
 1 

٢۲مرجع شماررههٴٔ   
 

اانوااعع جواابب هھھھایی مشاوورر     هھھھایی متقاضيیانن حرففاانوااعع   
 

. منظوررتانن اايین ااست کهھ نمی تواانيید يیا نمی ١۱
 .می تواانيیدمی گويید کهھ  خدااخوااهھھھيید؟ 

 . من نمی تواانم١۱

 می تواانم کرددهه اامم. هھھھر چهھمن . ٢۲ اا؟ ........ اايین رراا چطورر؟هھھھمهھ . ٢۲
ً . آآيیا ٣۳ سعی کرددهه اايید؟ چند بارر؟ چهھ مدتت؟  ووااقا

ددقيیقاً ”چگونهھ؟ (جزعيیاتت رراا بدست آآوورريید:
 “)کردديید چکارر

 من سعی کرددمم آآنن رراا اانجامم بدهھھھم وولی نشد. ٣۳

کردديید.  چکارر. مطمعن هھھھستيید؟ بمن بگوئيید ددقيیقاً ۴
آآنچهھ می تواانيید  نهھايیتبهھ يیادد ددااشتهھ باشيید 

 بکنيید کالمم خداا ااست. آآيیا ...... رراا کردديید؟

 نهھايیت آآنچهھ می تواانستم رراا کرددمممن . ۴

بهھ يیادد آآوورريید؟ شخص رراا  يیک. شما نمی تواانيید ۵
 من شما رراا باوورر ميیکنم.چهھ کسانن دديیگریی؟ 

 .)وو غيیرهه( هھھھيیچ کس مراا باوورر نمی کند. ۵

ً فکر می . هھھھيی۶ چ ووقت ززمانن ززيیاددیی ااست. حقيیقتا
 کنيید چهھ قدرر ططولل می کشد يیادد بگيیريید؟ اازز

ططرفی٬، شما يیادد گرفتهھ اايید کارر هھھھائی کهھ هھھھميین 
. شکلترند) رراا اانجامم بدهھھھيیدمقدرر مشکلند (يیا 

رراا ددرر  (وو غيیرهه) بعنواانن مثالل ررااندنن ااتوموبيیل
  نظر بگيیريید

 چ ووقت چنيین کارریی رراا نمی تواانم بکنم.من هھھھيی. ۶

دداارريیم. ددرر ررووزز رراا ساعت  ٢۲۴. حقيیقتاً؟ ما هھھھمهھ ٧۷
ددهه می کنيیم. بستگی دداارردد چطورر اازز آآنن ااستفا

ططرحح کنيیم کهھ خداا رراا حالل بيیآئيید برنامهھ اایی 
 آآيید.می خوشش 

 ی ددااددممر ووقت آآنن رراا ددااشتم٬، آآنن رراا اانجامم مااگ. ٧۷

. يیعنی شما می گوئيید مسئولل نيیستيید؟ خداا می ٨۸
 گويید .....

 داانيید . مراا مقصر ن٨۸

. ااگر اازز شما نپرسم٬، اازز کی بپرسم؟ ااططميینانن ٩۹
کنيید؛ ددااررمم جواابب رراا می دداانيید. سخت فکر 

چند سؤاالل دديیگر کهھ جواابب  ممکن ااست
بهھ شما کمک  می باشدمربوطط بهھ موضوعع 

 کند.

 اازز من نپرسيید. ٩۹

ً اايین نظر شما ١۱٠۰ . آآيیا تصورر می کنيید يیا حقيیقتا
 ااست.

 من تصورر می کنم. ١۱٠۰

ی دداانم؛ ممکن ااست کامالً براايیم . نهھ٬، من نم١۱١۱
 ضيیح ددهھھھيید؟تو

 شما کهھ می دداانيید.١۱١۱

آآيیا  کردديید؟ کاررچارر خوبب. بعد اازز آآنن . بسيی١۱٢۲
٬، بايید بکنيید کاررچبراایی آآنن کهھ خداا نشانن بدهھھھد 

 ددقيیقاً ددعايیتانن چهھ بودد؟ددعا کردديید؟ 

 . ااما من کهھ براایی آآنن ددعا کرددمم١۱٢۲
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قسمت اازز آآنن؟ شايید براایی ااووليین بارر  کداامم. ١۱٣۳
 بازز می کنيیدااست کهھ مسئلهھٴٔ تانن رراا دداارريید 

 ممم ررسيید. من بهھ آآخر خط١۱٣۳

آآنن نيیازز شما ااست يیا تنهھا آآنن رراا می . آآيیا ١۱۴
 خوااهھھھيید؟

 . من نيیازز بهھ ...... ددااررمم١۱۴

هھھھستيید؛ ااما عيیسی مسيیح  آآنن آآددمم. بلهھ مطمعنم ١۱۵
 می خوااهھھھد آآددمم دديیگریی بشويید.

 . من اازز آآنن آآددمم هھھھائی هھھھستم کهھ بايید .....١۱۵

ً اايین ططورر ااست٬، ااما خداا گفتهھ کهھ می ١۱۶ . يیقيینا
 تغيیيیر کنيید. تواانيید

 هھ هھھھستم. من هھھھميینم ک١۱۶

. منظوررتانن االبتهھ اايین ااست کهھ مشکل می ١۱٧۷
 باشد.

 . اايین غيیر ممکن ااست١۱٧۷

ممکن ااست شش يیا هھھھفت عددد اازز آآنن هھھھا رراا . ١۱٨۸
يینم منظوررتانن چيیست وو چگونهھ نامم ببريید تا بب

 هھ آآنن هھھھا پاسخ دداادد؟بايید ب

 .هھھھست براایی اانجامم ندااددنن آآننبسيیارریی ددالئل . ١۱٨۸

شما رراا خداا ددرر شکل خودد آآفريیدهه وو خوبب می . ١۱٩۹
اامکاناتت شما ااست وو می گويید بايید ددااند چهھ 

. مثالل بچهھ دداارر شدنن اابرااهھھھيیم ددرر عوضض شويید
 صد سالگی.

 اازز من دديیگر گذشتهھ. ١۱٩۹

وااهھھھد کردد کارر خ هھھھميیشهھاايین ررااهه خداا ااست وو . ٢۲٠۰
 ااگر شما ددست اازز اايین نگرشش بردداارريید

 اايین ررااهه هھھھيیچ ووقت کارر نخوااهھھھد کردد. ٢۲٠۰

ططورریی کهھ می ااگر فرززند خداا هھھھستيید آآنن . ٢۲١۱
گوئيید٬، خوااهھھھيید بخشيید. شما با ااوو تا قيیامت 

چراا ااوو رراا نمی بخشيید تا ززندگی خوااهھھھيید کردد؛ 
 ؟يیدبا ااوو شرووعع کنندگی جديید رراا بتواانيید زز

 من هھھھيیچ ووقت ااوو رراا نمی بخشم. ٢۲١۱

اايیا مطمعن هھھھستيید؟ هھھھيیچ کارر ناتمامی بخاططر . ٢۲٢۲
 .. چطورر؟مثالً ...... نمی آآوورريید؟

من هھھھيیچ کارریی رراا نصفهھ نمی گذااررمم٬، بهھ اايین . ٢۲٢۲
 ددليیل .....

خيیر٬، ااشتباهه می کنيید. ااگر مسيیحی هھھھستيید٬، . ٢۲٣۳
:کالمم خداا عکس آآنن رراا می گويید  

 )١۱١۱: ٨۸(ررووميیانن      

 ااستبا من مخالف چيیز (کس)  هھھھمهھ. ٢۲٣۳

من چيیست٬، يیا ررااجع  نظرمی خوااهھھھيید بداانيید . ٢۲۴
 بهھ ااحساستم با شما صحبت کنم؟

 شما ررااجع بهھ ...... چهھ ااحساسس می کنيید؟. ٢۲۴

 
 
 
 
 

  
 


