْى کهیغب سا يضجت ًَٕد ٔخٕیؾتٍ سا ثشای آٌ داد.
کٕنغیبٌ  19: 3؛
 ۱۹ای ؽْٕشاٌ ،صٔرّ ْبی خٕد سا يضجت ًَبییذ ٔ ثب ایؾبٌ تهخی يکُیذ.
 تا از ًوًَْ هحبت هسیح برای کلیسا الگْ برداضتَ ضْد.انغغیبٌ  25 : 5؛
 ۲۵ای ؽْٕشاٌ صَبٌ خٕد سا يضجت ًَبییذ ،چُبَکّ يغیش ْى کهیغب سا يضجت ًَٕد ٔخٕیؾتٍ سا ثشای آٌ داد.
 تا ایي اتحاد با درک تحقق یابذ( أل پطشط ) 7 : 3؛
ٔ ًْچُیُبی ؽْٕشاٌ ،ثب نطبَت ثب ایؾبٌ صیغت کُیذ ،چٌٕ ثب غشٔل ضؿیم تش صَبَّٔ ،ایؾبٌ سا يضتشو داسیذ چٌٕ ثب ؽًب ٔاسث نیض
صیبت َیض ْغتُذ تب دؾبْبی ؽًب ثبصداؽتّ َؾٕد.
 تا ایي اتحاد بذّى تلخی اًجام گیرد( کٕنغیبٌ ) 19 :3؛
 ۱۹ای ؽْٕشاٌ ،صٔرّ ْبی خٕد سا يضجت ًَبییذ ٔ ثب ایؾبٌ تهخی يکُیذ.
 تا در ایي ازدّاج هحبت هرد ًسبت بَ ُوسرش هثل هحبتص ًسبت بَ بذًص باضذ.(انغغیبٌ ) 28 :5؛
 ۲۸ثّ ًْیٍ طٕس ،ثبیذيشداٌ صَبٌ خٕیؼ سا يخم ثذٌ خٕد يضجت ًَبیُذ صیشا ْشکّ صٔرّ خٕد سا يضجت ًَبیذ ،خٕیؾتٍ سا يضجت يیًُبیذ.
سٌگ چِارم ؛ هقام یکساى – ّظایف هتفاّت
عش ثٕدٌ يشد دس ساثطّ صَبؽٕیی ثّ ایٍ يؿُب َیغت کّ ؽْٕش ثشتش اعتًْ .بٌ آیّ کّ يی گٕیذ يشد عش صٌ اعت يی گٕیذ ،خذا ْى عش
يغیش اعت ٔ .يب يی داَیى کّ خذا ٔ يغیش دس طجیؿت یکغبٌ ْغتُذ.
(أل يشَتیبٌ )3 :11؛
 ۳ايب يیخٕاْى ؽًب ثذاَیذ کّ عش ْش يشد ،يغیش اعت ٔ عش صٌ ،يشد ٔ عش يغیش ،خذا.
سٌگ پٌجن ،هحبت بی قیذ ّ ضرط
ایٍ صًیًت داسد کّ ثغیبسی اص اصغبعبت نٕو انؿبدِ ٔ ؾًیى ثٕعیهّ صٔری کّ ثب ْى سٔثشٔ يی گشدَذ  ،ؾبؽى ْى يی ؽَٕذ ٔ ثب ْى اصدٔاد
يی کُُذ  ،تزشثّ يی ؽٕد .ثٓشصبل ثب گزؽت صيبٌ صٌ ٔ ؽْٕش یبد يی گیشَذ کّ يضجت نًط ثّ اصغبعبت يضذٔد ًَی ؽٕد ٔاثؿبد ؾًیى تش
ٔ ؾًهی تشی داسد .آَٓب کؾم يی کُُذ کّ آَٓب ثبیذ سٔی يضجت کشدٌ ثّ ًْذیگش کبس کُُذ .يؿیبس کتبة يًذط ثشای يضجت يغیضیبٌ دس
أل يشَتیبٌ ثبة  13ثیبٌ ؽذِ اعت .اگشچّ يضجتی کّ دس ایٍ آیّ ْبی يؿشٔل تٕصیم ؽذِ دس يٕسد تًبو سٔاثط صذو يی کُذ  ،ايب يی
تٕاٌ آٌ سا ثطٕس يخصٕؿ دس يٕسد اصدٔاد ثکبس ثشد.
دس يٕسد ساِ ْبی ؾًهی يضجت کشدٌ نکش کُیذ کّ ؾُبصش رکش ؽذِ دس آیبت  8 -4اص أل يشَتیبٌ ثبة  13سا يی تٕاٌ ثشای ساثطّ
ؽْٕش ٔ ًْغش ثکبس ثشد:

 ۴يضجت صهیى ٔ يٓشثبٌ اعت؛ يضجت صغذ ًَی ثشد؛ يضجت کجش ٔ قشٔس َذاسد؛  ۵اطٕاس َبپغُذیذِ َذاسد ٔ َهؽ خٕد سا طبنت ًَی ؽٕد؛ خؾى ًَی گیشد ٔ
عٕءغٍ َذاسد؛  ۶اصَبساعتی خٕؽٕيت ًَی گشددٔ ،نی ثب ساعتی ؽبدی يیکُذ؛  ۷دس ًْٓچیض صجش يیکُذ ٔ ًّْ سا ثبٔس يیًُبیذ؛ دس ًّْ صبل ايیذٔاس
يیجبؽذ ْٔش چیض سا يتضًم يیجبؽذ ۸ .يضجت ْشگض عبيط ًَی ؽٕد.

 -يضجت صهیى ٔ صجٕس اعت ؛ أ يی تٕاَذ ثبسْب ٔ ثبسْب پزیؼبًی ُب ّ هؼکالت ُوظزع را تحول کٌذ.

 يضجت يٓشثبٌ اعت؛ أ يی تٕاَذ دس سٔصْبیی کّ ًْغشػ سٔص عختی سا داؽتّ  ،دسکبسْبی خبَّ ثّ أ کًک کُذ. يضجت صغذ ًَی ثشد؛ أ اص پیؾشنت ًْغشػ دس يضم کبس ٔ ایُکّ يٕسد تضغیٍ يشاس يی گیشد َبساصت ًَی ؽٕد ٔ ثّ أ صغٕدی ًَیکُذ.
 يضجت تکجش َذاسد؛ أ اص ایُکّ دسآيذ ثیؾتشی کغت يی کُذ ٔ اؽتجبْب ت کًتشی يی ًَبیذ  ،اص خٕدػ تکجش َؾبٌ ًَی دْذ. يضجت قشٔس َذاسد؛ أ يجٕل يی کُذ کّ يًکٍ اعت ًْغشػ دسثبسِ ایُکّ يبؽیٍ چّ يؾکهی داسد  ،صى داؽتّ ثبؽذ. يضجت اطٕاس َبپغُذ َذاسد؛ أ ًْیؾّ ثب ًْغشػ ثب اصتشاو صضجت يی کُذ  ،چّ دس رًؽ ٔ چّ دس تُٓبیی. يضجت َهؽ خٕد سا طبنت َیغت؛ ثهکّ دس رغتزٕی نشصتی اعت کّ ثّ دیگشاٌ کًک کُذ. يضجت صٔد ؾصجبَی ًَی ؽٕد؛ ٔ صتی ٔيتی ؾصجبَی يی ؽٕد صذای خٕد سا ثهُذ ًَی کُذ. يضجت عٕء غٍ َذاسد؛ أ عٕاثى اؽتجبْبت ًْغشػ سا َگّ ًَی داسد ثهکّ ثّ آیُذِ َگبِ يی کُذ. يضجت اص َبساعتی خٕؽٕيت ًَی ؽٕد؛ أ ًْغشػ سا يزجٕس ثّ اَزبو کبسی کّ دسعت َیغت ًَی کُذ. يضجت ثب ساعتی ؽبدی يی کُذ؛ أ ثب ٔايؿیت سٔثشٔ يی ؽٕد ٔ ثؾکم دسعتی خٕد سا ثب آٌ ٔيم يی دْذ. يضجت دسًّْ چیض صجش يی کُذ ،ثؿجبست دیگش أ ثذٌٔ تهخی ٔ اَتًبدْبی تهخ اص ًْغشػ ًْیؾّ صًبیت يی کُذ. يضجت ًّْ سا ثبٔس يی ًَبیذ؛ أ ثبٔس يی کُذ کّ ايُیت ٔايؿی يب دس خذأَذ اعت. يضجت دس ًّْ صبل ايیذٔاس اعت؛ أ صتی ٔيتی کّ ؽكهؼ سا اص دعت يی دْذ آسصٔ ٔ سٔیبی يؾتشکؾبٌ سا صهع يی کُذ. يضجت ْشچیض سا يتضًم يی ثبؽذ؛ أ صتی دس يًبثم نؾبسْب ٔ دؽًُی ْب يٕی تش يی گشدد. يضجت ْشگض عبيط ًَی ؽٕد؛ گشچّ رٕاَی  ،عاليتی ٔ َیشٔص ًْغشػ کًشَگتش ؽٕد.سٌگ ضطن؛ هطیع ّ فرّتي بْدى طرفیي
اطبؾت ٔ يضجت دعت دس دعت ْى پیؼ يی سَٔذ .يب يی داَیى کّ خذا يضجت اعت ،ايب چطٕس يی تٕاَیى يطًئٍ ؽٕیى کّ أ يب سا دٔعت
داسد؟ صیشا ثب نشٔتُی ٔ اطبؾت ؾػیى  ،يغیش ثش صهیت سنت.
( نیهیپیبٌ  ) 8-5 :2؛
 ۵پظ ًْیٍ نکش دس ؽًب ثبؽذ کّ دس يغیش ؾیغی َیض ثٕد  ۶کّ چٌٕ دس صٕست خذا ثٕد ،ثبخذا ثشاثش ثٕدٌ سا قُیًت َؾًشد۷ ،نیکٍ خٕد
ساخبنی کشدِ ،صٕست قالو سا پزیشنت ٔ دسؽجبْت يشديبٌ ؽذ؛  ٔ ۸چٌٕ دس ؽکم اَغبٌ یبنت ؽذ ،خٕیؾتٍ سا نشٔتٍ عبخت ٔ تب ثّ يٕت
ثهکّ تب ثّ يٕت صهیت يطیؽ گشدیذ.
دس اصدٔاد يغیضی ؽْٕش ٔ صٌ ثخبطش ایُکّ خذا سا دٔعت داسَذ  ،يطیؽ اسادِ خذأَذ ثشای صَذگیؾبٌ ْغتُذ.آَٓب دس يشاصم اص خٕد آصاد
ؽذٌ ٔ اطبؾت کشدٌ اص خذا ٔ یکذیگش ْغتُذ.داؽتٍ " نکش يغیش" اطبؾت يتًبثم سا ثیٍ صٌ ٔ ؽْٕش ثٕرٕد يی آٔسد.
سٌگ ُفتن؛ ّظایف زًاضْیی
ایٍ ساثطّ نزت ثخؼ اعت.
ًْیُطٕس صٌ ٔ ؽْٕش ثبیذ نًط ثب ًْذیگش دس ایٍ ساثطّ َضدیک ٔ خصٕصی يشاس ثگیشَذ ٔ ًْذیگش سا دس ایٍ ساثطّ ثپزیشَذ.
دس أل يشَتیبٌ  2: 7پٕنظ يی َٕیغذ؛ ٔ ۲نی چٌٕ اطشال يب پش اص ٔعٕعٓٓبی رُغی اعت ،ثٓتش اعت ْش يشد ثشای خٕد صَی ٔ ْش صٌ
ثشای خٕد ؽْٕشی داؽتّ ثبؽذ.
َیبصی ثّ ایٍ َیغت کّ کغی ثگٕیذ يب دس دٔسِ ای يًهٕ اص ثی ثُذ ٔ ثبسی رُغی صَذگی يی کُیى .يیذْبی ثغیبس کًی ٔرٕد داسد.اص
تبثهْٕبی ثضسگ تجهیكی خیبثبٌ ْب گشنتّ تب تهٕصیٌٕ ٔ يزالت  ًّْ ،سٔاثط سَگ ٔ ثٕی رُغی ثّ خٕدػ گشنتّ اعت .یک ؽْٕش ٔ صٌ کّ
ساثطّ رُغی خٕد سا صهع يی کُُذ ًْ ،ذیگش سا اص ربيؿّ ای کّ اص َػش رُغی يغخ ؽذِ اعتَ ،زبت يی دُْذ .آَٓب ثب ایٍ کبس اص ٔنبداسی
خٕد يضبنػت يی کُُذ.
ایٍ تٕيؿی ثزب اعتٔ .يتی کّ يشد ٔ صَی ثب ًْذیگش اصدٔاد يی کُُذ ثشای ْش کذاو ایٍ صى يضهٕظ اعت کّ اص َػش رُغی اص ًْذیگش
ثٓشِ يُذ ؽَٕذ.
پٕنظ دس أل يشَتیبٌ  4-3 : 7يی َٕیغذ ۳ " :صٌ ٔ ؽْٕش ثبیذ ٔغبیم صَبؽٕیی خٕد سا َغجت ثّ یكذیگش اَزبو دُْذ۴ .صٌ اختیبس ثذٌ خٕد
سا َذاسد ،صیشا أ يتؿهّى ثّ ؽْٕش خٕیؼ اعت ٔ ًْچُیٍ يشد اختیبس ثذٌ خٕد سا َذاسد ،صیشا ثّ صٌ خٕد تؿهّى داسد"
سٌگ ُطتن؛ ارتباط باز ّ بی پردٍ
اَزًٍ خذيبت خبَٕادگی کؾم کشد کّ  87دسصذ ؽْٕشاٌ ٔ صَبَی کّ ثب آَٓب يصبصجّ ؽذِ گهتّ اَذ کّ ثضسگتشیٍ يؾکهی کّ دس
اصدٔارؾبٌ داؽتُذ دس استجبط ثب استجبطؾبٌ ثٕد.ایٍ آيبس اصتًبال دسيٕسد اصدٔاد يغیضیبٌ ْى صذو يی کُذ.صٌ دچبس َبايیذی يی ؽٕد
چٌٕ أ ًَی تٕاَذ ؽْٕشػ سا يزجٕس ثّ صشل صدٌ کُذ .ؽْٕش اصغبط يی کُذ کّ صشل صدٌ نبیذِ ای َذاسد چٌٕ ثٓشصبل صَؼ تصًیى
خٕدػ سا گشنتّ اعت.
هسیح استاد ارتباط.أ کهًّ خذا اعت .أ آيذ تب خذا سا ثب کالو ٔ ثب يخبل آؽکبس کُذ.أ اسادِ ٔ خٕاعت خذا سا ثشای اَغبَٓب آؽکبس کشد( .
یٕصُب ) 4-1: 1؛

"دس اصل كهًّ ثٕد .كهًّ ثب خذا ثٕد ٔ كهًّ خٕد خذا ثٕد۲ ،اص اصل كهًّ ثب خذا ثٕد ًّْ ۳ .چیض ثّ ٔعیهّٔ أ ْغتی یبنت ٔ ثذٌٔ أ چیضی
آنشیذِ َؾذ ۴ .صیبت اص أ ثّ ٔرٕد آيذ ٔ آٌ صیبت َٕ۵س آديیبٌ ثٕدَٕ .س دس تبسیكی يیتبثذ ٔ تبسیكی ْشگض ثش آٌ چیشِ َؾذِ اعت" .
ؽْٕش ٔ صٌ يغهًب ثب ْى صشل يی صَُذ ٔنی نًط دس يٕسد يٕضٕؾبت ؾیُی ٔ سٔصيشِ ،نًط دس يٕسد صًبیى ٔ َػشاتی کّ يؿًٕال يشد ْب
ثّ آٌ ؾاليًُذ ْغتُذ .ثشای خبَى ْب گهتگٕی ٔايؿی ثّ يؿُی صضجت کشدٌ دس يٕسد اصغبعبت يی ثبؽذ – یؿُی اصغبعبت خٕدؽبٌ.ايب صتی
يًٓتش اص آٌ دسثبسِ اصغبط ؽْٕشؽبٌ کّ أ يی خٕاْذ آٌ سا دسک کُذ.ايب ؽْٕش ًَی داَذ آٌ سا چطٕس تٕضیش دْذ.
اگش ؽًب اصغبط کُیذ کّ ًْغشتبٌ ثّ صشنٓبی ؽًب گٕػ ًَی کُذ چّ اصغبعی پیذا يی کُیذ.ثّ ایٍ چٓبس پیؾُٓبد تٕرّ کُیذ.
 َیبص خٕد ثّ استجبط سا يطشس کُیذ. ثضج ْبی يذیًی سا دٔثبسِ يطشس َکُیذ. صضجت سا ثش اعبط صًبیى آقبص کُیذ. کى کى ثطشل يٕضٕؾبت اصغبعی ٔ يتًبؾذ کشدٌ پیؼ ثشٔیذ .انجتّ يکبنًّ صبديبَّ دس ًّْ صيیُّ ْب يؾکم اعت ،ايب ایٍ کبس اسصػسَذ ٔ تالػ سا داسد .يکبنًّ ثبص ٔ ثی پشدِ یکی اص عُگٓبی ثُیبدیٍ اصدٔاد اعت.

سىگ وٍم؛ احترام با محبت
ػزیک سًذگی خْد را خْة بؼٌبطیذ بطْریکَ بتْاًیذ بَ احظبطبت اّ احتزام بگذاریذ .ػوب ببیذ بذاًیذ چَ چیشی اّ را خؼٌْد یب آرام هی کٌذ ّ چَ
چیشی اّ را آسردٍ یب عصببًی هی کٌذ .ایي درک هخصْؽ ًببیذ بزای خزد کزدى طزف همببل بلکَ بزای تمْیت ّ بٌبی طزف همببل اطتفبدٍ ػْد.
سىگ دٌم؛ ٌمراٌی َ مشارکت رَحاوی
ببالخزٍ ّ ػبیذ هِوتزیي ًکتَ ایي اطت کَ یک سى ّ ػُْز هظیحی ببیذ خْد را بزای طزف همببل بصْرت یک ُوزاٍ رّحبًی ببیٌٌذ.آًِب بب ُوذیگز
درحبل طی کزدى یک طفز رّحبًی ُظتٌذ .ایٌِب بعضی اس ّیژگی ُبیی اطت کَ در یک اسدّاج ّلتی یک سى ّ ػُْز ُوزاُبى رّحبًی ُوذیگز
ُظتٌذ ّجْد دارد.
 آًِب ُزدّ یک خذا را پزطتغ هی کٌٌذ. آًِب ُزدّ در جظتجْی ارادٍ خذا ُظتٌذ. آًِب ُزدّ در همببل هظیح هظئْل ُظتٌذ. آًِب اس فزسًذاًؼبى بکوک ُن ًگِذاری هی کٌٌذ. آًِب بزای ُوذیگز فذاکبری هی کٌٌذ. آًِب ایوبى ُوذیگز را تمْیت هی کٌٌذ.در حبلیکَ سى ّ ػُْز بْطیلَ دعب  ،هطبلعَ کتبة همذص  ،هؼبرکت  ّ ،اطبعت اس هظیح بَ خذا ًشدیک تز هی ػًْذ ،بِوذیگز ُن ًشدیک تز هی
گزدًذ.
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