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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. شامل 

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
هھھھفتمفصل   

متقاضيیانی کهھ خوااهھھھيید ددااشت  
 
 

اايید٬، کسی کهھ  می کنيید هھھھمهھ نوعع متقاضی رراا دديیدهه هھھھمهھ گونهھ متقاضی ووجودد دداارردد. ززمانی کهھ فکر
ددرر اايین فصل تمامم نمونهھ  منظوررمم اايین ااست کهھ نمی تواانم .شش رراا نمی کردديید حظورر خوااهھھھد ددااشتفکر

ددااررند رراا عمولل متقاضيیانن ئلی کهھ بطورر ماهھھھایی مختلف رراا هھھھمرااهه با مسائلشانن شرحح ددهھھھم. ااما٬، مس
تواانيید ددرر ررااهه کمک بهھ آآنهھا بکنيید صحبت خوااهھھھم کردد.شرحح خوااهھھھم دداادد وو کمی ررااجع بهھ آآنچهھ می   

براایی بسيیارریی اازز  ٬،هھٴٔ ااوولل ررااهه کالمم خداا رراا بهھ متقاضی نشانن ددااددفکر آآنکهھ بتواانن اازز هھھھمانن جلس
نمودد. ااما  تفحصدداارردد رراا مشاوورراانن قابل قبولل نيیست. فکر می کنند٬، بايید اابتداا مسائلی کهھ متقاضی 

ً می توااند بگويید مسئلهھ ااشش  ً ددرر بيیشتر مواارردد٬، خودد متقاضی ددقيیقا معموالً اايین ددررست نيیست. ااتفاقا
کارریی کهھ عمدتاً ددرر جلسهھٴٔ ااوولل بايید اانجامم بگيیردد٬، نشانن ددااددنن جهھتی ااست کهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی چيیست. 

مسيیر مشاووررهه سهھ ددليیل عمدهه رراا دداارردد: جهھت ااووليیهھٴٔ نشانن ددااددنن ددنبالل خوااهھھھد کردد.   
 

. می خوااهھھھيید بدااند کهھ کالمم خداا مسائل ززندگی اانسانن رراا شناسائی کرددهه وو ررااهه حل آآنن هھھھا رراا دداارردد. ١۱
کتابی ااست کهھ کارربردد عملی دداارردد. بسيیارریی اازز مسيیحيیانن تنهھا کتابب مقدسس رراا می خواانند٬، گويیا 

کتابب مقدسس رراابطهھٴٔ مستقيیمی با ززندگی تنهھا بهھ اايین منظورر ددااددهه شدهه ااست. بايید بفهھمند کهھ 
نن می تواانن يیافت.اارردد٬، وو بهھتريین ررااهه ززندگی رراا ددرر آآاايیمانداارراانن دد  

. می خوااهھھھيید جهھت (مسيیر) رراا تا حدیی براايیش آآشکارر کنيید. حتی تکليیفی کهھ ددرر جلسهھٴٔ ااوولل می ددهھھھيید ٢۲
هھھھد ددااشت.تکليیف بايید اازز هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل ددااددهه شودد)٬، نشانهھٴٔ ررااهھھھی کهھ ددنبالل می کنيید رراا خواا(  
لف نخوااهھھھيید کردد٬، وو يیا ااجاززههٴٔ آآنن رراا بهھ ااوو نخوااهھھھيید دداادد. با می خوااهھھھيید بدااند کهھ شما ووقت رراا ت .٣۳

رراا ووااجد شراايیط ووجودد آآنکهھ برددااشت هھھھایی عجوالنهھ رراا بخودد ررااهه نخوااهھھھيید دداادد (مسيیر مشاووررهه 
هھھھمچنيین خوااهھھھيید کردد کهھ اانتظارر دداارريید ااووضاعع تغيیيیر کند٬، وو  )٬، ااما ررووشن)١۱(موجودد خوااهھھھيید کردد

می خوااهھھھيید ززوودد اانجامم گردددد.  
يیانی رراا خوااهھھھيید ددااشت.حالل ببيینيیم چهھ نوعع متقاض  

 
 

نالهھ گر وو غرغرووشاکی متقاضی   
 

هھھھر يیک يیا هھھھمهھٴٔ اايین صفاتت رراا ممکن ااست ددرر اابتداا مشاهھھھدهه کنيید. هھھھر يیک اازز اايین صفاتت ددرر رراابطهھ با 
ززندگی بد می باشند٬، ااما باهھھھم٬، ووهھھھشتناکک می گرددند. ددرر کنارر چنيین اافرااددیی بسر برددنن ططاقت فرسا 

 ا نیاايینگونهھ اافراادد رراا بهھ مشاووررههٴٔ شمااست. تنهھا بهھ خودد می اانديیشند. ممکن ااست اازز خداا بخوااهھھھيید 
رراايیج مرددمی ااست کهھ ززندگی ددرر اايین ددنيیا می کنند. اا اايینگونهھ کارر نمی کند. اايین صفاتتآآوورردد٬، ااما خد  

 تقصيیر با دديیگریی ااست. االبتهھ ممکن ااست تا حدیی قبولل بکنندتقاضيیانن هھھھميیشهھ فکر می کنند نهھ ماايینگو
بهھ آآنهھا توهھھھيین “. ااما ددرر مقايیسهھ با کارریی کهھ دديیگریی کردد٬، .....”ند٬، کهھ خوددشانن نيیز کارر بدیی کرددهه اا

شما٬، کشيیش٬، کليیسا٬، ددرر ااشکالل رراا  آآنهھا. )٢۲(شدهه؛ هھھھيیچ کسی تا بحالل نبوددهه چنيین شرمی رراا تحمل کند
ااست٬، وو نهھ آآنکهھ “ چراا”خوااهھھھند دديید. تکيیهھ کالمشانن هھھھمسرشانن٬، ددووستانشانن٬، وو ..٬،  مشاووررههٴٔ شما٬،
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لّذتت می برند. اازز شکايیت کرددننددنبالل جواابب می گرددند٬، بلکهھ تنهھا می خوااهھھھند شکايیت کنند.   
موجودد ااست٬، وو بايید بهھ آآنن رددنن حالل ااگر مسئلهھٴٔ دديیگریی ووجودد نداارردد٬، شکی نيیست کهھ مسئلهھٴٔ شکايیت ک

ً با ااگر بهھ آآنن ررسيیدگی نشودد٬، شودد. ررسيیدگی  بهھ جائی نخوااهھھھيید ررسيید٬، چونن بهھ جایی هھھھمکارریی٬، دداائما
د. می نن ررسيیدگی کنيیددرر هھھھانن جلسهھٴٔ ااوولل بهھ آآشکايیاتت سر وو کارر خوااهھھھيید ددااشت. ددرر نتيیجهھ بهھتر ااست 

اايین فصل کهھ ددرر آآنن پولس رراا جع بهھ شکايیت صحبت کرددهه ررجوعع نمائيید.  ١۱٠۰تواانيید اازز ااوولل قرنتيیانن 
رراا براایی  ١۱٣۳تا  ١۱گردديید. آآيیاتت  ۵صحبت اازز شکايیاتت قومم يیهھودد می کند کهھ باعث بدبختی هھھھایی آآيیايیهھٴٔ 

ددهه اايید بپرددااززيیم٬، الززمم نن کرر بخوااهھھھيیم بهھ مسائلی کهھ صحبت اازز آآااگ”نن بخواانيید وو بگوئيید٬، متقاضيیا
“.اتت نامم برددهه شدهه ااوولل ررسيیدگی کنيیمااست بهھ مسائلی کهھ ددرر اايین آآيی  

سيیدگی نمودد. سپس کايیت بدشش می آآيید وو چگونهھ بهھ آآنن رربهھ متقاضی نشانن بدهھھھيید چقدرر خداا اازز ش
تا ما رراا ددرر شباهھھھت عيیسی مسيیح  چيیز رراا براایی خيیريیت می ددهھھھدنشانن بدهھھھيید چطورر خداا ااجاززههٴٔ هھھھمهھ 

ددرر آآوورردد:  
 

٨۸ررووميیانن   
ااند٬، هھھھمۀ   ددااررند وو بر ططبق ااررااددۀۀ ااوو فرااخوااندهه شدهه  دداانيیم ددرر حق آآنانن کهھ خداا رراا ددووست می  می: ٢۲٨۸

چيیزهھھھا با هھھھم براایی خيیريیت ددرر کارر ااست.  
ززيیراا آآنانن رراا کهھ اازز پيیش شناخت٬، اايیشانن رراا هھھھمچنيین اازز پيیش معيین فرمودد تا بهھ شکل پسرشش : ٢۲٩۹

بسيیارر باشد.ددررآآيیند٬، تا ااوو فرززند ااررشد اازز برااددرراانن   
 

ً بايید بهھ ااوو گفت کهھ اايین شکايیتددرر نتيیجهھ ووقتی شکايیت می کنيیم٬، اازز خداا شاکی هھھھستيیم! ض کرددنن  منا
ددااشتهھ وو ممکن ااست نيیازز بهھ صرفف ووقت وو کوشش کافی  هھھھا ااحتماالً کارریی ااست کهھ بهھ آآنن عاددتت شدهه

هھ ااوو کمک خوااهھھھيید ااما ااگر مايیل باشد٬، شما ب د.جديید رراا جايیگزيین عاددتت قديیم بگردداان باشد تا عاددتت
ددرر اافسسيیانن کهھ “ اازز خودد ددوورر کرددنن / بهھ خودد اافزووددنن”کردد تا اانجامم بگيیردد (ممکن ااست اازز فرآآيیند 

ااستفاددهه کنيید). ااما شما دديیگر هھھھيیچ گونهھ شکايیت رراا نخوااهھھھيید پذيیرفت.آآمدهه  ۴  
 
 

متقاضی خشمگيین   
 

براایی جنگ وو ددعواا  اانرژژیی رراااايین ت٬، ممکن ااست خشمگيین نيیز باشد. ااما بسيیارریی کسی کهھ شاکی ااس
دد. يیا خشم خودد رراا بگونهھ اایی العع خوااهھھھند کرصبانی هھھھستند وو شما رراا اازز آآنن با ااططبکارر می برند. ع

برددااشتی کهھ اازز دديیگراانن ددااررند٬، نشانن می ددهھھھند يیا نشانن خوااهھھھند دداادد٬، يیا با ززخم ززبانن وو  بل اانکاررغيیر قا
ااشتهھ شدهه باشد٬، ااما نمی ذاايین خشم  سرپوشش گممکن ااست بر . ددرروونشانن آآتش اافرووختهھ شدهه ااست کهھ

راابب کرددنن بکارر می رروودد. ددنبالل ررااهھھھی حساسی ااست کهھ براایی پاررهه کرددنن وو خم بماند. خشم ااتوااند قايی
می گردددد کهھ خودد رراا آآشکارر کند.  

 
متقاضی اافسرددهه  

 
معموالً هھھھمرااهه مسائل دديیگر (مسائل ززناشوئی٬، اازز ددست ددااددنن کارر٬، غيیرهه)٬، اافسرددگانن رراا نيیز خوااهھھھيید 

 اازز قديیم ددااددهه شدههآآنهھا بطورریی کهھ خوااهھھھيید دديید مسئلهھٴٔ قديیمی ااست٬، ااما ررااهه حل خداا نيیز  ئلهھٴٔ ددااشت. مس
می ااست. ددرر فصل چهھاررمم ددوومم قرنتيیانن٬، پولس می گويید کهھ با ووجودد آآنکهھ مسائل بسيیارریی رراا متحمل 
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). اايین آآيیاتت می آآموززند کهھ ررااهه دديیگریی براایی ١۱١۱وو  ۶بودد٬، ددست بر ندااشت (هھھھمچنيین فصل هھھھایی 
سائل ززندگی موجودد می باشد. بخاططر عشق وو عالقهھ اایی کهھ پولس بهھ خداا ددااشت٬، بهھ مقابلهھ با م

کوشش خودد اادداامهھ دداادد:   
 

۴ددوومم قرنيیتيیانن   
شويیم.  پس چونن ددرر نتيیجۀ ررحمتی کهھ بر ما شدهه ااست اازز چنيین خدمتی برخورردداارريیم٬، ددلسردد نمی: ١۱  

 
چهھ ”ززيیادد بهھ ااوو می گفتند٬،  چگونهھ اايین کارر رراا کردد؟ با نادديیدهه گرفتن ااحساساتت خودد کهھ بهھ ااحتمالل

با سماجت ددرر بايید متقاضيیانن نيیز معموالً ددرر اابتداایی کارر تن بهھ اايین ااحساساتت می ددهھھھند. “. دداارردد فايیدهه
مقابل ااحساساتت منفی اايیستاددگی کردد:  

 
۴ددوومم قرنيیتيیانن   

ما اازز هھھھر: ٨۸ اايیم؛ متحيیّريیم٬، ااّما نوميید نيیستيیم؛  سو ددرر فشارريیم٬، ااّما ُخردد نشدهه   
اايیم.  اايیم٬، ااّما اازز پا ددررنيیامدهه  اايیم؛ بر ززميین اافکندهه شدهه  بيینيیم٬، ااّما وواانهھاددهه نشدهه  آآززاارر می: ٩۹  

 
رراا ررااهه چاررهه وو دد زددلی شناخت. وو ررااهه مدررنن اامرووززهه کهھ اافتخارر بهھ خواافسرددگی رراا می تواانن نوعی بُ 

. ررااهھھھی کهھ سر پوشش می گذاارردد ضعف شخصیاايین  هھھھایی متعددد رراا تجويیز می نمايید٬، برمصرفف دداارروو
٬، وو صرفف نظر اازز آآنکهھ چهھ ااحساسس می کنيیماادداامهھ ددهھھھيیم٬،  شکالمش گفتهھ اايین ااست کهھ بهھ ررااهھھھخداا ددرر 

زز ميیانن بر می دداارردد. عالووهه بر اافسرددگی ااااحساسس ما نيیز با آآنن تطبيیق شدهه وو ووقتی اايین کارر رراا بکنيیم٬، 
 خودد ااحساسس اافسرددگی ٬،اانجامم کارر). (کارریی کهھ بهھ تعويیق اافتاددههاانجامم کارریی ااست کهھ بايید کردد اايین٬، 

. ااما متقاضی نبايید حدفش ااحساسس خوبب باشد. مهھمتر اازز هھھھمهھ٬، بايید نسبت بهھ رراا کم خوااهھھھد کردد
اايین حدفف  مسئوليیت هھھھائی کهھ خداا براايیش فرااهھھھم ساختهھ ووفادداارر باشد تا خداا رراا ددرر ززندگيیش جاللل بدهھھھد.

عتر خوااهھھھد نمودد.برکاتت خداا رراا ووسيیعتر وو جام  
شدهه “ وواانهھاددهه”ملکوتت خداا فايیدهه اایی نداارردد.  ٬، ددرر“)نمی تواانم”کسی کهھ اافسرددهه ااست (می گويید 

کالمم خداا آآشنا بشودد: ااست. ااوو بايید با  
 

١۱۵ااوومم قرنتيیانن   
کارر خدااووند مشغولل   پس٬، برااددرراانن عزيیزمم٬، ثابت وو ااستواارر بوددهه٬، هھھھموااررهه با سرسپرددگی بهھ: ۵٨۸

دداانيید ززحمت شما ددرر خدااووند بيیهھوددهه نيیست.  باشيید٬، ززيیراا می  
 

کهھ ددرر کالمش (برددااشت خداائی)  حکمتی. بايید اازز يیدهه نبوددهه وو نخوااهھھھد بوددخدمت بهھ خداا هھھھيیچ گاهه بی فا
. هھھھر اايیمانداارریی مقابلهھ با ااحساساتت منفی رراا بدست آآوورريیم هھھھست بهھرمند شويیم تا بتواانيیم قدررتت الززمم

حتيیاجج ااست. نبايید پشت بهھ مسئوليیت هھھھايیش بکند:اايیسا دداارردد. بهھ ااوو لجایی خودد رراا ددرر ک  
 

۶غالططيیانن   
ززيیراا هھھھر: ۵ بارر خودد رراا خوااهھھھد بُردد.کس    

 
رراا اازز ميیانن  اازز پایی ددرر آآمدنن نيیست. خداا بطورر سريیع می توااند اافسرددگی تسليیم شدنن وواززیی نيیز بهھ يین

د (ددرر تمامم قسمت ددااددهه بکنيی کارر هھھھائی کهھ بايید اانجامم می يیندهه). برآآووررددبر دداارردد (حتی ددرر هھھھمانن هھھھفتهھٴٔ آآ
 نن هھھھا فرااهھھھم کنيید. ااما اازز هھھھمانن هھھھفتهھٴٔ اانجامم آآهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه رراا براایی ٬، وو برنامهھھھایی مختلف ززندگيیش)
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شرووعع بکارر کنيید. هھھھر چهھ کاررهھھھا بيیشتر اانجامم بگيیرند٬، ررووحيیهھٴٔ ااوو نيیز بهھتر خوااهھھھد شد. ااوولل  
 

متقاضی هھھھرااسانن  
 

يیا  ٬،بکشاند فراارر. می توااند اانسانن رراا بهھ جنگ٬، هھھھرااسس می توااند ااحساسس بسيیارر قویی رراا اايیجادد کند
شد. اايیمانداارر بهھ  ررووبروويید بايید با آآنچهھ باعث هھھھرااسس شدهه گوفلج ساززدد. کالمم خداا می ورر کل بط”

بجایی آآنکهھ عيیسی رراا اانکارر کنند٬، بهھ نی رراا دداارردد. هھھھزاارراانن اايیمانداارر عيیسی مسيیح نيیز چنيین اامکا
آآنن هھھھا رراا ددرر اايین ررااهه حفظ کند. چگونهھ اايین ااتفاقق  می توااندکهھ خداا  دديیدندشهھاددتت ااکتفا کرددند٬، چونن 

نن رراا می ددهھھھد:می خواانيیم شرحح آآ ٣۳٣۳ تا ٢۲۶: ١۱۴متی اافتادد؟ آآنچهھ ددرر   
 

١۱۴متی   
٬، وو »شبح ااست«ااوو رراا ددرر حالل ررااهه ررفتن رروویی آآبب دديیدند٬، ووحشت کرددهه٬، گفتند:  شاگرددااننچونن : ٢۲۶

اازز ترسس فريیادد ززددند.  
»ددلل قویی دداارريید. من هھھھستم٬، مترسيید!«ددررنگ بهھ آآنهھا گفت:   ااّما عيیسی بی: ٢۲٧۷  
»بگو تا رروویی آآبب نزدد تو بيیايیم.سروورر من٬، ااگر تويیی٬، مراا «پِطُرسس پاسخ دداادد: : ٢۲٨۸  
ررااهه اافتادد.  سویی عيیسی بهھ  آآنگاهه پِطُرسس اازز قايیق بيیروونن آآمد وو رروویی آآبب بهھ» بيیا!«فرمودد: : ٢۲٩۹  
سروورر من٬، «ررفت٬، فريیادد برآآوورردد:   ااّما چونن توفانن رراا دديید٬، ترسيید وو ددرر حالی کهھ ددرر آآبب فروومی: ٣۳٠۰

»نجاتم ددهه!  
اايیمانن٬، چراا شک   اایی کم«رراا گرفت وو گفت:  ددررنگ ددست خودد رراا ددرراازز کردد وو ااوو  عيیسی بی: ٣۳١۱

»کرددیی؟  
چونن بهھ قايیق برآآمدند٬، بادد فروو: ٣۳٢۲ نشست.   
برااستی کهھ تو «سپس کسانی کهھ ددرر قايیق بوددند ددرر براابر عيیسی رروویی بر ززميین نهھاددهه٬، گفتند: : ٣۳٣۳

»پسر خداايیی!  
 

ووجودد  ددرر ززمانی کهھ خطریی ووجودد دداارردد کافی نيیست. اايیمانی بايیدبهھ عيیسی مسيیح کرددنن ااعتراافف 
هھھھر کهھ می خوااهھھھد باشد. ووقتی اايیمانداارریی حالل ددااشتهھ باشد کهھ اامکانن ااستقامت وو تحمل ددشمن رراا بدهھھھد٬، 

فراارر رراا  يیاکند تا قدررتت مقاوومت بهھ خداا بيیند٬، بايید توجهھش رراا معطوفف  خودد رراا ددرر براابر خطریی می
. آآنچهھ ددرر چنيین موقعيیت هھھھائی حاکم می باشد اايین ااست: ٬، ططبق کالمم خداا٬، بدست آآووررددبگونهھٴٔ آآبروومند

(ززمانی کهھ با خداا هھھھستيیم ما رراا مسونن اازز حمالتت شيیطانن  تا اانسانن يیمنادداارر بايید بيیشتر اازز خداا بترسداا
. اايین جواابب نهھائی بهھ ترسس ااست کهھ نمی کند٬، ااما با خداا بوددنن ااست کهھ شيیطانن رراا شکست می ددهھھھد)

نچهھ ددرر متی گفتهھ شدهه٬، می تواانيید ااوولل يیوحنا رراا نيیز ااضافهھ کنيید:بهھ متقاضی خوااهھھھيید دداادد. عالووهه بر آآ  
 

۴ااوولل يیوحنا   
ررااند؛ ززيیراا ترسس اازز مکافاتت   ترسس نيیست٬، بلکهھ محبِت کامل ترسس رراا بيیروونن می محبتددرر : ١۱٨۸

ترسد٬، ددرر محبت بهھ  گيیردد وو کسی کهھ می  سرچشمهھ می کمالل نرسيیدهه ااست.   
 

داارردد٬، ترسس ددرر ااوو ررااهه پيیداا نخوااهھھھد کردد. خوددشش ددووست ب دديیگراانن رراا بيیشتر ااززخداا وو  ٬،ووقتی اايیمانداارر
قویی می باشد٬، ااما محبت قويیتر ااست. آآنچهھ اايیمانداارر اانجامم می ددهھھھد بخاططر آآنن ااست کهھ ترسس ااحساسس 

.صرفنظر اازز عوااقبی کهھ بارر می آآووررددخداايیش اامر فرموددهه٬،   
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متقاضيیانی کهھ غصهھ ددااررند  
 

نن اايیمانن مسيیحی گناهه خوااهھھھد بودد:ااما بدوو٬، ٬، غصهھ وو ااندووهه عيیب ندااررددمی گويیدبطورریی کهھ پولس   
 

۴ااوولل تسالونيیکيیانن   
خبر باشيید٬، مبادداا هھھھمچونن دديیگر مرددمانن کهھ   خوااهھھھيیم اازز حالل خفتگانن بی  اایی برااددرراانن٬، نمی: ١۱٣۳

ااميیدیی ندااررند٬، بهھ ماتم بنشيینيید.  
کهھ ددرر سانن خداا آآنانن رراا نيیز   ززيیراا ااگر اايیمانن دداارريیم کهھ عيیسی مردد وو بازز ززندهه شد٬، پس بهھ هھھھميین: ١۱۴

خوااهھھھد آآوورردد.  ااند٬، با وویی بازز  عيیسی خفتهھ  
 

اايیماندااررنن الززمم نيیست مانند ددنيیا غصهھ دداارر شوند چونن بهھ حقيیقت مرگگ وو حيیاطط ووااقفند. آآيیندهه رراا براایی 
خودد وو عزيیزاانشانن می شناسند. فرقق ميیانن غصهھٴٔ با اايیمانن وو غصهھٴٔ بی اايیمانن رراا ددرر ااوولل تسالونيیکيیانن 

ددااشتهھ باشند.ست کهھ هھھھمهھٴٔ اايیماندااررنن ستاخيیز (قيیامم) اانتظارریی ااررمی بيینيیم. اايیمانن بهھ  ١۱٨۸تا  ١۱٣۳: ۴  
غصهھ دداارر بوددنن بهھ مدتت ززيیادد کارر ددررستی نيیست. االبتهھ ووقت الززمم ااست تا با موقعيیت تاززهه آآشنا شد وو 
آآنن رراا قبولل کردد٬، ااما غصهھ اایی کهھ ماهه هھھھا اادداامهھ می يیابد تبديیل بهھ گناهه خوااهھھھد شد. مشاوورر مسيیحی بايید 

شانن ططوالنی شدهه کمک کنند تا ددووباررهه بهھ صف خاددميین خداا بپيیوندند. مسئلهھ  بهھ متقاضيیانی کهھ غصهھ
اادداامهھ  ٬،اايینجا ااست کهھ خودد محورر شدهه وو می خوااهھھھند توجهھ خوااصی کهھ اازز جانب دديیگراانن بهھ آآنهھا شدهه

اصی کهھ بخاططر فوتت بازز گرددند٬، سعی کرددهه ااند محبت خ بهھ خدمت خودديیابد. بجایی آآنکهھ 
صص رراا ددررااززاا بکشند. ممکن ااست بخاططر آآنکهھ دديیگراانن آآنن محبت خا خويیشاووندیی نسيیبشانن شدهه رراا بهھ

انن نمی ددهھھھند٬، خشمگيین نيیز بشوند. دديیگر نش  
رراا اازز خودد بهھ جانب عيیسی مسيیح وو دديیگر برااددرراانن وو خوااهھھھراانن  توجهھبهھ اايین متقاضيیانن کمک کنيید 

تهھ. کمک کنيید اهه ددااشآآنهھا رراا براایی منظورر خاصی ززندهه نگ کليیسا بگذااررند. بهھ آآنهھا نشانن بدهھھھيید کهھ خداا
شوند.خاصص رراا پيیداا کنند وو مشغولل بکارر  اايین منظورر  

 
 

تقصيیر کاررندمتقاضيیانی کهھ   
 

ناسانن نمی کنيیم. رروواانش“ تقصيیر خيیالی”وو يیا “ سس تقصيیرااحسا”توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ صحبت اازز 
ر ووااقعی يیيیز کنند. تقصيیر غعناوويین مختلف اازز برررسی تقصيیر پرهھھھ سعی کرددهه ااند با بکارر برددنن

کند کارریی کهھ کرددهه جرمم محسوبب خوااهھھھد  . تقصيیر ووااقعی ااست. ووقتی شخصی فکر میندااررددووجودد 
شد (ااما ددرر حقيیقت گناهه آآلودد نيیست)٬، ااوو مجرمم ااست (حقيیقتاً)٬، چونن با ووجودد آآنکهھ فکر می کردد گناهه 

. ررووحيیهھ اایی کهھ ددرر براابر خداا هه ااستمی باشد (حتی ااگر ددرر ااشتباهه بوددهه باشد) آآنن رراا اانجامم ررساند
گناهه آآلودد بودد.ددااشت   

ااحساسس جرمم ميیانن متقاضيیانن ززيیادد ااست٬، وو حدفف مشاوورراانن مسيیحی اازز ميیانن برددنن آآنن ااست. بعضی 
ووجداانن رراا ضعيیف کردد (اانتظاررااتت / معيیارر رراا کم کردد)؛ وو دديیگراانن سعی می کنند با هھھھا می گويیند بايید 

د. هھھھيیچ يیک اازز نددرر دداارروو حل کنوو جرمم رراا  وو ااحساسس هھھھایی ططبيیعی آآنن رراا اازز ميیانن برددااررندتجويیز دداارر
ااست: )٣۳(توبهھ وو ترککجرمم اايین ررااهه هھھھا ددررست نيیست. ررااهه کالمم خداا براایی اازز ميیانن برددنن   

 
 



 8 

٢۲٨۸اامثالل   
هھھھر کهھ گناهه خودد رراا بپوشاند٬، کاميیابب نخوااهھھھد شد٬، ااما هھھھر کهھ آآنن رراا ااعتراافف کند وو ترکک نمايید٬، : ١۱٣۳

ررحمت خوااهھھھد يیافت.  
 

تشکيیل شدهه:  شودد) اازز ددوو قسمتجلسهھٴٔ ااوولل الززمم  توبهھ (کهھ شايید براایی ااکثر متقاضيیانن شما ددرر هھھھمانن
تغيیيیر اافکارر وو تغيیيیر ررفتارر:  

 
۵۵ااشعيیا   
خدااووند رراامادداامی کهھ يیافت می شودد بطلبيید وو مادداامی کهھ نزدديیک ااست ااوو رراا بخواانيید.: ۶  
شريیر ررااهه خودد رراا وو گناهه کارر اافکارر خويیش رراا ترکک نمايید وو بسویی خدااووند باززگشت کند وو بر وویی : ٧۷

نمودد وو بسویی خداایی ما کهھ معرفت عظيیم خوااهھھھد کردد.ررحمت خوااهھھھد   
ززيیراا خدااووند می گويید کهھ اافکارر من اافکارر شما نيیست وو ططريیق هھھھایی شما ططريیق هھھھایی من نی.: ٨۸  
ززيیراا چنانکهھ آآسمانن اازز ززميین بلندتر ااست هھھھمچنانن ططريیق هھھھایی من اازز ططريیق هھھھایی شما وو اافکارر : ٩۹

من اازز اافکارر شما بلندتر می باشد.  
 

شش رراا تغيیيیر نمی ددهھھھد٬، ددرر نتيیجهھ اانسانن ااست کهھ بايید تغيیيیر کند. اايین توبهھ می ررفتارر خدااووند اافکارر وو
وو عهھد قديیم کالمم خداا  )metanoieo(باشد. عهھد جديید کالمم خداا صحبت اازز تغيیيیر اافکارر می کند 

می گردددد. يیيیر اافکارریی ااست کهھ باعث تغيیيیر ررفتاررتوبهھ تغ. )shuv(صحبت اازز تغيیيیر ررفتارر می کند   
شودد. ب آآززاادداانکارر يیا سرپوشش گذااشتن بر تقصيیر کارر صحيیحی نيیست. اانسانن نيیازز بهھ بخشش دداارردد تا 

  یی رراا عهھدهه دداارر خوااهھھھد شد.ززندگيیش ددررجاتت باالترآآنوقت ووقتی بخشش خداا رراا بدست آآوورردد٬، 
آآسيیب  يیهھ خداا ااست٬، حتی ووقتی ااشخاصص دديیگر نيیزانن ددهھھھيید کهھ گناهه ددرر مرتبهھٴٔ ااوولل علبهھ متقاضی نش

رریی رراا اانجامم ددهھھھد وو ااوو قواانيین خداا ااست. ووقتی خداا بهھ اانسانن می گويید کا. گناهه بی ااططاعتی اازز دديیدهه ااند
دد٬، اايین گناهه ااست. ووقتی خداا چيیزیی رراا منع کرددهه وو اانسانن با اايین ووجودد مرتکب آآنن می می ووررزز اامتناعع

ااگر  کرددهه اايیم. چراا؟ چونن محبتشمارريیم٬، ن“ گناهه”ووقتی گناهه رراا چيیزیی جز شودد٬، اايین نيیز گناهه ااست. 
بشر بميیردد٬،  گناهھھھاننعيیسی مسيیح آآمد تا براایی آآنن رراا چيیز دديیگریی بشمارريیم٬، ااميید رراا اازز ميیانن برددهه اايیم. 

. ددرر عيیسی مسيیح بقدرر (خداا بنيیادد ااست نهھ منشعباتت آآنن) نهھ براایی اامرااضض يیا ااشکالل هھھھایی ژژنتيیک آآنن
صحبت کافی ااميید هھھھست کهھ گناهه اازز ميیانن برددااشتهھ شودد. ددرر نتيیجهھ٬، با متقاضی تقصيیر کارر اازز گناهه 

ووااقعيیت اايین ااست کهھ مرتکب گناهه شدهه وو الززمم  اکنيید. کلمهھ اایی ااست کهھ کمتر ررااجع بهھ آآنن شنيیدهه٬، اام
کنيید٬، نتيیجتاً خودد بايید  ااست بخشيیدهه شودد. شايید الززمم باشد ررااجع بهھ خصوصيیاتت بخشش با ااوو صحبت

. )۴(بخوبی آآنن رراا دداانستهھ باشيید  
 
 

متقاضی مغروورر  
 

آآنن  ٬،شکالل وو عباررااتت مختلف دديیگرااَ می آآووررند. با نبخاططر غروورر بهھ مشاووررهه پناهه معموالً متقاضيیانن 
می کنند). بعنواانن مثالل٬، رراا فاشش می ساززند (عباررااتی کهھ حقيیقت رراا براایی خودد وو دديیگراانن ااستتارر 

می کشد کيیست؟ کسی کهھ می ترسد خجل گردددد. ااوو مغروورر ااست. ااگر ددرر چيیزیی  آآددمی کهھ خجالت
وااهھھھد شد. شکست بخورردد٬، وو دديیگراانن ااوو رراا مسخرهه کنند يیا پشت سرشش حرفف بزنند٬، شرمسارر خ

بيیش اازز آآنن ااست. نمی خوااهھھھد ااشکالل وو يیا ضعفی اازز خودد نشانن بدهھھھد٬، وو  چراا؟ چونن فکر می کند حق
آآنچهھ می ددااند می کند. آآموختن اازز ااشتباهھھھاتت کمتر رُرخخ می ددهھھھد٬، وو ددرر ززندگيیش رراا محدوودد بهھ ناچاررااً 
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دداارردد رراا کم ااررززشش می خوااند. يیازز بهھ تمريیننتيیجهھ آآنچهھ ن  
االبتهھ ااصطالحح ددررستی نيیست چونن ددلل نيیست کهھ “. ددلخورریی”حالل بهھ نوعع غروورر دديیگریی بپرددااززيیم: 

رراازز کرددهه وو چونن ست کهھ پايیش رراا دد٬، ااوو اانيیز ددمی بيیند؛ شخص ااست. ددرر بيیشتر مواارر صدمهھ
گونهھ با ااوو ررفتارر شدهه ااست. حتی  ٬، ااوو رراا بهھ بادد شکايیت می کشد کهھ چراا اايینکرددههآآنن رراا لگد  یصشخ

اشد (يیا فکر می کند خالفی کرددهه بااوو ااگر پايیش رراا ددرراازز نکرددهه باشد٬، ااگر کسی خالفی نسبت بهھ 
کالمم خداا مسئلهھ بگونهھٴٔ  ت٬، يیا)٬، ددررجهھٴٔ خوددستائی ااوو بقدرریی ااست کهھ يیا آآنن رراا نادديیدهه نخوااهھھھد گرفشدهه

ااست کهھ مرتکب  ااووبايید نزدد من بيیايید.  ااوو”رراا حل نخوااهھھھد کردد. ررووحيیهھٴٔ ااوو چنيین ااست کهھ می گويید٬، 
“.خالفف شدهه  

 رروواانشناسانن باال برددهه شودد! بهھ گفتهھٴٔ آآنکهھ اايینگونهھ اافراادد نيیازز ددااررند ددررجهھٴٔ خوددستائيیشانن پائيین بيیايید٬، نهھ 
نيیازز بهھ برددااشت صحيیحی اازز کالمم خداا ددااررند:  

 
١۱٢۲ررووميیانن   

گويیم کهھ خودد رراا بيیش اازز   ووااسطۀ فيیضی کهھ بهھ من عطا شدهه ااست٬، هھھھر يیک اازز شما رراا می  ززيیراا بهھ: ٣۳
فرااخورر ميیزاانن اايیمانی کهھ خداا بهھ شما بخشيیدهه ااست٬،   بايید٬، مپنداارريید٬، بلکهھ هھھھر يیک بهھ آآنچهھ می
کنيید.بيینانهھ ددررباررۀۀ خودد قضاووتت   ووااقع  

 
١۱٨۸متی   
ااگر برااددررتت بهھ تو گناهه ووررززدد٬، نزددشش بروو وو ددرر خلوتت خطايیش رراا بهھ ااوو گوشزدد کن. ااگر «: ١۱۵

اایی؛  سخنت رراا پذيیرفت٬، برااددررتت رراا باززيیافتهھ  
 

“). من مستحق چنيین ووضعی نمی باشم(”ااما بايید توجهھ کرددهه باشند کهھ مسئلهھٴٔ ااصليیشانن غروورر ااست 
ز ااستفاددهه کنيید:نيی ١۱٨۸: ١۱۶هھھھمچنيین می تواانيید اازز اامثالل   

 
١۱۶اامثالل   
بوددیی ااست٬، وو ددلل متکبر پيیشروِو لغزشش. غروورر پيیشروِو نا: ١۱٨۸  

 
 

متقاضيیانی کهھ ررفتارر غيیر عاددیی ددااررند  
 

بعضی موااقع با چنيین متقاضيیانی موااجهھ خوااهھھھيید شد. ااگر فکر می کنيید مسئلهھٴٔ عصبی ووجودد دداارردد٬، 
مواادد ددااررووئی (يیا ررفتارر هھھھایی غيیر عاددیی ددليیل جسمانی ندااررند.  ااوو رراا بهھ ططبيیب بسپارريید. ااما ااکثر

يید). کمبودد خواابب نيیز ائی گردددد (مصرفف دداارروو رراا بدست آآووررمخدرر) می توااند سبب چنيین ررفتارر هھھھ
٬، بايید متقاضی رراا وواادداارر ارر هھھھائی رراا اايیجادد کند. ااگر کمبودد خواابب ددرر کارر ااستمی توااند چنيین ررفت

مشخص کنيید هھ باززگشتهھ وو رراا بخواابد٬، وو سپس ررووزز بعد بهھ جلسکنيید ااگر الززمم باشد حتی تمامم ررووزز 
ارر هھھھایی غيیر براایی ررفتچهھ باعث کمبودد خواابب ااوو شدهه. وواانمودد ساززیی (تظاهھھھر) نيیز ددليیل دديیگریی ااست 

ططر بدست آآووررددنن چيیزیی. يیا بخاکهھ اانجامم ددااددهه براایی کارر ناددررستی  ٬،عاددیی. تظاهھھھر بعنواانن بهھانهھ  
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ززووجج هھھھائی کهھ مسئلهھٴٔ ززناشوئی ددااررند  
 

اايین کتابب بهھ “(حل مسائل ززناشوئی”می باشند. ددرر کتابم  یی کهھ خوااهھھھيید ددااشت اازز اايین نوععااکثر مواارردد
ً بهھ  ززبانن فاررسی ترجمهھ شدهه ااست)٬، بيیشتر مسائل رراا مورردد بحث قراارر ددااددهه اامم. ددرر اايینجا من صرفا

اایی خوااهھھھم پرددااخت: مسائل يیک يیا ددوو ررشتهھ  
. ااگر ااررتباطط مسئلهھٴٔ ااصلی نباشد٬، يیقيیناً جزء مسائل خوااهھھھد بودد٬، چونن تنهھا اازز ططريیق ئلهھٴٔ ااررتباططمس. ١۱

کالمم خداا ااست کهھ ااررتباطط صحيیح بر قراارر می گردددد. بايید آآيیاتت مربوطط بهھ ااررتباطط رراا ددرر ددست 
ددااشت وو بتواانن آآنهھا رراا براایی متقاضيیانن بازز کردد.  

مسائل جنسی جنبهھٴٔ جسمانی ندااررند. يیکی اازز ددالئل  . معموالً اايینگونهھ مشکالتتمسئلهھٴٔ رروواابط جنسی. ٢۲
نشانن اايیجادد شدهه. ووقتی اايین مسائل رراا اااست کهھ ددرر ططولل ررووزز ميیعدمم ررسيیدگی بهھ مسائل دديیگریی 

حل نشدهه بهھ تخت خواابب می آآووررند٬، رروواابط جنسی نيیز خراابب می شوند. ددرر نتيیجهھ بايید آآنچهھ ددرر 
قراارر دداادد. تفحصررووزز می گذرردد رراا مورردد   

مسئلهھٴٔ عمدهه اایی ااست کهھ ررااجع بهھ آآنن ددرر فصل هھھھفتم ااوولل قرنتيیانن صحبت شدهه ااست.  ٬،ددليیل دديیگر    
 ٬،بر ااررززاایی ززنن يیا شوهھھھر ددرر براابر ااررززاایی خوددددرر آآنجا٬، رراابطهھٴٔ جنسی ددوو جانبهھ توصيیف شدهه٬، 

آآنن نيیز تاکيید شدهه ااست. براایی بحث بيیشتر ررااجع بهھ نيیز ٬، وو بر ااجراایی مرتب آآنن ااوولويیت ددااددهه شدهه
ررجوعع نمائيید (اايین کتابب بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ “ اوورراانن مسيیحیررااهھھھنمایی مش” می تواانيید بهھ کتابب

عکس هھھھا وو فيیلم هھھھایی لختی ددرر تلويیزيیونن وو اايینترنت باعث  ٬،شدهه ااست). ددرر بسيیارریی اازز مواارردد
يید. ززنایی جسمانی يیا خيیالی (ددرر ددلل) کن تفحصمی گرددند. اايین موضوعع رراا اايیجادد اايینگونهھ مسائل 

ممکن ااست ووجودد ددااشتهھ باشد.  
ساززيید. اايیجادد بوددجهھ٬،  م. ممکن ااست الززمم باشد بوددجهھ اایی رراا براایی ززنن وو شوهھھھر فرااهھھھمسئلهھٴٔ مالی. ٣۳

اايیمانداارریی ددرر کليیسا می شناسيید کهھ شغلش وو چگونگی بحث پيیراامونن آآنن رراا بايید نشانن ددهھھھيید. ااگر 
کمک بگيیريید.ددرر اايین ززميینهھ ٬، اازز ااوو حسابب دداارریی ااست  

. پس ددااددنن مالل٬، باشد شدهه نجامم شدهه يیا خرجج هھھھایی پنهھانی اانجاممددززددیی ددرر محل کارر اا ممکن ااست    
باززگویی حقيیقت٬، وو اايیجادد رراابطهھٴٔ مجددد با خداا اازز کاررهھھھائی ااست کهھ معموالً ددرر اايین رراابطهھ اانجامم 
خوااهھھھيید دداادد. بايید آآماددهه باشيید ددرر چنيین مواارردد با قاططعيیت ررووبروو شويید. ااگر ااططميینانن نداارريید چکارر 

ااگر اايیمانداارریی وو سپس ددرر جستجویی آآنن بپرددااززيید.  يید٬،بهھ متقاضی باززگو نمائنيید٬، حقيیقت رراا بايید بک
عشق بهھ پولل  ددرر کليیسا می شناسيید کهھ شغلش حقوقی ااست٬، اازز ااوو ددرر اايین ززميینهھ کمک بگيیريید.
٬، وو ١۱١۱تا  ۵: ۶نيیز مسائل بسيیارریی رراا اايیجادد می ساززدد. ددرر اايین ززميینهھ می تواانيید بهھ ااوولل تيیموتاووسس 

ررجوعع نمائيید. ٢۲٨۸: ۴ررجوعع نمائيید. ااگر ددززددیی ددرر کارر بوددهه٬، بهھ اافسسيیانن  ١۱٩۹تا  ١۱٧۷  
تا مسئلهھ حل شودد٬، دد٬، بجایی آآنکهھ باهھھھم کارر کنند . ووقتی ااووضاعع خراابب می شومسئلهھٴٔ فرززنداانن. ۴

کهھ  دد٬، وو بچهھ ااییمسئلهھ رراا بغرنج می ساززکارر نيیز دديیگریی رراا محکومم می کند. اايین  معموالً ططرفی
الززمم می شودد بچهھ رراا نيیز بهھ جلساتت نن سوااستفاددهه نمايید. معموالً سرکشی می کند می توااند اازز آآ

کهھ اووررهه آآوورردد. نبايید ااجاززهه ددهھھھيید کسی پشت سر بچهھ حرفی رراا بزند. بهھ هھھھميین ددليیل الززمم ااست مش
سپس بايید سر سپرددگی نسبت بهھ ررفتارر ورر ددااشتهھ باشد تا خودد شاهھھھد تمامم صحبت هھھھا باشد. حضااوو 

ااعالمم بگردددد. اازز جانب هھھھمهھ هھھھایی صحيیح کتابب مقدسی نيیز  
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رصّ متقاضيیانن مُ   
 

ااست٬، کسانی کهھ ماهه هھھھا٬، يیا سالل هھھھا ااست کهھ مسئلهھ اایی رراا ددااشتهھ ااند٬، می خوااهھھھند مسئلهھ اايینجا تعجب 
شانن رراا يیک ررووززهه حل نمائيید. ووقت ززيیاددیی رراا صرفف نوشتن نامهھ وو اايیميیل يیا پایی تلفن خوااهھھھند کردد تا 

هھھھر چهھ ززووددتر حل گردددد. بايید تذکر بدهھھھيید کهھ ووقت براایی ااوو بهھ کنارر گذااشتهھ اايید٬، وو مسئلهھ شانن 
می ززنند٬، بهھ منشی خودد بگوئيید  متقاضيیانن دديیگریی نيیز هھھھستند کهھ بهھ اايیشانن کمک می کنيید. ااگر تلفن

رراا بطورر  شانن بخوااهھھھد آآنچهھ ددرر نظر ددااررنداازز اايیاامتناعع کند وو اازز صحبت ررااجع بهھ موضوعع ددبانهھ مؤ
ووررند. بايید موضوعع هھھھایی بحث ثبت شدهه باشند وو تنهھا نويیسند وو بهھ جلسهھٴٔ بعد بيیاکاغذ بخالصهھ رروویی 

ززمانی کهھ موررددیی حل شدهه٬، بهھ مورردد دديیگر پرددااخت.  
نچهھ ددرر اايینجا گفتهھ اامم اازز عمدهه مسائلی ااست کهھ ستند کهھ مسائل دديیگریی ددااررند. ااما آآنيیز هھھھ یيیانضامتق

تواانيید براایی مسائل دديیگر نيیز ااستفاددهه کنيید. با اايین  خوااهھھھيید ددااشت. بيیشتر آآيیاتی کهھ نامم برددهه اامم رراا می
ااوولل٬، بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ جهھت  آآيیاتت آآشنا شويید وو آآيیاتت دديیگریی رراا خودد نيیز ااضافهھ کنيید. ااما ددرر جلسهھٴٔ 

نشانن می ددهھھھيید. اايین موضوعع ااصلی ااست کهھ متقاضی رراا با خصوصيیاتت کالمم آآشنا دداارريید اووررهه رراا مش
خوااهھھھد نمودد.  

 
 
 
 

هھھھفتمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

قيیقت مسئلهھٴٔ شما پی برددهه باشم٬، حالل ااگر تا حد اامکانن بهھ ح”د گفت٬، ) بعنواانن مثالل٬، اايین رراا خوااهھھھيی١۱(
بايید بداانيید کهھ خداا بگونهھٴٔ ووااضح ررااجع بهھ آآنن صحبت کرددهه ااست. ددرر فصل چهھاررمم اافسسيیانن٬، 

عالووهه بر اايین٬، خوااهھھھيید ...“. خداا کمک ااساسی براایی مقابلهھ با خشم وو عصبانيیت رراا ددااددهه ااست٬، .
٬، وو ددرر آآيیندهه ممکن ااست مسائل من می دداانم کهھ اايین ممکن ااست تنهھا مسئلهھٴٔ شما نباشد”گفت٬، 

اايین بيیاناتت “. فاشش گرددند٬، ااما ددرر مورردد آآنچهھ ددرر حالل حاظظر ددرر ددست می باشد.....دديیگریی 
هھ اازز مسيیر ررااهه توصيیف کنندهه٬، هھھھمرااهه با برددااشت ااووليیهھ اازز مسئلهھٴٔ موجودد٬، وو نشانهھ هھھھایی ااووليی

رردد نهھ تنهھا اايین سهھ مورردد ذذکر شدهه رراا اانجامم می ررسانند٬، اامشاووررهه براایی حل مسائل٬، ددرر بيیشتر مو
بلکهھ ااميید رراا نيیز بنا می کنند. بسيیارریی اازز متقاضيیانن می دداانند کهھ مشاوورر اابتداا می نشيیند وو بهھ 

ساززيید٬، براايیش ررووشن می حرفف هھھھایی متقاضی گوشش می ددهھھھد. ااما ووقتی مسيیریی رراا (کالمم خداا) 
وو نشانن می ددهھھھيید کهھ می خوااهھھھيید کمک کنيید قدمم ددرر اايین مسيیر برددااشت نمايید٬، پنجرههٴٔ تاززهه اایی رراا 

چنيین کارریی رراا اانجامم ددااددهه اامم٬، متقاضيیانی بوددند من د نمودد. ووقتی يیبر رروویی ززندگی ااوو بازز خوااهھھھ
“يیعنی شما کارریی رراا اانجامم خوااهھھھيید دداادد؟!”کهھ پرسيیدند٬،   

جلب می کنم.“ سيیح وو مشکالتت شمام”توجهھ شما رراا بهھ کتابچهھٴٔ ) ٢۲(  
ررااهه گناهه آآلودد٬، خودد قسمتی اازز توبهھ می باشد (اافکارر وو ررفتارر)٬، وو سواایی آآنن نيیست. “ترکک”االبتهھ ) ٣۳(  
ررجوعع نمائيید. From Forgiven to Forgivingررااجع بهھ اايین موضوعع بهھ کتابب من ) ۴(  

(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)        
 


