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تاببکپيیشگفتارر نويیسندۀۀ   
انونن ااززددووااجج رراا براایی ما ميیآووررددند. با کراانن شومم جهھانن خبر مرگگ هھ پيیامبکسالل هھھھایی نهھ چنداانن ددوورریی بودد 
ی٬، ااززددووااجج هھھھایی بی قيید وو شرطط٬، وو قراارر دداادد هھھھایی ااززددووااجج قابل فسخ بهھ کظظهھورر ززندگی گرووهھھھی وو ااشتراا

 “سنتی”هھ ددرر ططولل تارريیخ کززندگی٬، آآيیندۀۀ ززندگی ززناشوئی بهھ نحویی  “متمدنن”ْمدررنن وو  کعنواانن سب
ميیداانستند. گردديیدهه بودد رراا غيیر قابل ددوواامم  

هھ ااززددووااجج هھھھایی کاايین اافراادد٬، نهھ تنهھا ااززووااجج هھھھا ددوواامم يیافتهھ ااست٬، بل ککااما با ووجودد پيیش بيینی هھھھایی هھھھولنا
مسيیحيیانن قویی تر اازز هھھھر ززمانن گردديیدهه ااند. ددرر نتيیجۀ چنيین حمالتی بهھ جانب ااززددووااجج٬، تعليیماتت وو 

وو عالقۀ ززيیاددیی بهھ تابب هھھھایی بيیشتریی نوشتهھ شدهه٬، کموعضاتت بيیشتریی ددرر خصوصص ااززددووااجج اايیجادد شدهه٬، 
بهھ ووجودد آآمدهه ااست. “ليیساکفن مشاووررهه اایی ااززددووااجج ددرر ”سب ک  

 
 
 
 

مترجمپيیشگفتارر   
صفحهھ می باشد وو ددرر نتيیجهھ نمی تواانن آآنن رراا بهھ صوررتت يیک فايیل منتشر ساخت. با  ٨۸٠۰اايین کتابب شامل 

اانتشارر جدااگانهھٴٔ هھھھر فصل٬، چاپپ آآنن براایی شما سريیع تر خوااهھھھد بودد.  
ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر نيیز  “متقاضی”ی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیح

ناميیدهه شدهه ااست. “مشاوورر”  
شاهھھھرخخ صفویی  
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فهھرست مطالب  
فصل ااوولل: ااززددووااجج نيیازز بهھ مشاووررهه مسيیحی دداارردد   

فصل ددوومم: ااززددووااجج شخص مشاوورر  
فصل سومم: چهھ باعث مسائل ززناشوئی می شودد؟  

ند: بخش ااووللزز ااززددووااجج کهھ خالفف کالمم خداا هھھھستهھھھائی اا فصل چهھاررمم: برددااشت  
  ند: بخش ددووممزز ااززددووااجج کهھ خالفف کالمم خداا هھھھستفصل پنجم: برددااشت هھھھائی اا

وااعع عمومیفصل ششم: ترکيیباتت گناهه ددرر ززندگی : اان  
فصل هھھھفتم: ترکيیباتت وويیژۀۀ گناهه ددرر ززندگی: بخش ااوولل   

گناهه ددرر ززندگی : بخش ددوومم فصل هھھھشتم: ترکيیباتت وويیژهه  
نهھم: ااهھھھميیت رروواابط با دديیگرااننفصل   

فصل ددهھھھم: رروواابطی کهھ اايیجادد مسائل می کنند: بخش ااوولل    
فصل يیاززددهھھھم: رروواابطی کهھ اايیجادد مسائل می کنند: بخش ددوومم   

نفوذذ هھھھایی معمولل ااجتماعیفصل ددووااززددهھھھم:   
ل سيیزددهھھھم: چگونج می تواانن مسائل ززندگی ززناشوئی رراا شناسائی کرددفص  

هھھھایی باططلخيیالل هھھھا وو ررااهه حل فصل چهھاررددهھھھم:   
مقاصد ااساسی ددرر مشاووررههٴٔ ااززددووااججفصل پانزددهھھھم:   

مردد ددرر ااززددووااجج: بخش ااوولل ـ ززنانن مسائل منحصر بهھ نقش ززنن ووفصل شانزددهھھھم:   
  مسائل منحصر بهھ نقش ززنن وو مردد ددرر ااززددووااجج: بخش ددوومم ـ شوهھھھرااننفصل هھھھفدهھھھم: 
  خالصۀ مطالب
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هھھھميیاززددفصل   
نندک التت میکهھ اايیجادد مشکرروواابطی   

ددوومم بخش  
 
 

متقاضيیانن رراا بهھ  ااحساساتتددرر مشاووررههٴٔ خودد با آآنن هھھھا موااجهھ می شويید  یی کهھممکن ااست بنظر شما مواارردد
ااما اايین ططورر نيیست. . ررااجع بهھ آآنن هھھھا صحبت شدددرر فصل قبل یی هھھھستند کهھ ررددااموند٬، انگيیزميیبرااووجج خودد 

مسائلی ااست کهھ ميیانن ااعضایی تر کهھ ااحساساتت متقاضيیانن رراا بی نهھايیت تحريیک می کند  مسائل مشکل
شدهه ااند.خانوااددهه پس اازز ططالقق اايیجادد   

 
 

هھھھمسر وو فرززنداانن قبلی  
شخصی آآنن نيیز بيیشتر بر رراا ددرر رروواابط خانوااددگی اايیجادد می کند. تأثيیر مشکالتت ززيیاددیی  ططالقق معموالً 

حتی براایی کسی  ٬،بدبختی رراا اايیجادد می کند ٬،گناهه. وو هھھھم فرززنداانشرراا اازز ددست ددااددهه  ششااست کهھ هھھھم هھھھمسر
يیش سر قبلنيیز بايید با نتايیج بی ااططاعتی هھھھمااوو . آآووررندههٴٔ مسائلی کهھ موجب ططالقق شدهه نمی باشدبوجودد کهھ 

  ززندگی کند. 
ووااقع هھھھيیچ ووقت ددرر چونن  ٬،فرززندیی ددرر ميیانن ااست کهھااست اايیجادد ميیکند ددرر جائی ططالقق  کهھ مشکل بزررگی

ززند خودد رراا ددرر موقعيیتی کامالً متفاووتت با آآنچهھ قبالً بوددهه مشاهھھھدهه می فر اازز ميیانن نمی رروودد. ووقتی شخصی
ااوو ددرردد ددلل داا٬، بهھ هھھھيیچ ووجهھ نمی تواانن تربيیت کالمم خددرريیافت شايید بدوونن قسمت شدهه ميیانن پدرر وو ماددرر٬،  کند؛

 بلکهھ هھھھمچنيین برااییمی آآوورردد٬،  بهھ بارربراایی گناهه کارر نهھ تنهھا گناهه هھھھميیشهھ بد بختی رراا  رراا نادديیدهه گرفت.
ااززددووااجج ددووباررهه اايیجادد شدهه٬، حتی  ززمانی کهھ . حتیبا ااوو ددااشتهھ ااندنزدديیکی بگونهھ اایی ااررتباطط کهھ ی کسان
بلی بر ااززددووااجج جديید اادداامهھ پيیداا می کند. ٬، فشارر ااززددووااجج ق)١۱(تهھگرف ددووااجی کهھ مطابق با کالمم خداا اانجامماازز

تا گناهه چهھرههٴٔ کثيیف خودد رراا ددووباررهه بهھ صحنهھ باشد  چهھ پس اازز ططالقق اانجامم شدههنتيیجتاً مشاوورر بايید جويیایی آآن
ظظاهھھھر نکند.  

دنن فرززنداانن بجز نديیبخاططر  معموالً کهھ ااست ی ئفشارر هھھھاآآنچهھ مشاوورر مسيیحی بايید براایی خودد ررووشن کند٬، 
نشانن می ددهھھھد. ددرر موقع باززدديید فرززنداانن  هھھھمسر جديید یی ااست کهھررفتارروو  بوجودد می آآيیند٬، ززمانن تعيیيین شدهه

 یااشکاالت رردد کهھ تماممااططميینانن بدست آآوواابتداا بايید ددرر موقعيیتی کهھ ططالقق وو ااززددووااجج مجددد اايیجادد شدهه٬، مشاوورر 
ت. هھھھيیچ ساختمانن جديیدیی رراا يیافتهھ ااسصحت بوددند اايیجادد شدهه  هھددرر رراابطهھ با خداا وو ااشخاصص مربوططکهھ قبالً 

٬، مشاوورر بايید بهھ سپس. اازز ميیانن ررفتهھ باشدنمی تمانن بنا ساخت مگر ااوولل خراابهھ هھھھایی ساختمانن قبلی 
القاتت با آآنن هھھھا٬، وو ووقت م المم خداا رراا با هھھھمسر قبل٬، فرززندااننمتقاضی کمک کند رراابطهھ اایی مطابق با ک

ااگر ددرردد ر قبلی وو فرززنداانن باشند٬، وو بدست آآوورردد. ززووجج جديید مسيیحی بايید خوااستارر ددعا براایی نجاتت هھھھمس
الززمم جديیدیی رراا براایی فرززنداانن اايیجادد نمايید.  ددلی اازز ااووضاعع بدست آآمدهه٬، نبايید بگذااررند مسئلهھ وو مشکل

ددرريیچۀ ااررتباطط رراا براایی وو  ٬،صحبت کننددداارردد کديیگر با يی ااست ددرر مورردد هھھھر مسئلهھ اایی کهھ جنبهھٴٔ ااررتباطط
نی کهھ بر موااززيین کالمم خداا اايیستاددهه ااند تواانائی ررسيیدگی وو بحث هھھھایی آآيیندۀۀ خودد بازز نگاهه ددااررند؛ تنهھا ززما

  .حل مسائل وو مشکالتت آآيیندۀۀ خودد رراا خوااهھھھند ددااشت
با  ددرر صوررتی کهھمسائلی کهھ صحبت اازز آآنن کرددهه اايیم ددرر حقيیقت باعث ااستحکامم ااززددووااجج ززنن وو شوهھھھریی 

يیميیت رراا ررشد خوااهھھھد دداادد. يیقيیناً ااتحادد وو صمددرر مقابل مسائل  ررفتارر متحد. بهھ آآنن هھھھا ررسيیدگی کنند هھھھمديیگر
بنا ساززدد.متقاضی بايید براایی ااست کهھ  هھھھمچنيین حدفیوو اايین بايید حدفف مشاوورر باشد   
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ااختيیارر  تحت ٬،ززندگی می کنند جديیدییموررددیی کهھ بايید بخاططر ددااشت اايین ااست کهھ فرززنداانی کهھ ددرر خانۀ 
مرجع رردد صرفاً شخصی وو ماددرر قبلی بر فرززنداانن دداا خودد نيیستند. تنهھا نفوذذیی کهھ پدرر يیا بلیپدرر يیا ماددرر ق

رراا بکنند يیا اازز نفوذذ ددررخوااست چنيین ااختيیارریی . نتيیجتاً هھھھيیچ يیک اازز اايین ددوو نهھ می تواانند تقليید می توااند باشد
با نفوذذ مخالف تحت ددوو  وو ماددرر جديید بکاهھھھند. منصفانهھ نيیست فرززنداانن رراا ددرر موقعيیتی قراارر دداادد کهھ پدرر
صدمهھ می بيینند٬، می تواانن اازز کليیسا ددررخوااست اانضباتت  االبتهھ ااگر اازز جانب پدرر وو ماددرر جديیدباشند. هھھھم 

یی اانضاباتی ددرر ااجرااک خوااست. وولی مشاوورر نبايید مسيیحی نيیستند اازز ددااددگاهه هھھھایی مربوططهھ کمکردد٬، وو ااگر 
کند.کهھ منصفانهھ ااست ددخالت   

 
 

نفوذذ ددرر محل کارر  
جانب شوهھھھراانن رراا . ااشاررۀۀ من تا بحالل بيیشتر ووجودد ددااررددددرر صحنۀ عمليیاتت شغلی  ٬،یینفوذذ پر قدررتت دديیگر

ا نيیز می چهھ می گويیم مربوطط بهھ آآنن هھھھددااررند٬، آآننيیز شغل خودد رراا اامرووززهه ززنانن ددااشتهھ وولی اازز آآنجائی کهھ 
دد.شو  
بيیشتر ووقت وو شوهھھھراانن  ززننچونن ااخالقق می گرددند تعيیيین کنندهه  ذذ هھھھایی محل کارر ددرر بسيیارریی اازز موااقعنفو

دداارردد خصوصاً ززيیاددیی بر ررووحيیهھ وو اافکارر يیر د. تماسس دداائم وو نزدديیک تأثخودد رراا ددرر محل کارر بسر می برن
اابط متقاضی ووررراایی بددرر جائی کهھ ااشخاصص مورردد نظر شريیر بوددهه باشند. ددرر نتيیجهھ٬، بايید محدوودديیتی رراا 

ً بهھ جانب رروواابطی کهھ باعث ضررر نا . ااست کشيیدهه خوااهھھھد شدااوو  اايیجادد کردد٬، ددرر غيیر اايین صوررتت ططبيیعتا
وو آآنن رراا ررعايیت کند.باشد ن محدوودديیت هھھھا آآشنا شدهه ل اايیئبايید بهھ ددالنيیز گفتهھ نماند کهھ خودد متقاضی   

کاررمنداانن جنس مخالف  ااررتباططی ااست کهھ ميیاننبوجودد می آآيید٬، ائل دديیگریی کهھ ددرر محيیط شغلی مسميیانن 
تباطط هھھھا ااستفاددهه می کنند تا خوااست هھھھایی شخصی وو ااجتمائی رربسيیارریی اازز اايین ااکاررمنداانن . اايیجادد شدهه ااست

جلب نشدهه٬، اامکانن  وجهھ متقاضی بهھ ووجودد چنيین نفوذذ هھھھایی خطر ناککتا ززمانی کهھ تخودد رراا بدست آآووررند. 
کارر فرما وو کاررمند بايید اازز نصيیختی کهھ پولس ددااددهه ااستفاددهه کنند:. ووجودد خوااهھھھد ددااشترروواابط ووخيیم   

 
۵تاوویی ااوولل تيیمو  

وو ززنانن سالخوررددهه رراا هھھھمچونن ماددرراانن٬، وو ززنانن جواانتر رراا هھھھمانند خوااهھھھراانن خويیش٬، ددرر کمالل پاکی.: ٢۲  
ااند٬، حرمت گذاارر. کس  ززنانی رراا کهھ برااستی بی  : بيیوهه٣۳  

 
باززجوئی کند. بيیشتر اازز آآنچهھ رراا دداارردد متقاضی با جنس مخالف خودد ددرر محل کارر  ی کهھبايید رروواابط مشاوورر

تشکيیل می ددهھھھند.مبنایی مسائل ززناشوئی رراا تصورر می شودد٬، اايین رروواابط هھھھستند کهھ   
اايین گونهھ مسائل اايیجادد  اامکانندد تا ليیسا هھھھداايیت کرتمرکز اافکارر وو عقايید متقاضی رراا بهھ جانب ااعضایی کبايید 

عضويیت ددرر برنامهھ هھھھایی کليیسائی دد. شايید الززمم باشد متقاضی تشويیق بهھ خدمت ددرر کليیسا وو کمتر شو
سودد وو بايید ررووشن ساخت تا اعاتت کليیسائی وو شغلی رراا شودد. ددرر اايین صوررتت نيیز فرقق ميیانن نفوذذ ااجتمب

  مشخص شدهه باشد.براایی متقاضی ززيیانن آآنن هھھھا 
می کنند ااحداافف شرکت رراا ددرر صدرر ااوولويیت هھھھایی شرکت هھھھائی هھھھستند کهھ کاررمنداانن خودد رراا تشويیق 

بايید ااحداافف شرکت رراا باال تر اازز بيیابيید٬، قاعع مقامم رراا د ااررتمی گويیند ااگر می خوااهھھھيیددهھھھند. ززندگی قراارر 
کند.  تحملفشاررهھھھائی رراا نبايید چنيین (حتی باال تر اازز خانوااددهه). هھھھيیچ مسيیحی  دااحداافف شخصی خودد بگذاارريی

رراا بدوونن ززيیر پا گذااشتن قواانيین تواانائی اانجامم ووضائف شغلی خودد ااگر نمی توااند شرکت رراا ررااضی کند کهھ 
هھ شرکت دديیگریی منتقل شودد.بهھ مقامم خودد ااکتفا کند وو يیا اازز شرکت ااستعفا ددااددهه ب يیا بايید دداارردد٬،خداا   
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بودد ررفتم. چنيین ااماکنی ااست کهھ معرووفف شهھر  تعلق بهھ سرمايیهھ ددااررچند سالل پيیش بهھ باززدديید قصریی کهھ م
قدررتت  ٬،جللااماکن وو خانهھ هھھھایی مبسيیارریی با ررووبروو شدنن با چنيین ططمع بهھ پولل وو اامواالل رراا بنا می ساززند. 

االبتهھ منظورر اايین نيیست کهھ رراا اازز ددست می ددهھھھند وو ززيیر بارر اافکارر شيیطنت آآميیز قراارر می گيیرند.  کنترلل
شکر وو سپاسس ما ااست. نشانهھٴٔ وولی ررضايیت بهھ آآنچهھ خداا ددااددهه  نبايید خانهھ وو اامواالل بهھتریی رراا خوااست٬،  

ددررجهھٴٔ معموالً ززندگی ززناشوئی خودد رراا ددرر رراا می خوااهھھھيیم٬، هھھھست اايین ددنيیا  آآنچهھ ددررووقتی ما بسيیارریی اازز 
مشاوورر بايید خوااست هھھھا وو نيیازز هھھھایی متقاضی رراا بطورر کامل بهھ هھھھميین ددليیل  .قراارر می ددهھھھيیم ددوومم ااوولويیت
ممکن ). ميیانن خوااست وو نيیازز ددرر فصل دديیگریی ددرر اايین کتابب صحبت کرددهه اامم (ررااجع بهھ فرققبرررسی کند 

ااست الززمم باشد ززووجج مورردد نظر چشم اازز تعدااددیی اازز خوااست هھھھایی خودد بپوشانند تا مشکلی براایی ززندگی 
باشد تا شهھر خودد رراايیج می باشد آآشنا  تبليیغاتت مختلفی کهھ ددررززناشوئيیشانن پيیش نيیايید. مشاوورر بايید با 

کند.ست وو نيیازز هھھھا رراا بطورر کامل بخوااتواانائی برررسی   
گز بر نفوذذهھھھائی کرددهه ااند کهھ تماسس با دديیگراانن بر ززندگی ززناشوئی می گذااررند. اايین فصل وو فصل قبلی تمر

اادد دديیگریی نيیز هھھھستند کهھ ممکن ااست اافرنا بودد. آآش هھھھا ااما چنيین ااررتباطط هھھھا تنهھا نفوذذیی نيیستند کهھ بايید با آآنن
نفوذذشانن رراا ددرر فصل بعد اايین اافراادد وو وو نفوذذشانن رراا بگذااررند. شوند ددرر آآيیندهه بر سر ررااهه متقاضی ظظاهھھھر 

دد.ررسيیدگی خوااهھھھيیم کر  
 
 
 
 

فهھرست ززيیر نويیش هھھھایی فصل يیاززددهھھھم  
دهه کهھ اانضباطط ررووحانی کليیسا بطورر کامل ااجراا شدهه وو چونن کليیسا مطمعن نش ٬،نداددررچنيین ووقايیعی ن )١۱(

گناهه دديیگریی موجودد نيیست.  
 
 
 

تکليیف  
ند٬، ززنن وو شوهھھھر جديید بايید با فرززنداانی کهھ ددرر خانۀ دديیگریی ززندگی می کنیی کهھ صوررتت کاملی اازز رراابطهھ اا

براایی ززووجج جديید فرااهھھھم ساززيید.  
آآنکهھ فرززندیی نمی توااند هھھھمانن ااسبابب باززیی هھھھایی ددووستانش رراا ددااشتهھ باشد رراا ددرر نظر بگيیريید٬،  ی برااییددليیل

بر رروویی کاغذ دد٬، بطورریی کهھ ررضايیتشانن رراا بدست می آآوورروو سپس چگونگی شرحح آآنن رراا بهھ فرززنداانن٬، 
نيیست.االبتهھ منظورر هھھھداایی پدرر ماددرر بنويیسيید.   

 
 
 
 
 
 


