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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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هھھھمددشانزفصل   
مسائل منحصر بهھ نقش ززنن وو مردد ددرر ااززددووااجج  

بخش ااوولل: ززنانن  
 

ميیانن مسائلی بسيیارریی کهھ می تواانن ددرر اايین فصل بهھ ززبانن آآوورردد٬، بحث رراا محدوودد بهھ سهھ موضوعع خوااهھھھم 
کردد: يیارر تسليیم شدهه٬، رروواابط با فرززنداانن٬، وو تغيیيیر ررووحانی.  

 
يیارر تسليیم شدهه  

٬، مورردد بحث ززيیاددیی قراارر گرفتهھ ٣۳وو ااوولل پطرسس  ۵نن تسليیم کلمهھ اایی ااست کهھ بخاططر ااستفاددهه ددرر اافسسيیا
ااست. اايین آآيیاتت بطورر ووااضح می گويیند ززنانن بايید تسليیم شوهھھھرشانن باشند. ااما بطورریی کهھ معموالً ددرر ددرر 
مورردد کالمم خداا وو کلماتت ااستفاددهه شدهه ددرر آآنن رراايیج می باشد٬، اازز اايین کلمهھ بدوونن توجهھ بهھ معنی کهھ ددرر کتابب 

مقدسس دداارردد ااستفاددهه شدهه ااست.  
براایی آآنکهھ تسليیم رراا مطابق با کالمم خداا شرحح ددهھھھيیم٬، بايید توجهھ بهھ آآيیاتت مربوطط بهھ آآنن ددرر اايین ددوو فصل 

بنمائيیم:  
 

۵سيیانن اافس  
گونهھ کهھ تسليیم خدااووند هھھھستيید. اایی ززنانن٬، تسليیم شوهھھھراانن خودد باشيید٬، هھھھمانن :   ٢۲٢۲  
ددهھھھندۀۀ آآنن ااست.  نجاتتَسِر ززنن ااست٬، چنانن کهھ مسيیح نيیز َسِر کليیسا٬، بدنن خويیش٬، وو  ززيیراا شوهھھھر:    ٢۲٣۳  
گونهھ کهھ کليیسا تسليیم مسيیح ااست٬، ززنانن نيیز بايید ددرر هھھھر اامریی تسليیم شوهھھھراانن خودد باشند. پس هھھھمانن:    ٢۲۴  
وو ززنن بايید شوهھھھر خويیش رراا حرمت نهھد.بب: ٢۲٣۳  

 
٣۳ااوولل پطرسس   

سانن٬، شما اایی ززنانن٬، تسليیم شوهھھھراانن خودد باشيید تا چنانچهھ اازز اايیشانن برخی بهھ کالمم اايیمانن  بهھ هھھھميین: ١۱
آآنکهھ سخنی بر ززبانن آآوورريید٬، ددرر ااثر ررفتارر شما جذبب شوند٬، ااشتهھ باشند٬، بیند  
ززيیراا ززندگی پاکک وو خدااترسانۀ شما رراا مشاهھھھدهه خوااهھھھند کردد.: ٢۲  
هھھھایی فاخر٬، ززيیبايیی شما نهھ ددرر آآرراايیش ظظاهھھھریی٬، هھھھمچونن گيیسواانن بافتهھ وو جوااهھھھرااتت وو جامهھ: ٣۳  
پژمرددنِی ررووحی ماليیم وو آآرراامم ااست٬، کهھ ددرر نظر بلکهھ ددرر آآنن اانسانن باططنی باشد کهھ آآررااستهھ بهھ ززيیبايیِی نا: ۴

خداا بس گراانبهھاست.  
آآررااستند. آآنانن تسليیم  گونهھ می ززيیراا ززنانن مقّدسِس ااعصارر گذشتهھ کهھ بر خداا ااميید ددااشتند٬، خودد رراا بديین: ۵

شوهھھھراانن خودد بوددند٬،  
اشيید وو هھھھيیچ کردداارر ب  خوااند. شما نيیز ااگر نيیک چنانکهھ سارراا مطيیع اابرااهھھھيیم بودد وو ااوو رراا سروورر خودد می: ۶

ترسس بهھ ددلل ررااهه ندهھھھيید٬، فرززنداانن ااوو خوااهھھھيید بودد.  
 

ددرر اايین آآيیاتت تمامم ضرووررتت هھھھایی مربوطط بهھ تسلم شدنن ززنانن بهھ شوهھھھرشانن رراا مشاهھھھدهه می کنيیم. ووقتی تمامم 
.ااططاعتوو  ااحترااممآآيیاتت رراا مورردد توجهھ قراارر بدهھھھيید خوااهھھھيید دديید کهھ تسليیم شامل ددوو قسمت می باشد:   

ليیم ززنن بهھ شوهھھھرشش رراا مطابق کالمم خداا برددااشت می کنند٬، فايیدهه اایی نداارردد بخاططر آآنکهھ ااشخاصص کمی تس
“ تسليیم ” اايین ااست کهھ نمی ددااند ززنن کهھ مشاوورر ززنن رراا ددستورر بدهھھھد کهھ تسليیم شوهھھھرشش گردددد. اابتداا مسئلهھٴٔ 

يیعنی چهھ. شما بايید بتواانيید آآنن رراا بهھ ااوو شرحح ددهھھھيید. عالووهه بر اايین٬، بايید بتواانيید بهھ ااعترااضض هھھھایی ااوو پاسخ 
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هھھھيید وو سؤتفاهھھھماتت رراا اازز ميیانن بر دداارريید. ددرر غيیر اايینصوررتت٬، ااوو يیا مجابب نخوااهھھھد شد٬، وو يیا اازز رروویی بی دد
ميیلی ااجابتی کهھ مطابق با کالمم خداا نيیست رراا بهھ ددلل خوااهھھھد سپردد.  

 
 

ااحتراامم  
ً مست وو خُمارر ااست ااحتراامم بگذااررمم؟” معترضض دديیگریی می “. من چطورر می تواانم بهھ مرددیی کهھ دداائما

اايین هھھھا سؤااالتت “ مرددیی کهھ فرززنداانش رراا کتک می ززند وو هھھھمسرشش رراا نادديیدهه می گيیردد؟بلهھ٬، وو ”گويید٬، 
مشرووعع وو مهھمی ااست کهھ مشاوورر ااززددووااجج بايید تواانائی جواابب بهھ آآنن هھھھا رراا ددااشتهھ باشد. چگونهھ ززنی می 
توااند بهھ شوهھھھریی کهھ نجاتت نيیافتهھ وو ززندگی گناهه آآلوددیی رراا ددنبالل کرددهه ااحتراامم بگذاارردد؟ بطورریی کهھ می 

مم اايیمانن چنانچهھ اازز اايیشانن برخی بهھ کال(”٬، پولس اانتظارر دداارردد ززنانن تسليیم شوهھھھراانن بی اايیمانشانن باشند بيینيیم
می توااند چنيین کارریی رراا بکند؟ ززنن خواانهھ ددااررچگونهھ “). ندااشتهھ باشند  

ززنن مسيیحی حتی تواانائی ااحتراامم گذااشتن بهھ شوهھھھر ناهھھھنجارر وو اازز خداا بی خبر رراا دداارردد٬، نهھ بخاططر قدررتی 
هھھھریی دداارردد٬، بلکهھ بخاططر نقش مقتدرریی کهھ بهھ ااوو محولل شدهه ااست.کهھ چنيین شو  

يیک ددقيیقهھ صبر کنيید. ”ووقتی پليیس ررااهه شما رراا بخاططر سرعت ززيیادد توقيیف می کند با ااعتراازز نمی گوئيید٬، 
“. من قبل اازز آآنکهھ اايین جريیمهھ رراا بپرددااززمم ااحتيیاجج ددااررمم مقداارریی ااططالعاتت شخصی اازز شما ددااشتهھ باشم

ضض بهھ ضررر شما تمامم خوااهھھھد شد. ااقتداارر ااوو رربطی بهھ شخصيیت٬، عقايید٬، وو يیا خوبب می دداانيید اايین ااعتراا
ررفتارر ااوو نداارردد. اايین ااقتداارر اازز جانب ددوولتی کهھ ااوو نمايیندههٴٔ آآنن ااست٬، بهھ ااوو ددااددهه شدهه ااست. شما تسليیم ااوو می 

شويید چونن خداا بهھ شما ددستورر ددااددهه تسليیم تمامم مقاماتت ددوولتی بشويید.  
ااددهه شدهه تسليیم شوهھھھراانشانن باشند٬، نهھ بخاططر قدررتی کهھ ددرر ووجودد خودد هھھھميینطورر بهھ ززنانن مسيیحی ددستورر دد

ددااررند٬، بلکهھ بخاططر ااقتداارریی کهھ خداا بعنواانن سر خواانوااددهه بهھ آآنن هھھھا ددااددهه ااست. رربطی بهھ ااقتداارر شخصی کهھ 
ممکن ااست بر ددرروونن خودد ددااشتهھ باشند نداارردد٬، بلکهھ ااقتداارریی ااست کهھ اازز خاررجج بهھ آآنن هھھھا محولل شدهه ااست. 

اانن ااقتداارر خودد رراا اازز خداا ددرريیافتهھ کرددهه ااند٬، ووقتی ززنانن ااحتراامم بهھ شوهھھھراانشانن می گذااررند٬، وو چونن شوهھھھر
بهھ خداا ااست کهھ ااحتراامم می گذااررند. وو بهھ عکس٬، ااگر بی ااحتراامی بهھ شوهھھھراانشانن بکنند٬، بی ااحتراامی بهھ 

خداا کرددهه ااند.  
ی باشند ررووشن اايین موضوعع هھھھا بايید براایی ززنانی کهھ ددرر خصوصص ااحتراامم بهھ شوهھھھراانشانن موعترضض م

شودد. نقش ززنن خانهھ دداارر مسيیحی با آآنچهھ ددرر ددنيیا ررووااجج دداارردد کامالً متفاووتت ااست. صحبت وو ررفتارر ززنن 
مسيیحی با شوهھھھرشش بايید مستند بر ااحتراامم بهھ خداا وو عطایی ااقتداارریی کهھ بهھ شوهھھھرشش ددااددهه باشد. بهھ هھھھميین 

خداا ددااشتهھ باشند(ااوولل  اانن می گويید ررووحی ماليیم وو آآرراامم ددرر نظرززنن خانهھ ددااررخاططر ااست کهھ پولس بهھ 
). ٢۲۶: ٣۳پطرسس   

 
 

ااططاعت  
ااحتراامم رراا قبولل ددااررمم٬، وولی ااططاعت چيیز دديیگریی ااست. من ددووست ندااررمم شوهھھھرمم بهھ من ”می گويید ززنن 

ااططاعت رراا چگونهھ می تواانيیم معنی کنيیم؟ پطرسس آآنن رراا بطورر ووااضح گفتهھ٬، اايین نيیز قسمتی “. ددستورر بدهھھھد
.“خوااند بودد وو ااوو رراا سروورر خودد می چنانکهھ سارراا مطيیع اابرااهھھھيیم”اازز تسليیم ااست:   

گفتهھ ااست. وولی االبتهھ  ٢۲۴: ۵آآيیا ززنن بايید ددرر هھھھمهھٴٔ چيیز اازز شوهھھھرشش ااططاعت کند؟ بلهھ٬، بطورریی کهھ اافسسيیانن 
محدوودد بهھ موااررددیی کهھ خداا ااقتداارر آآنن رراا بهھ شوهھھھر ددااددهه. ااقتداارریی کهھ خداا بهھ کليیسا٬، محل کسب وو کارر٬، 

باشند. محدووددههٴٔ آآنن بستگی بهھ ااقتداارر ااهھھھدااء شدهه می باشد.  می محدووددییددوولت٬، وو خانهھ ددااددهه٬، هھھھر يیک ااقتداارر 
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ااقتداارر ووظظع کرددنن کالمم خداا تنهھا بهھ کليیسا ددااددهه شدهه٬، وو ددوولت چنيین ااقتداارریی رراا نداارردد. ووقتی ددوولت حق بهھ 
کليیسا نداادد ددرر نامم عيیسی مسيیح ووضع کند٬، ررسوالنن با ااعترااضض گفتند:  

 
۵ااعمالل   
خداا رراا بايید بيیش اازز اانسانن ااططاعت کردد«پِطُرسس وو ررسوالنن دديیگر پاسخ ددااددند: : ٢۲٩۹  

 
حق اانتخابشانن ميیانن ددوو مرجع ااقتداارر وو معتبر خداا٬، وولی مقايیر با هھھھم نبودد. ميیبيینيیم کهھ ررسوالنن معتقد بوددند 

بودد). هھھھمچنيین “ اانسانی”ددوولت پا فرااتر اازز ااقتداارریی کهھ خداا بهھ آآنن ددااددهه بودد گذااشتهھ ااست(ااقتداارر ااستفاددهه شدهه 
ً کليیسا يیا خانهھ نيیز حق بدست ١۱٣۳تداارر شمشيیر ددااددهه شدهه ااست (ررووميیانن بهھ ددوولت ااست کهھ تنهھا ااق ). نتيیجتا

گرفتن شمشيیر رراا نداارردد. اايین حق ددوولت ااست. ززنن نيیز بايید اازز شوهھھھرشش ااططاعت کند٬، بر حسب حقی کهھ بهھ 
. قلمروو محدوودديیت بر حسب آآنچهھ ددرر کالمم گفتهھ شدهه می باشد. خداا حق شوهھھھر محدوودد ااما نهھ ناااوو ددااددهه شدهه٬، 

نيیز محدوودد کرددهه بخاططر آآنکهھ گناهه رراا هھھھيیچگاهه مشرووطط نکرددهه ااست. عقيیدههٴٔ آآنکهھ ززنن بايید اازز شوهھھھرشش رراا 
ااططاعت کند حتی ااگر فرمانن بهھ گناهه کرددنن رراا بدهھھھد ددرر کتابب مقدسس بی گانهھ ااست. نتيیجتاً ااگر شوهھھھریی بهھ 

ناعع کند٬، وو بگويید٬، ززنش اامر کند کهھ هھھھمرااهه ااوو بهھ جلسهھً معاووضهھ ززنن وو شوهھھھر بروودد٬، ااوو بايید با ااحتراامم اامت
خوااهھھھش می کنم اازز من نخوااهه گناهه کنم٬، خداا بمن فرمانن ددااددهه ززنا نکنم. حق چنيین اامریی رراا بهھ شما نيیز ”

کردداارر باشيید وو هھھھيیچ ترسس بهھ ددلل ررااهه   نيیک ”بايید اازز سارراا تقليید کرددهه ززنن توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ “. ندااددهه
اهه آآلودد شودد٬، وو عالووهه بر اايین٬، بهھ خاططر پافشارریی ززنن نبايید بهھ ددليیل فشارر هھھھایی ووااررددهه تسليیم کارر گن“. ندهھھھيید

اانجامم آآنچهھ ددررست ااست بترسد. ددليیل آآنکهھ ددرر آآيیهھٴٔ مورردد نظر اازز ززنن خوااستهھ شدهه اازز تهھديید نترسد اايین ااست 
کهھ ااططاعت اازز خداا هھھھميیشهھ بدوونن ددررددسر نيیست.   

موالً متمرکز االبتهھ ااکثر مسائل مربوطط بهھ تسليیم ززنن بهھ شوهھھھرشش رربطی بهھ محدوودديیت حق شوهھھھر نداارردد. مع
بر عجلهھ کرددنن (مثالً بخاططر آآنکهھ دديیر شدهه) وو ترجيیح ددااددنن ااست (من فکر می کنم اايین بهھتر ااست)٬، کهھ 
کامالً ددرر محدووددههٴٔ حق شوهھھھر می باشد. ددرر اايین خصوصص ززنن بايید مايیل بهھ ااططاعت باشد٬، حتی ااگر خوشش 

ً ززنن بايید قبولل ددااشتهھ باشد نمی آآيید. ااگر سؤاالل يیا اابهھامی هھھھست٬، بايید با شوهھھھرشش مشوررتت کند٬، وولی نهھا يیتا
ً فرضض بر آآنن ددااشتهھ باشد کهھ شوهھھھرشش اانتخابب  کهھ حق تصميیم نهھائی هھھھميیشهھ با شوهھھھر ااست وو نتيیجتا

صحيیحی رراا خوااهھھھد کردد.   
ووقتی با ززنی کهھ مشکل ااططاعت اازز شوهھھھرشش رراا دداارردد مشاووررهه می کنيید٬، اايین خصوصيیاتت وو محدوودديیت هھھھا 

دديیگریی ددرر خصوصص ااططاعت ووجودد دداارردد کهھ ددرر فصل بعد٬، رراا ددرر نظر ددااشتهھ باشيید. االبتهھ موضوعع هھھھایی 
ددرر رراابطهھ با شوهھھھریی کهھ سر خانهھ ااست صحبت خوااهھھھم کردد. حالل بپرددااززيیم بهھ موضوعع ززنی کهھ يیارر 

شوهھھھرشش می باشد.  
 
 

ززنی کهھ يیارر شوهھھھرشش ااست  
بيیانن شدهه٬، شخص دداانا وو با  )١۱(٣۳١۱نيیست. بهھ هھھھيیچ عنواانن. ززنن اايیدهه آآلی کهھ ددرر اامثالل  کنيیزززنن خانهھ دداارر 

کرددهه  ٣۳١۱صحبت بيیشتریی ررااجع بهھ اامثالل  )٢۲(“ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی”معرفتی ااست (من ددرر کتابب 
اامم). بطورریی کهھ ددرر آآنن ميیبيینيیم ااططاعت ززنن خواانهھ دداارر چشم وو گوشش بستهھ نيیست. ااوو فکرشش رراا بکارر می 

اامم بگويید٬، بردد٬، نظرشش رراا براایی خيیريیت خانوااددهه می گويید. ااوو بايید نظر هھھھايیش رراا بهھ ررااهھھھتی هھھھمرااهه با ااحتر
وو شوهھھھرشش نيیز بايید آآنن هھھھا رراا مورردد توجهھ کامل خودد قراارر بدهھھھد (چونن براایی خيیريیت ااوو وو خانوااددههٴٔ ااوو 

محسوبب می شودد). ااوو براایی شوهھھھرشش يیارر کمک ررسانن می باشد. ددرر پيیداايیش می خواانيیم:  
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٢۲پيیداايیش   
»اززمم.س نيیکو نيیست کهھ آآددمم تنهھا باشد٬، پس يیاوورریی مناسب براایی ااوو می«يیهھوهه خداا فرمودد: : ١۱٨۸  

 
بودد. توجهھ ددااشتهھ “ يیاوورریی مناسب براایی ااوو”براایی تنهھائی مردد (جسمی وو فکریی)٬، ززنن يیارر کاملی ااست؛ ااوو 

باشيید کهھ يیارر براایی شوهھھھر محدوودد بهھ آآشپزیی وو شست وو شویی نيیست. آآيیهھ مورردد نظر هھھھيیچ محدوودديیتی رراا 
کند عامل يیارر شوهھھھرشش باشد. کمکی کهھ می  هھھھمهھ چيیزبراایی کمک ررسانی نگذااشتهھ ااست. ززنن بايید ددرر 

خوبب ”رراا می تواانيیم اايین گونهھ بيیانن کنيیم٬،  ١۱٨۸: ٢۲ااووست. بهھ عباررتی دديیگر پيیداايیش “ يیاوورریی”ضروورریی 
شرحح ددااددهه شدهه اايین  ٣۳١۱شاخص عمدههٴٔ ززنن اايیدهه آآلی کهھ ددرر اامثالل “. نيیست شوهھھھر بهھ تنهھائی تصميیم بگيیردد

بهھ شوهھھھرشش کمک می کند. بهھ هھھھميین خاططر ااست کهھ: ظظهھھھمهھ لحاااست کهھ اازز   
 

٣۳١۱اامثالل   
نشيیند. وو با مشايیخ وواليیت می ٬،شناسند هھھھایی شهھر می شوهھھھرشش رراا ددرر ددررووااززهه: ٢۲٣۳  

 
ووقتی ززنن متوجهھ ميیشودد کهھ نظر شوهھھھرشش صحيیح نيیست٬، بايید بهھ ااوو کمک کند ددليیل آآنن رراا بشناسد. ااگر 
ززندگی ااوو ددرر مسيیر ددررستی نيیست٬، بهھ ااوو کمک کند تا بهھ ررااهه خداا برگردددد. ااگر بخاططر تصميیمی کهھ بايید 

دهه ااست٬، بايید بهھتريین ددالئل خودد رراا اارراائهھ کند تا تصميیم گرفتن براايیش آآسانن شودد. کمکی کهھ بگيیردد گيیج ش
 هھھھمکارریینيیازز بهھ  تسليیمبا ااحتراامم اارراائهھ شودد٬، هھھھيیچ ووقت تضادّدیی با تسليیم نداارردد. آآنن بهھ اايین خاططر ااست کهھ 

٬، حتی ززمانی کهھ دداارردد. وو اايین ااست کهھ بايید اانجامم ددهھھھد٬، هھھھميیشهھ تواامم با ررووحيیهھٴٔ ااحتراامم وو تمايیل بهھ ااططاعت
مواافق نيیست. هھھھمانن گونهھ کهھ بدنی شامل ددوو سر رراا هھھھيیوال می شناسيیم٬، خانهھ نيیز بايید تنهھا يیک سر ددااشتهھ 

باشد.  
بطورریی کهھ نقش ززنن خانهھ دداارر شامل کمک کرددنن ددرر تمامم مواارردد خانهھ می باشد٬، عدمم ااجراایی آآنن  نيیز 

واانن ززنی رراا مجسم کردد کهھ بجایی باعث اايیجادد کشمکش هھھھایی شديیدیی ددرر ززندگی ززناشوئی خوااهھھھد شد. می ت
آآنکهھ ططرفف شوهھھھرشش رراا بگيیردد٬، ددرر ررااهه جانب دداارریی با ااوو تالشش کند٬، بهھ ااوو ددرر هھھھمهھ چيیز کمک کند٬، اايیدهه 
بهھ ااوو بدهھھھد٬، ددرر مسيیریی کهھ حدفف مشترکی رراا دداارردد کارر کند٬، ززنن خالفف آآنن رراا اانجامم ددهھھھد. ززنانن بسيیارریی 

انعی براایی ااوو باشند. ززنن ددرر خصوصص تربيیت هھھھستند کهھ با بی ززاارریی بوددنن اازز شوهھھھرشانن٬، سعی می کنند م
فرززنداانن با شوهھھھرشش مخالفت می کند٬، ددرر ااجراایی برنامهھ هھھھائی کهھ دداارردد کارر شکنی می کند٬، ددرر اابراازز 
عقايید خودد ممانعت می کند٬، وو پس اازز آآنکهھ کارر خراابب شد اازز ااوو خوررددهه می گيیردد. بجایی ططرفداارریی اازز 

ااوو٬، ززنگی ززناشوئی رراا صحنهھٴٔ جنگ می کند.  
ن کمک يیا حتی مخالفتی کهھ ممکن ااست شوهھھھریی ددرريیافت کند اازز جانب ززنش می باشد. اازز آآنن بزررگتريی

جائی کهھ مخالفت با ااقتداارر خداا گناهه ااست٬، مشاوورراانن ااززددووااجج کليیسا بايید با ططرقی کهھ ززنن با نقش ررهھھھبر 
بايید  خانهھ کهھ خداا بهھ شوهھھھر ددااددهه مخالفت می کنند آآشنا باشند. ووقتی با چنيین خراابب کارریی هھھھا موااجهھ شدند

جانب توبهھ رراا بگيیرند وو سپس ززنن رراا ددرر ررااهه وو ررووشش هھھھایی يیارر مواافق تربيیت کنند. توبهھ اازز يیارر مواافق 
تن ددرر اازز ”نبوددنن کافی نيیست؛ آآنن هھھھا رراا بايید ددرر اانجامم نقش يیارر مواافق کاررآآموززیی دداادد. توبهھ نهھ تنهھا اازز 

شتر مشاوورراانن نادديیدهه می نيیز می باشد. اايین ااقداامم ددوومم رراا بيی“ ددرر بر کرددنن” ااست٬، بلکهھ شامل“ آآووررددنن
گيیرند.  

 
رروواابط با فرززنداانن  

ددرر اايینجا می خوااهھھھم بهھ آآنچهھ قبالً گفتهھ بوددمم تأکيید کنم٬، کهھ ووقتی ززنن خانهھ دداارریی رراابطهھ ااشش رراا با شوهھھھرشش 
ضعيیف می کند٬، توجهھی کهھ بايید بهھ شوهھھھرشش بکند رراا بهھ جانب فرززنداانش منتقل می ساززدد٬، خصوصاً 
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٬، وو ووقت بيیشتریی اازز شوهھھھراانن صرفف فرززنداانن می کنند٬، تعجب پسراانش. چونن ززنانن مرددمم دداارر هھھھستند
نداارردد کهھ ووقتی مصلحت خودد رراا ددرر جایی دديیگریی ميیبيیند٬، معموالً بر فرززنداانن منتقل می شودد. هھھھر گاهه ززنی 
يیاوورریی خودد رراا اازز شوهھھھر بهھ فرززنداانن منتقل می کند٬، رراابطهھ ااشش با شوهھھھر خراابتر می شودد. ططولل نخوااهھھھد 

داانن نيیز خراابب گردددد. ووقتی موقع بيیروونن ررفتن اازز خانهھ وو شايید ااززددووااجج فراا می کشيید کهھ رراابطهھ ااشش با فرززن
ررسد٬، ماددررشش سعی خوااهھھھد کردد ااوو رراا نزدديیک خودد نگاهه دداارردد يیا ددرر ااززددووااجش کارر شکنی کند. عالووهه بر 

اايین٬، ووقتی موفق شد پسرشش رراا اازز ززنش جداا ساززدد٬، محبتش هھھھمانن لحظهھ بهھ فرززندشش بر نمی گردددد.  
 
 

تغيیيیر ررووحانی  
يید شوهھھھراانن وو مشاوورراانن رراا يیادد آآوورر کنم کهھ ززنانن هھھھر ماهه قاعدهه وو تغيیيیرااتت ددرر ززندگی خودد رراا ددااررند. با

بخاططر تغيیيیرااتت هھھھُرمونی وو عواامل ططبيیعی دديیگر٬، کهھ اايین ددووررهه رراا سخت می کند٬، ززنانن با ووسوسهھ هھھھائی 
ااخالقق وو يیا ددچارر ررووبروو می شوند کهھ مردداانن نمی شوند. االبتهھ ززنانن مجبورر نيیستند بخاططر اايین فشارر هھھھا٬، بد 

اافسرددگگ می شوند.  
 

خالصهھٴٔ مطالب  
بدوونن آآنکهھ صحبت اازز يیکايیک اامکاناتی کهھ هھھھر مورردد مختلف ممکن ااست ددااشتهھ باشد٬، ااصولل ااساسی نقش 
ززنن ددرر ززندگی ززناشوئی رراا برررسی کرددهه اامم. مشاوورراانی کهھ برددااشت کاملی اازز اايین ااصولل ددااررند٬، خوااهھھھند 

پيیش می آآيیند٬، رربط بدهھھھند. تواانست آآنن هھھھا رراا بهھ مواارردد بخصوصی کهھ   
 
 

تکليیف  
 

سؤااالتت ززيیر رراا ددرر رراابطهھ با کالمم خداا جواابب ددهھھھيید:  
 

. شوهھھھر بی اايیمانی بهھ ززنش می گويید دديیگر هھھھيیچ ووقت نبايید بهھ کليیسا بروودد. شما چگونهھ با ااوو مشاءررهه می ١۱
کنيید؟  

خوااهھھھد ددااشت. . ززنی می ددااند تصميیمی کهھ شوهھھھرشش گرفتهھ ااشتباهه ااست وو سر اانجامم فجيیعی بر خانوااددهه ٢۲
شما بهھ ااوو می گوئيید چهھ کند؟  

خداا مراا ”. شوهھھھریی ااجاززهه بهھ ززنش نمی ددهھھھد نظرشش رراا بگويید٬، حتی ددرر حالت فرووتنی. ااوو می گويید٬، ٣۳
شما ددرر اايین “. سر اايین خانوااددهه کرددهه؛ کارر تو اايین نيیست کهھ نظرتت رراا بگوئی٬، بلکهھ مطيیع من باشی

مورردد چهھ خوااهھھھيید گفت؟  
خودد ممانعت می کند٬، وو چونن تصميیماتت ززنن ااوو حکيیمانهھ ااست٬، تمامم . شوهھھھریی اازز ووظظيیفهھٴٔ ررهھھھبریی ۴

مسئوليیت آآنن رراا بر گرددنن ااوو قراارر می ددهھھھد. آآيیا نصيیحت شما اايین ااست کهھ آآنن رراا قبولل کند؟  
 

شانزددهھھھمفهھرست ززيیرنويیس هھھھایی فصل   
رراا می تواانيید ددرر قسمت جزووااتت پيیداا کنيید. ٣۳١۱) کپی اامثالل ١۱(  
بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ شدهه وو آآنن رراا می تواانيید ددرر هھھھميین ووبب  “ززندگی ددرر خانوااددههٴٔ مسيیحی”) کتابب ٢۲(

سايیت مشاهھھھدهه کنيید.  


