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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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هھھھمددسيیزفصل   
گی ززناشوئی رراا شناسائی کرددززندچگونهھ می تواانن مسائل   

 
 
 

سؤاالل اازز متقاضيیانن  
بايید ططريیق حبت کرددهه اامم. حالل کامل مسائل ززندگی ص باززجوئی ااهھھھميیتررااجع بهھ من ددرر فصل هھھھایی گذشتهھ 
دديیگر٬، من عقيیدهه ددااررمم با ووجودد مخالفت نويیسندگانن رراا آآموخت. ددرر مورردد آآنن هھھھا بدست آآووررددنن ااططالعاتت 
بهھتريین ررااهه ااست.  ٬،سؤاالل ساددهه ررااجع بهھ مسائل  

ً االبتهھ هھھھمۀ متقاض مسئلۀ شما ”نمی تواانن بهھ ساددگی پرسيید٬،  يیانن نمی دداانند مسئلهھ شانن چيیست. نتيیجتا
ززيیاددیی رراا  ووقتبهھ اايین شکل ااططالعاتت الززمم رراا بدست نخوااهھھھيید آآوورردد. بهھ هھھھميین خاططر ااست کهھ  “چيیست؟

سؤاالل بطورر مثالل شوئی کرددهه اامم. حالل ااگر ااحتيیاجج بهھ ااططالعاتت بيیشتریی دداارريید٬، مسائل ززناصرفف برررسی 
ددرر  فشارر هھھھائی کهھ”يیا  “شوئی شما ددااررند؟رراانن شما چهھ نفوذذیی رراا بر ززندگی ززناپدرراانن وو مادد”می کنيید 
وو غيیرهه. ٬،“هھھھست کداامند؟شما محل کارر   

ریی دديیگ ااست٬، ططرقق کرددنن سؤااللمربوطط بهھ مسائل ززناشوئی ررااهه بدست آآووررددنن ااططالعاتت اازز آآنن جائی کهھ 
نن.آآ نهھ بجایی٬، ااما رراا می تواانن هھھھمرااهه آآنن بهھ کارر بردد  

هھھھر  ٬،ززنن وو شوهھھھر: ٬، بايید موضوعع مهھم دديیگریی رراا بازز گو کنمااهه هھھھا رراا برررسی کنيیماايین ررقبل اازز آآنکهھ ااما 
نهھ تنهھا کالمم خداا شايیعهھ ددليیل آآنن ااست کهھ . ددااشتهھ باشند حضوررددرر جلساتت مشاووررهه  هھھھمرااهه هھھھم ددوو بايید
٬، بلکهھ منع کرددهه بد گوئی پشت سر دديیگریی رراا يیا  دد)دداارر حضوررووقتی تنهھا يیکی اارر ططرفيین (کهھ  پرااکنی

ااحساساتت قویی قراارر  هھ تحط تسلطاازز يیکی اازز ططرفيین کصحيیح وو کاملی رراا مشاوورر نمی توااند ااططالعاتت 
اازز خودد ددفاعع کند.ددااشتهھ وو  حضورردديیگریی دد مگر آآنکهھ گرفتهھ بدست آآووررَ   

 
١۱٨۸اامثالل   
آآززمايید. آآيید وو ااوو رراا می نمايید٬، تا آآنگاهه کهھ ططرفف دديیگر می می قمحُ رروودد  قاضی می آآنن کهھ نخست بهھ: ١۱٧۷  

 
کهھ ززيیر بنایی مسئلهھ اایی هھھھستند کهھ بهھ ظظاهھھھر  ٬،بنيیاددیین ااست کهھ براایی کشف مسائل مورردد مهھم دديیگر اايی

ضروورریی  کاملجمع آآوورریی ااططالعاتت ددرر خوااست مشاووررهه کرددهه ااند٬، بخاططر آآنن ززنن وو شوهھھھر ميیبيینيیم وو 
ممکن ااست ظظاهھھھرااً مسئلۀ مثالل٬، ززووجی بخاططر مسئلۀ اانضباطط فرززنداانن بهھ مشاووررهه آآمدهه ااند.  بعنوااننااست. 

نيیز ووجودد ددااشتهھ مسائل ززناشوئی  اامکانن ددااررددخودد رراا با فرززندشانن ددررست تشخيیص ددااددهه باشند٬، وولی 
. وو معموالً صوصص تربيیت فرززنداانن اايیجادد نشدهه٬، ووجودد ددااررددمعموالً ددرر جائی کهھ تواافق ددرر خ وو٬، باشند

چونن می ترسند ميیانن آآيید.  موضوعع آآنن نيیز ددرر جلساتت مشاووررهه ددررددرر خفا می خوااهھھھد آآنن يیکی اازز ططرفيین 
٬، صحبت کند اامکانن ووجودد اايین مسائلررااجع بهھ مشاوورر خوااهھھھد بودد کهھ ررااجع بهھ آآنن صحبت کنند٬، ووظظيیفۀ 

کهھ  خصوصاً ددرر موااررددیی کهھ موضوعع فرززنداانن ددرر ميیانن ااست. االبتهھ منظورر اايین نيیست کهھ مشاوورر مسائلی
اايیجادد کند٬، وولی بايید بتوااند مسائلی کهھ پشت پرددهه هھھھستند رراا آآشکارر کند. ووجودد ندااررند رراا   
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ررااهه هھھھایی دديیگر جمع آآوورریی ااططالعاتت  
هھھھر چهھ مسئلهھ وو مشکلی  ررااهھھھی کهھ شباهھھھت بهھ سؤاالل کرددنن ساددهه دداارردد اايین ااست کهھ اارر متقاضيیانن خوااست

سؤاالل اايین ررااهه با  ی کهھفرق. وویی کاغذ بنويیسندرربهھ شکل تکليیف خانگی ددرر ززندگی ززناشوئی خودد ددااررند رراا 
کهھ  اازز جلسۀ مشاووررههبدوورر  باشد.لحظهھ نيیازز بهھ جواابب ددااددنن هھھھمانن ددنن دداارردد اايین ااست کهھ الززمم نيیست کر

وو با خيیالل ررااحت می توااند شخص ددرر محيیطی آآرراامم  ٬،هھھھمرااهه ددااشتهھ باشدااحساساتت ززيیاددیی رراا ت ممکن ااس
اايین  بدست آآووررددنن ااططالعاتت بهھنمايید.  رراا فاشش کرددههتمامم آآنچهھ بهھ نظرشش ززندگی ززناشوئيیش رراا خراابب 

يیا  اايیجادد ااميید کرددهه اايید٬، ووشودد کهھ ووقت ززيیاددیی رراا صرفف کارر مهھم ططريیق نيیز ززمانی مفيید ووااقع می 
  ت آآووررددهه اايید.ااططميینانن نداارريید تمامم حقيیقت رراا بدس

انن ددیی رراا اازز ووضع ااززددووااجشمشاووررهه نيیز برددااشت ززيیا ددرر جلسۀ ططريیق صحبت ززنن وو شوهھھھر با يیکديیگر
هه براابر می کنم تا صحنۀ ززمانی متخاصم رراا ددرر اافکارر خودد ددحرفف عجوالنهھ وو من هھھھر می ددهھھھد. معموالً 

ند چبدست آآووررمم. هھھھر بهھ ددررستی شخص ثالثی حضورر نداارردد رراا اايین ززووجج با هھھھم تنهھا هھھھستند٬، وو کهھ 
ثابت کرددهه ااست.ووررااتت برااووررددیی تغريیبی ااست٬، اايین ططريیق بهھ ددفعاتت صحت خودد رراا ددرر مشا  

ززخم  می تواانند “عزيیزمم بلهھ”حتی کلماتت محبت آآميیزیی چونن بکنيید. ااستفاددهه شدهه  لحنتوجهھ بهھ خصوصاً 
آآززاارر ددهھھھندهه  خشن وو٬، وولی ووقتی با لحن محبت رراا ددااررندآآوورر باشند. بر رروویی کاغذ٬، چنيین حرفف هھھھا نشانۀ 

باشند. کلماتتاانند بی ررحمانهھ وو خشن تريین بيیانن می شوند٬، می تو  
:ناميیدهه بکنيید “سخن بد”پولس چهھ ددرر هھھھميین خصوصص توجهھ بهھ آآن  

 
۴اافسسيیانن   

: ددهھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، بلکهھ گفتاررتانن بهھ٢۲٩۹ کارر آآيید وو  تمامی براایی بنایی دديیگراانن بهھ 
نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬، شنوندگانن رراا فيیض ررساند.  

 
ً نبايید  ووفف فحاشی بوددهه باشند٬، بلکهھ کلماتی هھھھستند کهھ شخص دديیگر رراا بقولل معرچنيین حرفف هھھھا لزووما

آآنن: معنی لغویی ( “بد” جمالتتدد٬، کهھ شخص دديیگر رراا بنا می ساززعکس سخنی بر می کنند.  “تکهھ تکهھ”
شکل حرفف هھھھا بهھ  اايین گونهھخراابب می کند. بعضی موااقع رروواابط رراا  ااوو رراا خورردد می کند وو متعفن)

توجهھ بهھ  یی کهھ تصورر می کند مسائل ززناشوئی ووجودد ددااررندشوخی مصرفف می شوند. مشاوورر هھھھشيیارر
٬، بايید بپرسد آآيیا بيیانن چنيین شاهھھھد اابراازز آآنن شدخوااهھھھد کردد. پس اازز آآنن کهھ سهھ يیا چهھارر بارر هھھھا  حرففچنيین 

حرفف هھھھا نشانۀ ووجودد مسئلۀ ززناشوئی هھھھست يیا نيیست.  
ززووجی بخاططر عقايید مخالف با ااستفاددهه می کنند. ووقتی  مشاوورر سؤاازز بعضی اازز ززنن وو شوهھھھراانن ززيیرکانهھ 

کهھ ططرفداارریی ااوو رراا نشانۀ آآنن وو قراارر می ددهھھھند قش گرهه باززکن مشاوورر رراا ددرر نبهھ بن بست می ررسند٬،  هھھھم
بهھ اايین ددرر دداامم ططرفداارریی نيیافتيید. اايین صحنهھ  ااحتيیاطط کنيید. اامم يیک عقيیدۀۀ ددررستی دداارردد محسوبب می نمايیندکد

شکل ظظاهھھھر می شودد:  
رردد با اايین دداامم آآشنائی نداااانجامم شدهه براایی مشاوورریی کهھ سؤاالل  “آآقایی کشيیش نظرتانن ررااجع بهھ ...... چيیست؟”

کهھ سؤاالل رراا کرددهه بودد می گويید سپس آآن٬، وو بنظر نمی ررسد٬، وو ددرر نتيیجهھ نظرشش رراا می ددهھھھد مقرضانهھ
 کهھ متوجهھ جريیانن باشد٬، کشيیش بهھ دداامم جانبقبل اازز آآن “.عزيیزمم٬، ااوو نيیز اايینطورر فکر می کندمی بيینی ”

  دداارریی اازز يیکی اازز ططرفيین اافتاددهه ااست.
فاددۀۀ يیکی اازز ططرفيین بر عليیهھ دديیگریی قراارر بگيیردد٬، حتی ااگر اامکانن کمی ووجودد دداارردد کهھ کشيیش مورردد ااست

چراا عقيیدۀۀ من رراا ررااجع بهھ اايین ”یی کند. بهھتر اايین ااست کهھ سؤاالل کند٬، هه بايید خودد ددااررکشيیش اازز ااظظهھارر عقيید
“موضوعع می خوااهھھھيید؟  
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فکر نمی ”ططرحح اايین سؤاالل بهھ گونۀ دديیگر ااست: قراارر می گيیردد٬، متقاضيیانن دديیگریی کهھ مورردد ااستفاددهه ررااهه 
ش ططرفداارریی کشيیااست براایی جلب  مانند سؤاالل قبلی ااهھھھرمم لفظی ؤاالل نيیزاايین س “صحيیح باشد؟ کنيید ......

رراا ددرر نظر بگيیريید٬، سؤااالتی رراا خودد مطرحح مطرحح شدهه کهھ سؤاالل . بجایی آآنبهھ جانب يیکی اازز ططرفيین
ددليیل ططرحح سؤاالل بدست آآووررددنن ااططالعاتت نبودد کنيید٬، هھھھمانن گونهھ کهھ مسيیح می کردد. ددرر رراابطهھ با مسيیح٬، 

سؤاالشانن  ت ططرححنيیّ قضاووتت بخاططر )٬، بلکهھ )٢۲۵: ٢۲(يیوحنا  “دداانست ددرر ددرروونن اانسانن چيیست میخودد ”(
بودد.   

اازز عقيیدۀۀ شما بر عليیهھ شخص دديیگر ااستفاددهه کهھ متقاضی ززررنگی پيیداا خوااهھھھد شد با ااحتيیاطط باشيید٬، حتی ااگر 
بايید ددااشتهھ  بهھ سویی جانبی کهھددرر چنيین صوررتی نيیز شکست نخوررددهه اايید. شما می توااند توجهھ رراا نمايید. 

کهھ ااستفاددهه اایی ددرر مقايیسهھ با بلهھ اايین عقيیدۀۀ من ااست٬، وولی عقيیدۀۀ من آآنقدرر ااهھھھميیت نداارردد : ”باشد هھھھداايیت کنيید
بهھ هھھھميین ااززددووااجج هھھھایی بی شمارریی ببيینيید چگونهھ اازز آآنن بر عليیهھ هھھھمسرتانن ااستفاددهه کرددهه اايید! اازز آآنن کردديید. 

ااصراارر ددااررند حرفف وو عقيیدهه شانن ددرر يین . ززمانی ااست کهھ يیک يیا هھھھر ددوو اازز ططرفهه ااندررددشکست خوخاططر 
.“صدرر قراارر بگيیردد  

ً کسی نق می ززند کهھ می باشد. ااصراارر وو نق ززددنن مسئلۀ دديیگر  ررااززیی نيیست٬، چونن  هھھھمسرششاازز ددااعما
کسی ااست  هھنشان ٬،ااصراارراانجامم ندااددهه.  اانجامم ندااددهه٬، وو يیا آآنن گونهھ کهھ بايیدووقت  کارریی رراا اانجامم ندااددهه٬، يیا سرِ 

ااصراارر يیک يیا هھھھر ددوو ططرفيین رراا بتواانيید بشناسيید.  ن رراابطهھ بايید هھھھوشيیارر باشيید تاااست. ددرر اايی “نق نقو”کهھ   
جانب دديیگر نق ززددنن می باشد. اازز جائی کهھ ووجودد مسئلهھ ااست ووقتی دداائمی می باشد. نيیز نشانۀ  آآززررددگی

بی توجهھی وو ددلخورریی. می کند بهھ شکل شخص کارر نق ززددنن فشارر رراا وواارردد می کند٬، آآززررددگی بر عليیهھ 
مانن مشکل دداارريیم٬، معملومم ااست کهھ با فرززند”٬، يیا “اازز ددست تو خستهھ شدمم من دديیگر”ی اازز آآنن٬، نمونهھ هھھھائ
.“ددست اازز سر من بردداارریی شايید بتواانم کارریی کنموولی ااگر   

ااگر با چشم . مورردد آآززمايیش قراارر می گيیرددل وو مشکالتت اازز ططريیق مسائ٬، ااززددووااجج بطورریی کهھ قبالً گفتهھ شد
ند بودد کهھ بهھ نيیکی خطم خوااهھھھند شد. وو بر عکس٬، ااگر با چشم ددنيیا آآززمايیشی خوااهھھھ بنگريیم٬،خداا بهھ مسائل 

اایی خوااهھھھند بودد کهھ بهھ گناهه خطم خوااهھھھند شد.  بنگريیم٬، ووسوسهھ(بهھ شکل ددنيیا) بهھ مسائل   
ديیگر هھھھمکارریی ززناشوئی رراا می گذرراانند؟ آآيیا با يیکززندگی چگونهھ ططرفيین ااززددووااجج با مشکالتت مالی بايید دديید 

آآنچهھ می می شماررند؟ هھھھمۀ ااززددووااجج هھھھا ددرر ططولل ززمانن مسائل خودد رراا ددااررند. ديیگر رراا مقصر هھھھممی کنند يیا 
حل شدهه ااند يیا نهھ. هھھھر گناهه کارریی دديیر يیا ززوودد اازز  اازز ططريیق کالمم خدااد اايین ااست کهھ آآيیا مسائل خوااهھھھيید بداانيی

شدهه بهھ آآنن ررسيیدگی  اازز ططريیق کالمم خدااررنجيیدهه می شودد. سؤاالل اايین نيیست. سؤاالل اايین ااست کهھ آآيیا هھھھمسرشش 
ااست.  هھ. ااصل موضوعع اايینيیا ن  

با نق ززددنن٬، شيیوۀۀ جلب دد يیا خيیر. ووقتی ااشتباهه اانجامم شدهه نکنيید٬، بلکهھ ببيینيید آآيیا ترکيیب دداائمی ددااررتوجهھ بهھ 
آآنن ترکيیب آآيیا “ی شويید٬، اازز خودد بپرسيید٬، جهھ مااناچيیز٬، وو غيیرهه٬، موبحث ررااجع بهھ موضوعع هھھھایی نظر٬، 

باشيید. د جويیایی جواابب چنيین سؤاالل هھھھابايی؟ شما يیا نهھ معموالً ااتفاقق می اافتد دداائمی دداارردد وو  
ی شما نمی خوااهھھھيید مسئلهھ اایی کهھ ووجودد نداارردد رراا ااخترااعع کنيید. بهھ هھھھميین ددليیل ااست کهھ بايید فرقق ميیانن مسائل

اايیجادد می شوند وو اازز ططريیق توبهھ وو بخشش حل می شوند٬، وو مسائلی کهھ بهھ ددفعاتت اايیجادد می گاهه  کهھ گاهه بهھ
باشيید.شوند وو کالمم خداا رراا ددرر نظر نمی گيیرند   

 
 

کهھ بايید ددرر نظر ددااشتهھ باشيید ییسؤااالتت دديیگر  
  بخاططر شناخت مسائل ززناشوئی٬، بهھ اايین سؤااالتت نيیز توجهھ کنيید:

ددنداانن رراا بايید اازز خميیر  لولهھٴٔ آآيیا  :بعنواانن مثالل ووقتی مسائلی چونن؟ آآيیا ططرفيین ددرر حل مسائل جزئی ناتواانند
مسئلهھ فرااتر اازز آآنن ااست. ددرر رريیشهھٴٔ يید کهھ ووجودد ددااررند٬، می دداانفشارر دداادد ووسط آآنن اازز يیا فشارر دداادد تهھ 
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 لولهھٴٔ چونن ند. يین خوااستارر حل مسائل جزئی نيیست٬، رراابطهھ بقدرریی خراابب شدهه کهھ ططرفخصوصص اايین مسائل
رر اايین خصوصص دد. فايیدهه نداارردد ااست٬، آآنن ددوو می تواانند ررااجع بهھ هھھھر چيیزیی با هھھھم بجنگند بهھانهھخميیر ددنداانن 
ططرفيین ممکن ااست تمرکز بر موضوعع مطرحح  ااصالحح گردددد.ااست کهھ بايید رراابطۀ شانن اابتداا  قدمم برددااشت؛

ئلهھٴٔ (مس مسئلهھاايین موضوعع رراا موکولل بهھ ززمانی کنيید کهھ بنيیادد ٬، وولی شما بايید شدهه بکنند(مسئلهھٴٔ ظظاهھھھریی)
حتی تکهھ پاررهه کنند٬، ديیگر رراا ااشخاصی کهھ می خوااهھھھند يیکاازز ططريیق کالمم خداا حل شدهه ااست. بنيیاددیی) 

داا حل نخوااهھھھند کردد. بهھ اايین خاططر ااست کهھ اابتداا بايید توبهھ وو آآشتی رراا مسائل ناچيیز رراا بهھ ططريیق کالمم خ
اايیجادد نمائيید.  

بخاططر ووجودد مسائل دديیگر اايیجادد می شوند نهھ ؟ معموالً رروواابط جنسی مسائل جنسی ددرر ميیانن ااست اآآيی
ااتفاقق می اافتد٬، باززتابب آآنچهھ ددرر ررووزز موررددیی کهھ مربوطط بهھ ااررتباطط جنسی ااست. آآنچهھ شب ددرر تخت خواابب 

وو اانتظارر ووقت  ٬،شب وواارردد تخت خواابب کرددرراا  مسائل حل نشدههٴٔ ررووززااست. نمی تواانن اقق می اافتد ااتف
ررااهه حل آآنن ددرر حل نتيیجهھ٬، ااگر ززووجی شکايیت اازز مسائل جنسی ددااررند٬، تغريیباً هھھھميیشهھ خوشی رراا ددااشت. ددرر 

مشکل جسمی ووجودد دداارردد٬، اامکاناتت مسائل دديیگریی ااست کهھ موجوددند. ددرر خصوصص مواارردد ناددرریی کهھ 
 ططرفيین پيیداا کردد. ددرر خصوصص مسائل جنسی٬، جويیایی مسائلهھرراا بايید با کمک صحيیح  دد ااررتباطط جنسیاايیجا

حل مسئلهھ اامکانن پذيیر ااست.ددرر آآنن جا ااست کهھ معموالً باشيید؛  ددرر جایی دديیگر  
) ززندگيیشانن ١۱؟ ااگر ووقت براایی هھھھم ندااررند٬، اامکانن دداارردد (ووقت می گذرراانندططرفيین ااززددووااجج کمتر با هھھھم آآيیا 

) مسئوليیت هھھھایی ززيیاددیی رراا ٢۲اازز هھھھم ددوورریی کنند٬، يیا ( مسائل حل نشدههبخاططر کرددند تا  رراا ططورریی تنظيیم
ً بعهھ ووقت فيین ووقت کمی رراا براایی صرفف ووقتی برنامۀ ررووززاانۀ ططربهھ هھھھر صوررتت٬، . دهه گرفتهھ ااندااشتباهھھھا

.بهھ مشاووررۀۀ مسيیحی ااستمی گذاارردد٬، نشانۀ نيیازز گذررااندنن با هھھھم   
ددرر ااططاقی  شوهھھھر ممکن ااست اايیجادد شودد؛ززندگی می کنند ططرفيین با هھھھم  اانزوواارر حتی ززمانی کهھ هھھھر ددوو

مشغولل خوااندنن کتابب ااست. ممکن نيیز هھھھست ووقتی کنارر هھھھم مشغولل کارر خودد وو ززنن ددرر ااططاقق دديیگر 
ً مشغولل خوااندنن نشستهھ ااند٬،  (االبتهھ  ددنيیا اازز هھھھم ددوورر باشندتلويیزيین باشند وو يیک يیا تماشایی  ررووززنامهھعميیقا

ددلشانن اازز هھھھم ررنجيیدهه باشد٬، اازز اايین کارر هھھھا يیجادد ددوورریی می کنند. ووقتی منظورر اايین نيیست کهھ چنيین کارر هھھھا اا
ططرحح برنامهھ وو سپس  ديیرراا اايیجادد کن توبهھررووحيیهھٴٔ بايید شما ااررتباططی با هھھھم ندااشتهھ باشند). ااستفاددهه می کنند تا 

ززنن وو شوهھھھر بساززيید. جديیدیی رراا٬، ززمانن بندیی شدهه٬، برااییرروواابط   
ايید ررااجع بهھ آآنن با هھھھم آآيیا مواارردد دديیگریی هھھھست کهھ بااست: اايین  ميیانن آآووررددسؤاالل دديیگریی رراا کهھ می تواانن 

بی مالحظهھ اایی ااست. هھھھر ددليیل کهھ بوددهه وو يیا ترسس٬، خشم٬، ؟ ااگر موجودد باشد٬، معموالً ددليیل آآنن يیدصحبت کن
ددرر ززندگی ززناشوئی خوااهھھھد کردد.سائلی اايیجادد مخودد ددرريیغ ددااشتن ااططالعاتت مهھم اازز يیکديیگر باشد٬،   

 
۴اافسسيیانن   

یی برتافتهھ٬، هھھھرپس٬، اازز ددررووغغ رروو”: ٢۲۵ ررااستی گويیيید٬، چراا  يیک با هھھھمسايیۀ خودد٬، سخن بهھ  کهھ ما هھھھمهھ٬،  
“ااعضایی يیکديیگريیم.  

ااست) ووغغ گفتن(ددرريیغ ددااشتن حقيیقت اازز هھھھمسر خودد ددررهھھھمانن ررددۀۀ ددرر   
 

ررشد کرددهه٬، ززندگی ززناشوئی شما ددرر ططولل شش ماهه گذشتهھ  اايین ااست:می تواانن پرسيید ریی کهھ سؤاالل دديیگ
ااشت٬، ددااررززشش بسيیارریی رراا خوااهھھھد ؟ شکی نيیست کهھ جواابب اايین سؤاالل ستتنزلل کرددهه٬، وو يیا فرقی نکرددهه اا

ً ااگر هھھھر يیک جواابب مختلفی رراا بدهھھھند. تباطط ميیانن حد عقل برددااشتی کهھ می تواانن کردد٬، ررکودد اارر خصوصا
ززنن وو شوهھھھر ااست.   

ارروواانن شکشيیش وو م٬، بهھتر ااست کشف وو حل مسائل ززناشوئی هھھھر چهھ ززووددتر اانجامم شوندکهھ  ئیجااازز آآن
ااصوالً ززووجج هھھھایی عضو کليیسا رراا تشويیق کنند بهھ جاساتت مشاووررۀۀ مسيیحی ررجوعع کنند. بايید مسيیحی کليیسا 
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کالمم خداا می گويید مسائل وو مشکالتت ززندگی رراا بايید مايیع شاددیی بيیانگارريیم چونن بهھ اايین شکل ااست کهھ خداا 
رراا ااهھھھميیتی کهھ مشاووررۀۀ مسيیحی ددرر رراابطهھ با ااززددووااجج دداارردد ما ررفتهھ ررفتهھ شبيیح عيیسی مسيیح ددرر می آآوورردد. 

يید کهھ نمی تواانيید اازز ططريیق کالمم خداا حل ررااااگر مسئلهھ يیا مشکلی دد”می تواانن بهھ اايین شکل مطرحح کردد: 
ً مراا اازز آآنن باخبر کنيید.  ع بد يیا بدتر خوااهھھھد شد٬، بهھ ططورریی کهھ بهھ عقب نی ااندااززيید چونن ووضکنيید٬، حتما

 ً خودد می بيینيید٬،  خصومت بارر خوااهھھھد شد. ووقتی خودد رراا ددرر اانتهھایی اامکاناتترراابطهھ ميیانن شما نهھايیتا
گردداابی می مانند کهھ شما رراا بهھ پائيین می کشند؛ صبر نکنيید ددررخوااست کمک کنيید. مسائل ززناشوئی مانند 

.“شدتر خوااهھھھد براایی من باقی ماندهه باشد. آآنوقت براایی هھھھمهھ مشکلکهھ تنهھا يیک بند اانگشت   
 
 
 
 

تکليیف  
وو  دددهھھھتشکيیل رراا اوورراانن مسيیحی ددوو نفرۀۀ مشهھ ددوو ددستهھ تقسيیم کنيید. يیک ددستهھ ااززنقش گرووهه رراا بکالسس 

نامم ددرر اانن فصل کهھ دداارراایی مسائلی کهھ  بگيیرند دديیگر نقش ززنن وو شوهھھھریی رراا بهھ عهھدههددوو نفرهه  ددستهھ هھھھایی
هھھھراانن با مشاوورراانن مسيیحی نقش جلساتت مشاووررهه رراا بعهھدهه گيیرند. سپس وسپس ززنن وو شبرددهه شد می باشند. 

نقش گرووهه هھھھا تعويیض گردددد وو ددووباررهه هھھھمانن ووضع اايیجادد شودد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


