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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4  
 

هھھھمدهھھھففصل   
ااززددووااجج مسائل منحصر بهھ نقش ززنن وو مردد ددرر  

بخش ددوومم: شوهھھھراانن  
 
 

پس اازز برررسی نقش ززنن ددرر ززندگی ززناشوئی٬، حالل می پرددااززيیم بهھ نقش شوهھھھر:  
 

۵اافسسيیانن   
گونهھ کهھ مسيیح نيیز کليیسا رراا محبت کردد وو جانن خويیش رراا  اایی شوهھھھراانن٬، ززنانن خودد رراا محبت کنيید٬، آآنن: ٢۲۵

فداایی آآنن نمودد٬،  
ططاهھھھر ساختهھ٬، تقديیس نمايید٬، گونهھ کليیسا رراا تا آآنن رراا بهھ آآبِب کالمم بشويید وو اايین: ٢۲۶  
وو کليیسايیی ددررخشانن رراا نزدد خودد حاضر ساززدد کهھ هھھھيیچ لک وو چيین وو نقصی دديیگر ندااشتهھ٬، بلکهھ : ٢۲٧۷

عيیب باشد. مقّدسس وو بی  
سانن٬، شوهھھھراانن بايید هھھھمسراانن خودد رراا هھھھمچونن بدنن خويیش محبت کنند. آآنن کهھ ززنن خودد رراا  بهھ هھھھميین: ٢۲٨۸

نمايید. کند٬، خويیشتن رراا محبت می محبت می  
کند٬،  ددهھھھد وو اازز آآنن نگاهھھھداارریی می ززيیراا هھھھرگز کسی اازز بدنن خودد نفرتت نداارردد٬، بلکهھ بهھ آآنن خوررااکک می :٢۲٩۹

نمايید  هھھھمچنانکهھ مسيیح نيیز اازز کليیسا مرااقبت می  
ززيیراا ااعضایی بدنن ااوويیيیم.: ٣۳٠۰  
رروو مردد٬، پدرر وو ماددرر خودد رراا ترکک گفتهھ٬، بهھ ززنن خويیش خوااهھھھد پيیوست٬، وو آآنن ددوو يیک تن  اازز اايین«: ٣۳١۱

»خوااهھھھند شد.  
-اايین رراازز٬، بس عظيیم ااست : ٣۳٢۲ گويیم. ااّما من ددررباررۀۀ مسيیح وو کليیسا سخن می   
بارریی٬، هھھھر يیک اازز شما نيیز بايید ززنن خودد رراا هھھھمچونن خويیشتن محبت کند٬، وو ززنن بايید شوهھھھر خويیش رراا : ٣۳٣۳

حرمت نهھد.  
 

١۱اافسسيیانن   
باشد٬،هھھھمهھ چيیز  وو هھھھمهھ چيیز رراا ززيیر قدمهھایی ااوو نهھادد٬، وو مقررر فرمودد کهھ ااوو براایی کليیسا َسرِ : ٢۲٢۲  

 
٣۳ااوولل پطرسس   

سانن٬، شما نيیز اایی شوهھھھراانن٬، ددرر ززندگی با هھھھمسراانتانن بامالحظهھ باشيید وو با آآنانن چونن جنس  بهھ هھھھميین: ٧۷
ظظريیفتر با ااحتراامم ررفتارر کنيید٬، چراا کهھ هھھھمپایی شما ووااررثث هھھھديیۀ سخاووتمنداانۀ حيیاتند٬، مبادداا ددعاهھھھايیتانن  

مستجابب نشودد.  
 

مربوطط بهھ نقش مردد ددرر ززندگی ززناشوئی هھھھستند. ددرر کهھ آآيیاتی می باشند ااصلی  آآيیاتت ذذکر شدهه٬، سهھ قسمت
ووجودد ددااررند. ماليیمتوو  ررهھھھبریی با محبتاايین آآيیاتت مشاهھھھدهه خوااهھھھيید کردد کهھ ددوو عنصر ااصلی   
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با محبت ررهھھھبر  
 

محبت  
. ااما ددرر ططولل پنج آآيیهھ )١۱(“شوهھھھراانتانن رراا محبت کنيید”ددرر هھھھيیچ جائی اازز کالمم خداا بهھ ززنانن فرمانن ددااددهه نشدهه 

ووااضح  نشانن محبت کنند.شوهھھھراانن فرمانن ددااددهه شدهه کهھ بهھ ززنا بارر بهھ سيیانن می بيینيیم چهھاررفصل پنجم اافس
ااست کهھ محبت کارر شوهھھھر ااست نهھ ززنن. شوهھھھر ااست کهھ بايید محبت رراا آآغازز نمايید٬، بهھ آآنن اادداامهھ ددهھھھد٬، وو 

.اايین مسئوليیتی ااست کهھ بر ددووشش شوهھھھر ااست د.ررشد کن الشش کند کهھ ددرر ززندگی ززناشوئی ااووت  
با اايین موضوعع ندااررند٬، مشاوورراانن بايید مردداانن رراا با اايین شناختی حتی يیک ددررصد اازز شوهھھھراانن نظر بهھ آآنکهھ 

ررفتهھ٬، مشاوورریی  می گويید محبت اازز ززندااگی ززناشوئی ااوو مسئوليیتی کهھ ددااررند آآشنا ساززند. ووقتی شوهھھھریی
شما رااصلی محترمم٬، ااگر اايین حقيیقت باشد٬، مقصآآقایی ”کهھ پايیبند کالمم خداا ااست بهھ ااوو خوااهھھھد گفت٬، 

بهھ ززنانن وو فرززنداانن می باشد. يیحيیانن فکر می کنند محبت چيیزیی ااست کهھ مربوطط بسيیارریی اازز مس “.هھھھستيید
مشاوورر بايید نشانن ددهھھھد کهھ بر ططبق کالمم خداا آآنن عکس ووااقعيیت ااست. می شناسند. آآنن رراا بگونهھٴٔ ززنن صفت 
ً هھھھمانن قدرر مردداانهھ ااست کهھ مسيیح جانش رراا ب ددااددننمحبت ططبق کالمم خداا  ر رروویی صليیب ااست٬، وو نتيیجتا

. دداادد  
چراا من ”ظارر ددااشت شوهھھھراانن بپرسند ٬، وو بايید اانتااست کامالً تاززههاالبتهھ بايید قبولل ددااشت کهھ اايین موررددیی 

بق کالمم چونن رراابطهھٴٔ ززناشوئی بر طط”مشاوورر مسيیحی بايید آآماددهه باشد بگويید٬، “ مسئولل محبت می باشم؟
نهھ نبودد کهھ ددرر اابتداا کليیسا بهھ عيیسی آآنگو“. کهھ مسيیح نيیز کليیسا رراا محبت کرددخداا بگونهھ اایی بايید باشد 

گناهه کارراانی ضعيیف بودديیم٬، مسيیح محبت کردد؛ ااوو خودد آآنن رراا آآغازز نمودد٬، بخاططر آآنکهھ ددرر ززمانی کهھ ما 
حتی ددشمن بودديیم (چيیزیی ددرر ما نبودد کهھ باعث ستايیش ااوو گردددد)٬، ااوو محبت خودد رراا بهھ ما اارراائهھ دداادد.   

 
۴ااوولل يیوحنا   

ت ما رراا محبت کردد.کنيیم ززيیراا ااوو نخس ما محبت می: ١۱٩۹  
 

شوند وو متعهھد بهھ تا ززمانی کهھ شوهھھھراانن با اايین حقيیقت قانع ن“. ااوو نخست ما رراا محبت کردد”توجهھ کنيید٬، 
المش نشانن ددااددهه ااجراا نخوااهھھھند اانجامم آآنن نباشند٬، هھھھيیچ ووقت نقش ررهھھھبریی خانهھ رراا٬، آآنطورر کهھ خداا ددرر ک

رراا ااجراا  ررهھھھبریی با محبتگيیرند٬، بلکهھ  دد. منظورر اايین ااست کهھ نهھ تنهھا ررهھھھبریی رراا ددرر خانهھٴٔ خودد بعهھدههکر
کنند.   

پيیوستگی ناگسستنی جا تنهھا بهھ ددرر جایی دديیگر صحبت کرددهه اامم٬، ددرر اايینچونن ررااجع بهھ محبت بطورر عميیق 
آآنن با ررهھھھبریی تأکيید خوااهھھھم کردد.  

 
َسر خانهھ  

دداارردد. مانند هھھھيیچ چونن شباهھھھت بهھ محبت عيیسی مسيیح  ررهھھھبریی شوهھھھر بر خانهھٴٔ خودد ررهھھھبریی با محبت ااست٬،
٬، موجودد می باشدوعع ررهھھھبریی کهھ ددرر ددنيیا می بيینيیم نيیست. هھھھر چند عقايید مختلفی ررااجع بهھ اايین موضوعع ن

فرقق  ٬،. اايین ررهھھھبریی بطورر مثاللی ااست کهھ کتابب مقدسس نشانن ددااددههنوعع ررهھھھبریی عيیسی مسيیح تنهھا نوع
ربانی فدااکارر ق ٬،دداارردد. ررهھھھبریی عيیسی مسيیح اازز نوعع فرمانروواايیانن وو رُرئسایی کاررخانهھ هھھھاررهھھھبریی بزررگی با 

قربانی کردد. کالمم خداا  شدهه توصيیف شدهه ااست. عيیسی مسيیح جانش رراا براایی کليیسائی کهھ سر آآنن می باشد
معرفی کرددهه ااست. ااگر ررهھھھبریی عيیسی مسيیح براایی “ هھھھمهھ چيیز براایی کليیسا َسرِ  ”ررهھھھبریی عيیسی مسيیح رراا 

د براایی خيیريیت وو کليیسا ااست٬، پس هھھھر چهھ شوهھھھر می کند نيیز بايید براایی ززنش باشد. هھھھمهھٴٔ تصميیماتت ااوو بايی
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ریی شوهھھھریی کهھ با خصوصيیاتت مسيیحی شناخت خوبی رراا دداارردد بايید باعث لذتت ررهھھھبنوعع ررفاهه ااوو باشد. 
ززنش قراارر بگيیردد. با ووجودد آآنکهھ تصميیماتت نهھائی بهھ ااوو سپرددهه شدهه ااست٬، ررهھھھبریی کهھ مطابق با خوااست 

يیح براایی کليیسايیش خداا ااست اازز ااوو می خوااهھھھد ددرر هھھھمهھ چيیز ززنش رراا مقدمم ساززدد٬، هھھھمانطورر کهھ عيیسی مس
می کند.   

 
ماليیمت  

 
کهھ صحبت اازز محبت شوهھھھر نسبت بهھ ززنش می کنند. گر  خصيیصهھٴٔ برجستهھ اایی ااست ددرر آآيیاتی ٬،ماليیمت

تمامم  با یی کهھچهھ من نمی دداانم چراا٬، وولی ممکن ااست بخاططر باال برددنن مقامم ززنانن ددرر نظر شوهھھھراانن کافر
بعنواانن اايین آآيیاتت می باشد.  مهھمعامل  . يیک چيیز ررووشن ااست؛ ماليیمتستمکارریی هھھھايیشانن بوددهه باشد

تارریی کهھ شوهھھھر براایی ززنش بايید ررفبراایی تعريیف ٬، ددوو کلمهھٴٔ بسيیارر لطيیف ززبانن يیونانیاازز نمونهھ٬، پولس 
خوررااکک ددااددنن وو عزيیز شمرددنن می تواانن باشد ااستفاددهه کرددهه ااست. آآنن ددوو کلمهھ رراا ددرر ززبانن فاررسی  ددااشتهھ

يیق ررهھھھبریی ااست کهھ محبت شامل آآنن می ططروورريیم ترجمهھ کردد. آآنچهھ ددرر مجموعع اازز اايین ددوو بدست می آآ
وو منفعت وو برکت رراا براایی ززنن ددرر نظر دداارردد.  باشد  

ططريیقی کهھ شوهھھھر با ززنن خودد ررفتارر می کند مانند آآنن ااست کهھ ااوو رراا هھھھمچونن گلداانن ظظريیف وو شکستنی  
د. ناشددرر رراابطهھ با ززندگی ززناشوئی مسيیحی٬، کارریی رراا نمی توااند ددااشتهھ بجمعيیت هھھھمايیت اازز ززنانن بشمارردد. 

ستند٬، شوهھھھر نقش ززندگی جاوودداانن٬، ددرر مقابل خداا يیکی هھھھاازز آآنن جائی کهھ ززنن وو شوهھھھر ددرر رراابطهھ با فيیض وو 
چيیزیی نيیست کهھ اازز ززنن اانتظارر آآنن رراا ددااشتهھ باشد.  ٬، وو ماليیم بوددنن رراا دداارردد؛ییهھھھمايیت کنندهه٬، ططرفداارر  

شش ااططاعت کند وو بهھ شوهھھھر نبايید تسليیم ززنش بگردددد وو يیا ززيیر سر ااوو باشد. بطورریی کهھ ززنن بايید اازز شوهھھھر
ااوو ااحتراامم بگذاارردد٬، ااوو نيیز بايید با لطافت وو محبت ااوو رراا ررهھھھبریی کند.  

ش ررهھھھبریی آآميیختهھ ددرر محبت وو ماليیمت٬، ططريیقی ااست کهھ شوهھھھر شباهھھھت عيیسی مسيیح رراا ددرر ززندگی نق
. با مطالعهھٴٔ ررهھھھبریی آآميیختهھ ددرر محبت عيیسی مسيیح اازز کليیسايیش٬، شوهھھھر بدست می آآووررددززناشوئی خوااهھھھد 

د. هھ خداا اازز ااوو اانتظارر دداارردد خوااهھھھد شززيیاددیی اازز آآنچ خصوصيیاتتفق بهھ ددرريیافت مسيیحی مو  
 
 

تکليیف  
 

نويیسيید نبايید اازز آآيیاتی کهھ ددرر اايین  ررسالهھٴٔ جامعی اازز ررفتارر شوهھھھر مسيیحی رراا بنويیسيید. مطالبی رراا کهھ می
 فصل نامم برددهه شدهه باشد٬، بلکهھ آآيیاتت دديیگریی کهھ نشانهھٴٔ ططريیق ررهھھھبریی عيیسی مسيیح اازز کليیسايیش ااست وو

.باشد محبتی کهھ بهھ آآنن می کند  
 
 

هھھھفدهھھھمفهھرست ززيیرنويیس هھھھایی فصل   
“ مهھربانن٬، خونن گرمم”معنی نيیز ااستثناء نمی باشد. کلمهھٴٔ ااستفاددهه شدهه ددرر ززبانن ااصلی  ۴: ٢۲) تيیتوسس ١۱(

مهھربانن وو ”می باشد. ززنانن سالخوررددهه بايید بتواانند ززنانن جواانتر رراا بيیآموززند چگونهھ با شوهھھھراانشانن 
  باشند.“ خونگرمم

 
 


