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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  
 

 
 

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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هھھھمچهھاررددفصل   
وو ررااهه حل هھھھایی باططل خيیالل هھھھا  

 
مشاوورراانن مسيیحی بايید با آآنن موجودد ااست. ررااجع بهھ مسائل ززناشوئی وو ررااهه حل هھھھایی آآنن  خيیالل هھھھایی ززيیاددیی

ارر فکاارراا ددرر هھھھا آآنن بتواانند ٬، بلکهھ رراا اازز آآنن ددوورر نگاهه ددااررندآآنکهھ خودد هھھھا آآشنا باشند٬، نهھ تنهھا بخاططر 
اازز  بعضی دديیگر ایی غلط خودد مشاوورر هھھھستند.هھھھ خيیالل هھھھا تصوررددهھھھند. بعضی اازز اايین ص متقاضيیانن تشخيی

ااصولل کالمم خداا ندااررند يیا با آآنن هھھھا مخالف تانن خوشش نيیتی سر چشمهھ می گيیردد کهھ هھھھيیچ شناختی اازز ددووس
وو تحليیل غلط مسائل وو ررااهه حل هھھھایی  ططريیق تجزيیهھاازز ميیانن برددنن  ٬،. قسمت مهھمی اازز کارر مشاووررهھھھستند

نيیز ددليیل باططل بوددنن آآنن هھھھا رراا ددرر نتيیجهھ نهھ تنهھا ااوو بايید فهھم آآنن هھھھا رراا ددااشتهھ باشد٬، بلکهھ بتوااند  غلط آآنن ااست.
. شرحح بدهھھھد  

. چنيین کردد “تعميیر”خراابب شدهه رراا می تواانن کهھ  ااززددووااججاايین ااست کهھ تريین تصورر غلط  رراايیجشايید 
ااررززشش با ررااهه حلی کهھ ند رند. ااميید کمی رراا ددااررند٬، وو حاضدداارر مرددممنشانۀ اانتظارر ناچيیزیی ااست کهھ اافکارریی 

بايید با ووضع بدیی کهھ پيیش آآمدهه  ٬،خوبب”نيیز پشت صحبت هھھھائی چونن داارردد ساززشش کنند. چنيین اافکارریی ن
ما رراا بهھ جائی کهھ قبل ووقوعع اايین مسئلهھ بودديیم ااگر حد ااقل بتواانيید ”يیا  “سعی کنيیم بهھ گونهھ اایی بساززيیم

.“برسانيید کافی خوااهھھھد بودد  
ررااهه مسيیحی آآنن گونهھ ااست کهھ تمامم مسائل رراا حل می کند٬، نهھ تنهھا عکس تمامم اايین ررااهه هھھھایی ددنيیویی٬، بر 

يیم:ررااجع بهھ کامل بوددنن فيیض خداا می خواان ٢۲٠۰: ۵تا ااندااززهه اایی اازز آآنن هھھھا. ددرر ررووميیانن تعدااددیی اازز آآنن هھھھا يیا   
 

۵ررووميیانن   
نهھايیت اافزوونتر  : حالل٬، شريیعت آآمد تا نافرمانی اافزوونن شودد؛ ااّما جايیی کهھ گناهه اافزوونن شد٬، فيیض بی٢۲٠۰

دديید.گر  
 

بيیش اازز نيیاززیی کهھ دداارريیم عمل اايین آآيیهھ ااططميینانن می ددهھھھد کهھ ووقتی عيیسی مسيیح با گناهه ررووبروو می شودد٬، 
يیا حتی ااووضاعع رراا بهھ شکل قبل ددرر آآوورردد.  خوااست ااوو اايین نيیست کهھ چيیزیی رراا تعميیر کندخوااهھھھد کردد. 

ررااضی نخوااهھھھد  با چيیزیی کمتر اازز آآننخوبب کند. ااوو  بی نهھايیتخوااست ااوو اايین ااست کهھ آآنچهھ بدیی هھھھست رراا 
شد.  

مشاوورر مسيیحی نيیز نبايید با چيیزیی کمتر اازز آآنن ررااضی باشد. ااوو بايید بخوااهھھھد ززندگی ززناشوئی وو مسائلی کهھ 
ااجج بدیی رراا بهھ هھ ااززددووهھھھمرااهه عيیسی مسيیح٬، خوااست ااوو اايین ااست کدداارردد رراا بهھ جائی بهھتر اازز هھھھميیشهھ برساند. 

گونهھ اایی کهھ می ددررخشد برساند.  
ررااهھھھی رراا فراا تر اازز باززخريید  دد. عيیسی مسيیحنهھ تنهھا گناهه رراا اازز ميیانن می بر نجاتت ددرر نظر ددااشتهھ باشيید کهھ

نرسيیدهه بودد٬، . ااوو اانسانن رراا بهھ جائی ررساند کهھ هھھھيیچ ززمانی اازز ددست ددااددهه بودد پيیموددددرر باغغ عدنن  “آآددمم”آآنچهھ 
) ساخت٬، وو ووقتی آآددمم ٧۷: ٢۲(عبراانيیانن “يینتر اازز فرشتگاننززمانی پايی ااندکک”بهھ رراا حتی ددرر باغغ عدنن. آآددمم 

وو نشست ااوو ددرر ددست ررااست خداایی پدرر٬،  آآسمانن عيیسی مسيیح بهھ صعوددوولی با بيیشتر پائيین اافتادد.  ناهه کرددگ
اايین هھھھمانن ااست کهھ ددرر کتابی بهھ وو ددرر سطح تخت سلطنت خداا ررساند.  ٬،فرشتگاننااوو اانسانيیت رراا باالتر اازز 

نوشتم.  “ننهه شدبيیش اازز باززخريید”هھھھميین نامم٬،   
 بهھ ططورریی تغيیيیرفيیض خداا می توااند آآنن ااززددووااجج رراا  شودد٬، “فزوونناا”ددرر ززندگی ززناشوئی ددرر جائی کهھ گناهه 

بهھ  فرززنداانش رراا با حل مسئلهھ . خداا)٢۲٠۰: ۵(ررووميیانن گرددددبيیشتر اازز تمامم گناهه بددرريیافت شدهه ددهھھھد تا فيیض 
چشم بهھ چيیزیی ند. ددرر نتيیجهھ مشاوورراانن نبايید ااجاززهه ددهھھھند تا متقاضيیانن ططبقاتی باالتر اازز هھھھميیشهھ می ررسا
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خشم اانسانن رراا . ااهھھھداافف ضعيیف پيیشرفت هھھھایی ضعيیفی رراا اايیجادد می کنند. خداا حتی کمتر اازز آآنن بدووززند
باعث ستايیش خودد می کند٬،  

 
٧۷۶مزمورر   
اانجامد٬، االف: بهھ يیقيین کهھ خشم بشر بهھ ستايیش تو می١۱٠۰  

 
اامکانن ”٬، آآنن ااست کهھ می گويید :ااززددووااجج بقدرریی خراابب شدهه کهھ تصورر دديیگریی کهھ بايید ددرر مقابل آآنن اايیستادد

ااگر ددرر تصورر قبلی ااميید کمی ووجودد ددااشت٬، ددرر اايین جا کالً ووجودد نداارردد. پس . “ووجودد ندااررددآآنن ددااددنن تغيیيیر 
دد ددرر خوااست مشاووررۀۀ مسيیحی رراا می کنند؟ چونن يیا ددااررند ااززددووااجشانن ااميیدیی نداارر چراا کسانی کهھ ااططميینانن

نبايید مشاوورر مسيیحی يیا آآنن رراا با ددررددسر کمتریی حضف کنند.  ٬،کنندتحمل می خوااهھھھند بداانند چگونهھ آآنن رراا 
هھھھيیچ يیک اازز اايین هھھھا رراا قبولل بداارردد. بجایی آآنن می گويید:  

خداا وو با ی ددهھھھد. شما تنهھا يیک اامکانی رراا دداارريید: تغيیيیر کنيید٬، بهھ ططريیق خيیر اايین اامکانی نيیست کهھ خداا م”
“.ستاازز ااوو ی کهھقدررت  

هھ وو ممکن ااست ااشاررهه بهھ آآيیاتی کمشاوورر بايید بهھ متقاضيیانن ااططميینانن بدهھھھد کهھ تغيیيیر اامکانن پذيیر هھھھست٬، 
کهھ  با آآننبنمايید. من هھھھمهھ رراا ددرر اايینجا بيیانن نخوااهھھھم کردد؛ هھھھر مشاوورریی  یی بر آآنهھا ااستواارر ااستيین ااميیدچن

 گناهه فجيیحکهھ ااميید ززيیاددیی بهھ کسانی کهھ مرتکب ند آآشنا هھھھست. وولی بگذاارريید يیکی ددووست دداارردد ااستفاددهه ک
شدهه ااند رراا نشانن کنم:  

 
۶ااوولل قرنتيیانن   

پرستانن٬،  عفتانن٬، بت اددشاهھھھی خداا نخوااهھھھند شد؟ فريیب نخورريید! بیدداانيید کهھ ظظالمانن ووااررثث پ آآيیا نمی :  ٩۹
-باززاانن  ززناکارراانن٬، هھھھمجنس چهھ فاعل وو چهھ مفعولل   

ووررززاانن٬، ميیگسارراانن٬، ناسزااگويیانن وو شيیّادداانن ووااررثث پاددشاهھھھی خداا نخوااهھھھند شد. ددززدداانن٬، ططمع :١۱٠۰  
ررووحح خداایی ما شستهھ بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین بودديید٬، ااّما ددرر نامم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط  :١۱١۱

اايید. شدهه٬، تقديیس گشتهھ وو پاررسا شمرددهه شدهه  
 

بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ ”یی رراا نشانن می ددهھھھد٬، وو با اايین ووجودد پولس ميیگويید٬، ززندگی شرمم آآوورراايین آآيیاتت 
قديیس گشتهھ وو پاررسا چنيین بودديید٬، ااّما ددرر نامم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط ررووحح خداایی ما شستهھ شدهه٬، ت

ااست٬، چهھ هھھھمجنس با آآنن ددررگيیر چهھ شخصی ااميید فرااوواانی هھھھست. با ووجودد هھھھر  يین آآيیهھ. ددرر اا“اايید شمرددهه شدهه
آآنچهھ بعضی هھھھا می گويیند مشاووررهه ددرر خصوصص  (هھھھمهھٴٔ  باززیی٬، ززنا٬، حرسس وو ططمع٬، ددززددیی٬، يیا ددااعم االخمریی
نن رراا پشت سر بگذاارردد٬، هھھھمانن گونهھ کهھ قرنتيیانن کرددند آآنهھا بی فايیدهه ااست)٬، خداا می گويید ااوو ميیتوااند آآ

ً توجهھ کنيید کهھ). “گذشتهھ چنيین بودديیدشما ددرر  بعضی اازز(”  ددرر گذشتهھ چنيین شما”خداا می گويید  ضمنا
ززناشوئی موجودد ددرر اايین بيیانيیهھ ااميید ززيیاددیی براایی تغريیباً هھھھمهھٴٔ مسائل  .نيیستيید٬، بهھ اايین معنی کهھ حالل “بودديید

ااست.   
ددرر چنيین “. مموولی من دديیگر ااحساسس نمی کنم ااوو رراا ددووست دداارر”مسئلهھ سومم بهھ اايین شکل مطرحح ميیشودد: 

رراا سی الززمم ااست ااحساسس خوبی ووجودد دداارردد. ااوولل آآنکهھ براایی ددووست ددااشتن ک حرفی ددوو فرضيیهھ ااشتباهه
براایی ااوو ددااشت٬، وو ددوومم آآنکهھ کارریی ددرر مقابل آآنن نمی تواانن کردد. هھھھر ددوو اايین فراايیض ااشتباهھھھند.  

ً ميیخوااهھھھد ر بگيیريیم. ااتوبهھ کرددهه رراا ددرر نظ ززنا نسبت بهھ گناههمثالل شوهھھھریی کهھ   ووضع تغيیيیر کندوو حقيیقتا
آآنن ززنن ددااررمم٬، وو برعکس هھھھيیچ ااحساسی نسبت بهھ  بهھمن هھھھنوزز ااحساسس خوبی ”کند کهھ  وولی ااعتراافف می

شما براایی ااوو چکارر می تواانيید بکنيید؟“. هھھھسرمم ندااررمم  
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ددرر جائی “. گذاارریی می کنيیدشما دداارريید ددرر جایی ااشتباهھھھی سرمايیهھ ”آآنچهھ ددرر اابتداا بايید بهھ ااوو گفت اايین ااست: 
٬، هھھھمهھ آآنچهھ بر ددرروونن شما ااست کهھ ددلل. منظورر اازز خوااهھھھد بوددنيیز ددلل شما  رر هھھھمانجاما هھھھست٬، ددکهھ گنج ش

وو ددرر نتيیجهھ شما بايید بهھ موضوعع رراا ددررکک نکند ااوو ممکن ااست شامل منافع وو ااحساساتت شما نيیز می باشد. 
آآنن اادداامهھ ددهھھھيید:   

  “آآيیا عکسی اازز آآنن ززنن ددرر ددست خودد دداارريید؟”
“بلهھ”  
“آآنن رراا بمن بدهھھھيید”  
“ااهھھھيید کردد؟با آآنن چکارر خو”  
کردداارریی خوااهھھھم ااندااخت. ااگر حقيیقتاً توبهھ کرددهه باشيید٬، ووااضح ااست٬، آآنن رراا خورردد کرددهه وو بهھ سطل آآشغالل ”
) خوااهھھھيید ددااشت. وو اايین قدمم شرووعع خوبی ااست. آآيیا کليید ددرربب خواانهھ ااوو رراا ٢۲٠۰: ٢۲۶(ااعمالل يیستهھ توبهھاش

“دداارريید؟  
“بلهھ”  
رراا رروویی پاکت ااشت وو شما آآددررسس آآنن ززنن پس آآنن رراا هھھھم بمن بدهھھھيید. من آآنن رراا ددرر پاکتی خوااهھھھم گذ”

“پست کند.بهھ آآنن ززنن حالل آآنن رراا بهھ هھھھمسرتانن خوااهھھھم دداادد تا آآنراا بنويیسيید.   
ما نسبت بهھ ااوو ززندهه بماند؟ آآيیا با ماشيین اازز جلویی خانهھ ا چيیز دديیگریی هھھھست کهھ باعث ميیشودد ااحساسس شآآيی”

.....“. ؟ يیا ااوو رردد ميیشويید  
ویی تمامم سرمايیهھ گذاارریی کهھ ددرر بانک بيیگانهھ ميیکند گرفتهھ شودد٬، وو وو بهھ اايین ططريیق بايید اادداامهھ يیابد. بايید جل

حسابب آآنن بستهھ گردددد.  
هھھھمچنيین بايید سرمايیهھ گذاارریی  ااوو٬، “ددرر بر کرددنن/ تن ددرر آآووررددنناازز ”وولی اايین کافی نيیست. بر ططبق ااصل 

اا رر آآنن هھھھاااوو بدهھھھد. ووقتی رراا ددرر هھھھمسرشش بکند. بهھ آآنن معنی کهھ بايید ووقت وو کوشش وو محبتش رراا بهھ  ززيیاددیی
 ٬، ططولل نخوااهھھھد کشيید کهھ ااحساسش نسبت بهھ ااوو نيیز تغيیيیر خوااهھھھد کردد٬، وو بطورر دداائم اانجامم دداادداازز قصد

. (ددلش آآنن جائی کهھ گنجش هھھھست خوااهھھھد بودد)  
خودد رراا نشانن “ نيیست مهھممسئلهھ آآنقدرر هھھھا ”تصورر دديیگریی بهھ شکل آآنچهھ يیک يیا هھھھر ددوو ططرفيین می گويیند 

گرفتهھ ااند. ااما مشاوورر  مسئلهھ رراا ددست کمی کنند وو اايین مسائل رراا ددررجهھ بندیی مبهھ عباررتت دديیگر می ددهھھھد. 
ت کم گرفتن کالمم خداا رراا بهھ يیاددشانن می ااندااززدد: بجایی ددس  

 
۵ررووميیانن   
نهھايیت اافزوونتر  حالل٬، شريیعت آآمد تا نافرمانی اافزوونن شودد؛ ااّما جايیی کهھ گناهه اافزوونن شد٬، فيیض بی: ٢۲٠۰

گردديید.  
 

ددرر جواابب مشاوورر “. هھ الززمم دداارريیم تعطيیالتت ااستتنهھا چيیزیی ک”تصورر غلط دديیگر آآنن ااست کهھ می گويید٬، 
می گويید:  

من شک نمی کنم کهھ ااحتيیاجج بهھ تعطيیالتت دداارريید٬، وولی تعطيیالتت مسئلهھ شما رراا حل نمی کند. بگذاارريید ااوولل ”
“خوشش بگذرراانيید.پس خوااهھھھيید تواانست ددرر تعطيیالتت مسئلهھ رراا حل کنيیم وو س  

سی کهھ بهھ خاططر فراارر اازز مسائل بهھ تعطيیالتت پناهه ووقتی کنهھا فراارر کردد. اازز آآبا مسائل بايید ررووبروو شد٬، نهھ 
. می بردد٬، يیا آآنن هھھھا رراا هھھھمرااهه خودد می بردد وو يیا موقع برگشت اازز تعطيیالتت ددووباررهه با آآنن هھھھا موااجهھ می شودد

گناهه  . ددرر بهھشت خداا مسئلهھ اایی ووجودد نداارردد.تشخيیص ددااددهه شوددگناهه مسئلهھ ن ااست کهھ آآنچهھ الززمم ااست اايی
توبهھ٬، آآشتی٬، وو اايیجادد يید اازز ططريیق کالمم خداا بهھ آآنن ررسيیدگی کردد. هھھھميیشهھ موضوعع جدیی می باشد وو با

                   با خداا وو يیکديیگر الززمم ااست. رراابطهھ جديید
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مسئلهھ با مروورر ززمانن اازز ”شوند آآنن ااست کهھ می گويید٬،  ططفرهه دديیگریی کهھ مشاوورراانن با آآنن ررووبروو مینوعع 
ااما معموالً حل خوااهھھھد شد.  م پوشیچشمسئلهھ با نن دداارردد کهھ بر آآچنيین برددااشتی فرضض  “.بيین می رروودد

اايیجادد شدهه ااند. ددااشتن  مسائل کمتر بهھ خوددیی خودد اازز بيین می ررووند٬، حتی آآنانی کهھ اازز ططريیق گناهه خوددمانن
چنيین اافکارریی خيیالل بافی ااست. نادديیدهه گرفتن مسائل ااجاززهه می ددهھھھد تا بزررگتر نيیز بشوند. ممکن ااست 

ً بهھ ااووجج خودد خوااهھھھند ررسيید. بهھتر آآنن ااست کهھ هھھھر بتواانيید آآنن هھھھا رراا براایی مدتی نادديیدهه بگيیريید٬،  وولی نهھايیتا
د.آآنن هھھھا اازز ططريیق کالمم خداا ررسيیدگی کنيیچهھ ززووددتر بهھ   

بهھ عباررتت دديیگر می گويیند٬، “. مسئلهھ اایی ووجودد نداارردد”گويید٬،اازز آآنن اايین ااست کهھ می  ییخيیالل بافی بزررگتر
تگو بوددهه اامم:اايین ااغفالل کرددنن خودد بيیش نيیست. من شخصاً شاهھھھد اايین گف “چهھ مسئلهھ اایی!”  

“.    ووددززندگی ززناشوئی ما دداارردد اازز بيین می رر”ززنن:   
“بهھ نظر من هھھھيیچ مسئلهھ اایی ووجودد نداارردد. ااوو هھھھمهھ چيیز رراا بزررگگ می کند”شوهھھھر:   

مشاوورریی کهھ با چنيین ووضعی ررووبو می شودد چهھ بايید بکند؟ ااوو بعنواانن مثالل چنيین حرفی رراا می ززند:  
ی رراا مسئلهھ مهھممسئلهھ شما ندااررمم٬، وولی ميیداانم کهھ خوبب من ددرر حالل حاظظر ااططالعع ززيیاددیی اازز ”مشاوورر: 
“دداارريید  

“چهھ مسئلهھ اایی؟”ززنن وو شوهھھھر:   
ااگر بر چنيین موضوعع مهھمی کهھ آآيیا ززندگی ززناشوئی شما دداارردد اازز بيین می رروودد يیا نهھ تواافق ”مشاوورر: 

“ديیگر رراا دداارريید. بهھتر ااست اازز هھھھميین جا شرووعع کنيیمااختاللل رروواابط با هھھھمنداارريید٬، شما مسئلهھ   
وو بسيیارر خطرناکک کهھ اامرووززهه براایی مسائل ززناشوئی ررووااجج يیافتهھ می گويید٬، “ مدررنن”٬، ررااهه حلی وو باالخرهه

ما تصميیم گرفتهھ اايیم بخاططر آآنکهھ بهھتر بتواانيیم ررااجع بهھ اايین موضوعع فکر کنيیم٬، براایی مدتی اازز هھھھم ددوورر ”
تغريیباً گرفتهھ٬، فراارر اازز مسئلهھ سرچشمهھ  باآآرراامشی ددررووقيین کهھ با اارراائهھ  ٬،کنندههاايین پيیشنهھادد بد بخت  “.شويیم

د:نقص می کن رراا ۵: ٧۷. عالووهه بر اايین ااوولل قرنتيیانن رراا اازز ميیانن می برددووااقعی هھھھميیشهھ ااميید   
 

٧۷ااوولل قرنتيیانن   
س يیکديیگر رراا محروومم نکنيید٬، مگر با ررضایی يیکديیگر وو براایی مدتی٬، تا ووقت خودد رراا ووقف ددعا کنيید. پ: ۵

خويیشتنداارریی ددرر ووسوسهھ ااندااززدد.سبب نا سپس بازز بهھ يیکديیگر بپيیونديید٬، مبادداا شيیطانن شما رراا بهھ  
 

متوجهھ می شوند کارر نخوااهھھھد کردد. مشاوورراانی کهھ چنيین پيیشنهھاددیی رراا می کنند (جداا شدنن) اازز هھھھم ددوورر شدنن 
دد. آآنن ددوو بايید با هھھھمديیگر هھھھمکارریی ددووباررهه بهھ هھھھم ووصل کرکرددنن اازز يیکديیگر  جدااددوو نفر رراا با  کهھ نميیتواانن

اا شدنن اازز هھھھم اانجامم ددهھھھند. نميیتواانند اايین کارر رراا با جد یکنند تا مسائلشانن رراا اازز ططريیق خداا حل کنند٬، وول
اا کهھ ددرر رراابطهھ با المم خدیی کنوشتم٬، هھھھر جا“ ٬، وو ااززددووااجج ددووباررههااززددووااجج٬، ططالقق”هھھھمانطورر کهھ ددرر کتابم 

جداائی ”زز فکر مدررنن ططالقق ااست. ططر ططريیقااستفاددهه شدهه٬، منظورر جداا شدنن اازز  “جداا” ااززددووااجج٬، اازز کلمهھٴٔ 
هھ قانونی وو غيیرهه٬، قدغاً داارردد٬، وو بطورریی کهھ ددرر آآيیهھ قبل دديیديیم٬، جداائی٬، چجائی ددرر کالمم خداا ن“ قانونی

  .می باشد ااعالمم شدهه
آآشنا  هھھھر يیکصحبت کرددهه اامم. با  من بطورر سريیع ررااجع بهھ تعدااددیی اازز خيیالل هھھھا وو ررااهه حل هھھھایی باططلشانن

شويید وو آآماددهه پاسخ بهھ آآنن هھھھا باشيید.   
 

تکليیف  
دگی بهھ هھھھر يیک٬، شاگرددیی نقش هھھھمسریی رراا باززیی کند کهھ براایی شناخت بيیشتر اازز اايین مسائل وو ططريیق ررسيی
ددهھھھد. شايید ددرر اايین ررااهه  ش مشاوورر رراا بعهھدهه گيیردد کهھ پاسخ میچنيین حرفهھائی رراا می ززند٬، وو شاگردد دديیگر نق

بدست آآوورريید.نيیز ططريیق جديید پاسخ بهھ اايین اافکارر ااشتباهه رراا   


