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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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هھھھمددووااززددفصل   
نفوذذ هھھھایی معمولل ااجتمائی  

 
 

باشند نبايید نفوذذهھھھایی معمولل ااجتماعی رراا جج بايید با آآنن هھھھا آآشنا ددرر خوصوصص نفوذذهھھھائی کهھ مشاوورراانن ااززددوواا
نادديیدهه گرفت.   

خوددیی خودد نمی توااند نفوذذیی بر ززندگی  االبتهھ ددرر آآغازز بايید يیک موضوعع مهھم رراا بگويیم٬، ااجتماعع بهھ
فرهھھھنگ نيیست کهھ ااوو رراا قربانی می کند؛ ااوو ددااددهه باشد. صی بگذاارردد مگر ااوو ااجاززهه بهھ آآنن ززناشوئی شخ

ددرر ددنيیا بودد بدوونن اامکانن دداارردد  شناخت کهھبايید خودد رراا با تمايیل بهھ ووسوسهھ هھھھایی ااجتماعی قربانی می کند. 
بر حسب نفوذذ رراا  بايید ززندگی ززناشوئیهھ الززمم نيیست وو ن. ددرر نتيیج)١۱٩۹: ١۱۵آآنکهھ مالل آآنن بودد (يیوحنا 
. فرهھھھنگ موجودد ساخت  

ررسيیدگی نفوذذیی کهھ ااجتماعع بر ززندگی ززناشوئی دداارردد ن موضوعع مهھم ررووشن شد٬، می تواانيیم بهھ حالل کهھ اايی
کنيیم.  

 
 

ضعف کليیسا  
هھ حدیی کليیسا بشمرددهه باشيید. ددليیلی براایی آآنن هھھھست. هھ نممکن ااست ضعف کليیسا رراا جزء مسائل ااجتماعی 

ضعيیف می باشد کهھ آآنن رراا جزئی اازز قواایی ااجتماعی نمی شناسيیم. تأثيیر آآنن بر ااجتماعع تقريیباً صفر ااست. 
. ددرر اايین حد ااست کهھ خودد غابلهھ با نفوذذهھھھایی ااجتماعع نمی بيینيیمم٬، چاررۀۀ عملی ددرر ميیانن اافکارر ااعضایی آآنن
قسمتی اازز مسئلهھ می باشد.  

ددوو موضع رراا ددرر نظر بگيیريیم:  يیدچيیزیی بنويیسيیم با ٬،يیرا ددرر ددوو ددهھھھۀ ااخسيیااگر بخوااهھھھيیم ررااجع بهھ تارريیخ کل
) ٢۲منابع کليیسا هھھھائی کهھ کامالً بهھ کالمم خداا اايیمانن ددااررند؛ ( نجاتت بسيیارریی وو اافزاايیش ) برکاتت خداا ددرر١۱(

پذيیرشش ددنيیا.بخاططر بدست آآووررددنن  مکتب االتقاططیتمايیل کليیسا بهھ   
ت مشاووررهه. ددرر ططرقق تعاليیم تنهھا ددرر خدمآآنن می تواانن دديید٬، نهھ رراا ددرر هھھھمۀ شعباتت کليیسا بهھ ااختالطط تمايیل 

ووجودد ررشد بی سابقۀ خط مشی ترجمهھ کتابب٬، ددرر ططرقق ااددااررۀۀ کليیسا٬، وو غيیرهه. با مدااررسس مسيیحی٬، ددرر 
هھھھا٬، ااررززشش هھھھا٬، وو ررااهه حل  بسيیارریی اازز ررااهه وو ررووششبا وو منابع کليیسا٬، ااوو ضعيیف ماندهه چونن  تعداادد ااعضایی

یی کهھ تواانائی برشش محصوالتت اايین ددنيیا رراا ددااشت وو کليیسا آآنن قدررتت برندهه ااددنيیا ااقتباسس کرددهه ااست.  هھھھایی
آآنن کسانی کهھ می سفناکک شدهه کهھ ووضع بهھ حدیی ااَ چاررهه کالمم خداا رراا بر کرسی می نشاند رراا اازز ددست دداادد. 

!نامم برددهه ااست اافرااططیخودد کليیسا  خوااهھھھند کامالً بر ططبق کالمم خداا ررفتارر کنند رراا  
بگيیردد. بزررگتريین صدمهھ اازز  بر ااززددووااجج رراا بعهھدههد قسمتی اازز خساررتت اانسانن گراائی نتيیجهھ کليیسا بايیددرر 

صف اايین جا ااست . تأاازز فرآآووررددهه هھھھایی ددنيیا ااستفاددهه می کنند ٬،مسيیحعيیسی انی ااست کهھ ددرر نامم جانب کس
فکر می کنند کارر  حتیفرووشش آآنن.  ددستعوااقب چنيین کارریی آآگاهه ااست وو نهھ نهھ مصرفف کنندهه اازز کهھ 

 اازز می ززنند. کليیسا بهھ کليیسا ضربۀ بزررگی رراا  ٬،ی کهھ ددااررندددررستی رراا اانجامم می ددهھھھند٬، وو با ووجودد نيیت خوب
آآشنا نکرددهه.عوااقب اايین کارر هھھھا ااعضا وو خدمت گذاارراانن خودد رراا با   
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نقل مکانن وو گمنامی   
معمولل وو  دديیگر وو محل بهھ محل دديیگر بهھ شهھرنقل وو اانتقالل اازز شهھر  ٬،گی می کنيیمددرر ددوورراانی کهھ ززند

ددرر ميیانن اايین اافراادد مسيیحيیانن رر محل ززندگی غريیب می شماررند. بسيیارریی اازز مرددمم خودد رراا ددمتدااوولل ااست. 
ززندگی می کنند.  “غربت”نيیز قراارر ددااررند. بسيیارریی کشورر خودد رراا ترکک کرددهه وو ددرر   

اايین جواامع ااست کهھ ددرر اايیجادد شدهه. دداارر نيیستند کهھ ددرر محل ززندگی خودد رريیشهھ  ااشخاصیاازز جواامعی 
می بيینيیم. ااوولل مرووززهه بيیش اازز هھھھر ززمانی متدااهھ بهھ گمنامی اايیجادد می شودد. چنيین موررددیی رراا ووسووسو

رراا تشويیق بهھ ررفتارر صالحانهھ د. کسی نيیست کهھ آآنن هھھھا ووسوسهھ خالفف کارریی رراا اايیجادد می کن گمنامی نيیز
تشويیق می ااططراافشانن فشارر هھھھائی ووجودد ددااررند کهھ آآنن هھھھا رراا بهھ جانب خالفف کارریی ضمن آآنکهھ ددرر کند. 
نمايید.  

وو گمنامم باشيیم. خوااست خداا هھھھميیشهھ اايین بوددهه کهھ ددرر جمع تنهھا خوااست خداا هھھھيیچ ووقت اايین نبوددهه کهھ 
تشويیق نمائيیم. خداا اازز يیکايیک فرززنداانش می خوااهھھھد اايیمانداارراانن ززندگی کنيیم وو يیکديیگر رراا ددرر ررااهه کالمم خداا 

خداا . کليیسا نيیز بهھرمند شونداانضباطط ررووحانی اازز برکت  ٬،الززمممشايیخ کليیسا باشند تا ددرر صوررتت ززيیر نظر 
نبايید . )١۱(يین ددنيیا غريیب خوااهھھھيیم بودد وو بهھ هھھھميین خاططر اايین اامکاناتت رراا فرااهھھھم ساختخودد می ددااند کهھ ددرر اا
گرفت.  اايین اامکاناتت رراا نادديیدهه  

براایی  نيیست. ااحتيیاجج ندااررندااند خوشش منجالبب اايین ددنيیا شدهه براایی ززووجج مسيیحی کهھ ددستبهھانهھ اایی  ٬،ددرر نتيیجهھ
ند چونن ررااهھھھنمايیانی رراا خداا محل تماسس حاصل کنبا ااشخاصص با نفوضض وو پرقدررتت  پيیشبردد منافع خودد

خانوااددهه کهھ باشند براايیشانن٬، هھھھر جا کهھ باشند٬، فرااهھھھم ساختهھ ااست. بعنواانن فرززند خداا٬، ددرر هھھھر نقطهھ اازز ددنيیا 
اايین اامکاناتت  !معرفی شوند يیکديیگر رراا می شناسندبا هھھھم کهھ اايین مسيیحيیانن بدوونن آآنمرددمم می گويیند ددااررند. 

فرااهھھھم ساختهھ ااست (چهھ ددرر کشورر خودد يیا کشورر بيینند کهھ خودد رراا ددرر غربت می رراا خداا براایی مسيیحيیانی 
خودد ددرر ممکن ااست محلی رراا کهھ ددرر آآنن ززندگی می کنند رراا مالل خودد نداانند٬، ااما محلی براایی ). دديیگر

خداا ددااررند.بهھشت   
ررجج اازز شهھر وو خيیمۀ خودد رراا خا ٬،نوحح يین اامکاناتت ااستفاددهه نمی کنند. مانندااما بسيیارریی اازز مسيیحيیانن اازز اا

ووااددیی ااررددنن ااست کهھ سيیراابب ااست (پيیداايیش  بسوییچشمانشانن بنا می ساززند.  “ووممشهھر سودد”ررووبروویی 
ددرر نتيیجهھ ززندگی نمی گذااررند.  کليیسا رراا ددرر ررططبۀ عالی ززندگی خوددجایی ررااحت رراا می جويیند. ). ١۱٠۰: ١۱٣۳

کليیسا نمی ررووند. سپس مانند  می شوند وو يیا کالً بهھ “ااننررووشنفکر”کليیسایی  عضوپيیش برددهه  رراا با سختی
ً بووزز لوطط٬، هھھھر رر  آآنن رراا نابودد می کند.ر ززندگی ززناشوئيیشانن ااثر گذااشتهھ ررووحشانن آآززاارر می بيیند وو نهھايیتا

. نفوذذ کوچچ کند(پيیروو تمامم کالمم خداا) نيیست  کليیسایی کتابب مقدسیکهھ ددرر آآنن  هھھھيیچ مسيیحی نبايید بهھ شهھریی
 هھھھميین بخاططرد. هھھھا بايیستکهھ شخص مسيیحی بهھ تنهھائی نمی توااند ددرر مقابل آآنن  بقدرریی قویی هھھھستندهھھھایی ددنيیا 

٬، وو ضعيیف ااستکهھ کليیسا  رراا براایی ما فرااهھھھم ساختهھ. ددررست ااستااست کهھ خداا کليیسا هھھھایی کتابب مقدسی 
ااصيیل وو با تجربهھ مسيیحيیانن بيیشتر کليیسا هھھھا٬، تعدااددیی فرآآووررددهه هھھھایی ناددررستی رراا فرااهھھھم می ساززدد. ااما ددرر 

وااددهه شانن رراا قویی کنند. ززووجی می خوااهھھھند ززندگی بهھتریی ددااشتهھ باشند وو خان پيیداا می شوند کهھاازز کالمم خداا 
ددوورر می نيیز آآنن اازز فواايید  ٬،دبازز می ددااررن کالمم خداا) تماممکليیسایی حقيیقی خداا (پيیروو تماسس با کهھ خودد رراا اازز 
کليیسایی متقاضيیانی کهھ عضو کليیسایی دديیگریی هھھھستند٬،  ٬،معلومم کنند مشاوورراانن بايید). ٢۲: ١۱٠۰٣۳مانند(مزمورر 

. نيیستتابب مقدسی هھھھست يیا ک  
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ررسانهھ هھھھا  
ئم کهھ بر هھھھر مسيیحی حملهھ می کند  رراا نامم ببريیم٬، آآنن ررسانهھ هھھھایی خبریی اابخوااهھھھيیم يیک نفوذذ عمدهه وو ددااگر 

کنند. بهھ ززهه با آآنن هھھھا مبارر دداائمبايید اايین حمالتت هھھھستند وو  نفوذذمسيیحيیانن بطورر دداائم تحت وو سرگرمی ااست. 
٬، بارراانن عقايیدبمززيیر اادديیو وو تلويیزيیونن٬، کتابب وو اايینترنت٬، ررووززنامهھ وو مجالتت٬، ررد؛ نهھھھر سوئی کهھ بنگر

ززندگی می باشند کهھ مخالف کالمم خداا ااست. هھھھيیج ررااهه فراارریی اازز اايین حمالتت نيیست. ی ااززوو ططرق ٬،ررفتارر  
دديیدهه می شودد  ظظاهھھھراابهھ مربوطط بهھ آآنچهھ تنهھا  یبدااند کهھ بطورر مثالل٬، يیک برنامۀ تلويیزيینمتقاضی بايید 
شودد. ددرر حقيیقت مسيیحيیانن بايید نن پيیروو آآمی خوااهھھھد تبليیغ دديیدگاهھھھی ااست کهھ شامل  ٬،با ززررنگینيیست٬، بلکهھ 

نبايید مانند هھھھمهھ چيیز بر ددوورر وو ااططراافشانن باشند. اايین کارر ساددهه اایی نيیست. ااوو بطورر دداائم ددرر حالل ااررززيیابی 
ت ندهھھھد وو آآنن رراا جزئی اازز ززندگی ررووززاانهھ ااشخاصص دديیگر بهھ آآنچهھ ددرر مقابل ااوو ظظاهھھھر می شودد ااهھھھميی

با کالمم خداا مطابقت دداارردد  نچهھ گفتهھ وو دديیدهه می شوددمرااقب باشد٬، حتی ددرر کليیسا (آآهھھھميیشهھ بايید بشمارردد. ااوو 
 رراا تغيیيیر ددهھھھد ررااپرهھھھيیز اازز آآنچهھ می خوااهھھھد عقايیدشانن يیا نهھ). مسيیحيیانن تنهھا اافرااددیی هھھھستند کهھ تواانائی 

  ددااررند. اايین موررددیی مهھمی ااست کهھ مشاوورراانن بايید بهھ متقاضيیانن بگويیند.
 

٢۲۶متی   
)٢۲(»د. ررووحح مشتاقق ااست٬، ااّما جسم ناتواانن.نيیفتيی ووسوسهھ: بيیداارر باشيید وو ددعا کنيید تا ددرر ۴١۱١۱  

 
يیا بهھ خوررددشانن می ددهھھھد رراا قبولل می هھھھر چهھ ددننيیستند. خودد ااووضاعع وو ااحواالل بسيیارریی اازز ززووجج هھھھا مرااقب 

گرفتهھ وو اازز ططريیق مجالتت وو برنامهھ هھھھایی ند. ززيیانن عمدۀۀ اايین محصوالتت جانب ززنانن خانهھ دداارر رراا کن
ر می کنيید اايین برنامهھ هھھھایی تبليیغاتی ااثریی بر رروویی ااگر فک ااررااعهھ می شودد.( حتی مسيیحی) تلويیزيیونن 

 خانمی اازز من ٬،ددرر يیکی اازز جلساتت ددعاززندگی کسانی کهھ آآنن هھھھا رراا می بيینند نداارردد کوتهھ فکریی شما ااست. 
ارر مشکالتت ززيیاددیی شدهه ااند ددعا کنم. اازز ااوو پرسيیدمم اايین خانوااددهه خوااهھھھش کردد براایی خانوااددهه اایی کهھ ددچ

نظرشش تلويیزيین هھھھستند! اايین خانم هھھھایی خانوااددهه اایی ددرر يیکی اازز سريیالل عضو کليیسایی ما هھھھستند. گفت خيیر٬، 
وو غيیر ووااقعيیت رراا فرااموشش کرددهه بودد.  اايین سريیالل قراارر گرفتهھ بودد کهھ فرقق ميیانن ووااقعيیتجلب بهھ حدیی   

می  اا ددرر اامانن بگذاارريیم٬، وولی ددوو کارر رراایی گرووهھھھی خودد رراالبتهھ ما نمی تواانيیم اازز تمامم حمالتت ررسانهھ هھھھا
م:تواانيیم اانجامم ددهھھھيی  

 
١۱. تماسس خودد رراا با اايین ررسانهھ هھھھا بهھ حد عقل برسانيیم   
٢۲. .)٣۳(هھھھر چهھ توجهھ وو عالقۀ ما رراا جلب خودد می کند رراا ااررززيیابی کنيیم   

 
٬،وو باال عقايید مسيیحیی بر رروواابط جنسی٬، خشونت٬، پائيین آآووررددنن ررااجع بهھ تمرکزیی کهھ ررسانهھ هھھھایی گرووهھھھ

ر آآنن کنم کهھ مشاوورراانن ااززددووااجج بايید تأکيید بددااررند نيیاززیی بهھ صحبت نيیست. وولی برددنن ااررززشش هھھھایی هھھھاليیووودد 
بعنواانن رراا سقط جنيین دد رراا باززجوئی نمايید. آآيیا ذذ هھھھا براایی هھھھر يیک اازز ططرفيین ددااررنفواايین  ی کهھددررجۀ ااررززش

یی خوااهه رراا قبولل کرددهه ااند وو جمعيیت ززنانن آآززاادد؟ آآيیا اافکارر وو عقايید )۴(پذيیرفتهھ ااندررااهه حل مشکل بچهھ دداارریی 
مشاوورر خودد رراا حق بجانب می شماررند؟  رراا بدست آآووررددهه ااند؟ آآيیاشغل٬، حدفف٬، وو حويیت مختص بهھ خودد 

شانن رراا نسبت بهھ نفوذذیی کهھ بر اايیرراا بهھ ززبانن آآوورردد وو تأثيیر اايین عقايید بر ززندگی ززناشوئی بايید بتوااند 
وو ددرر جایی آآنن  ٬،د. شايید الززمم باشد تعدااددیی اازز برنامهھ هھھھایی تلويیزيیونن رراا نگاهه نکنندززندگيیشانن گذااشتهھ آآشنا کن

هھا حذفف گناهه کافی نيیست٬، بلکهھ جايیش ع بهھ آآيیاتی اازز کالمم خداا بپرددااززند. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ تنبحث ررااجبهھ 
ً بايید بايید با نيیکی پر کرددرراا  ززووجج آآموخت کهھ هھھھميیشهھ ددرر حالل ااررززيیابی  آآنچهھ می بيینند وو می بهھ . ااساسا

با برنامهھ هھھھایی تلويیزيیونن. شنوند باشند٬، خصوصاً ددرر رراابطهھ  
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ئی ااست کهھ اددنيیسقوطط خبریی رراا نيیز نبايید نادديیدهه گرفت. ااخبارر جهھانن حاکی اازز  ددرر اايین رراابطهھ ررسانهھ هھھھایی
گوااهھھھی آآنچهھ خداا ددرر کتابب مقدسس گفتهھ ددرر آآنن ززندگی می کنيیم٬، وو ددرر حقيیقت هھھھر چهھ ميیبيینيیم وو می شنويیم 

مشاوورراانن . حيیانن رراا تحت نأثيیر فرااوواانی قراارر ددااددههموضوعع ووسوسهھ آآميیزیی ااست کهھ مسيیمی باشد. سيیاست 
ً سيیاست کشورر هھھھایی مختلف هھھھشداارر ددهھھھندبايید با  هھھھا . اايین موضوعع بحث ررااجع بهھ ااخبارر ددنيیا وو خصوصا

ممکن ااست بحث ررااجع بهھ سيیاست رراا تشکيیل می ددهھھھند. بنایی گناهھھھانن مختلفی موااررددیی هھھھستند کهھ ززيیر
ططرقق مختلفی کهھ شيیطانن بر چيیزیی جز شايیعهھ وو موضوعع چنداانن مهھمی بنظر نيیآيید٬، وولی بايید نشانن دداادد کهھ 

ً وهھھھراانن مسيیحیمرددمم ااثر می گذاارردد نيیست. ززنن وو شززندگی  رراا بايید نسبت بهھ يیراانی) اا مسيیحيیانن(خصوصا
ر ررااجع بهھ بايید اازز ااظظهھارر نظ وو تأثيیریی کهھ بر اافکارر وو عقايیدشانن می گذاارردد آآگاهه کردد. ووسوسهھ بحث سيیاسی
 هھ صحبت ررااجع بهھ موضوعی کهھسووسودد وو ااگر الززمم باشد دديیگراانن رراا اازز ااجتنابب کر چنيین موضوعع هھھھا
نداارردد  کاملووقتی يیک مسيیحی بهھ ررااحتی ررااجع بهھ موضوعی کهھ ااططالعع . ندااررند آآشنا کردد ااططالعاتت کاملی
رراا بی  عقيیدههٴٔ خوددبدست می آآوورردد٬، بی کفايیتی بر مبنی ااططالعاتت محدوودد ٬، وو عقيیدهه اایی رراا صحبت می کند

جازز ساختهھ ااططالعاتت کافی نداارردد رراا مکهھ دديیگریی یی ضوعع هھھھاااهھھھميیت ساختهھ وو تصميیم گرفتن ررااجع بهھ مو
بر ززندگی ززناشوئی عوااقب خطرناکی رراا دداارردد. ااجتماععهھھھایی . نادديیدهه گرفتن نفوذذ ااست  
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فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل ددووااززددهھھھم  
بنا اازز ططريیق اايینترنت با کليیساهھھھائی کهھ بهھ هھھھميین منظورر بايید  ٬،ندااررندمسيیحيیانی کهھ ددسترسی بهھ کليیسا  )١۱(

  نمونۀ خوبی اازز اايین کليیسا اايین ااست:ند. تماسس حاصل کن شدهه ااند
iranian.com/-http://kelisa  

http://www.farsinet.com/iccsd/  
فيیلتر شکن  
١۱.  iranian.com/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=81-http://kelisa  
٢۲. 210189.html-download-http://www.brothersoft.com/filter  

 
.“مرااقب باشيید وو ددعا کنيید”بهھ عباررتت دديیگر يیعنی  “بيیداارر باشيید وو ددعا کنيید” )٢۲(  
نفوذذ هھھھا رراا ااررززيیابی کنند وو بهھ اايین ططورر ززميینۀ اوورر بايید بتوااند بهھ متقاضيیانن کمک کند تا جميیع اايین مش )٣۳(

ادد کند.چاررهه براایی هھھھر يیک چاررهه اایی رراا پيیشنهھمباررززهه با آآنن هھھھا رراا بدست آآووررند. هھھھمچنيین بايید بتوااند   
 يیا“ مجموعۀ سلولی” بهھ جایی اانسانن بهھ ددنيیا نيیامدهه. اانسانن بهھ ددنيیا نيیامدهه ررااجنيین  ٬،بطورر مثالل )۴(

ناميیدنن سعی بر آآنن دداارردد نظرااتت خداا رراا ررااجع بهھ حاملگی  “بافتۀ جانداارر”يیا  ٬، وو“محصولل حاملگی”
هھھھر شخص  “خاببحق اانت”اازز ررووااجج می ددااررند وو کهھ چنيین عقايیدیی رراا هھھھستند کسانی اايین هھھھا رردد کند. 

هھھھيیج محدوودديیتی  ٬،شخص “حق اانتخابب”ند معتقدصحبت می کنند وو آآنن رراا پايیۀ عقايید خودد می شماررند. 
رراا نداارردد.  

 
 
 
 

تکليیف  
 نفوذذ هھھھائی کهھ ااجتماعع بر ززندگی ززناشوئی دداارردد آآماددهه کنيید. چگونهھ ززووجی ررااخودد رراا براایی بحث ررااجع بع 

ترتيیب شماررهه بندیی  ررااهه اايین کارر رراا با؟ هه خوااهھھھيید کردد دداارردد آآگابا تأثيیرااتی کهھ ااجتماعع بر ززندگی ززناشوئی 
ااررززشش هھھھایی خداا ٬، وو چهھ فرقی با چيیستی کهھ ددرر آآنن ززندگی می کنند ااررززشش هھھھایی ااجتماعشدهه بنويیسيید. 

هھھھر يیک اازز اايین موضوعع هھھھا رراا د؟ ر حمالتت ااجتماعع مقاوومت کنبند ددرر برااد؟ چگونهھ يیک ززووجج می توااندداارر
  بنويیسيید.با ترتيیب شماررهه بندیی شدهه رروویی کاغذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


