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   آتاب�سندیشگفتار نويپ
  

ن یا. آوردندي ما می خبر مرگ آانون ازدواج را برا،سا و خارج از آني در آلی عده ا،در گذشته
د و شرط، و قرار داد ي قی بی، ازدواج هایآ و اشترای گروهی هایافراد با توجه به ظهور زندگ

 �ندیده بودند، آیجاد گردی ایزندگ" متمدن"درن و دواج قابل فسخ آه به عنوان سبك ُم ازیها
ر قابل دوام يده بود را ناجور و غیگرد" نتُس"خ ی آه در طول تاری را به نحوی زناشوئیزندگ
  .دانستنديم

روان يافته اند، بلكه ازدواج پی نه تنها ازدواج ها دوام  هولناك،ی هاینيش بين پياما با وجود چن
م و ين حمالت به آانون ازدواج، تعلی ا�جيدر نت. ده استیز گردي تر از هر زمان نیقوح  يمس

 از مسائل و موضوعات حل یاري شده، و بسایجاد در خصوص ازدواج یادی زی هاییراهنما
 ازدواج توسط � به مشاوریادی ز�عالقز ي نوشته شده، و نیشماري بیده، آتاب هایگرد
  . آه معتقد به آتاب مقدس هستند به وجود آمده استییساهايآل
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  شگفتار مترجميپ
   
 خود را ی روحان�ي است آه بنظر من عطیحي آاتبان مساز معدودن آتاب، ی ا�سندی آدامز نویِج

افت نموده، و ی در یان به فراوانيحي مس�كالت روزمر آالم خدا با مسائل و مش� رابط�نيدر زم
خدمات مشاور آالم . ح گمارده استي مسیسي عیسايت و شهامت خاص آنرا در خدمت آلیبا جّد
 یسايقرن دوهزار است آه در آلاین آنكه قرن ها است وجود داشته، در ، با وجود )ساي آلخيش(خدا 

سا بنا نموده ي در آلیاتي پرارزش و حیان خدمت بعنوت خود رایدا آرده و موجوديغرب رواج پ
افت جواب به ی دریسا براين آليشان و خادمي از آشیاريده آه بسی باعث گردیین نوپایاما ا. است

 یادیان مردم طرفداران زيآه در م (ی و روانكاویان، به علم روانشناسيحيمسائل و مشكالت مس
 �جتًا، امروزه قسمت عمدينت. ندید آالم خدا ادغام نماآورند، و آنرا با اصول و قواعپناه ) را دارد

.  و آالم خدا استی از علوم انسانینه، مخلوطين زمیمشاورت انجام شده و آتب منتشر شده در ا
 ش ازي آه ب  خود،یك آتاب هایكاین آار آامًال مخالف است و مخالفت خود را در ی آدامز با ایِج
ت يم و تربي تعل�مؤسس"س ين خاطر او اقدام به تأسيبه هم .باشند، ابراز آرده استي جلد مصد 

ا واقع در يلواني در شهر پنسChristian Counseling and Educational Foundation" یحيمشاوران مس
ناگفته . ا صرفًا بر آالم خدا استوار گرددسي آلی مشاورت روحان�یكا را نمود، تا پایآشور آمر

 همراه یو استفاده از علوم انسانُري است آه پیت با مشاورانیز اآثر غرب، هنویساينماند آه در آل
  . كنندي مخالفت متکيه دارد بر آتاب مقدس تنها آه  آدامزل با روشين دلید، و به انباشيبا آالم خدا م

  
 وجود دارد که مختص فرهنگ و جامعه مسائل و مشکالتیدنيا بدیحی است که ميان فارسی زبانان 

عنوان در این کتاب البته اکثر مواردی که .  نشده است در این کتاب اشاره به آن هاد وآنان ميباش
ولی نميتوان وجود مسائل خاص فرهنگی و اجتمائی را شده مربوط به فارسی زبانان نيز ميشود، 

 که در این کتاب توسط جی آدامز فاش گردیده، فارسی  جزئياتییقينًا پس از رواج. نادیده گرفت
از طریق کالم خدا ميباشند، تشویق به نوشتن  حل مسائل و مشکالت �ه دارای عطيزبانانی ک

  .ميباشد خواهند شدفارسی زبانان کتابی که شامل چنين مسائلی که منحصر به قوم و فرهنگ 
  
ح، و ي مسیسيل عي نو انج�د هزاری جد�ن آتاب ذآر شده را از ترجمید در ای آه از عهد جدیاتیآ
 ی جیآتاب ها. م آتاب مقدس برداشت آرده امی قد�باشند را از ترجميم میقد آه از عهد یاتیآ

  . افتی   www.timelesstexts.com : آدرس کامپيوتریتوان در يآدامز را م
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  فصل اول

  ت مشاورت در ازدواجياهم
   

 مشاوران .سا را دارديآلبا صالحيت کشيش و یا دیگر خادمين روحانی اج به مشاورت ي احتازدواج
 یاصل موضوع یزناشوئخصوصًا مسائل  و گی خانواد شده اند آه مسائلكا متوجهی آمریسا هايآل

یقينًا دیری نخواهد کشيد که چنين وضعيتی در کليسا های دیگر  .دهديل ميتشکمشاورت آنها را 
در مورد ه د هر چیسا ها بايکل خیشان و مشايکشل ين دلیبه ا. کشور های جهان نيز ایجاد خواهد شد

  .آموزنديبرا مشاورت ازدواج الزم است 
 و ی اساسی سمت انسان مقرر فرمود،ی است آه خدا براین آانونين، چون ازدواج اولیعالوه بر ا

سا، ي آلیقبل از آنكه دولت، تجارت، و حت.  اجتماع داردگر آانون هایی نسبت به د راادیيبن
او خود قواعد . د ازدواج را در باغ عدن استوار نمودايرند، خداوند بني را بخود بگیب اجتماعيترآ

. ه و اساس اجتماع قرار دادین ازدواج را برگزار آرد، و آن را پايآن را بنا ساخت، خود اول
ن ي چی آه آشور هایبگونه ا(د یز نابود خواهد گرديد و آنوقت آشور و دولت نيازدواج را نابود آن

پس تعجب . ان خواهد رفتيز از ميسا نيبود خواهد شد و آل، تجارت نا) تجربه آرده اندیو شورو
  .دیان زوج ها بر پا نماي داشته آه گول دغل خود را میطان از همان سرآغاز، سعيندارد آه ش

ن ازدواج ي طرفی آن معموًال باعث رشد شخصمشاورتادی است، ي بن�چون ازدواج نوعی رابط
 را تحمل ی زناشوئی زندگیزند آه چگونه فشارهاآمويك به نحو و راه خود، میهر . گردديز مين

ر مرا جلب آرد،  آه نظیزيكردم، و چيدن می دی ساز سوپاپ�ك آارخانیش از ي چند سال پ.ندینما
صرفنظر از اندازه و شكل و نوع مصرف سوپاب، همه در معرض .  بودش سوپاپ هایقسمت آزما

د ی معادل دو برابر آنچه بایر فشاری زیپابش، هر سوین آزمایدر ا. گرفتنديش قرار میك نوع آزمای
 آه در سوپاب بود آشكار یبيق هر گونه نقص و عین طریگرفت، و به ايد قرار میتحمل نما

  .دیگرديم
 ی براین شكل، راهيز به هميد نگرديق ازدواج بر زن و شوهر وارد میآه از طر ییفشارها
افته اند را، ی دو نفر آه نجات یار را، حتامكان ندارد دو گناه آ. باشنديب و نقص ها مي عیافشا
ن یا و معموًال . دي را مشاهده نكنیین فشار هايد و پس از مرور زمان چنيك سقف قرار بدهیر یز

ب و نقص يشوند، و عي میگریگردند آه خود باعث مسائل و مشكالت دياد می زیفشار ها بقدر
 فكر آنند آه با هم یهر قدر زوج. ندینماي، افشا مشديز آه تصور وجودشان را نمي را نیگری دیها

فقط . ستندي با هم سازگار نیچ زوج گناه آاريا زود آشف خواهند نمود آه اساسًا هیر یسازگارند، د
  .جاد وحدت با دوام وجود داردیامكان اد، یح مداخله آرده و عمل نماي مسیسي آه عیدر صورت

دارد، يگر فراهم میكدیشان را با ی بودن ا، سازگاریده و همفكر بودن زوجيتصور آنكه هم عق
د رشد آنند، تا بتوانند با یح است آه بايزن و شوهر فقط در مشابهت با مس. ستيش ني بیاليخ
  . گر سازگار بشوندیكدی

ح ي مسیسي، نام عاول:  فوق بر همه دارند را عنوان خواهم آردیتيدر ابتدا، دو موضوع را آه اهم
ان، و در يدر باب پنجم آتاب افسس. باشدي مهبودن مشاورت انجام شدا نیدر گرو مؤثر بودن و 

ح با ي مس�باشد، پولس ازدواج را مانند رابطيگر میكدین ازدواج با ي آه مربوط به نقش طرفیقسمت
 ید برایباشد، همانگونه شوهر بايش میساي آلیح برايآن گونه آه مس. (1)ش نشان داده استیسايآل

 یتا زمان.  شوهرش باشدید برایز بايح است، زن ني مسیسا برايونه آه آلزن خود باشد، و همانگ
ح يض مسي از فیش نكرده اند، شاهدان خوبیسايح و آلي مسمانند خود را �آه زن و شوهر رابط
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 خود شكست بخورند، یی زناشوی آه در زندگیو در صورت.  خود نخواهند بودیی زناشویدر زندگ
  .آورندي وارد میسيشرم را بر نام ع

 یو شوهر با خدا، بطور خاص زن �رابط. ن ازدواج با خدا دارندي است آه طرفی، رابطه ادوم
 ی ثمر بودن دعایل بيد دلی، آه شای مهم�ن رابطيچن. باشديگر میكدی آنها با �ر رابطي تآثتحت
حًا یاما آالم خدا صر. سا نبوده استيمات آلي تعلو از زن و شوهران بوده، تا بحال جزیاريبس
  :دیفرمايم
  

   3اول پطرس 
  د و با آنان چوني با همسرانتان با مالحظه باشی شوهران، در زندگیز اين سان، شما نيبه هم:"7

  اتند، مباداي ح� سخاوتمندان�ی شما وارث هدید، چرا آه همپايفتر با احترام رفتار آنیظر جنس    
  ."مستجاب نشود تانیدعا    

  
باشد، معموًال بخاطر ي متداول مان زن و شوهر هاي م�ر رابط د آهی و ناسازگاریناهماهنگ
د در موعظه ها و جلسات مشاورت ی را بایقتين حقيچن.  شان با خدا است� رابطیناهماهنگ

 �یهرچند آ(ن يل طرفی، بدون تماییچ گونه مشاورت و راهنمايه. ازدواج آامًال روشن ساخت
گر و انجام هر یكدیتراف به گناه و توبه و مصالحه با به اع) باشدي در رابطه با شوهر ممورد نظر

ط، مو به مو و یك شرایكای آه یتا زمان. ت روبرو نخواهد شديخواهد، با موفقين ميچه خدا از طرف
ت ي موفقی آه براییبر طبق آالم خدا انجام نشود، مشاورت انجام شده موفق نخواهد شد، چون دعا

  .نشده است" مستجاب"آن صورت گرفته 
ت فرزندان، تا يم و تربي و تعلیند؛ چون مسائل مالیآيد می آه در ازدواج پدیادیمسائل و مشكالت ز

 نا سالم �رابط. د، حل نخواهند شدیايد نیآن زن و شوهر پدي می و همسازی آه اول هماهنگیزمان
ن خود  از رابطه با زیلي به دلی شوهریوقت. ان آورده استي مبه را یبا خدا است آه ناهماهنگ

ز، از ي داشت آه خدا ننانياطم، 7: 3توان بر طبق آالم خدا در اول پطرس يورزد، ميامتناع م
  .دی امتناع خواهد ورزیارتباط با و

ن یش از ايهر چند ب. دیسا دارد آشنا شده اي آه مشاورت ازدواج در آلیتينجا، حدودًا با اهمیتا ا
قبل از ادامه . ه ام اشاره بر اساس آن آرده باشم من فقط خواستی، ول سخن گفتتوان راجع به آنيم

  :می شما آشكار نماین آتاب را برایدانم قلمرو خاص ايم، الزم میبه صحبت ها
  :ستين آتاب نیپردازم به آنچه مربوط به اياول م

    
  ن مسائليمسائل مربوط به خانواده و همچن. ن آتاب است و نه خانوادهیازدواج مورد توجه ا. 1

ن آتاب یمن در ا.  خود را دارند�ت و انضباط فرزندان، محتاج به بحث جداگانيترب ط بهمربو    
  به

  یی فقط تا جایفرزندان و روابط زوج با پدر و مادرشان صحبت خواهم آرد، ول روابط زوج با    
  .  گذارديشوهر م ر بر رابطه زن ويآه تآث    

   در خصوصیگری دیدر جا.  ازدواج مجددن آتاب است و نه طالق ویازدواج مورد تمرآز ا. 2
  .)2(مینجا آنرا تكرار نمای ندارد در ایاجيازدواج مجدد صحبت آرده ام و احت طالق و    

  قبل از ازدواج حائز تالبته مشاور.  قبل از ازدواجتازدواج مورد بحث است و نه مشاور. 3
  ن مورد صحبت آردهی، در ا)Shepherding God’s Flock )3است، و من در آتاب  یادیت زياهم    
 Howard Eyrich �نوشت  Three to Get Readyن مبحث به آتاب  یجامع ا � مطالعیبرا. ام    

  مراجعه
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 .دیينما    
  ني چنیري در خصوص جلوگتباشند، و نه مشاوريمسائل مربوط به ازدواج مورد نظر م. 4

  .ميباشد خود � جداگانت است و سزاوار بحثيز پر اهميموضوع ن نیا. مسائل    
   را دارد،یادین موضوع جوانب زی آه ایاز آنجائ. یازدواج مورد بحث است و نه روابط جنس. 5

  .باشدي خود م�بحث جداگان سزاوار    
  

  :ن آتاب هستیم به آنچه مربوط به ایپردازيحال م
  
  سا در خدمتيل آخیلبته صرفًا مسائل عمده آه مشاا.  مختلفی به گونه هاییمسائل زناشو. 1

  . گردنديخود با آن مواجه م �روزان    
  باشد؛ از جمله مسائلي مسائل م� هم�سرچشم" آدم"هر چند گناه . ییجاد مسائل زناشویل ایدال. 2

  ز آردهي آن نیل جانبیرامون دالين موضوع را گسترش داده و بحث پی، اما آالم خدا اییزناشو    
  .ز در اقتباس از آن عمل نموده امياست، من نق آالم خدا ین طریچون ا. است    

  .، بر اساس آالم خدایی، و شرح مسائل زناشوی، نام گذاری آشف، طبقه بندیراه ها. 3
 .ق آتاب مقدسی از طریی به حل مسائل زناشوی دسترسیراه ها. 4
  

ع مهم  خود را بر موضوید تمرآز فكريتوانين آتاب، میحال با در دست داشتن آالم خدا همراه ا
ز را ين باشد آه همه چچناد، هدف شما یحال آه شروع آرده ا. ديمشاورت ازدواج قرار بده

 آه بر دور و اطراف شما هستند و محتاج یادید توانست به افراد زيد، خواهين آنياگر چن. دیآموزيب
 من یعاد، دیدارين راه مقدس گام برمیچنان آه در ا. ديباشند آمك آني از آتاب مقدس مییراهنما

  . شما واقع بشودی برایین آتاب آمك پر بهاین است آه ایا
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  فيتكل

  
 شاوندان شما داشته اند را بریا دوستان و خوید، و ی آه خود داشته ای از مسائل و مشكالتیصورت

 حل ق آالم خداید آه از طريسید و بنوين مسائل را شرح بدهیك از ایهر . ديسی بنوی آاغذیور
. دید، در آنار آن عالمت سؤال بگذارینان نداري اطمیاگر در مورد حل شدن مسئله ا. ا نهیشده اند 

  )ديت اشخاص را فاش نكنید آه نام و هوياد داشته باشیبه (
 یگری آرده اند، صورت دی آه شاگردان آالس با عالمت سؤال نشانه گذاریع مسائليحال از جم

ن ی مطالعات ما از ا�در دنبال. دیآورينده به آالس بی آیبحث و گفتگو ید و برايه آني خود تهیبرا
كند، آن را مجددًا ين صورت مطابقت می در اید آه با مسئله ایشوي مواجه میآتاب، هر گاه با مبحث

د راه حل يتوانيد چگونه مينيبب). ديبدون آنكه نام اشخاص را فاش آن(د يمورد بحث وگفتگو قرار بده
ن صورت یف بگردد آه اك نفر از شاگردان موظی. دیبرآار در خصوص آن مسئله به آالم خدا را 

 دی نمایادآوری آالس یشه در آالس همراه خود داشته باشد، و مسائل را در وقت الزم برايرا هم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

       .ئيد رجوع نماChristian Living in the Home: در خصوص نقش طرفين ازدواج به آتاب من (1) 
  )به زبان فارسی ترجمه شده استتوسط همين مترجم این آتاب (      
  . رجوع نمایيد   Marriage, Divorce and Remarriage:  به آتاب من(2)

 )ترجمه نشده است این آتاب به زبان فارسی      (
 .253 تا 234 ، صفحات Marriage, Divorce and Remarriage آتاب (3)

  )ترجمه نشده است تاب به زبان فارسیاین آ(      
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  فصل دوم

  ازدواج شخص مشاور
     
ا با یست و يتشان درست ني نبخاطر آنکهستند، و نه ي هستند آه در خدمت خود موفق نیمشاوران

 یشان برایدعا. ن خاطر آه ازدواج خودشان خراب استیستند، بلكه به اياصول آالم خدا آشنا ن
 خود یگران را آمك آنند وقتیتوانند ديچگونه م. رسدي اند به ثمر نمشان بودهی آه راهنمایآنان

  ستند؟يافت آمك نیحاظر به در
 آتاب مقدس یمان بر آالم خدا و قدرت روح القدس به راه حل هایتوانند با اي نمین مشاورانيچن
 آالم یات اجري چشم خودشان در اثر گناه، به اهمیوقت. د آنند، چون خود آن را رد آرده انديتآآ

د يگران تآآیخدا آور شده، چگونه انتظار دارند حل مسائل را در آالم خدا آشف آرده و آن را بر د
  ند؟ینما
 نشده، و چرا ین زوج ها آمكیم چرا به ایشويم، متوجه ميدهين گوش مين خادمیح ای به نصایوقت

ا آه بر داوطلبان  آنچه ریوقت. شوديت با شكست مواجه میدهند در نهاي را آه میحیآًال نصا
 یی زناشویسا و زندگيدهند، تعجب ندارد آه در خدمت آليكنند خود انجام ميمشاورت خود منع م
  .خود شكست خورده اند

جاد زحمت یمانشان آه ای اید؛ با پدر و مادر بیگوي مید آه به زوج جوانیشنوي می از خادمیوقت
   :(1) عمل آنند18 : 12ان يومآه مطابق با ر  آنیاند، قطع رابطه آنند، به جا آرده

  
  12ان يروم
  ."دي آنی شود، با همه در صلح و صفا زندگیاگر امكان دارد، تا آنجا آه به شما مربوط م:"18

  
د مشاور به یشنوي میوقت.  خود مشاور با پدر و مادرش چگونه است�د آه رابطيافتيبه فكر آن م

 آنكه در شراآت همه ی بدارد به جاپنهانموردی را ا شوهر خود یشنهاد آرده آه زن ي پیشخص
  .)2(د یشوياو مشكوك م یك زندگی مشاور با شر� آند، به رابطیز پافشاريچ

 یسا و اجراين است؛ آموزش و آسب راه و روش مشاورت ازدواج در آلیم ایخواهم بگويمآنچه 
ن مقدس آالم يآئد پاك و بر یز باي خود مشاور نیی زناشویزندگ. ستي نیآافآن مطابق آالم خدا 

د، يكنيحت ميگران نصیآنچه را آه به د. باشدبوده ز ين راه در حال رشد نیخدا استوار باشد، و در ا
اگر . ديد در آن بوده باشیز بايد، خود نيكنيز میگران تجوی را آه به دیراه. ديد اجرا آنیز بايخود ن
د يرد نخواهيگي القدس سرچشمه مق روحینش و انجام آار را، آه فقط از طريد، قدرت بين نكنيچن

  .خداوند قول نداده آه اشخاص دو رو را برآت بدهد. داشت
ت انجام آار مشاورت ازدواج يست آه صالحي را انجام بدهد؟ آین خدمتيست آه بتواند چنيپس آ

 او با یسايباشد، و آليش میسايح با آلي مسیسي ع� رابط�بندی زیسا را دارد؟ ازدواج چه آسيآل
ست آه مشاوران را دچار شك فلج ين نیمنظور من ا. باشندين سؤاالت مهم میح؟ تمام ايس میسيع

ر ي را آه آالم خدا وضع آرده غیضوابط.  نباشندین آاريچ وقت در فكر چنيم تا هی نمایآننده ا
 آه یآالم خدا در حال. دیريسا را در نظر بگيخ آليبطور مثال، ضوابط انتخاب ش. ستندي نیواقع

خ ي نتواند شیست آه آسير نيكند، آنقدر سخت گيط الزم را منع می بر مردان فاقد شرایردستگذا
سا، هرچند الزم ين آلین در خصوص مشاوريهمچن). 1توس ي ت و3موتاوس ياول ت(سا بشود يآل

نان بر آنكه ازدواج خودشان مطابق با خواست آالم خدا است انجام يفه شان را با اطمياست وظ
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 یدن ضابطه اياگر به آمال رس. ده باشديد به آمال رسیست آه ازدواجشان باين ندهند، منظور آ
ا هر یا موعظه آردن یداشت، و يسا را نميت مشاورت در آلي صالحی بود، آنوقت آسیضرور
 یزيگر، چیباشد؛ اما از جانب دي آمتر از آامل بودن الزم میزير، چيخ. داشتي را نمیگریآار د

ن دو یان ايتوان حد مناسب ميحال چگونه م. ز الزم استيست در ازدواج  ن و شكییآمتر از دو رو
   را بدست آورد؟ییقطب نها

كنند شكست در ازدواج ي بدهم آه تصور میه آنانيد هشدار بر عليز، اجازه بدهيقبل از هر چ
 ی هستند آه در زندگیادیافراد ز. كنديگران میت آمك به دي صالحی را داراآنهاخودشان، 

ده است، ش آه به طالق سرانجام یی تا جای شكست خورده اند، حتی خود بطور فالآت بارییوزناش
بخود . ن مسائل را دارندی دست اول از ا�دانند چون تجربي میو خود را مشاوران ازدواج ماهر

". مینمايل از تجربه خود استفاده مين دلیده ام و به اي آن را خوب چش�من خودم مز"ند یگويم
 و قت آالميحقكند، بلكه ين مييسا تعيت اشخاص را بعنوان مشاوران آليست آه صالحيتجربه ن
ك ی � تجربیحت.  قواعد آن در دست دارندیاجرا از آن، و استفاده است آه مشاوران در یمهارت

 یض خدا، شكست هاي فیاری موجود است آه به ییالبته استثنا ها. ستي نیز آافيازدواج موفق ن
خداوند در آالم خود به ما . ار گشته اندي تمام عیت هايل به موفقی تبدیپر شكوه به طرز یمخوف
  :دهدي را مینانين اطميچن
  

   5ان يروم
  تی نهایض بي آه گناه افزون شد، فیی افزون شود؛ اما جایعت آمد تا نافرمانیحال، شر: "20

  ."دیگرد افزونتر       
  

 آشكار است آه یجاد شده بقدری آنها ایزندگ آه در یريينگونه اشخاص، تغیاما در خصوص ا
ن، معلوم است آه شخص مورد نظر نه یعالوه بر ا. دیتوان ديض خدا را بطور واضح ميعملكرد ف

ق آالم خدا حل نموده، بلكه در حال حاظر ازدواج او یخود را آامًال از طر ی زندگیتنها مسائل قبل
خواهد ين، معلوم است آه میعالوه بر ا. باشديمش یسايح با آلي مسیسي ع� از رابطیز نمونه اين

ش عمل ی خو� بر تجربی آند، و نه آنكه متكیی خداوند مردم را راهنما�بر اساس آالم الهام شد
  .(3)دینما

وقت . ستي نیانیسا پايدر آل" خودگمارده"ن ازدواج یرسد آه به تعداد روزافزون مشاوريبه نظر م
 یشماري بیازدواج ها.  آوران نگردندید تا آوران راهنما را بدهیبيسا ترتيده آه آليآن رس

  .ن گونه افراد شده استی اییگرفتار راهنما
 و شكست در ازدواج را آه قبًال به آن اشاره آردم، در ییان آامل بودن و دورويحد مناسب م

  :ر موجود باشدیط زید آه شرایآي بدست میصورت
  
 ود تا بتواند خدمت مشاورت ازدواجازدواجش آامل شتا منتظر بماند لزومی ندارد خادم کليسا . 1
  .چگاه شروع نخواهد آردينصورت، هیر ايدر غ. رديرا بعهده بگ سايآل
 ید آه ازدواج خودش نمونه ایگر آمك نمای دیتواند به زوجهاي میسا در صورتيمشاور آل. 2
. دهدي آردن را مت صحبتيش صالحي است آه به آشین همان ظابطه ایا. داوطلبان باشد یبرا
 :نمونه باشد" در هر مورد"دارد آه  ي ، او را الزم م7 : 2طس يخدا در ت آالم

  
   2طس يت
  "ت به خرج ده،یم خود صداقت و جديدر تعل. كو باشيز سرمشق اعمال نيخود در همه چ: "7
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ار به آمال ماندیشمارند، بدون آنكه ايات آتاب مقدس آن را الزم می از آیاريبودن، آه بس" نمونه"

 ین است آه شكست هایسا، اي نمونه بودن مشاور آلی از راه هایكی. ر استیده باشد امكان پذيرس
ن شرط را همچنان دنبال ي آن است آه چنیگریق آالم خدا جبران آرده باشد، و دیخود را از طر

  .دینمايم
. ال مراقبت و مرمت باشدد دائمًا در حیگران باشد، بای دی برایسا اگر بخواهد نمونه ايمشاور آل

د را یآيش مي آه پی آند، و مسائلیش رويپح يد ازدواجش در راه صحیاگر ازدواج آرده است، با
  :دید بتواند همچون داْود بگویسا بايدر مجموع، مشاور آل. دیق آالم خدا حل نمایًا از طرمدع
  

   101مزمور 
   خود با دل� آمد؟ در خانی خواهین آنزد م.  رفتار خواهم نمودیق آامل به خردمندیدر طر: "2

  ."م سالك خواهم شديسل     
  

و " ب و نقصي عیب"، "یكپارچگی "یعنیترجمه شده است، " ميسل " خدا، آه در آالم tamلغت 
ن مصمم نباشد آه هر يب و نقص شدن نبوده باشد، و همچني عیسا در راه بياگر مشاور آل". آامل"

تواند مشاور يد، نمیق آالم خدا حل نمای را با دعا و از طررديگي آه در راهش قرار میمشكل
  .گران باشدید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .21 تا 13: 12روميان :  به این آیه نيز مراجعه نمایيد(1)
  .25: 4افسسيان :  به این آیه نيز مراجعه نمایيد(2)

   مناسب، به آتابی از تجربه به طریق صحيح و در جا� برای اطالع بيشتر در مورد استفاد)3(
   .نمایيد رجوع )   Grist from Adam’s Mill: من      
 )ترجمه نشده است تا به هنگام انتشار این آتاب به زبان فارسی(      
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  فصل سوم
  شوندي میی آه باعث مسائل زناشوییعلتها

  
  نوع علتها

 صحبت خواهم یی مسائل زناشویل اصلین آتاب راجع به دالیگر ای دین فصل و فصل هایدر ا
ق یآنچه از طر: ميني بی گناه را به دو گونه میشه گناه است، ولي است آه علت همیهیالبته بد. آرد
به هر . شوديده میش به گناه و در رفتار گناه آلود دیگردد، و آنچه از گرايد نادرست سرچشمه میعقا

ز يك و خداپسندانه نيل نن اشتباه بگردد، و اعمایگزید جایقت باي آه گناه جلوه آند، حقیصورت
ز يد نادرست نی البته امكان دارد آه اعمال گناه آلود از عقا .ن اعمال و رفتار گناه آلود بشوندیگزیجا

ائل  قی گناه آلود فرقیرست و رفتار هاد نادیان عقايآالم خدا م. شهي نه همیرد، وليسرچشمه بگ
  :دینمايح ميشود، و هر دو را افشا آرده و تصحينم
  

   3موتاوس ي تدوم
   سودمند ییت و پارسايب و اصالح و تربیم و تآدي تعلی آتب مقدس الهام خداست و برایتمام: "16

  "        است،
  ."ز گردديكو تجهي هر آار نیتا مرد خدا به آمال برا: "17

  
آن گر راجع به یجمع نكرده آه د" گناه آدم"ا یو " گناه"ر عنوان یك جا زیآالم خدا همه مسائل را 

 اگر انسان آن را ید غلط گناه است، حتی بر طبق عقایالبته اعتقادات نادرست و زندگ.  نزندیحرف
ا نشناخته، ی گناه آلود، چه شناخته و یب زندگيد و ترآیو قطعًا افكار و عقا. ص ندهديغلط تشخ

 یم علت هايد بتوانی ما بایول.  است آه انسان از آدم به ارث برده استیعت گناه آلودي طب�جينت
ز يم، چنانكه آالم خدا نيص بدهيشوند را تشخي را آه باعث شكست ازدواج ها میكیهمجوار و نزد
 را یده ایل مشرف و همجوار به مسائل و مشكالت، چه فای دالییشناسا. ص داده استيآنها را تشخ

د ی و مشكالت را پدم آه اشتباه هستندیشوي میدی متوجه افكار و عقایتواند داشته باشد؟ اوًال، وقتيم
حت آردن مردم يهشدار دادن و نص. ميق آالم خدا اصالح آنیم از طريتوانيآورند، آنها را ميم

مد نظر خدا است را بتوان  را ندارد، مگر آنچه ی چندان�دی سالم، فایك زندگیجاد یبخاطر ا
 آنرا �شیر داد، آه رييتوان تغي می ناسالم را تنها وقتیق زندگیطر. ز آرديشان آامًال روشن نیبرا

  . و آن را قطع نموددا آرديدر افكار نادرست اشخاص پ
 آن ی از اجرایباشد، ولي و با آنچه آالم خدا گفته آشنا م،داندي راه درست را میمانداری ایوقت

ن يدر چن. دکر مقابله آرد و با آن یید بتوان شناسای او را بای اطاعتیورزد، آن بيامتناع م
ب آالم ین مورد فقط راه تآدیدر ا.  نداردیده ایداند، فايدادن گناه آار به آنچه خود مم ي، تعلیموارد

 خود یی زناشوی را وارد زندگی ندانسته، عادات گناه آلودیمانداریاگر ا. باشديخدا است آه الزم م
د و باشنيكند آه آنها گناه ميق میاو تصدو . جاد آرده اندی را اینموده است، و آن عادات مشكالت

ر ييداند چگونه آن عادات را با راه و روش آتاب مقدس تغيز هست، اما نمير نييحاضر به توبه و تغ
  .دین عادات گناه آلود بنمایگزیك را جايد او را آمك آرد و آموزش داد تا بتواند عادات نیبدهد، با

د و افكار یعقا، همچون ییك و مشرف بر مسائل و مشكالت زناشویم آه علل نزديني بیجتًا، مينت
  .دارندي خود را میدگيك راه و روش خاص رسی ناسالم، هر یغلط، عادات گناه آلود، و زندگ
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  ر گناه آلوديعلل گناه آلود و غ
 افكار غلط سرچشمه گرفته، که ازم آن مسئله ينيد اول ببیم، بايدا آني را پیل مسئله ايم دلياگر بخواه

. باشندي است آه در او موجود میبات گناهيص در قبال ترآ آن شخیا ناتوانی است، و ی عمدیگناه
ح يخواند، صحيم" گناه" را یا عملی آالم خدا رفتار یم آه وقتيد در نظر داشته باشین بايهمچن

ا ی آردن، ییشناسا" مرض "ی را نوعیبطور مثال، گناه. مي را بدهیگریست آه به آن عنوان دين
 دادن، جز ی و اجتماعین روانشناسیا به آن عناوین، ف نموديبودن شخص توص" نابالغ"آن را 
  .ستي نیگریز ديبنده دادن به آن، چی فریف آردن آن و ظاهریتحر

واژه . ستيف آامل نین تعری ایول. كننديف میانگر آنچه مد نظر است تعري شناسان، بیواژه را معن
 "مرض"، برچسب یر گناه آلودا رفتایگناه آلود اگر به عمل . باشديز مي نیی راهنمایمانند تابلو

 دارد را یآه انحراف جنس یمثًال شخص. دیر داده ايي تغید، وضع آن را بطور قابل مالحظه ايبزن
" مستوجب مرگ"ده و او را ينام"  نيننگ" آه آالم خدا گناه او را یشناختن، در حال" ضیمر"

برای شناسایی مسائل و جه، ينتدر . دهديز نشان ميرا نآنكند آه عالج يدا مي را پیشناخته، حالت
ميباشند استفاده از عناوینی که مطابق با کالم خدا تا جایی که امکان دارد باید مشکالت زناشویی، 

باید ز يگناه را ن دارد، یزیادت يشناختن اهم" مرض "ی را نوعی مغز�غدهمان قدر آه . کرد
مه گرفته اند، و آامًال با آتاب  سرچشین آاذب مجموعًا از روانپزشكیعناو. خواند" گناه"فقط 

  .باشنديمقدس در تضاد م
ل عوض آردن آن با عنوان ين دلید، و به ارسخشن بنظر ب "ناهگ" �استفاده از کلمممكن است 

ا ی" ضیمر"، "گناه آار"بجای  را  استم الخمریداشخصی که . حبت را نشان بدهد ُمیم تریمال
قت ي در حقید، ولیآير خواهانه بين است بنظر خ ، ممكسایی کردنشنا" یماريب "ی نوعیدارا

 یم الخمری دایوقت. ر خواهانه تر از خدا باشديتواند خيچكس نميه. خالف آن صورت گرفته است
اما، .  وجود نداردین مرضي چنی براییدارو. دیان برداشته ايد را از ميد، امشماریب" ضیمر"را 

 او ی برای واقعیدي، آنوقت امشماریمب" گناه آار"د یفرماي آه خداوند می را آنطوریم الخمریاگر دا
 گناه آزاد آند، بلكه آمد تا ما ی آنكه ما را ار جزایح آمد نه تنها براي مسیسيد، چون عیآيان ميبه م

 .آزاد سازدنيز را از تسلط آن 
 

   6ان ياول قرنت
   عفتان، بت یب! دیرب نخوی خدا نخواهند شد؟ فرید آه ظالمان وارث پادشاهي دانیا نمیآ: "  9

  " چه فاعل و چه مفعول،–        پرستان، زناآاران، همجنس بازان 
  ." خدا نخواهند شدیادان وارث پادشاهيان و شیگساران، ناسزاگويدزدان، طمع ورزان، م: "10
   مایح خداوند و توسط روح خداي مسیسيد، اما در نام عین بودي از شما در گذشته چنیبعض: "11

  ."دیس گشته و پارسا شمرده شده ایشسته شده، تقد        
  
ن يد و جزو مقدسیپاك شده ا"از آن رها شده د یگويم است آه آالم خدا ی گناهانو جزیم الخمریدا

). 11 �یآ."(دیك محسوب شده اي ما آامًال نیح خداوند و روح خداي مسیسيخدا گشته و بنام ع
آورد آه ياد خود بید به ی روزانه باید آه شخص الكلكننيه ميتوص"  گمنامی هایالكل "� جامعیوقت
گناه "ر ی ها و همجنس باز ها و سایا خدا؟ آالم خدا به الكلیا آنها محبت دارند ی، آ استیالكل

 در زمان گذشته، و حال آه یعنی" دیبود از شما چنان یبعض"دهد آه ينان را مين اطمی، ا"آاران
  .گردند رهيچ خداوند و روح القدس بر آن یسي در نام عتوانندي م آن�جينت شده اند، در آزاد
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 است آه در فكر آردن راجع به مسئله یسازند، فرقيجاد مین مختلف ای آه بكار بردن عناویفرق
جاد یز اي در انتخاب راه حل مسئله نی خود فرق�ز به نوبير فكر نييآورند، و آن تغيبوجود م

  . آوردي م بدست در حاصل آنیسازد، و سرانجام فرقيم
ل يد دلی به مخاطره افتاده است، نباین، ازدواجي از طرفیكی یهمانگونه اگر بخاطر خود خواه

 آه بكار برده شده یممكن است اصطالح. شخص دانست" ینابالغ"ا یو " ینادان"مسئله را در 
اد جیتوان آرد؟ جز ايمکار  چه ی و نابالغی در خصوص نادانیم و با محبت جلوه بدهد، ولیمال
 یابی دست ی برایر، و از طرفي او آرد؟ خیتوان براي را میگریا آار دیط دانش و بلوغ، آیشرا

ل مسئله را ي دلی وقتیول. دکرد صبر ی حل مسئله بایاو به دانش و بلوغ، وقت الزم است، و برا
  :میيم به او آمك نمايتوانيم، فورًا میيشخص عنوان نما" یخودخواه"
  
   2ان يپيليف
  ."ديگران را از خود بهتر بدانی دید، بلكه با فروتنيا تكبر نكنی ی را از سر جاه طلبیچ آاريه: "3
  ."شدینديز بيگران نیك از شما تنها بفكر خود نباشد، بلكه به دیچ يه: "4
  

 خود را محبت یار زندگید توبه آند و بر طبق آالم خدا تواني، آنكه گناه آرده من صورتیادر 
 تا من بالغ ید صبر آنیحاال با: "دی خود بگویار زندگین است آه به یا محبت آردن ایآ. دینما

خواهم يد، و از خدا ميخواهم مرا ببخشيمن گناه آرده ام و از تو و از خدا م: "دیا آنكه بگوی، "بشوم
  ."مرا عوض آند
عنوان " گناه" آه گناه را یباشد، به آن معنيقتًا پر از محبت مي است آه حقیمل راهآتاب مقدس شا

 یسا شخص مبتال را برايد آلی، باميباشدز ي نی مسئله توام با عوارض جسمانیالبته وقت. آرده است
  .دیت نمایب هداي آامل به جانب طبی پزشك�نیمعا

، آه در یچون عوارض جسم. ندی توجه نمایی زناشو� به مسئلید بطور جدیسا بايپس مشاوران آل
د ی باسايخ آلیمشاشوند، يجاد شده، گناه خود شخص محسوب نمین بعد از آن ای گناه آدم و نفر�جينت

باشد را بتوانند از ي آشنا بشوند و آنچه گناه است و آنچه مرض می آن عوارض بخوبیبا نشانه ها
 را یشتريجاد مسائل بیچه تا بحال گفته شده، ا، خارج از آنیهر گونه برداشت. ز بدارنديهم تم

 خواهد بود در راه عالج یشناخت مسائل، خارج از چهارچوب آالم خدا، سد معبر. خواهد نمود
  .آنها

  
  

  دهيچي مسائل پییشناسا
ل معموًال یدال.  بكنندیادی دقت زیید در شناخت مسائل زناشویسا بايزن و شوهران و مشاوران آل

 یی دارد آه شناسای جسمان�ن ازدواج مسئلي از طرفیكید آه ير مثال، تصور آنبطو. ده انديچيپ
ز باعث ين برخورد بد نیجاد شده، و این ايان طرفي میار بدينشده، و به دنبال آن، طرز برخورد بس

ه يان قضین پایا ای شده مداوا بگردد، آیی، شناسای جسم�حال اگر مسئل. ده استی روابط گردیرگيت
 نمانده ی از آن باقی حل شده و نشانه ای اگر مسئله جسمیحت. ري موارد خی؟ در بعضخواهد بود

 خواهد بود، و ی خود باقی آه از وجود آن شكل گرفته، هنوز بر جایب رفتاريباشد، حالت و ترآ
ق آالم ی شده و از طرییز شناسايافته نیب ين نخواهد رفت مگر آنكه آن حالت و رفتار ترآياز ب

 یده، آه در جوار مسائل آشكار، خود را مخفيچيهم پنگونه مسائل بیا.  بشودیدگي رسخدا به آن
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سا مورد جستجو و ُآند يبات گناه آلود در آمده اند، اگر توسط مشاوران آليآرده اند، و به شكل ترآ
  . و پا برجا خواهند ماندیو آاو واقع نشوند، آماآان مخف

ز زن و شوهر ي نین مورديدر چن. ستي نیشدن حل ی شخصی جسم�د آه مسئليحال تصور آن
 آه بر اثر فشار آن مسئله، در یبات گناهيند رفتار و ترآید آوشش نمایسا باي مشاور آلهمراه
 آه در آالم خدا یكيب رفتار ني آن را با ترآی آنند، و سپس جاییده را شناساشجاد ی آن دو ایزندگ

 نسبت یحي مسینشير دو آنها الزم خواهند داشت آه بن، هیعالوه بر ا. ندی نمانیگزیجاآشكار شده، 
  .آورنديز بدست بي موجود نی جسم�به مسئل

اندازند، ي را به مخاطره میی آه روابط زناشویر جسمانين آتاب به مسائل غی بعد ایدر فصل ها
 ینگونه مسائل همجوار، آشنا بشوند و در هر موردید با ایسا بايمشاوران آل.  خواهم آردیدگيرس
ن مسائل ی آه قبًال نشان داده ام، ایهمانطور. ق آالم خدا باشندی به آنها از طریدگي رس�آماد

  :باشنديهمجوار از دو نوع م
  
  .بوجود آمده اند افكار انسان یاز اثر گناه بر رو � آه سرچشمیمسائل. 1
 .دارنداز رفتار گناه آلود انسان  � آه سرچشمیمسائل. 2
  

 از ازدواج آه خالف با آالم خدا ییبرداشت ها"ر عنوان یرا زدر خصوص مورد اول، آن 
 ی بررس"یبات گناه در زندگيترآ"ر عنوان ی خواهم آرد، و مورد دوم را زیدگيرس" باشنديم

ك از یر هر یتوان آنها را زيباشند آه ميز موجود مي نییاز مسائل زناشوگر یدو نوع د. خواهم نمود
روابط با "ر عنوان یت هستند آه آنها را جداگانه و زي حائز اهمی بقدری داد، ولین باال جایعناو
 ین چهار قسمت به شما ابزار فراوانیا.  خواهم آردیدگي، رس"اثرات معمول اجتماع"و " گرانید

  .دیي نمایی را شناسایی زناشو�د هر نوع مسئليرا خواهند داد تا بتوان
  
  

  فيتكل
  

ك ید ی بایهر گزارش. دگزارش دهيبه آالس  ًآشخصرا  ییك نمونه از مسائل زناشوی یشفاهبطور 
د، و یف نمای دارد را تعریی زناشو�م بر مسئلير مستقيا غیم و ي مستقی را آه اثری جسمان�مسئل

د ي آنیید شناسايتواني آه می را تا اندازه ااین عالمات.  آن را بازگو آند�نشانه و عالمات مشخص
  .دیيهاد نماشنيز پي به آنها را نیدگيو راه رس
شوند را نام يجاد مسائل در ازدواج مید غلط، منجر به اختالف و ای آه بخاطر افكار و عقایموارد
شآوندان خود را شرح ی خود در رابطه با دوستان و خوی شخص�ا دو نمونه از تجربیك ی. دیببر
  .دی از اشخاص نبرید نام و نشاني آنیسع. ديده

جاد شدن را دارد، و پس از ازدواج ی در اشخاص مجرد امكان ا آهیبات مختلف گناهيدر مورد ترآ
ادداشت یرسد را يد، و آنچه بنظر شما ميكنند، فكر آنيجاد مسائل و مشكالت می ایی زناشویدر زندگ
  .دی بحث در آالس آماده سازیآرده برا
ر آدام، نام د و در مقابل هیيه نمايرسد را تهي آه به نظرشما می غلطی از نام و برچسب هایفهرست
  .ديسیبنوآه در آتاب مقدس بكار برده شده ح آن را يصح
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  فصل چهارم
  باشندي از ازدواج آه خالف آالم خدا مییبرداشت ها

  "یاشتباهات اساس"
  

نجا من ی دارد، در ایی زناشویجاد مسائل و مشكالت را در زندگی امكان ایهر چند هر گونه اشتباه
در .  وجود دارد بحث خواهم نمودیی زناشوی آه از زندگیط غلیصرفًا در خصوص برداشت ها

. شونديح دچار اشتباه ميرو مسيان پيحي مسی، حتیادیان زيحي است آه مسین موضوعاتيمورد چن
  .ت ازدواج بپردازميد در ابتدا به ماهیل باين دلی از ازدواج دارند، و به اییای رویتصور

 
  
  اد ازدواجيبن

.  اطالع هستندی آه دارد بی از مقصودیاري بسی دارند، ولییزدواج آشنااد ايان با بنيحياآثر مس
 ی آه آن اصل در زندگی عمل�م، و بعد بپردازم به رابطیان نماي را بید در ابتدا اصل مسلمیبگذار
ن اصل ممكن یا.  داردی روحانیاديد درك آند آه ازدواج بنی بایحياوًال، شخص مس.  داردییزناشو

در مدارس و دانشگاه ها به . میشنوي امروزه در همه جا عكس آن را میاشد، ولاست واضح بوده ب
 است آه ید انسانید رد، بلكه با صالحيگيند آه ازدواج به امر خدا صورت نمیگويجوانان ما م

 در یج شگرفین دو نقطه نظر نه تنها متضاد هم هستند، بلكه مشرف به نتایا. افته استیر يتدب
  .باشندي مزي نیی زناشویزندگ

د تا یجتًا باي، همانگونه آه آالم خدا آن را اعالم نموده است، نتینوحا است ریاگر ازدواج سازمان
د آه خدا ند همان باشی ازدواج بایقوائد و آرمان ها. دار باشد آه خدا مقرر فرموده استی پایزمان

و بعكس، اگر ازدواج با . د را در آن داشته باشیجاد اصالحاتی ایید توانای نبایمقرر داشته، و آس
ل يتواند به ميز ميط آن را انسان وضع آرده، پس انسان نیده، و تمام شرایجاد گردی ایر انسانيتدب

  .دیا آًال آن را فسخ نمایر بدهد و ييخود آن را تغ
 ی سادگیز از رويسا نيند، و آل آه ازدواج دارد نداریاد ربانين از بیدرك آافسا يجوانان ما در آل

ن مبحث از ی آنها را با ایافته اند، و به قدر آافی خود مات را آنهاين تعلیآن داشته آه اض بر فر
 به ازدواج جوانان آنچه مربوط. شوديده می دین آوتاهیز ايدر خانواده ن. آالم خدا آشنا نساخته است

آن را ؟ در آنجا آامًال عكس ی گروهیغات رسانه هايبلاست را از آجا خواهند آموخت؟ از ت
شوند، ي است بمباران می انسانیري آه ازدواج تدبیامين پي روزانه با چنیوقت. افت خواهند آردیدر

جتًا ازدواج خود را با مصالح ينت. ز عمل خواهند نموديرفت و از آنرو نیز خواهند پذيسرانجام آنرا ن
  .ز بنا خواهند نمودي ناچینادرست و هدف

سا نقطه نظر خود داوطلبان مشاورت را در ين آلیه مشاورن وضع موجود، الزم است آیبخاطر ا
سا نقطه نظر آالم خدا را در ي آلیفرض داشتن بر آنكه اعضا. اد ازدواج بدست آورنديخصوص بن

 شكست را ی فتواین فرضيچن. باشدي ثمر میافت آرده اند، نا مسئول و بیرابطه با ازدواج در
فهوم ده شده آه زن و شوهران میغالبًا د. معلوم گرددد یت موجود بايفيز آيقبل از هر چ. دهديم

د با نكات مهم آالم خدا یسا باي آلیتمام اعضا. دارد را درك نكرده اندازدواج و آنچه را آه در بر 
ج ی آه رایوي آن نسبت به نقطه نظر دنیژه در خصوص برتریابند، بویم يدر خصوص ازدواج تعل

  .ددار
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  مقصود ازدواج

 در یحت.  را به دنبال داردیار بدي بسیامد هايان از مقصود ازدواج، پيحي مسیف درك آانداشتن
 آه زن و یتا زمان. شوديده مي در خصوص مقصود ازدواج شنیبيح، نظرات عجيروان مسيان پيم

تواند باشد يشان به مراتب بدور از آنچه می مفهوم و مقصود آن را درك نكرده اند، ازدواج ایشوهر
گر، بعنوان جوهر یز ديست آه بعد از جدا آردن هر چيست؟ چيصود از ازدواج چمق. خواهد بود
  :کالم خدا در این رابطه ميگویدماند؟ ي میاز آن باق

  
   2ش یدايپ

  "».می بسازی موافق ویش معاونیپس برا. ست آه آدم تنها باشديخوب ن«: و خداوند خدا گفت: "18
  

ازدواج چنان طرح شده بود آه . دارد" اری"ن به  است آه انسایازين نيمقصود از ازدواج، تأم
ن یا. باشدي انسان میار و مصاحب براین يجه، مقصود از ازدواج تأميدر نت.  را شكست بدهدییتنها
  :ميني بی از آالم خدا میگری دیز در جايد را نيتأآ
  

   2امثال 
  "د؛ی گویز ميملق آم آه سخنان تیگانه اي بخشد، و از زن بیی رهایتا تو را از زن اجنب: "16
  ."ش را فراموش نموده استی خوی خود را ترك آرده، و عهد خدایآه مصاحب جوان: "17

  
   2 یمالآ
   اتی جوان�ان تو و زوجين است آه خداوند در میست؟ سبب اين چید سبب ايگوئياما شما م: "14

  ی هم عهد تو م�و زوجار تو ی، با آنكه او یده ایانت ورزي خی        شاهد بوده است و تو به و
  ."بود        

  
ازدواج بكار برده ، در رابطه با "هم عهد"و " زوجه"و " اری" چون ی آلمات 14 : 2 یدر آمالآ
ن یا. كندي میميك و صمی نزد� رابطیاشاره به نوع" یمصاحب جوان"، 17 : 2در امثال . شده اند

 یعهد خدا ("ی دائمی همراه با تعهدیكیدهند آه شامل نزدي را نشان میات در مجموع، رابطه ایآ
 یز آافي نیكی دائم بدون نزدیست، و تعهدي نی دائم آافی بدون تعهدیكینزد. دنباشيم") شیخو
 . در انسان شكست بخوردیاج است تا تنهائين عناصر احتیبه هر دو ا. باشدينم

ن آنها یج تریرا. شدباي وجود دارد آه اآثر آنها اشتباه میادید زیدر خصوص مقصود ازدواج عقا
 و یريده جفت گين عقیا. جاد شده استیج نسل انسان ای ترویشتر براين است آه ازدواج بیا

 جفت ینسل انسان مانند گاو و گوسفند و سگ و گربه، برا. ازدواج را با هم مخلوط آرده است
وان، بدون يند نسل حا نسل انسان ماني از نقاط دنیاريقًا در بسيقی.  به ازدواج نداردیاجي احتیريگ

  !باشديج میفات ازدواج در حال ترویتشر
 از جوانب آن یكیار بودن است، و تنها یازدواج .  استیريش از جفت گي بیزير، ازدواج چيخ

 جوانب �همت نشان داده آه شامل يمي صمیار بودن را نوعیآتاب مقدس . باشدي میريجفت گ
 صرفًا در چهار چوب ازدواج محدود یوابط جنسن خاطر است آه ریبه ا. گردديعت انسان ميطب

 در حال مداخله ی سومی پایجاد بشود وقتیاميان دو نفر تواند يمانه نميار بودن صمی. شده است
آه آالم خدا از آن  یار بودنیك زن داشتن، آن یش از ي بی، و حتی عفتیزنا، ب. استدر آن آردن 
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ن ي آن است را از ب� آه الزمیك و دائمیت نزديميكشاند، چون آن صميد را به تباه میگويسخن م
باشد آه بعدًا راجع به ي موجود می انحصار� رابطینوعبودن آالم خدا " یك تن"در عنوان . برديم

 ی جز مجاز آردن روابط جنسیزيده دارند آه ازدواج چي آه عقیآنان. آن صحبت خواهم آرد
  .باشنديلف ماز، آامًال مخينست، با آنچه در قسمت بعد از آن صحبت خواهم آرد ين
   
  

   ازدواج�فيوظ
قت ازدواج شامل ي ازدواج را بطور مفرد عنوان آرده ام، چون در حق�فيد آه وظيد تعجب آنیشا
باشد، يگر میف دی وظایكنم آه مبناي میفه ايل آن است آه صحبت از وظيدل. باشدي میادیف زیوظا

گر تعهد ازدواج را یكدی به ی زن و شوهریتوق. است" اری"به ا شوهر یاز زن ين نيتأمو آن 
ار یكنند آه تا آخر عمر يك تعهد می، هر )نددارو معموًال ن(ا نه یكنند، چه توجه داشته باشند يم
افت یدر خود ی برایاریست آه ين نی آه تعهد آنها اداشته باشيدز يتوجه ن.  خواهند بودیگرید

 ی است آه در آن، شخصیازدواج تعهد عشق. د خواهند بویگرید ی برایاریخواهند آرد، بلكه 
  .ید و شرطيچ قي آند، بدون هبرآوردها شوهر خود را تا آخر عمر ی زن یاز هايكند آه نيعهد م
ن حرف او ی، ا"تمسي نیمن از ازدواج خود راض "کنان ميگوید گله یا شوهری زن یجه، وقتيدر نت

. رضایت خود را بدست بيآوریدد تا یاج نشدمان ازدويشما وارد پ: "د به او گفتیبا.  جا استیب
د را انجام باشيبوده، و تمام آنچه شامل آن م" اری" خود یك زندگی شرین بود آه برایتعهد شما ا

 را طلب یدهد، مقداري آه می در مقابل مقداریست آه شخصي معامله نیازدواج نوع. دداد يخواه
 یزي شما است، حال در مقابل آن چیك زندگیز شراين آنچه ني تأمیك جانبه است برایتعهد آن . آند
د يا به عهد خود وفادار هستین است، آیباشد اي آه مربوط به شما میپس سؤال. ديا نكنید يافت بكنیدر
  ".ر؟يا خی

باشد نه ين شهوت میا. افت آنندی خود دری را برایزيله چيكنند تا از آن وسي ازدواج میاريافراد بس
دهد، حرآت يگر می به شخص دی آه در ازدواج، شخصیتعهد.  استعشق، و خالف آالم خدا

د از خود ی بایحيشخص مس. افت آردن رای است آه اهدا نمودن را در بر دارد و نه دریعاشقانه ا
توانم خودم يچگونه م"، و نه " خود را خوشنود سازم؟یك زندگیتوانم خدا و شريچگونه م: "بپرسد

 خوشنود آردن زن �ليبوسا است خدازدواج، خوشنود آردن  ی اساس�فيوظ" سازم؟را خوشنود 
 ی، خصوصًا وقت و اساسی استت قرار داردي اهم�ن درجيدر نخست ا�فين وظیا. ا شوهر خودی

ان ي به میا بحث در خصوص مسائل جنسیرد و يگي ازدواج صورت میت هایرامون اولويبحث پ
ن یمشاور. دهدي از گله ها را میاريب بسباشد، و جوايار آننده مي هشیقتين حقيدرك چن. دیآيم

 استفاده از آن را در ید و چگونگ درك آننی را بخوبیفه اساسي وظاین ید معنیسا بايازدواج آل
  . نداردمشابهکه  است یجنگ افزار. آموزنديز بي نییبال حل مسائل زناشوق

  .گریپردازم به موضوع مهم ديحال م
  
  

  تعهد در ازدواج
بتوانند در هر موقعيتی  زن و شوهری یوقت.  را داردی وضع تأسف بارازدواج بدون تعهد،

 مسائل و یوقت. تواند داشته باشديافتن را نمیلغو آنند، آن ازدواج امكان دوام ازدواج خود را 
جاد خواهند شد، یا زود ایر یان دو گناه آار دي میجاد شدند؛ و معموًال در هر نوع توافقیمشكالت ا
 یان دو نفر، وقتيدر توافق م. ز نخواهد بودي حل اختالفات نی برایديان نباشد امي در میاگر تعهد
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ان انسان و خدا در يمانند عهد م(شود يجاد می اختالف ای گناه آار باشد، بقدر آافشانك نفری تنها
 حل اختالف وجود ی برای الزامیوقت. ، چه رسد به آنكه هر دو گناه آار بوده باشند)شیدايآتاب پ

  .شونديكشند و جدا مي ها دست میليته باشد، خشندا
 است آه ین عنوانی تر کنندهن و اجبارین موقرانه تریح آرده، و ایتشر" عهد"آالم خدا ازدواج را 

ار بودن به همسر یازدواج شامل تعهد است؛ تعهد به . باشديان دو نفر موجود ميمان مي شرح پیبرا
 یك زندگی شریازهايت آه شامل برآورده ساختن تمام ن اس بودنیاریازدواج تعهد به نوع . خود

ان يحيمس. باشدي تمام شده میجتًا، آارينت. رهي، و غی، روحانی، اجتماعیاز جنسيباشد، چه نيخود م
ن ي بودن چنیاجبار. د طالق باشندی تهددر معرض ندارند روزانه یگر، الزامیبر خالف اشخاص د

ن فرق یا. ستي نیاريا اختی یده شخصی گزیزيد آه طالق چدهيم نان راين اطمیشان ای به ایتعهد
 تمام عمر خود یكنند براي آه میتعهد. گران دارندیح با ديروان مسي است آه پیزياعجاب انگ

  .باشديم
ات ذآر شده ی؟ بخاطر آنكه در آ که عهدی را نيز در بر دارداست یم آه ازدواج توافقيدانياز آجا م

ز به ير را نی ز�یآ. ، بعنوان تعهد نام برده شده است)14 : 2 یو مالآ، 17 و 16 : 2امثال (قبل 
  :كنميآن اضافه م

  
   16ال يحزق

  پس دامن خود را. و زمان محبت بودنك زمان تیستم و ایو چون از تو گذر آردم بر تو نگر«: "8
  سم خوردم و باد آه با تو قیگويهوه می تو را مستور ساختم و خداوند یانیبر تو پهن آرده، عر      
  ."یتو عهد بستم و از آن من شد      

  
كسان یان زن و شوهر ي او است، با تعهد م�ان خداوند و بندي آه میم آه تعهديني بیال ميدر حزق

ن یال ايشوند، و در حزقي میكید آه زن و شوهر در تعهد بهم یفرماي، خداوند میدر مالآ. باشنديم
. باشنديد شده عهد ازدواج مي قیآه در امثال و مالآ" یجوان "و" عهد. "ميني بیتعهد را عمًال م

گر خوانده یكدیار و همدم یات زن و شوهر هر دو ین آین نكته اشاره آنم آه در اید به ایضمنًا با
هر دو در . ند، و نه فقط شوهرگریكدیار و همدم بودن به یاج به ي احتهر دوجه يشده اند، و در نت

  .گر عهد بستندیكدیشگاه خداوند با يپ
  

   7ان يروم
  اما. بودن شوهرش، به او بسته استعت، زن شوهردار تا زمان زنده ی مثال، بنا بر شریبرا: "2

  ." شودی آزاد می به وید تعهد شرعيرد، زن از قياگر شوهرش بم     
  

ن راه ید بهتریست؟ شاي و الزام آور چی رسمیف تعهد ازدواج بعنوان توافقیمنظور من از تعر
 در آن . ذآر شده20 تا 8: 15ش یداي است آه در پیدادیرواز ن موضوع، نقل یدن به جوهر ايرس

 �یدر آ). ديد مطالب را دنبال آنيد تا بتوانيات را بخوانین آیا(د یم گرديخداوند وارد عهد با ابراه
اب غروب آرده  آفتیآنگاه وقت.  دو تكه شدند و در مقابل هم گذارده شدندیواناتيم آه حيخواني، م10

 حضور خداوند �آه نشان( مشتعل ی، چراغ)17 �یآ( همه جا را فرا گرفته بود یظي غلیكیو تار
، یطالح عبرانشد، در اصي عهد بسته میه بود؟ وقت چنیمنظور از ا. ان آنها عبور نمودياز م) بود

ت بود، آه با ياهم پر یعهد بقدر". نددیبريم"، آنرا ند بستینماشخاص عهد را . شديم" دهیبر"عهد 
داشت آه قسم خود را تا ين عمل، شخص اظهار میبا ا. همراه بود) وانيح(مرگ و دو تكه شدن 

ر است مانند  اگر در عهد خود وفادار نبود، حاضگفت آهين عمل میاو با ا. داردي مرگ نگاه میپا
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 بخود گرفت و با آن م، خدا لعن آن عهد رايان خداوند و ابراهيدر عهد م. وان تكه تكه بشوديآن ح
 باك بود، و یرانه و بي دلیهيتشب. ان نرسانمیاعالم نمود آه من تكه تكه شوم اگر عهد خود را به پا

ل است آه من ين دلیبه ا. ساختيان میولناك را نما هیجه اي به عهد، نتیی وفایصورت بدر 
  . الزام آور و دائم العمر عنوان آرده امیازدواج را تعهد

سا يش و مشاوران آلي آش�فيوظ. ن مطالب ندارندی در خصوص ایان آموزش آافيحيشتر مسيب
دگاه خود یخداوند ازدواج را از د.  آنندیین خصوص اخطار داده و راهنمایاست، آه آنها را در ا

هود را آه وارد عهد با او یهمانطور، خداوند قوم . نديا نبیند و ي ببآنگونهند، حال چه انسان آنرا يبيم
ا یداشتند يكردند و قصد آن را ميآنرا درك مد، چه یديط آن می از شرایبودند را مسئول نگاه دارشده 
  .نه

ان از ازدواج نموده يحيض غلط مسیاد فراين فصل از آتاب، من شروع به سخن راجع به بنیدر ا
شنا بسازند، ده آینجا عنوان گردید آتاب مقدس آه در اید خود را با مفهوم عقایسا بايمشاوران آل. ام

ت فوق ي اهم مشاوران کليسایدرک کافی و استدالل آن برا. گران را آموزش بدهندیو آنوقت د
آنچه . ديآن استاد شده باشه در د تا آنكه در مطالب ذآر شدينن فصل را رها نكی ا.را دارد یالعاده ا
  .اشت اثر خواهد گذد آرديبر تمام آنچه خواهو  خواهد بود یاديد، بنيآبيدر آن م

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  فيتكل
  
  

ن فصل عنوان یدر ادر خصوص ازدواج وجود دارد و  آه اید اشتباهی را عقی ازكی یهر شاگرد
كنم آه اسم اشخاص ي میادآوری مجددًا – یا ساختگی یواقع (ی به مسئله ایدگي رسی برا رادهیگرد

با . دی شده استفاده نماییو روابط زناشیرگي، منجر به تبودناشتباه  �جيآه در نت) ديرا فاش نكن
  .ديم آنیت معلم خود، آنرا به آالس تقدیهدا
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  فصل پنجم

  باشندي از ازدواج آه خالف آالم خدا مییبرداشت ها
  "اشتباهات وابسته"

  
  

م ین فصل صحبت هایاما در ا. شونديمشكالت در ازدواج مکه باعث ز هستند ي نیگریاشتباهات د
  :م نمودرا محدود به سه نوع خواه

  
  تصورات اشتباه نسبت به عشق و محبت. 1
 .ز مانند گذشته خواهد مانديهمه چ. 2
 . را نداردی اشكالیحير مسي با غیحيازدواج مس. 3
  
 تصورات اشتباه نسبت به عشق و محبت. 1

باشد، يجاد استحكام در ازدواج الزم می ایبرا) یافسانه ا" (كيْرمانت"تصور بر آنكه عشق و محبت 
ك را ينطور برداشت نشود آه عشق ْرمانتیم ایدوارم از صحبت هايام. مه جا متداول استدر ه
عقوب نسبت به ینًا عشق يقی.  آه در آالم مقدس به آن اشاره شده، بد نام جلوه داده باشمیآنطور
 ازدواج �یعشق پان نوع یده بر آنكه اين وجود، عقی اما با ا.باشدي از آن عشق م خوبیل مثاليراح
 عقب ی از مجامع بعنوان اعتقادیارينًا در بسيقی ین حرفيان چنيب. باشد بر خالف آالم خدا استيم

چ جا نگفته آه عشق يآالم خدا در ه. قت داردي خواهد شد، اما حقیر قابل تحمل تلقيافتاده و غ
  نقاط از جهان متداول است،یاري آه در بسیباشد، و در واقع بطوري ازدواج م�یك پايْرمانت

 خانواده پس از توافق ی از نقاط جهان، اعضایاريدر بس. است ميان دو فاميل یازدواج قرارداد
ن ي اولیمعموًال شوهر برا. دیرند آه آدام مرد با آدام زن ازدواج نمايگيم ميه، تصمیزيبر مقدار جه

د و پرستني آه خدا را مین وجود، زن و مردیبا ا. نديبي خود میبار زن خود را در شب عروس
ق آالم خدا حل یلند تمام مسائل خود را از طری خود قبول دارند، و مایح را بعنوان منجي مسیسيع

ر  آه بییدر واقع ازدواج ها. آورندي را بدست بیروزمندانه اي پیی زناشویتوانند زندگيآنند، م
ج است، یكا رای منجمله آمری غربی آه در آشور هایباشند، بطوريك استوار مي عشق رومانت�یپا

، یريراد گیجه، قبل از ايدر نت. ستندي آه بر آن استوار نییدهند تا ازدواج هاي را میگواه ثبات آمتر
  . آنها نظر افكند�بهتر است به سابق

م شدن يد آه تسلیمگر شما نگفته بود. باشدي ازدواج میكردم آه عشق قسمت ضرورياما من فكر م"
  " عشق بدون شرط است؟�م العمر نشانیدا

  :ديص بدهير را تشخید فرق دو موضوع زيد بتوانی شما بایه درست است، ولیبله، هر دو نظر
  
  ه و اساس ازدواج را دارد،ی آه عنوان پایعشق. 1
 .درا دارفه و نعمت ازدواج ي آه عنوان وظیعشق. 2
  

هر ا شوی عاشقانه نسبت به زن یست، اما رفتار هاي ازدواج نی برایشرط" كيعشق ْرمانت"هرچند 
قتر از عشق يبه مراتب عم عشق و محبتاینگونه . گردندي می دائمیفه ايم، وظيپس از تعهد به تسل

 تمام وجود ی شخصیوقت. داردي در بر میگری تمام وجود خود را به د�ك است، چون ارائيْرمانت
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جتًا، ينت. دیآيد میز پدي او ن� آن رفتار عاشقان� در دنبالیدهد، احساسات عشقي میگریخود را به د
 آن هست، یعي طب�جيست، حاصل و نتيجاد قرارداد ازدواج نی ا�هر چند احساسات عاشقانه الزم

  .ده باشدیح انجام گرديالبته به شرط آنكه ضوابط آن بطور صح
 آشنا باشند و بتوانند با آن "تيش نسي بیعشق احساس" آه ید با آل موضوعیسا بايمشاوران آل
 آه در ی عشقیعنی(م يكني است آه ما ابراز میزيرود، چيه از ما انتظار م آیآن عشق. ندیمقابله نما

، هم گناه است و ینفسانالت یدنبال آردن تما). باشد و آالم خدا آن را امر آرده استيآنترل ما م
ت و ي، نشاط، امنیر خوشنودي، نظ وجود داردعشقآه در  ی و دائمیاحساسات واقع. دهی فایهم ب
ت یرضاجویای . میورزی  میگری است آه به دیلی آن تما�دیقط محصول و فاره، فيش، و غیآسا

 ا شوهر خودیت زن یرضا یای جویعنیازدواج، عاشق بودن در . اشتباه است در ازدواجشدن خود 
چوقت ي است و هی و خودگرائی به خواست و احساس خود دارد خود خواهی آه بستگیعشق. دنش
گر گرا است و ی است، دیگری به خواست و احساس دیه بستگ آیاما عشق. ت نخواهد داشتیاضر

 عشق و محبت در ازدواج �نمون. سازديجاد میز ايت را نیمطابق با آالم خدا است، و آمال رضا
  :باشدي خود میسايمانند عشق و محبت خدا نسبت به آل

  
   5ان يافسس

  سا را محبت آرد و جانيز آليح نيد، آن گونه آه مسي شوهران، زنان خود را محبت آنیا: "25
  " آن نمود،ی را فدایخو       

  
 به گانه فرزند خودیردن  با فدا آ، آه در انسان بودی با وجود گناهیاشق انسان نشد، ولخداوند ع

م آه خدا ما را دوست ین بخاطر آن نبود آه ما آنقدر جذاب، دلربا، و با محبت بودیا. او محبت نمود
 را  ما در ما نبود آهیزيچ چيه. می دوست داشت آه ما دشمن او بودیبه عكس، ما را وقت. داشت
ن یو از ا. ما ابراز آندبه م گرفت محبت خود را نسبت يت خوش خود، تصميخدا از ن. دکن اوجلب 

اد یتوانند با وجود آن، يگر دارند، میكدی نسبت به ی آه احساسات بدیرو است آه زن و شوهران
 . بدارندگر را دوستیكدی آه رنديبگ
  
   3وحنا ی

  مان آوردی خود را داد تا هرآه به او ا�گانیرا خدا جهان را آنقدر محبت آرد آه پسر یز«: "16
  ."ابدیدان یات جاويهالك نگردد، بلكه ح       

  
 �گانیان را آنقدر محبت نمود آه پسر يرا خدا جهانیز: "ميخواني م16: 3وحنا ی �یدر قسمت اول آ

مان به پسر خدا آه مرا ی ا�ليفقط بوس: "م يخواني م20: 2ان ير قسمت آخر غالط؛ و د" دادخود را 
: ميخواني م44: 5 ی؛ و در قسمت اول مت" آنمی می زندگدادمحبت آرد و جان خود را بخاطر من 

دعا  رسانند ی آنان آه به شما آزار می و برادیدوست بدارم دشمنان خود را ی گویاما من به شما م"
اگر دشمن تو گرسنه است او را «: بلكه: "ميخواني م20: 12ان ي روم�یر قسمت اول آ؛ و د"ديآن
 دادنعشق و محبت در آالم خدا از بطوری که ميبينيد، ". ر آن و اگر تشنه است به او آب بدهيس

 خود، ی، دادن وقت خود، دادن خواست هایگری دادن از وجود خود به دیعنیعشق . شوديشروع م
د، يدهي میگری شما دائمًا از خود به دیوقت.  جان خودیت خود، پول خود، و حتيمافكار خود، اه

  ".ز در آنجا خواهد بوديدل تو ن"د، و ينمائي سپرده میرا در و" یگنج"
  
   6 یمت
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  ."ز در آنجا خواهد بوديرا هر جا گنج توست، دل تو نیز: "21
  

ن نوع یا. یم افكار و احساسات و تمایعنیباشد، ي شخص متمام درون �نشان" دل"در آالم خدا 
 است آه در ازدواج یباشد، و نوع عشقيز از خود ميعشق شامل دادن از خود است و آغاز آن ن

ل اشتباه با هم ازدواج ی اگر دو نفر بخاطر تمام دالیحت. گردديت آن ميالزم است و باعث موفق
 ید فراوانيه باشند، هنوز ام رقت بار رساندی اگر ازدواج خود را به شكستیآرده باشند، و حت

 لیما که شرط آن است. ندیدرخشد بنماي آه میل به نوعی ازدواجشان را تبدتا وجود دارد آنها یبرا
پس از توبه، آه شامل اعتراف به . آموزندي ب آالمشقیطراز  آرده و عشق خدا را توبهباشند 

 ابراز عشق و محبت به �هوباشد، الزم است نيگر میكدیگناهان مرتكب شده به خداوند و به 
 یاج به زمان آافيمعموًال احت. د واقع شوديد مفتوانيسا مينجا، مشاور آلیدر ا. دآموزنيگر را بیكدی

  . اجرا بگذارند� به مرحلی و با وفاداریخواهد بود تا آنها واقعًا اصول آتاب مقدس را بدرست
 از خود ی اراده است و حرآتیص بشخ. شوديجاد میا، عشق و محبت خود بخود اين دنیق ایدر طر

 بخرج بدهد، یا آوششیاج دارد وقت صرف آند و ينه احت.  را نداردیاج به انجام آاريكند و احتينم
 قًا عكس آنيدقعشق و محبتی که در کالم خدا است اما . ستيز در آار ني نی و آموزشیو فداآار

زن و . دیجاد گردی او ا�گانیزند مت گزاف فريرد با قيگي آه از خدا سرچشمه میآن عشق. است
 پرورش و آشتشان مجبور خواهند بود عشق و محبت را یا.  را خواهند پرداختییز بهايشوهر ن

ش از يگر دادند همان نبود؟ مگر آشیكدی به ی آه در مراسم عروسیمگر قول. رشد آندند تا ده
تمام عمرت ا او را یآ: " بودنیر، سؤال او ايخ " ؟یا او را دوست داریآ: "ديعروس و داماد پرس

  " داشت؟یدوست خواه
که  ی استوار است قول و عهدیاست، بلكه بر مبنيجاد شده استوار نی ای که احساسیاازدواج بر مبن

  .به زن یا شوهر خود ميکنيد که تا آخر عمر به او عشق و محبت خواهيد کرد
ح ي صحیین حرف هايچن. كنندي ماز دوست پسر و دوست دختر داشتنجوانان امروزه صحبت 

جاد ی ایات خصوصيد و افكار و جزعیم شدن عقايق سهی و رفاقت از طریروابط در دوست. ستين
ح ي مسیسي، ع آه راجع به رفاقت، تا به امروز نوشته شدهین عبارتیدر بهتر. دکنيشود و رشد ميم

  :دارديان مين بي را چنان دوست و بندهيفرق م
  
    15وحنا ی

  بلكه شما را دوست.  نداردی اربابش آگاهیرا بنده از آارهای خوانم، زی را بنده نمگر شماید: "15
  ."ده ام، شما را از آن آگاه ساخته اميرا هر آنچه از پدر شنی خوانم، زیخود م       

  
 یبنا. گر استیكدیم شدن با يباشد، عمق سهيگر میبط دوا دوستانه و ر�ان رابطيآنچه فرق م
زن . ميگر افشا آنیبه شخص درا  خود یازهاين راز و نیق تريآن است آه عمت به یرفاقت، رضا
اج به ي احتیگری د�ش از هر رابطيازدواج ب. گر باشندیكدین دوستان یك ترید نزدیو شوهران با

  .ن را دارديان طرفي میجاد و پرورش افشاگریا
ه ام، حال آه توبه آرده و م آه زنا آردیم بگويك زندگیا مجبورم به شریآ: "دیگوي می شوهریوقت

 آرد آه ازدواج یادآورید یاو را با" افته ام؟یز يروابط نامشروع را فسخ آرده ام و بخشش خدا را ن
وسته بهم آرده ي و پی و قویمي صمی زن و شوهر را بقدریكیخداوند نزد. باشدي م شدن"ك تنی"

  :ميخوانيش میدايدر پ. دیآيان آنها بيتوانست ميز نمي لباس نیز، حتيچ چيبود، آه ه
  
   2ش یدايپ
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  ."و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجالت نداشتند: "25
  

ن است آه یست، بلكه منظور اي نی آالت جنسیباشد، خجالت از برهنگيه مین آیآنچه مد نظر ا
 پروا یشان ْرك و بی ا�رابط.  آنندپنهان نبود آه از هم یزيگر بودند آه چیكدیك به ی نزدیبقدر
 یختگيلباس عالمت گس.  گناه وارد صحنه شد، اجبارًا خود را پوشانده و پنهان آردندیاما وقت. ودب

م، یشويا شوهر خود برهنه می در مقابل زن یوقت. شان و خدا استیان ايگر و میكدیان يروابط م
  :ميكنيخود را باز و برهنه و مكشوف احساس م

  
   4ان يعبران

  ز در برابر چشمان او آهيست، بلكه همه چياز نظر خدا پنهان ننش یز در تمام آفريج چيه: "13
  ."ان و آشكار استیحساب ما با اوست، عر        

  
  .باشديد، چون فراتر از آن می دی جنس�د صرفًا در چهار چوب رابطیرا نبا" ك تنی "یمعن

  
   2ش یدايپ

  ك تنیوست و يهد پش خواین سبب مرد پدر و مادر خود را ترك آرده، با زن خویاز ا: "42
  ."خواهند بود        

  
. شونديم" ك نفری" آه دو نفر یرساند، تا به حدي رابطه را در ازدواج میگانگیت و يميه صمین آیا

  ": خواهند شدیكیآن دو "م آه يخوانيان ميدر افسس
  

   5ان يافسس
  كیت، و آن دو وسيش خواهد پین رو مرد، پدر و مادر خود را ترك گفته، به زن خویاز ا«: "31

  "».خواهند شد تن        
  

زند ي ازدواج لطمه میگانگیت و يمي بر صمی خارج از ازدواج، بقدر�ن خاطر است آه رابطیبه ا
  .اندازديرا به مخاطره م" ك تنی  "�آه رابط

 از جانب ید، ولیگوي، او از جانب زن درست م"اما زنم آه خبر ندارد: "دیگوي می شوهریوقت
ك تن ی بخاطر ی نامشروع او خبر نداشته باشد، ول�ن او ممكن است از رابطخودش چه؟ ز

 امكان دارد یحت. جاد شده استی آنها ا� در رابطید آه اشكاليخواهد فهمبه نحوی بودنشان، 
 یگانگیت و يمي صمیختگيدر هر حال، گس.  رابطه شده استتصور آند آه خود او باعث اشكال

ا شوهر خود دنبال داشته ین به زن يد به خدا و همچنیاف و توبه را با، و اعتراستدر ازدواج گناه 
  .باشد

  
  ز مانند گذشته خواهد ماندي همه چ– 2
، )باشديدن ميوستن و چسبي آن پی عبرانیمعن(شدند " یكی"شته و دال بهم یتما دو نفر یوقت
 خود �مانند گذشتد توانين نميك از طرفیج يكند آه هيجاد می را ا تازه ایوضعچنان زدواجشان ا

و اگر . آورديد بی پددیا الزامًا بایآورد، يد می در زن و شوهر پدی و اساسیر قطعييازدواج تغ. ندنبما
  .دشجاد خواهند ینًا ايقیز ين یرات اساسييش برده شود، آن تغيح پي صحیو به نحجازدوا
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ر ييز تغيهمه چ: "ندیگويآنها م. م دارندیگوي نسبت به آنچه می هستند آه نظر مخالفی افرادیول
 فوتبال با ی، بازیري گیكردم، مانند ماهي آه قبل از ازدواج مییمن همان آار ها. نخواهد آرد

شه یاز راولویت های زندگی باید پس از ازدواج ! ريخ". ره، را دنبال خواهم آردي و غ،دوستانم
 او یازهاي بدارد، و نشيدر زندگگر ید زن خود را مقدم بر تمام افراد دیحال، شوهر با. ر آنندييتغ
 زن، زن شوهر ی طرفداران آزاد�ديبر خالف عق. گران بشماردی خود و دیازهايز مقدم بر نيرا ن

 آه یل او در هر آاری بداند، بلكه تمایكی خود ییف زناشوی خود را با وظا�تواند حرفيدار نم
درن امروزه  ُم�ديعق.  خود�رفش بردن حي در پی شوهرش باشد، حتیاز هاين نيد تأمیكند، بايم

 خود را داشته باشند، آامًال خالف با یا خصوصی ی شخصید زندگید زن و شوهر بایگويآه م
سا يح خود را به آليد خودش را به زن خود بدهد به آنگونه آه مسیشوهر با. مات آالم خدا استيتعل

. سازديح ميع مسيد را مطسا خويع شوهرش بسازد همانگونه آه آليد خود را مطیداد، و زن با
شتر راجع به آنها صحبت خواهم ي بعد بی، آه در فصل هاین وضعيش آوردن چنيآوشش در پ
  .گردانديجاد میرا در ازدواج ا" ك تنی "�نمود، رابط

 مانهيمك و صی نزد�، دنبال رابطی خصوصی ها و در دوره هایهمانيمردم در مجالس و م
در . باشد ير می آه خداوند وضع آرده امكان پذیاریمان يق عهد و پی طراز فقط یند، ولشويم

از مردم صرفًا خوشبخت بودن نباشد، بلكه انجام خواست خدا و آوشش در راه او ي آه نیصورت
 و یاری و ی بوده باشد، آنوقت آن همدماستآه مقصود خدا " یك تنی" باز پس گرفتن آن یبرا
. دی جدیل شدن به شخصی تبدی است برایتعهدازدواج . از بدست خواهد آمديت مورد نيميصم

مات آالم خدا ين موضوع را بخاطر داشته باشند، و با آنچه مخالف با تعلید ایسا بايمشاوران آل
 مخالف با آالم خدا یدین نكته آه امكان دارد عقایبه ااگر . ندیاست، روبرو شده و آن را رد نما

 ی از تصورات غلط و خطر ناك از مد نظر او مخفیی، نشانه ها توجه نشده باشدوجود داشته باشد
  .خواهند ماند

  
   را نداردی اشكالیحير مسي با غیحي ازدواج مس– 3
  

   7ان ياول قرنت
  ذشت، آزاداما اگر شوهرش در گ.  آه شوهرش زنده است، به او بسته استیزن تا زمان: "39

  ."شرط آه آن مرد در خداوند باشدن ی خواهد ازدواج آند، البته به ایاست تا با هرآه م       
  

 در فقطازدواج .  ممنوع اعالم شده استیحير مسيم، ازدواج با غيني بی آه در آالم خدا میبطور
. شودي آالم خدا، رابطه با خدا از نجات شروع مطبق. ر استیچهار چوب رابطه با خدا انجام پذ

 نجات انجام گرفته �ارج از محدود آه خیتواند در خدا بوده باشد، هنگامي نمیج ازدواجيپس ه
  .  استیحير مسيازدواج با غ، جتًا، آنچه ممنوع گشتهينت. است
مان رخ داده، همه ی ایماندار و بیان اي آه مییم، آه ازدواج هايني بیم میخ عهد قدیطول تاردر 

  .ا شده استخدمنجر به دور شدن مردم از 
  

   6ان يدوم قرنت
   است و نور ویوندي و شرارت را چه پییرا پارساید، زیمانان مرویا یوغ ناموافق با بیر یز: "14

  "؟یچه شباهت ظلمت را       
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مان ممنوع آرده، بلكه ی ایماندار و بی ایم آه آالم خدا نه فقط ازدواج را برايني بی قبل م�یدر آ
" ناموافقوغ ی" دو نفر وارد یوقت. ان آن دو ممنوع آرده استيز مي را نیكی نزد�هر نوع رابط

ن بخاطر دو یا. ندیجاد نمای ای واقعیوندين است آه نخواهند توانست با هم پی آن ایشوند، معنيم
 مختلف، دو صاحب ی زندگ�ار متضاد، دو هدف جدا و دو نحوينوع تفكر آامًال مخالف و دو مع

توان ي مور، چطیتيعن وضيبا وجود چن. دنباشيه در آار مر با هم است آیمتفاوت و دو قدرت مغا
آن دو . شدن شكست خورده است" ك تنی"داشت؟ مقصود را ان آن دو يم ی واقعیكیانتظار نزد

  .گر داشته باشند، چون از همان آغاز با هم اختالف داشته اندیكدی با یونديتوانند پينم
د و ی را روشن نماین موضوعات اساسی، تمام این ازدواجيجاد چنید قبل از ایسا بايمشاور آل

ن قانون خدا شده ی آه قبًال مرتكب شكست ایدر خصوص آن اشخاص. دیا را ابراز نمافت خدمخال
  :شان خواهد بودی ایات فوق راهنمایاند، آ

  
   7ان ياول قرنت

  مان دارد و آن زنی ای همسر بی آه اگر برادر–م نه خداوند ی گوی من م–م ی گویه ميبه بق: "12
  ."دید زن خود را طالق گوین برادر نبا آند، آی        حاضر است با او زندگ

   آند، آن زنیمان دارد و آن مرد حاضر است با او زندگی ای بی شوهرین اگر زنيو همچن: "13
  ."از شوهرش جدا شود دینبا        

 �مان به واسطی ای شود و زن بیس می همسرش تقد�مان بواسطی ایرا شوهر بیز: "14
  .شوهرش

  ."ست، بلكه آنان مقدسندين ني بودند؛ اما چنیفرزندان شما ناپاك من صورت، یا ريدر غ       
  ا زنی شوهر ین وضعيدر چن. دیمان است بخواهد جدا شود، مانع مشوی ایاما اگر آن آه ب: "15

  ." خوانده استی خدا ما را به صلح و آشتیول.  آندی ندارد با او زندگیاجبار مؤمن       
  ی مرد، از آجا می شد؟ و ای آه باعث نجات شوهرت نخواهیدان ی زن، از آجا میرا ایز: "16

  " داد؟ی آه همسرت را نجات نخواهیدان       
  

   3اول پطرس 
   به آالمیشان برخید تا چنانچه از ايم شوهران خود باشي زنان، تسلین سان، شما ايبه هم: "1

  "رفتار شما جذب شوند،د، در اثر ی بر زبان آوری آنكه سخنیمان نداشته باشند، بیا      
  ." شما را مشاهده خواهند آرد� پاك و خداترسانیرا زندگیز: "2
   فاخر، یسوان بافته و جواهرات و جامه هاي، همچون گیش ظاهری شما نه در آراییبایز: "3
  م و آرام است، آهی مالی روحی نا پژمردنییبای باشد آه آراسته به زیبلكه در آن انسان باطن: "4

  ."خدا بس گرانبهاست ر نظرد      
  آنان.  آراستندین گونه مید داشتند، خود را بديرا زنان مقدس اعصار گذشته آه بر خدا امیز: "5

  "شوهران خود بودند،م يتسل      
  د ويك آردار باشيز اگر نيشما ن.  خواندیم بود و او را سرور خود ميع ابراهيچنانكه سارا مط: "6

  ."د بوديد، فرزندان او خواهيه ندهترس به دل را چيه      
  د و با آنان چوني با همسرانتان با مالحظه باشی شوهران، در زندگیز اين سان، شما نيبه هم: "7

اتند، يح � سخاوتمندان�ی شما وارث هدید، چرا آه همپايفتر با احترام رفتار آنیظر جنس      
  مبادا
  ."تان مستجاب نشودیدعا      

  



  

 

٢٧

 از آالم خدا توبه آند و آنچه را آه یچيد نسبت به سرپیماندار بایم، آه ايني بیده مات ذآر شیطبق آ
  . او باشدین براي امی شاهدیعنیخواهد يخدا از او م
   مطالب�خالص

  
د یبا كنند دارند، نه تنها خوديگران مید  خدا وی آه برایت به خدمتيسا، آه اهميمشاوران ازدواج آل

گردند ي آه موجب شكست در ازدواج مید غلطیشته باشند، بلكه با عقا را دایح و سالميافكار صح
 گذشته به آنها اشاره شده، ین فصل و فصل های آه در ای آامل با اشتباهاتییآشنا. ز آشنا باشندين

 ی زن و شوهران بر اساس آالم خدا، دانش�في وظیی آنها، و شناسای آالم خدا برا�همراه با چار
  .اشندد داشته بیاست آه با

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فيتكل
  

. ديسیكجا بنوید غلط را در ی از تمام افكار و عقای قبل آتاب، فهرستین فصل و از فصل هایاز ا
در مقابل هر . دیرد بگذاري در دسترس شما قرار بگی آه به راحتیید در جايتوانين فهرست را میا

ن فهرست یا. ديافه نمائز اضيد آرد را نيفاده خواهتماًال است آه احیاتیا دو نمونه آیك ی غلط، �ديعق
گران به شما آمك خواهد یت به دان دراز در خدميد، چون به مدت سالي مرور زمان آامل آنرا به
د اشتباه یخواهد داد آه تمام افكار و عقارا نان ي اطمنی ا به شماین فهرستيدر دست داشتن چن. دآر

  .ه اندماند نیز از نظر شما مخفين  خطر ناكن تصورات غلط ویا ید، و نشانه هایده ايرا سنج
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  فصل ششم
  یبات گناه در زندگيترآ

  
  یبات عموميترآ

 ین آردن آن با نوع زندگیگزی جا�وي و شیبات گناه در زندگي ترآیی شناسا�در رابطه با نحو
 The Christian Counselor’s را به آتابم تانگر گفته ام، نظری دیدر جا تكرار آنچه ی، بجایحيمس

Manual  م آه صرفًا ی است بگوینجا آافیدر ا. كنمي داده ام جلب مختصاصی آه به آن ایو فصل
 تابآدر  است آه عادتین آردن آن با یگزیاج به جايست، بلكه احتي نیترك عادت گناه آلود آاف

  :دیفرماين رابطه میآالم خدا در ا. استشده مقدس نشان داده 
  

  3ان يآولس
  "دیش از تن به در آورده ایم را با آارهایرا آن انسان قدید، زیيگر دروغ مگویكدیبه ":   9
  د تا بصورتی شوی هر آن نو میقيد، آه در معرفت حقید را در بر آرده ایو انسان جد: "10

  ."دیش در آینند خویآفر       
  

، و عالوه بر "دی به در آورده اش از تنیم را با آارهایآن انسان قد" د، یفرمايات باال خداوند میدر آ
رون يازخود ب" است آه من آن را یقین طریا". دید را در بر آرده ایو انسان جد: "دیفرمايآن م
بات گناه آلود يق آالم خدا است در مقابله با ترآین طریا. نام گذاشته ام" بخود افزودن"، و "آردن
م، و یه بود را با آنچه تازه است معاوضه آرد آنچه آهنقبًالح، يد ما در مسیگويآالم خدا م. یزندگ

به . میدار در خداوند حال حاظرم آه در ي آنید نمودار آن مقامی خود را با� روزانیحال زندگ
 یم را در زندگیافت آرده ای خود از خدا در�د آنچه را آه در تولد تازیگر، ما بایعبارت د
  .مي خود نشان بده�روزان

 ،كنميجاد شده صحبت میا بعد از ازدواج ای آه قبل از ازدواج و یات گناهبيل آنكه راجع به ترآيدل
مشاوران ازدواج . ران آننده را در ازدواج دارندیبات قدرت وين ترآین خاطر است آه ایبه ا
سازند و بدون يجاد میبات در ازدواج اين نوع ترآی آه ایان بخشی با اثرات زییسا، بدون آشنايآل

  .چ عنوان موفق نخواهند شديبات، به هين ترآيچن مقابله با یريفراگ
د ی، اول با)ديم رسي بعد به آن خواهیدر فصل ها(بات ين ترآی از ایرامون تعداديقبل از بحث پ

  .می آه در ازدواج موجودند صحبت نمای گناهانیراجع به وضع آل
 را در یه اشوند، چون هر مسئليمروبرو سا در خدمت خود با شكست ي از مشاوران آلیاريبس

 است آه به یب گناه آلودي ترآوص جزد آن مسئله بخصوینند، و نه آنكه شايبي م مسئلهقالب خود
 فقط یبه عنوان مثال، امكان دارد شوهر.  استین ضعف خطرناآیا. صورت عادت در آمده است

 یكار زنا آاراد دارد آه افی آن وجود نداشته باشد، اما احتمال زیك بار زنا آرده باشد و مورد قبلی
اگر .  گناه را به ثمر آورده است�ويمحال مدت ها وجود داشته و بصورت عادت در آمده، و 

 را آه ی، و با آن مواجه نگردد، آارغافل باشد ین افكاري امكان وجود چناز ازدواج، یراهنما
 آه فقط یاهست آه گنين نیمنظور ا. دیز بنماي نیشتري مسائل بیرایكند ممكن است ازدواج را پذيم
. باشدي قبل م�بات عادت شدي گناهان از ترآ�ا آنكه منشأ همیشود وجود ندارد، و يك بار انجام می
  .رسديشتر از آن چه بنظر مينطور است، و بی معموًال ایر، وليخ
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البته . ندشوجویای  افراد � را در گذشتیباتين ترآيد عالئم چنیسا باين خاطر مشاوران آلیبه ا
 شخص � در گذشتیر هر سنگی به زیداند نگاهيست آه الزم مي  نFreud مانند  سايمشاور آل

 � را در گذشتین افكارين مورد بخصوص، الزم است آه تعداد دفعات وقوع چنیاما در ا. دیبنما
د آه به دفعات اتفاق افتاده يد، بداني را آه با آن روبرو هستید مسئله ایبا. شخص معلوم نمود

  .ك بار اتفاق افتاده استی است آه فقط یا موردیو ) عادت(
 آه به یل آن است آه گناهي را دارد؟ دلیتيكند؟ چه اهمي را می چه فرقین موضوعيدانستن چن

ل ي را تشكیگریشود، و لذا تعداد گناهان دي میگریجاد گناهان دیشود، منجر به ايدفعات انجام م
بات سخت تر از ين ترآیو ا. رديگيرا بخود م از گناه یبيترآدهد آه وابسته به هم بوده و نوع يم
شوند، و از نظر يل به عادت میل دفعات وقوع خود تبديافته، به دلیب يروند، چون گناهان ترآين ميب

 یچون بطور ناخودآگاه و ب. گردنديبنده می مانده و فری شخص مزبور مخفیسا و حتيمشاور آل
  .ماننديبنده مین خاطر در خفا و فريشوند، به همياراده انجام م
. ر داديي آن نشان داده شده تغی آه در آتاب مقدس برای با بكار بردن چاره امدًاعد یعادت را با

 هر آدام را � آنند، بلكه چارییبات گناه را شناسايد بتوانند ترآیسا نه فقط بايجتًا، مشاوران آلينت
 ییتوانند آنچه آتاب مقدس راهنما آن باشند آه ب�د آمادیبا. ز از نقطه نظر آتاب مقدس بدانندين
 ،آموزندي به آنها بیز با انضباط روحاني آن را نیكند را به داوطلبان مشاورت نشان بدهند و اجرايم

  . آنها بگرددیحي مسی زندگ�ینصورت پای تازه به شكل عادت در آمده و به ایتا آنكه آن راه ها
  
  افتن وجود دارد؟یر ييا امكان تغیآ

 عادت آرده، خصوصًا آنچه آه یزي آه به چیر ممكن است بتوان شخصيند آه غتقدمع یاشخاص
ر آردن، مرآز ييتغ. دیگوياما آالم خدا عكس آن را م.  در او بوده را عوض آردیاز دوران آودآ

ح را ي مسیسي آه عی آنانی آه خدا امر آرده، برایرييچ تغيه. دهديل ميان را تشكيحيمان ما مسیا
ك ی �جينت. ستيت نيدانند، و حاضر به انجام دادن آن هستند، دور از واقعي خود میخداوند و منج

دانشگاه معروف . باشدير ميي در انسان بوده قابل تغی آه از آودآی نشان داده آه عادتی علمیبررس
Harvardجينت.  چهل سال دنبال نمودی صدها مرد و زن را در طیكا، زندگی واقع در آشور آمر� 

ن عنوان يد، چنین دانشگاه منتشر گردهما در Adaptation to Life به نام یدر آتابکه عه ن مطالیا
 بعد انسان ندارد، ی سال های بر زندگیت، اثري در طفولیت زندگيفيدهد آه آيجه نشان مينت: شده

  .شوندي می زندگی، به ندرت الگودارجراحت ات يو تجرب
د، چون آالم خدا بر یافزاي را نمیزيم خدا فرموده چ به اعتبار آنچه آالی علمین بررسی ا�جينت
 را الزم یتید و حمایيچ نوع تأيآالم خدا ه. دی خود مستقر است، صرفنظر از آنچه انسان بگویپا

ش، يق، تازه به آنچه هزاران سال پينجا است آه پس از چهل سال مطالعه و تحقیاما جالب ا. ندارد
  .ده اندي انسان افشا آرده بود، رسیخدا برا

اعتراضشان . توانند عوض بشونديتقدند آه نمعن گونه مسائل را دارند، می آه خود ایالبته اشخاص
ر یر آردن انسان امكان پذييد تغیگويباشد آه مي مFreudا شامل طرز فكر ی است، یريا بهانه گی
دليل . نها است از آیبيا ترآیشان در انجام آالم خدا است، و یجه بودن آوشش هاي نتیا بیست،  ين
 عادت گناه بخاطر آن است کهمانداران در انجام آالم خدا، معموًال ی ایجه ماندن آوشش هاي نتیب

ق آالم خدا ی، و نه از طراز ميان برداشته اند) یعدك ُبی (یوي دنیق راه هایاز طرخود را آلود 
متکی بودن به  �جينتن ممكن است در يهمچن"). بخود افزودن/ رون آردن ياز خود ب: "یعددو ُب(

  . توآل به روح القدسی بجاقدرت خود بوده
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ند یگوي ها میبعض. دانندير ممكن مير آردن را غيي آن آه مردم تغی براداردوجود ز يگر نیل دیدال
م به يد با هم نگاه آنيآئيب: "دیتواند بگويسا مين اشخاص، مشاور آلیدر خصوص ا. ر شده انديگر پید

افراد ....". رتر از شما بود يار پي آه بسیجاد نمود، و آن هنگامیم اير ابراه آه خدا دیريينوع تغ
د من در چه یاما شما آه خبر ندار: " و ميگویندندردايل ميت خود را دلي مسائل دوران طفولیگرید

د يكنيا فكر می آیالبته خبر ندارم، ول: "د گفتی بایین اعتراض هايبه چن".  بزرگ شده امیخانواده ا
 آه از یانيحيت شما بود؟ خداوند از مسيكا بهتر از موقعي قرنت و تسالونی در شهرهای زندگوضع

او . ز انجام دادنديافتن را داشت، و آن را نیر ييشگاه او آمده بودند انتظار تغيجهالت و ُآفر در پ
من : "ندیگوي میگریافراد د". د آردير خواهييز تغيض او شما نيخواهد، و با فيهمان را از شما م

ن يبه چن". دير آردن را از من نداشته باشييانتظار تغ: "ن استیمنظورشان ا". ن هستم آه هستميهم
خواهد شما ي خداوند نمید، وليد آه هستين هستيست آه شما همي نیشك: "توان گفتي میاعتراض

د ينطور نخواهیه اندیز در آيد، شما نيد گوش بدهیگويد، و اگر توبه آرده و به آنچه او مينطور بمانیا
  ".ماند

ر است، یح امكان پذيافتن در مسیر يي آه تغیتي آه شده بر واقعیمتيد به هر قیسا بايمشاوران آل
 یبرا آه آالم خدا امر آردهرا  یراتييد تمام تغیو با همان سماجت، با. استوار و پا برجا بمانند

 یچ فرمانيخداوند ه. داردد وجود يامك از اوامر خداوند یدر هر . داوطلبان مشاورت واجب بدانند
 اجرا �ت روح القدس، به مرحلیق آالم او، و با حمایرا به فرزندان خود نداده آه نتوانند از طر

 تمام مشاوران �فيوظ.  ایشان استاز فرزندانش طالب است، خواست آه یزيتنها چ. برسانند
ل ی را آه مایم رسانند آمك آنند، و آنانلند خواست خدا را انجای آه ماین است آه به آنهائیسا ايآل
  .آورند را مجاب سازنديستند و بهانه مين

 از گناه آه مشاوران یژه ایبات ويم به ترآيتوانيم، مین قسمت را مورد بحث قرار دادیحال آه ا
  .میشوند بپردازيازدواج با آن روبرو م

  
  
  
 
 
  

  فيتكل
  
  

آنها به ". دار بمانميتوانم بيو من شب ها نم: "دیگوي، و شوهر م"من شب زنده دارم: "دیگويزن م
ك نفر از شما یپس : "دیيگويشما به آنها م. ز ندارنديفرزند ن. گر ندارندیكدی با ین خاطر رابطه ایا
 ما یول: "دهنديهر دو جواب م". دي خود را عوض آنیا هر دو مقدارید عوض بشود، و یبا
ر ييم خودمان را تغيتوانيچ وجه نميم، و به هي آه هستمين هستيما هم. ميم خود را عوض آنيتوانينم
  ".می آرده اید چون سعيباور آن. ميبده

رسد را همراه با راه حل آن، ين مسئله از نقطه نظر آالم خدا، هر چه به نظر شما میراجع به ا
 یی راهنما�ن زوج در جلسیان شما و اي میید موضوع را بطور گفتگويد بخواهیشا. ديادداشت آنی

  .ديسیبنو
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، آه در خصوص "بخود افزودن/ از خود دور آردن " از تمام موارد ین، فهرستیعالوه بر ا
م ير شاگردان سهینها را به آالس آورده و با سایا. ديسید را بنويكني خود مالحضه می قبل�نوشت
  .دیبشو

  
  فصل هفتم

  ی گناه در زندگ�ژیبان ويترآ
  قسمت اول

  
 برندي گناه آلود خود بكار میماردن زندگش برحق یبراکه مردم  ییاز بهانه هادر فصل قبل، 
 آه آالم خدا امر یراتييجاد تغی ا آه،ن استیآًال اها ن بهانه یگفته شد آه منظور از ا. صحبت کردم
 مقابله آنند تا بتوانند به ین اعتراضاتيد با چنیسا بايمشاوران آل. باشندير ممكن ميفرموده غ

ن آار را یتوان ايتا بحال بطور جامع نشان داده ام آه چطور م. ندی آمك نماداوطلبان مشاورت خود
  .می را بنمایق تري دقیدگي رسی از مسائل اصلیده آه به تعداديحال وقت آن رس. انجام داد

  
  

  اختالل ارتباطات
.  بودی و عمودیعد ْافقد، شامل دو ُبیجاد گردی آه پس از گناه آدم ا ميان آدم و اتاختالل در ارتب

ان انسان و خدا پس يشكست مصاحبت م. ان آدم و خدا و آدم و حوا آامل بوديقبل از گناه، رابطه م
 یارتباط، عنصر. ر دادييز تغي آدم و حوا را ن� مخرب آننده بود آه رابطی، به اندازه ا�از گنا

 یبرا آه خداوند یتيمي صم آنیجاد و برقراری ایان انسانها است، و براي میالزم وضرور
  .باشدي میاتيازدواج طرح آرده، ح

 است، یجاد رفاقت ضروری ای برایق درونی حقای آه در فصل قبل گفته شد، افشایهمانطور
 آدم و حوا گناه آردند، بدن خود را پوشاندند چون یوقت. یمي صمیجاد رفاقتی ایخصوصًا برا

 آه به آن اعتراف و توبه یناهگ. كردندي مید مخفی را بایزي آردند؛ چیریب پذيناگهان احساس آس
 آه دارد، یری اجتناب ناپذ�جيگمارد و نتي و استتار میشه انسان را به سرپوش گذارينشده، هم

جتًا آدم و حوا فرار آرده و از ينت. گر استیان انسان و خدا و انسان با افراد ديشكست ارتباط م
ن تفاوت آه از ی شده اند، با ای از حضور خدا مخفیاري بسزيامروزه ن.  شدندیحضور خدا مخف

 از یشوند، و زنان قسمتي میشوهران از حضور زنانشان مخف. كننديز فرار ميگر نیكدیحضور 
ه، نخست الزم شکستم ارتباط يا ترمیمانه، و يجاد ارتباط صمیبخاطر ا. كنندي خود را پنهان میزندگ

ن موضوع را ید ایسا بايان آلمشاور. ان راه برداشتيده را از می آه مانع آن گردیاست گناه
  .بخاطر بسپارند

حل " بخود افزودن/ رون آردن ياز خود ب: "قیآالم خدا مسائل مربوط به ارتباطات را از طر
  :كنديم
  

   4ان يافسس
د، چرا آه ما یي گوی خود، سخن به راست�یك با همسای برتافته، هر یپس، از دروغ رو: "25
  همه،

  ."میگریكدی ی        اعضا
  



  

 

٣٢

 حل ی برایديچ اميد، هشو نیین عادت به دروغگویگزی جایی آه عادت به راستگویا زمانت
ات مشاهده ین آیان اشخاص را در ايت ارتباط ميدر ضمن، اهم.  ارتباطات نخواهد بود�مسئل
ن و یكنم، چون قبل از آنكه آالم خدا به سه مورد اقتدار در روابط زنان و شوهران، والديم

  : را مورد نظر قرار داده است ارتباط�ان و غالمان بپردازد،  مسئلیفرزندان، و آقا
  

   4ان يافسس
د، چرا آه ما یي گوی خود، سخن به راست�یك با همسای برتافته، هر یپس، از دروغ رو: "25
  همه،

   ."میگریكدی ی        اعضا
  " سر رسد،د روزتان در خشم بهیمگذار: » ديد، گناه نكنی شوین مي آه خشمگیهنگام«: "26
  ."ديس را مجال ندهيو ابل: "27
   سودمند انجام دهد،ی خود آاری نكند، بلكه به آار مشغول شود، و با دستهایگر دزدیدزد د: "28

  ." دهدیزيز چيازمندان را نيبتواند ن تا        
  د ویر آگران به آای دی بنای برایچ سخن بد گشوده نشود، بلكه گفتارتان به تماميدهانتان به ه: "29

  ."ض رساندي را برآورده، شنوندگان را فیازي        ن
  ."دین مسازيد، غمگی مهر شده ایی روزهایروح قدوس خدا را آه بدان برا: "30
   را از خود دوری و هر نوع بدخواهییاد، ناسزاگویت، فري، خشم، عصبانیهر گونه تلخ: "31

  ."ديآن        
  ح بخشوده است، شمايد و همان گونه آه خدا شما را در مسيشگر مهربان و دلسوز بایكدیبا : "32

  ."دیيگر را ببخشایكدیز ين        
  

ن، یزن و شوهر، فرزند و والد(ر ي نظیان بتوانند رابطه ايحيداند قبل از آنكه مسيخداوند خوب م
آه عنوان دو ، یحيراه رفتن مس. گر صحبت آنندیكدید بتوانند با یند، بایجاد نمایرا ا) رئيسغالم و 

الزم به نيز  در راه  داشتن توافقست، وي نیباشد، راه رفتن مجرديان ميفصل چهار تا شش افسس
  .داشتن توافق با آالم خدا است

 ی آه اگر برایبه آن معن. نام گذارده ام"  ارتباطاتیْمعما"م آه آن را يرسي مینجا ما به نقطه ایا
ده، یا آًال قطع گردی خود ارتباط دچار اختالل شده و ی ارتباط الزم است، وقتییحل مسائل زناشو

  :دیفرماين ميد آرد؟ آالم خدا چنیچه با
  
   18 یمت

  اگر. ش را به او گوشزد آنیاگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطا«":15
  "؛یافته ایرفت، برادرت را بازیپذ سخنت را        
  ا سه شاهدی دو ی با گواهیهر سخن"گر را با خود ببر تا ینفر دا دو یك یرفت، یاما اگر نپذ: "16

  "."شود ثابت        
  رفت، آنگاه او رایز نپذيسا را نيسا بگو؛ و اگر آليز گوش دهد، به آلياگر نخواست به آنان ن":17

  ." آنیر تلقيا خراجگی یاجنب      
  مان بسته خواهد شد؛ و هر آنچه برد، در آسین ببنديم، هر آنچه بر زمی گوین، به شما ميآم":18

  ."د، در آسمان گشوده خواهد شدیي بگشانيزم       
   آه دری هر مسئله ا�ن در باري زمیم آه هر گاه دو نفر از شما بر روی گویباز به شما م":19

  ی آنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من در آسمان است برایخصوص آن سؤال م       
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  ."ديانجام خواهد رسشان به یا       
  "».شان حاضرمیان ايا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در می آه دو ییرا جایز":20

  
اما .  ميان خود را حل کنند� مسئلكننديم یگر سعیكدیتنها با ) مثًال زن و شوهر(اول دو متخاصم 

مانداران را با خود به عنوان ی از اا دو نفریك ید ی بایگری، د)16" (رفتینپذ"ن ي از طرفیكیاگر 
شود، و اگر به يسا گذارده ميش آلياگر باز گوش نكند، آنوقت مسئله در پ. دببر یانجيمو راهنما 

اما اگر : "نجا استیقسمت مورد نظر ا. سا اخراج خواهد شديز گوش نكرد، از آليسا نيآل
؟ در دخالت دادن اشخاص ستي حل معما در چو. از ارتباط قطع شده استصحبت ". رفتینپذ
                                       .جتًا رفع اختالفاتيجاد ارتباط دوباره، و  نتیل اي تسهیگر براید

.  آمك بشوندیاید جویان خود را حل آنند، و ارتباط قطع گردده، باي م�توانند مسئلي دو نفر نمیوقت
وند زده و يگر پیكدی ارتباطات را به �دیب ديس آیسمان هایگر امكان آنرا دارند آه ریاشخاص د

  مقابلدرکه  است یبطور مثال، آاربرد نادرست خشم از موانع بزرگ. آن را مجددًا برقرار سازند
  ). 32 تا 26 : 4ان يافسس(قرارميگيردح يجاد ارتباط صحیا

 تا 29ات یآ (و پرخاش آردن) 26 �یآ(در خود نگاه داشتن : دهديخشم به دو گونه خود را نشان م
 در یگری دیدر جا. باشدي خود گناه نمیبا وجود آنكه خشم به خودباشند، يهر دو اشتباه م). 32

  .نجا تكرار نخواهم آردیقًا صحبت آرده ام، و آن را در اين مطلب عمیخصوص ا
از خود دور "ق ی، و طریی صحبت راجع به خشم، دروغ گوید آمادگیسا باي مشاوران آل�هم

ك از آنها عمًال استفاده ین آماده باشند از هر يرا داشته باشند، و همچن" ود افزودنبخ/ آردن 
  .(1)ندینما

 چنان یشنهاد هاي مواقع پی هستند آه در بعضیتيان خوش نيحين آتاب گفته شد آه مسی ا�در مقدم
ن مسائل رامويبعنوان مثال، نظر خودشان را پ. باشديز بدتر ميكنند آه از خود مسئله ني را میبد

ست، و فقط نظر ينظر من بهتر از نظر شما ن: "ندیگوي بر حق شمردن آن میكنند و برايابراز م
بر . ستي مطابق با آالم خدا نیانين بياما چن". دآنرا مد نظر داشته باشيد يتواني است آه میگرید

ان يحيود مساگر قرار ب. باشدي دستور عمل مقتيان، گفتن حقيطبق آالم خدا در باب چهارم افسس
  :دادين موارد رخ می از ایكیكردند، العقل ي خود را دنبال مینظر شخص

  
  ای، ییدروغ گو. 1
 را داشته یتواند همان ارزشيك نفر میقت ي، و حقیقت نسبي حقیعنی (ی انسان�یرواج دادن نظر. 2

 ). داردیگریقت شخص ديباشد آه حق
  
م یاگر من به زن خود بگو. باشديار خطرناك ميبسآورند ي ها به بار میین راهنماي آه چنیجه اينت

كند، ممكن است دروغ گفته باشم، چون يست، فقط با نظر او فرق مينظر من بهتر از نظر او ن
، گذشته از آنكه یاز طرف). د گناه بوده باشدینظر او شا(امكان دارد واقعًا نظر من بهتر بوده باشد 

 یشنهادي باز فقط بعنوان پیكنم آه بهتر است، وليفكر ما نه، اگر من یواقعًا نظر من بهتر است 
  .كنم را گفته اميگر آن را ارائه داده باشم، باز دروغ گفته ام، چون خالف آنچه فكر مید

 ندارد به چه ید؛ فرقیگويج است میان مردم راي آه در خصوص ارتباط می انسان�شرفتي پ�ینظر
 آنها مهم است صلح ی آه برایزيچ.  استید آافيد، همانكه صداقت را داشته باشیاعتقاد دار

قت دارد ي شما حقیند چون آنچه برایگويم. قتيحقمت باز داشتن ي به قی، حتیمتيباشد، و به هر قيم
  . در بحث آردن وجود نداردیجه ايقت نباشد؛ و به عكس، پس نتي من حقیممكن است برا
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ان ي ارتباط می اساس�قائد. آورديدا مقت محض آالم خيه چه بر سر حقین نظرید ايكنيمالحظه م
  :قت در محبت استيان حقيمردم در آالم مقدس، ب

  
   4ان يافسس

  ح، رشدي مسیعنیث تا به حد او آه سر است، يقت، از هر حيز حقيان محبت آميبلكه با ب: "15
  ."آرد ميخواه        

  
دو نفر آه ازدواجشان را بر . دان نكريشود آه آن را بيل نمي دلی دردناك است، ولیگاهقت يان حقيب

د توجه به یآنها با. ند بگریز خودیانند از مسائل زناشوئتويطبق آالم مقدس استوار ساخته اند، نم
آالم . ا ندارندی دارندموافق خواهد بكنند و آنرا انجام بدهند، خواه با آن نظر يشان میآنچه خدا از ا

  :دیفرمايخدا م
  

   4ان يافسس
د، چرا آه ما یي گوی خود، سخن به راست�یك با همسای برتافته، هر ی روپس، از دروغ: "25
  همه،

  ."میگریكدی ی       اعضا
  

 دیباد آه هر دو ينيبيجتًا مي، و نت."میگریكدی یچرا آه ما همه، اعضا: "دیفرمايد آالم ميتوجه آن
گر راه یكدیهمراه توانند يگر نباشند، چطور میكدیاگر موافق . م بشونديگر سهیكدیقت را با يحق

ند، نه آنكه یقت آالم خدا حل نمايق راه حقیاج دارند مسائل خود را از طريآنها احت. تواننديبروند؟ نم
 در دراز مدت بقدر دروغ گفتن دردناك یقت ممكن است دردناك باشد، وليحق. پشت به آن بكنند

  .نخواهد بود
 ی نه توام با خشم بیقت را بگو وليد حقیرمافيگر می دیان، به عبارتيآالم خدا در باب چهارم افسس

 ی آه با روشیان آرد، اگر مربوط به موضوع باشد در صورتيتوان بي را میقتيهر حق. ارياخت
 ی بنای برایبه تمام"د ید گفتار ما بایفرماي، آالم خدا م29 : 4ان يدر افسس. ان شوديح بيصح
قت در محبت ين گفتن حقیا". ض رسانديرا ف را برآورده، شنوندگان یازيد و نیگران به آار آید
  .باشديم

اج ي روزانه، احتیدر زندگ. د از آالم خدا باشدی زن و شوهر بایم آه تمام حرف هایگويالبته من نم
تواند در اظهار نظر ي میمانداری ای وقتید، ولیآيش ميز پي نید شخصی به ابراز افكار و عقایادیز

  :خود آزاد باشد آه
  
  د، ویت را بازگو نماقينظرش حق. 1
 آه مربوط به یه باشد، و نه مواردیا مناسب بودن نظریقه و ياختالف نظر فقط بر اساس سل. 2

 .شودي ماآالم خد
  

. توان از اصل آالم خارج شديچ وجه نميباشد، به هي آه اصول آالم مقدس مطرح مییاما در جا
 � آن با مسئل�رامون رابطيتگو پ آالم خدا، و گفی آاف�د آه پس از مطالعیآيش مي پیمواقع

نظر  توافق آنند آه با فعًالشوند ين مجبور ميتوان گرفت، و طرفي را نمیم فوريموجود، تصم
توان گفت ياما نم).  خود برسندیم نهائيسا به تصمي مشاوران آل�و پس از مداخل(گر مخالفند یكدی
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ح است و فقط با هم فرق يان صحگر ندارند، نظر جفتشیكدی با ی آه توافقیآه در آن مدت زمان
  .كنديم
 ارتباطات ی اساس� آه نظر آمك را دارد، قائدیق آالمی و از طریقت به مقصود بناسازيان حقيب
 یاز راه تقلب .آورديد میازدواج پدر ز دي را نیحي صح�وقت آاملش، رابط در و باشد،يم

د آه در آن ي آنها آمك آنهد و بيت نمائی هداآالم خدا، بلكه مردم را در راه دي نكنیرويروانشناسان پ
  . بردارندقدم
  
  
  

  یخود خواه
  :دیفرمايآالم خدا م. )٢(باشدي میاد خود خواهی به احتمال زی زناشوئی در زندگیمشكل اصل

  
   3موتاوس يدوم ت

  ن، ناسپاس،یمردمان خودپرست، پولدوست، الف زن، متكبر، ناسزاگو، نافرمان به والد: "2
  "ناپاك،      

  "،ییكوي، دشمن نی بندوبار، وحشیبت گو، بي گذشت، غی عاطفه، بیب: "3
  .انتكار، عجول و خودپسند خواهند بوديخ: "4
  
 آه در  یآن خود خواه. باشديم" ا دوست خودیعاشق و  "ی به معنیونانی در زبان philautos �آلم
مروزه روانشناسان و  ندارد، آه ایراد آافیب و ايا عیباشد، گويعت گناه آلود موجود ميطب

اول "د بر يتأآ. ندینمايق میكنند و وجود آنرا تصديق می تشویروانكاوان ما را مرتبًا به خود خواه
 مسابقات یحت(م يني بین را در مسابقات میا. شوديده میدر همه جا د" دنياول بخود رس"، و "بودن

 یخواهند ما را راضي مینهوم آه به يخواني میحيسندگان مسی نوی، در آتاب ها)انيحيان مسيم
 �جامع. مي خود داشته باشی را برایادیم ارزش زيتوانيم و میرا دار" یتيشخص"آنند آه واقعًا 

  . را مرسوم آرده استیامروزه خودخواه
د آه آالم يتوجه داشته باش.  با هم متفاوتندی و خود دوستیالبته به شما خواهند گفت آه خودخواه

قدر خود را دانستن و به خود ارزش "د ی آه عقایآنان. دو نگذاشته استن یان اي را میخدا فرق
ح ي مسیسيكنند، به قول خودشان نقل قول از عي را دنبال مSelf Love and Self Esteem " دادن
و در . ح دادهي مسیسي است آه عیمنظورشان دو فرمان. دیكنند آه گفته خود را دوست بداريم

ز ي خود را ن�یح فرمان داده آه همساي مسیسيند آه عیگويندانه مروزمي آن با احساس پ�دنبال
  . ر داده انديياما آنها آالم خدا را تغ. می دوست بدارمانند خود

  :لين دلیبه ا
 �یهمسا"؛ فرمان  داده نشده استداشتن و محبت آردن بخوددوست به  نسبت یچگونه امريه. 1

 فرض بر آن دارد آه ما آماآان خود را دوست ،)39: 22 یمت" (ش دوست بداریخود را مانند خو
 آه خود یهمانطور{ خود را  �یهمسا: ان آردينطور بیتوان آن را ايگر، میبه عبارت د. میداريم

 .دوست بدار} یداريرا دوست م
 
 :ح فرمودي مسیسيع. 2
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   22 یمت
  "».امبران استي پی و نوشته هایعت موسی شرین دو حكم، اساس تمامیا":40

  
)  خود�یمحبت به خدا و محبت به همسا(ن را در دو فرمان يجتًا بدون چون و چرا، فراميو نت

كنند، بلكه فراتر از آن رفته و ين اشخاص نه فقط به آالم خدا فرمان اضافه می ایول. خالصه نمود
 و او را ی خود را دوست بدار�ی همسایتوانينم؛ ی و محبت نكنیند اگر خود را دوست نداریگويم

  .ی آنمحبت
غات ي موجود، و تبلیب خودخواهيافت آه ترآیقت را خواهند ين حقیسا ايمشاوران ازدواج آل

د خود را یاو با. ل داده استي ازدواج را تشكی اساس�، مسئلميکندق یتصدآنرا ناسان آه روانش
 و یني مبارزه با خودبید، برایآي آه ظاهرًا به حق و منصفانه می مقابله با هر گونه نظر�آماد

  .ندیرات غلط و با غرض آالم خدا، آشنا بنمايخصوصًا با تفس
  
   16 یمت

  د خود را انكاری آند، بایروي بخواهد مرا پیاگر آس«: سپس رو به شاگردان آرد و فرمود":24
  ."دیاي من بیرد و از پيش برگیآرده، صلب خو      

  د داد؛ اما هر آه به خاطراهرا هر آه بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خویز":25
  ."افتی خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد من جان      

   
ن راه یا". د خود را انكار آردیبا" د یفرمايآنچه مربوط به خود ما است م ح در خصوصي مسیسيع

 بدست آوردن ید آه براياما توجه داشته باش.  خود استی برای بدست آوردن ارزش خوبیاصل
خدا (شتر آن دو فرمان ي آه، هر چه بیبه آن معن.  شدد اول خوبی خود، بای برایخوبارزش 
  .افتیم يز خواهي خود نی را برایشتريم، ارزش بیيرا اطاعت نما)  خود را دوست بدار�یوهمسا

مًا يد، چه مستقيافت آن آوشی دریتوان صرفًا براي است و نمی جانبیازي خود داشتن امتیارزش برا
ن دو فرمان ی آند ای خود، سعی برای بدست آوردن ارزش خوبی برایاگر آس. یر جانبو چه بطو

  .دیتواند از آالم خدا سؤ استفاده نمايچكس نميه. نًا شكست خواهد خورديقید، یرا اطاعت نما
  

   6ان يروم
  ديشتم گيع آن تعلي دل مطیكن به تماميد، لیشتر بندگان گناه بودياما خدا را شكر آه هر چند پ":17

  ."دی       آه بدان سپرده شد
  

 یزي اگر خواست انسان چی را دارد، ولی فراوانیایاطاعت آردن مزا"  دلیبا تمام" آالم خدا را 
 آه یآنان. د خواهد آوردی را پدیشماري خواهد بود و مسائل بی بوده باشد، دوروئخداجز خواست 

ند، شماريگر میز ديش از هر چياو را پ یگمارند، و او و پادشاهيح مي مسیسيخود را به آار ع
رساند ي را میادید زیشان فوایشود و به ايشان عزت و احترام قائل می ایشوند آه خدا برايمتوجه م

  .دونديهوده در دنبال آن ميمانان بی ایآه ب
  

  103مزمور 
  !" او را فراموش مكنیع احسان هايو جم!  جان من خداوند را متبارك بخوانیا":2
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ا خالق را؟ یم ي را؟ مخلوق را خدمت آنیسيا عیم ينجا است، آه خودمان را خدمت آنیسؤال ا
ب و نقص را به ارمغان ي عی فراوان و بیا آنكه احسان هایم ي را دنبال آنیمحصوالت فرع

  آورد؟يم
  
   1عقوب ی

  نه آه در او ی آسمانی آامل از باالست، نازل شده از پدر نورهایكو و هر عطايهر بخشش ن":17
  ."ی از دگرگونی ناش�ی است و نه سایريي        تغ

  
 و قدر خود را یخود ساز" ت با داوطلبان مشاورت آه صحبت از ید با جدیسا بايمشاوران آل

 یعنیز است، ير و نشاط انگیمانداران را به دنبال آنچه دلپذی آن ایكنند مواجه شده، و بجايم" داشتن
 یكند شكيران می ازدواج را ویدر آنكه خودخواه. ندیبنما او یح و پادشاهي مسیسيخدمت به ع

شان یگران به ایخواهند را ديخواهند و انتظار دارند آنچه ميدانند آه چه مي دو نفر میوقت. ستين
 یاساس زندگ. ك جا جمع شده اندیخرب در  است آه تمام عناصر ُمیبدهند، با هم ازدواج آنند، وقت

.  استین عكس خودخواهیا.  را مقدم بشمارندیگریدكنند آه يهد من تعين است آه طرفی ایزناشوئ
ن امر بطور یا.  خودخواهانه عادت آرده اند، مشكل خواهد بودی آه بر طبق زندگی آنانیبرا

قدم اول، شناخت .  خواهد داشتیش نخواهد آمد، و الزم به دعا و آوشش همگانيك پياتومات
 آه از یآن روح توبه آار.  استیی زناشویدر زندگ آن یق های و توبه نسبت به طریخودخواه
د خدا را خواسته و یتواند راه جديآنوقت است آه م. باشديزار گشته را الزم مي گناه آلود ب�راه گذشت
  .گردنديجاد میرات الزم ايين صورت است آه تغیبه ا. دیدنبال نما

  
   9لوقا 

  د خود را انكار آرده، هر روزید، با آنیروي بخواهد مرا پیاگر آس«: سپس به همه فرمود":2
  ."دیاي من بیرد و از پيش برگیخو بيصل     

  
 خود یب خواست هاين ترتیم و بدیبردار" هر روز"ب خود را يد آه صلیگويح مي مسیسي عیوقت

ان ساخته ی ما نمایرا برا" بخود افزودن/ از خود دور آردن "ق یح طريم، مسیيرا مصلوب نما
محبت به .  خواست خودیبجان آردن خواست خدا یگزیر، عبارت است از جايين گونه تغیا. است

، )باشديا شوهر خود می، زن ی زناشوئیه بخود در زندگین همسایك تریو نزد( خود �یخدا و همسا
  . و محبت به خودخود دوستی شتن آنار گذایعنی

 است آه تعهدات و نیل آن ايدل.  استی، مخالف با خودخواهیش از هر نهاد انسانيازدواج ب
باشند، چون هدف مقدم ساختن ي از خود می طالب چشم پوشی ازدواج به روشن�ندیمبارزات آ
 یست آه گناه آاران با ازدواج آنقدر مشكل دارند، چون زندگيل ني دلیب.  استیگری دیخواست ها
عت يطبگر، آامًال برضد ی دی شخصیازهاي و برآورد نی خوشی و برا گر،ی دی شخصیآردن برا
تواند تمام تعهدات ازدواج را بدون قدرت روح ي انسان آزاد شده، نمی، حتیچ انسانيه. باشديانسان م

 هر دو را به فرزندان خود داده یو خداوند بطور شگفت آور.  خدا انجام رساندییالقدس و راهنما
ن یسا ايان آلت مشاوريمسئول.  ما است و روح القدس او قوت دل ما استیآالم خدا راهنما. است

ه ي آه شبی آشنا آنند؛ و در راه بنا ساختن ازدواجیق و امكاناتین حقايمانداران را با چنیاست آه ا
  .ندیباشد استفاده نمايش میساي با آلیسي ع�رابط
 در فصل بعد ی مسائل زناشوئیبات اساسيراجع به ترآده شد، به بحث ين فصل به درازا آشیچون ا

  .ادامه خواهم داد
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  فيتكل
  
  

دن خود يب آشي، انكار آردن از خود، و به صلی، خود دوستیآنچه را آه در خصوص خود خواه
  .ديسیگفته شده را، در رابطه با ازدواج بصورت گذارش بنو

د، و آنچه در آن جلسه گفته ي شكست روابط در ازدواج را تصور آنیی راهنما� از جلسیصحنه ا
سا در مقابل مسائل ي ازدواج آل�دی برزیك راهنمایچه را آه خصوصًا آن. ديسیشود را بنويم
  .دیگويم
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   رجوع  The Christian Counselor’s Manualبرای اطالعات بيشتر راجع به خشم به آتاب من ) 1(

  .نمایيد     
  امكان بعدًا یاد خواهد شد،به یاد داشته باشيد آه هر یك از مسائل یاد شده، و همچنين آنهائی آه ) ٢(

  واهی و بی انضباطی را آميخته بابطور مثال معموًال خودخ. آميخته بودن با یكدیگر را دارند     
   اطالعاتبرای شناخت بيشتر موضوع جمع آوری. هم و ترآيبی از رفتار گناه آلود می بينيم     
  .اجعه نمایيدمر  The Christian Counselor’s Manual  :به آتاب من     
  

  فصل هشتم
  ی گناه در زندگ�ژیبان ويترآ

 قسمت دوم
  
  

 ییجاد اآثر مسائل زناشوی، آه عامل ایب اختالل ارتباطات و خود خواهيدر فصل قبل به دو ترآ
 یم پرداخت؛ مانند بي خواهی گناهان�ژیب وين فصل به ترآیدر ا. می آردیدگيباشند رسيم

  .حي ناصحیت هایر، و اولويآردن از تقص ی، شانه خالی، مسائل مالیانضباط
د توجه شما را به ی دارند، در ابتدا باین گناهاني آه چنیبيرامون ترآياما قبال از شروع بحث پ

دهد، يب نشان مي ترآیهمانطور آه گناه معموًال خود را به شكل نوع: می جلب نمایموضوع مهم
بطور مثال، . باشنديشتر موجود مي بیتا سه و حی از دو یز بصورت مجموعيبات گناه نين ترآیا

ار خود در خرج يباشد، چون صاحب اختيز مي نی مسائل مالی انضباط معموًال دارایشخص ب
ت ی آه اولوین شخصيهمچن. ا آنكه هر دویاموخته است، و يا داشتن حساب را نیباشد و يآردن نم

و باال خره، . ز داردي را نیال خود بنا ساخته است، معموًال مسائل می را در زندگی نادرستیها
ز يگر را نیگدیان يگذارند، مشكل ارتباطات ميا شوهر خود میر را بر گردن زن و ي آه تقصیآنان

ز يشوند، خود ني روابط میرگي آه موجب تی آه قبًال نشان داده ام، مسائلیبطور. آورنديبوجود م
بات رشد آنند، با مرور ينگونه ترآیاگر اجازه داده شود تا ا. سازنديجاد می را ایگریمشكالت د

ابند و ي راه میگریئل دامسائل حل نشده، به مس. جاد خواهند آردی را با هم ایشتري بیوستگيزمان پ
  .سازنديجاد می را از گناه ایدیبات جدين صورت ترآیبه ا

 حل شود و با بكار بردن آالم خدا آن رايرو مببات روينگونه ترآیسا با اي مشاور آلیاما وقت
ك یماندار بر یغلبه آردن ا. گردديز مي نیگرین عمل او خود منجر به حل شدن مسائل دید، اینمايم

رو شدن با بو نه تنها رو. دیغلبه نمازيش نيگر زندگیدهد تا با مسائل ديممسئله، به او قوت قلب 
 با ییروبوماندار را نسبت به ریق آالم خدا است آه دل و جرعت ایمسائل و حل شدن آنها از طر

 مبارزه با تمام یشود براي میب آموخته اي خود ترآین راهيكند، بلكه چنياد میگر خود زیمسائل د
  .گریمسائل و مشكالت د

نجا فقط یدر ا(ن فصل نام برده شده ی آه در ایباتيد آه در خصوص تمام ترآياد داشته باشیجتًا به ينت
  .ديق و مطالعه بنمائيتحق) شتر رواج دارند آرده امي آه بیباتيصحبت از ترآ
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  ی انضباطیب
، صحبت آرده Ready to Restore (1) است آه بطور جامع در آتاب خود ی موضوعی انضباطیب
كند صحبت خواهم يجاد می بدون انضباط در ازواج ای آه زندگینجا صرفاًَ در مورد اثریدر ا. ام
  .دکر

آموزد تا بتواند ي را بید اول انضباط روحانیر باماندای، نشان دادم آه ا Ready to Restoreدر آتاب 
د آردم آه ين، در آن آتاب تأآيهمچن. دیخود بنما یمیب قدين ترآي را، جانشیب تازه ايترآ

گران ی را آسب آرده باشند تا بتوانند آن را به دیز انضباط روحانيد خود نیسا بايمشاوران آل
كنند، يجاد می را ایسائل مربوط به ارتباطات معمائمسائل مربوط به انضباط مانند م. آموزش بدهند

سا يجتًا، مشاوران آلينت. باشدياز به داشتن انضباط مين صورت آه بنا ساختن انضباط خود نیبه ا
 با انضباط را به داوطلبان مشاورت ی فشرده، زندگی آموزش�مجبورند با بكار بردن برنام

  .نظر خود داشته باشندر یقًا زيز دقيشرفت آن را نيآموزش دهند و پ
 آه انضباط یی از آنجایول. آورديد میز پدي را نی مسائل مالی انضباطیقبًال گفته شد آه مشكل ب

جاد ی ای زناشوئی را در زندگیاريتواند مسائل بسيباشد، فقدان آن ميم الزم ميكني هر چه میبرا
 بخاطر آماده نبودن یشوهر یوقت. دیري را در نظر بگیی لباس شو�ادسبطور مثال، آار . دینما

ا یو . آورديد می را در ازدواج پدیميجاد شكاف عظیكند، امكان ايلباس آارش به زن خود پرخاش م
بطور . دیجاد نمای ایان زوجي را میپرداخت نكردن بموقع صورت حساب ها، ممكن است مسائل

  .باشدياج م مسائل ازدویل اصلیگر از دالی دیكی ییف زناشویآل، طفره در انجام وظا
 آردن ی شده را آموزش دهند، و زندگی زمان بندیزید اصول برنامه ریسا بايجتًا مشاوران آلينت

 آه ما را در یی، نشان خواهند داد آه خداین آاريبا انجام چن. ندیق نمایبر اساس برنامه را تشو
 شده ی زمان بند�ش بر طبق برنامیكشد و نقشه هاي است آه نقشه مید، خدا ایشباهت به خود آفر

ال آن را ي شده بود آه در آتاب دانی زمان بند�ح بر طبق برنامي مسیسيآمدن ع. رديگيانجام م
م فاش شده ی بود آه قبل از ظهورش در عهد قدییز بر طبق نبوت هاي او نیم، و آار هايخوانيم

ش را یر خدا برنامه هااگ. د فاش شده بودیآيا بي از آنها هزاران سال قبل از آنكه به دنیبود، و بعض
  . به آن نداردیاجيكند احتيست آه فكر ميكند، پس انسان آي میزمان بند

ق انجام ی در داوطلبان مشاورت خود باشند، و طری انضباطیب بي ترآیاید جویسا بايمشاوران آل
 ی ب�فات، نشانيانجام ندادن بموقع تكل. رندير نظر بگیشان را با دقت زی ایفات خانگيدادن تكل
مانداران یا. ان برديحت از ميا نصیتوان صرفًا با سرزنش و ي را نمین مسئله ايچن.  استیانضباط

  .رديز بموقع انجام گيشان نیفات ايند تا تكلیخود را شامل انضباط نما  �اج به آمك دارند تا هفتياحت
 از یبعض. تهم آنندان ميا طغی عالقه بودن و ید داوطلبان مشاورت خود را به بیسا نبايمشاوران آل

. خورندي آه دارند، باز شكست مییت هاين نی انظباط هستند آه با وجود بهتری بیمانداران بقدریا
  . خود ننموده اندی است آه هنوز انضباط را شامل انجام آارهاجال آنيدل

ن يلكه همچند بكند، بیماندار نه فقط الزم دارد بداند چكار بایا.  انجام آاریم به چگونگیپردازيحال م
ر موارد یش از ساين دستور در خصوص انضباط بیا. الزم دارد بداند چگونه آن را انجام بدهد

د ی همراه با انضباط، شخص را بای آه پس از آموزش اصول زندگیكند، به آن معني صدق میزندگ
 یزی ر برنامه�نان از آنچه آه آموخته را بر طبق نقشي تحت نظر داشت، تا آنكه اطمی مدتیبرا

 .بدست آوردشده 
. دهشز ي نیگریجاد مسائل دی او باعث ای انضباطی متوجه آن نباشد آه بیمانداریممكن است ا
د یاو با. باشديش نمی برایست، و عذر موجهيت نياز مسئول آردن یل بر شانه خاليندانستن او دل
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نيز او خواهد داشت را  �ندی در آی انضباطی را آه بید، و نقشیجه و عواقب گناه را درك نماينت
 آنند، نه صرفًا بعنوان مسئله یی را به دو گونه شناسای انضباطید بیسا بايمشاوران آل. دیدرك بنما

ز غلبه ي آن ن�انیله گر و موزيج حیماندار تا بتواند بر نتای در حق خود، بلكه بخاطر آمك به ایا
  .ندینما
  
  
  
  
  
  

  یمسائل مال
منشأ تمام مشكالت : "دیگوي هست آه میمثال معروف. كنديجاد نمیا را ی خود مسئله ایپول به خود

  :دیفرمايآالم خدا م.  آامًال  اشتباه استین برداشتيچن". باشديپول م
  

   6موتاوس ياول ت
  ی در آرزوید، و بعضی آی از آن به بار می است آه همه گونه بدیشه ای ریرا پولدوستیز: "10

  ."ار مجروح ساخته اندي بسیته، خود را به دردهامان منحرف گشیثروت، از ا        
  

. كشاندي به پول است آه انسان را به گناه معالقه. ستي شرارت در پول ن�شیم آه ريني بیپس م
اگر ده فرمان خدا را در نظر . كنديره را بخاطر عشق به پول ميت و دروغ و زنا و غیانسان جنا

ك از فرمان ها یدهند آه هر يد آه نشان ميب مقدس بخوان را در آتایاريد موارد بسيتوانيد، میريبگ
  .بخاطر عالقه به پول است آه شكسته شده اند

ر بر يتأث" یپولدوست"ا ید اول برآورد آرد آه آیشود، بايجاد می ای بخاطر پول در ازدواج مشكلیوقت
 پول یع آور جمی برای قویا محرآیك حالت خساست ید، آه يافتیاگر طمع را . ريا خیآن داشته 

ز خواهد بود، و الزم به ين"  هایبد " یگرید امكان وجود مسائل دیفرمايباشد، آتاب مقدس ميم
  .باشندي میدگيآشف و رس

مان منحرف گشته، خود را به یاز ا: " ورزندي آه طمع میم، آنانيني بی قبل م�ی آه در آیبطور
اما به . اد استیوطلبان مشاورت زان داين گونه مسائل میا". ار مجروح ساخته اندي بسیدردها
مانداران را به گناه مجاب آرده یند تا ای پرقدرت استفاده نما�ین آیده شده آه مشاوران از ایندرت د

  .ندیجاد نمایو روح توبه را ا
 شما ثروتمند ی از اهداف زندگیكیا یآ: "توانند سؤال آننديسا در فرصت مناسب ميمشاوران آل
  .دا آرده استي را پی مؤثری قبل جا�یله بود، آنوقت آاگر جواب ب" شدن است؟

  
   6موتاوس ياول ت

  انباریال پوچ و زي شوند و به دام امی ثروتمند شدن دارند، دچار وسوسه میاما آنان آه سودا: "9
  ." گرددی انسان می و نابودیند آه موجب تباهی آیگرفتار م      

  
م گرفته ي آه تصمیآنهائ.  محتاطانهینشيبهمچنين دهد و ي را میاخطار پرقدرتماندار یه به این آیا

 شوند و به دام یوسوسه م" ند، و شامل کنيدنبال م پول در آوردن را �شياند آه  ثروتمند بشوند، پ
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د آه آالم خدا در خصوص ثروتمند يز داشته باشيتوجه ن. خواهند شد" انبار گرفتاریال پوچ و زيام
پس ".  شوندیگرفتار م"د یفرمايبشوند، بلكه م" گرفتار" دارد آه نامكاا ی و دیشاد یگويشدن، نم

ن آه يدر واقع بخاطر هم. باشديماندار نمیك ای یده آل برایم آه ثروتمند شدن هدف ایريگيجه مينت
 یت خواهد آرد، و حتی هدایما را به مسائل بزرگترست، به ما اخطار شده آه ي نیده آلیهدف ا

  .ميز از دست بدهيمان به خدا را نید ایشا
  

   28امثال 
  ." سزا نخواهد ماندی شتابد بی دولت میافت، اما آنكه در پیار خواهد ين برآت بسيمرد ام: "20
  ."شودي خطا آار می نان، آدمیست، و به جهت لقمه ايكو ني نیطرفدار: "21
  ."افتی  او را در خواهدیازمندي داند آه نی شتابد و نمی دولت میمرد تنگ نظر در پ: "22

  
   23امثال 

  ."ستی دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود باز ایبرا: "4
  

ستند آه پول را هدف خود قرار داده يد توجه داشته باشند آه تنها ثروتمندان نیباروحانی مشاوران 
ارند، به همان ا اصًال ندی دارند و ی آه مقدار آمیا غالبًا در آنانياز به مال دنيعشق به پول و ن. اند

 او نسبت به شیگراكند آه شخص چه مقدار پول دارد، بلكه ي نمیجه فرقيدر نت. شدت وجود دارد
ك و يخواهد اجناس شيا دلتان میآ: "ن هستنديسؤاالت شاخص آن چن. ت استيپول است آه حائز اهم
  "ست؟ه از اهداف شما بدست آوردن پول یكیا یآ" "د؟يلوآس را داشته باش

 نشان داده شده است، مشاوران متوجه خواهند شد آه 9 : 6موتاوس ي آه در اول تیآنطورمعموًال 
 ی و خودمحوری و تنفر، خود خواهیی چون عشق به پول و دروغ گویبات گناهي ترآ�پشت پرد

ن يچن. گر باشدی با گناه دی اتصال گناه� نقطید در جستجویجتًا مشاور باينت.  شده استیمخف
ا است آه ين عشق به پول و مال دنی داوطلبان مشاورت موجود است، و ا� در هماتصالها معموًال

شوند را، فقط از يده گرفته می آه معموًال نادیین اتصال هايچن. شوديده میدر پشت اآثر گناهان د
  .توان فاش نموديصرانه م ُمیري گیق پیطر
 مشكوك پول ی نقشه هایراماندار به اجی ا� وجود داشته باشد، وسوسی آه رآود اقتصادیزمان

م آه يباشي بزرگ می از جانب شرآت هایغات فراوانيز شاهد طبليامروزه ن. شوديشتر ميساز، ب
ان بار یار زيغات نادرست و بسين تبلیا.  استیانیا رفتن هدف شايدنبال پول و مال دنند یگويم
البته داشتن پول . میده اید آن را �جي ، بوضوح نت9 : 6موتاوس ي اول ت�ی آه در آیباشند، بطوريم

  : آه خداوند آنرا داده باشدی را ندارد، اما در صورتیو مال اشكال
  

   6موتاوس ياول ت
  دشانيبلكه ام. د مبندنديا اميدار دنیا را حكم نما آه متكبر نباشند و بر مال ناپاين دنیثروتمندان ا":17

  ."می سازد تا از آنها لذت ببریراهم م ما فی برایز را به فراواني بر خدا باشد آه همه چ     
  

 آه بخود ی خود قرار دادن بگونه ایآن را هدف زندگ به آن، و یابيا و دستيعشق به پول و مال دن
 را در دل خود پرورش دادن گناه ین حرفي، و چن" ثروتمند بشومیدوارم روزيمن ام: "دیگويم
  .گرددي گناه م ازیگریبات ديجاد ترآی منجر به ایباشد، و به سادگيم

ب آن صحبت یا و معایم، الزم است در خصوص ثروت و مزاین مبحث شده ایحال آه وارد ا
  :دیگوين ميآالم خدا در خصوص ثروت چن. میينما
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   6موتاوس ياول ت

  دشانيبلكه ام. د مبندنديا اميدار دنیا را حكم نما آه متكبر نباشند و بر مال ناپاين دنیثروتمندان ا":17
  ."می سازد تا از آنها لذت ببری ما فراهم می برایز را به فراوانيبر خدا باشد آه همه چ       

  ر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده دستي خی آنند و در آارهاییكويآنان را امر آن آه ن":18
  ."    باشند   

  واهد بود وشان خی ا�ندی آی استوار زندگی خود خواهند اندوخت آه پی براین سان، گنجیبد":19
  ." است به دست خواهند آوردیات واقعيات را آه حيآن ح       

  
د یگويد آه آالم خدا نميتوجه داشته باش. باشندي میاتيات در خصوص موضوع ثروت، حین آیا

گر ثروتمند نبوده ی از آن را ببخشد تا آنكه دیمقدارا ی مال خود را ببخشد، و دیباشخص ثروتمند 
ات، فرض بر آن است آه شخص مورد نظر آماآان ثروتمند خواهد ین آی سخن ادر تمام طول. باشد
اتفاقًا، . ا گناه استیب و يسازد عيجاد مید آه لذت بردن از آنچه ثروت ایگوين،  نمیعالوه بر ا. ماند

د؛ و عالوه بر آنچه قبًال در خصوص اهداف یگويحًا میاما آنچه را آه صر. دیفرمايعكس آنرا م
د آن را با یبا. دی نماهيتك و به مال خود ببالدد به ثروت خود ین است آه شخص نبایم، ای ادهی دیزندگ
 ید، و چشم خود را به آن ثروتیم گردد و سخاوتمندانه رفتار نمايباشند سهي آه واقعًا محتاج میآنان

  .دیمانيشگاه خداوند افزون ميبدوزند آه در پ
ك مورد از ی آه نقض فقط یقض آرده اند، در صورتن اصول آالم خدا را نی افراد تمام ایبعض

 وجود ی مال� آه مسئلیمعموًال در خانه ا.  را خراب آندیی زناشوی است تا زندگین اصول آافیا
ن مسئله غالبًا یاما ا. شوديده مید پول را خرج آرد دیدارد، جنگ و جدال بخاطر آنكه چگونه با

 به پول یسرسپردگ. افتید يز خواهي به آن را نیابستگ و ویغالبًا پولدوست.  را داردیگری د�شیر
 به پول را معموًال یص داد، و وابستگي آن تشخت نسبت به مقدار موجودیعدم رضاتوان از يرا م
ن قسمت از ی آه به ایتا زمان. توان شناختي آن ما از دست دادنی اندازه از نداشتن و یترس باز 

 . شوند حل نخواهند شديده میظاهرًا د آه ی نشده باشد، مسائلیدگيمسئله رس
افته اند، يم نيح تعليچون بطور صح. باشنديدر خصوص پول مصحيح م يان محتاج تعليحياآثر مس

اج ي احتتنهاسا، شما نه يبعنوان مشاور ازدواج آل. ندیدانند چطور اصول آالم خدا را اجرا نماينم
 ت آالم خدايبا قاطعرا نيز  آموزش آن یید تواناید، بلكه باين اصول را بخاطر داشته باشید آه ایدار

  .فرموديموتاوس امر نمي الزم نبود، خداوند آنرا به تیماتين تعلياگر چن. ديداشته باش
 در امر واجب انجام یچگونه دخالتيد مواظب باشند ثروت داوطلبان مشاورت، هیسا بايمشاوران آل

 با دقت آنچه �مطالع. م ثروتمندان بوديآارش تعلز يموتاوس نيت. دیشان ننمای ایآالم خدا در زندگ
. باشدي مشاوران آالم خدا واجب میعقوب در مورد ثروت و ثروتمندان گفته شده، برای �در رسال

 او بلكه ید، آه نه تنها برای ثروت او قائل شوی براید، ممكن است به ناحق فرقياگر مواظب نباش
 ی، زن و شوهران وارد بحث طوالنیگهگاه. هد بودان بار خوایز زيح ني مسیسي عیساي آلیبرا

 آه یشتر از طرز فكرين نوع افكار بیا. شونديا ندارد میب دارد ياز ثروت عراجع به آنكه لذت 
سرچشمه گرفته، و آامًال بر خالف آالم خدا " خواهديماندار می ای ساده را برایخدا زندگ: "دیگويم

ن خصوص ید نظر آالم را در ایدانند، باي همه واجب میارا بر" ساده "ی آه نوع زندگیآنان. است
  :ندیمطالعه نما

  
   4ان يپيليف

  ،یدر هر وضع و حال.  در وفور نعمت رای زندگیز معني دانم، نیازمند بودن را مي نیمعن":12
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  ." را فرا گرفته امیازمندي و نیازي نی، و بی و گرسنگیريستن در سیرمز ز       
  
همانطور آه در اول          . آموزنديرا ب" وفور نعمت"و " یازي نیب"دارند راه اج يشان احتید ایشا
  ". سازد ی ما فراهم می برایز را به فراوانيهمه چ" م، خدا ی خواند17 : 6موتاوس يت

مانداران ی آه ایتا زمان. گران استیبا دم شدن يسهو آن د، دار وجود داشتن ثروتدر  لذت ینوع
 یی زناشوی، زندگ)20:35 رسوالن یآارها"(».دادن از گرفتن فرخنده تر است: "آموخته اند آهين
ده يشان بخشی آه خدا به ایآموزند چگونه از ثروتيد بیبا. بسياری خواهد شد ییشان مبتال به بال هایا

  .ندی بنمایم قلب خدا را شكرگذاريببرند، تا از صملذت خود نيز 
صحبت نجا یدر اهمه ه راجع بتوان ي نموكند يجاد میامسائل بسياری را  یی زناشویپول در زندگ

.  استی آن در زندگی آموزش اجرایی آامل با آالم خدا است و تواناییت دارد آشنايآنچه اهم. کرد
 با ییآشنا.  را داشته باشندی مال�جاد بودجی ایید توانایسا باي مشاوران آل�بطور مثال، هم

 آار �وي آه شیحيشخص مس. (باشديودمند مسار ي را دارند، بسین آاري چن� آه تجربیاشخاص
 ی است برای با ارزش�یباشد، سرماي آامًال بر طبق آتاب مقدس می امور مال�نياو در زم
  ). سايمشاوران آل

 
 
  

  ري آردن از تقصیشانه خال
ن نمونه از يول آه دادند ایشان مورد سؤال قرار داد، جواب خدا آدم و حوا را پس از سقوطیوقت

  .ن واقعه تا امروز در حال تكرار بوده استیا. خ بشر بودی آردن در تاریشانه خال
  
   3ش یدايپ

   آن آه تو را قدغن آردم آه ازیا از آن درختی؟ آیانید آه عريآه تو را آگاهان«: گفت":11
  "»؟ی، خوردینخور       

  "». درخت به من داد آه خوردم�وي از می، وین من ساختی آه قرین زنیا«: آدم گفت: "12
  مار مرا اغوا نمود«: زن گفت» ؟ین چه آار است آه آردیا«: پس خداوند خدا به زن گفت: "13

  "».آه خوردم       
  
مار مرا : "ن بودی حوا ا�و گل .........". ی، وین من ساختی آه قرین زنیا: "ن بودی آدم ا�گل

ا اوضاع و یا خدا، و ی، یگریر خود را به گردن ديه تقصار آردند آين اختيآدم و حوا چن". .....
  .ر با خدا بوديتًا منظورشان تقصینها. اندازندياحوال ب
كرد، آنوقت يم) نيچن( من یاگر شوهرم برا: " چونییدن حرف هايتواند انتظار شنيسا ميمشاور آل

ن يار، در اولي هوشیاراهنم. باشدير مين اصل انتقال تقصیا. را داشته باشد" كردميم) چنان(من 
بطور . دینماين ازدواج را روشن ميك از طرفی هر یت هاير، اساس مسئولينشانه از انتقال تقص

  :)دیيار بودن است را اضافه نمایداخل پراتز آنچه را آه مربوط به (د یگوين ميمثال، چن
  

) چنان(بود، اگر شوهر شما يار آسان مي شما بسی برایآار) نيچن(البته انجام "
د، يد بكنی را بایآار) نيچن(نجا است آه شما ی موضوع ایكرد، ولي را میآار

ن را بخاطر یشما ا. ا نكندی را بكند یآار) چنان( شما یصرفنظر از آنكه او برا
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ا به شرط آنكه آن را انجام ید، يكنيدهد نمبد انجام يخواهيآنكه شوهرتان آنچه شما م
د، و بخاطر آنكه يكني دارد مآنرا  از شما انتظاركه خداآن را بخاطر آن. ديكنيبدهد نم

  ."د داديد و شرط آن را انجام خواهيد آه بدون قیشما هنگام ازدواج خود قسم خورد
   

 را در قبال خداوند ییت هاين ازدواج مسئوليهر آدام از طرف. د آامًال روشن نمودین اصل را بایا
 همسرشانصرفنظر از آنچه  آنها نمود، یاجرارش و ید مسئول پذیشان را بایا. گر دارندیكدیو 

  . ا نكرده باشدیآرده 
رد، در خدمت یا آن را بپذیرد، و يده بگیر را نادي آردن از تقصیآه شانه خالآن مشاور روحانيی 

د آه خداوند کنيحًا اعالم می آه در همان سرآغاز، صرمشاوریاما آن . خود شكست خواهد خورد
 را یكند، قدم مهمي را مقصر گناهان خود نمودن را  قبول نمیگریو در ي آردن از تقصیشانه خال
  . برداشته استییكويدر راه ن

  
  

   غلطیت هایاولو
 پس از ازدواج، اول ی شخصی زندگیت هایب اولوي ترتميبينيم کهان،يان و آولسي افسس�در رسال

ش از يل خود را پ از شوهران شغیاريبس. ا شوهر است، بعد فرزندان، و بعد شغل او استیزن 
ز امكان دارد فرزند را قبل از يو در خصوص زنان ن. گذارنديا هر دو میا فرزندان، و یزن و 

ت ها ي از مسئولیخدا تنها قسمت. ت ها نداردین اولویب اي در ترتییخدا جا. شوهر خود قرار بدهند
 با اطاعت از تمام دیما با. باشديماندار می شخص ایت هايست، او در صدر و جزو تمام مسئولين

  .ميز قرار بدهيآتاب مقدس، خدا را در صدر همه چ
. ن در ازدواج دارند صحبت خواهم آردي آه طرفی نقش�نيشتر در زميت ها، بیدر خصوص اولو

ت یجاد اولوی داوطلبان مشاورت و آمك به ایت هایص اولوي تشخید برايتوانير را میجدول ز
د، و ين جدول را به داوطلبان مشاورت بدهیا. دیياستفاده نما آه مطابق با خواست خدا است، ییها

ادداشت یباشد را، همراه با آنچه خدا مقرر فرموده ي آنها می فعلیت هاید آنچه اولوياز آنها بخواه
  ندینما
  
  

  ت هایشناخت اولو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اولویت های آنونی
  

______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

حذف آنچه از خدا 
  نيست

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________

افزودن آنچه از خدا 
  هست

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

اولویت های جدید بر 
  طبق آالم خدا

_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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  )دیيافت نمایسا دريش آليد از آشيتوانين جدول را میا ( 
  
  
  

  فيتكل
  
 آاغذ ی را بر رویست، برنامه اي است؟ اگر نیا بقدر آافیآ. دي خود بسنجیانضباط را در زندگ. 1

گران ید آن را به ديد، و بتوانیآوريخواهد بدست بي را آه خداوند از شما مید تا انضباطیيم نمايتنظ
  .ديز آموزش دهين

 .ديم آنیآن را به آالس تقدك نمونه از ید، و یآموزي را بی خانوادگ�جاد بودجیق ایطر. 2
  .ديسیر از جانب زن به شوهر و از شوهر به زن را بنوي از امكان انتقال تقصیهر تعداد مورد. 3
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 . ترجمه نشده استبه زبان فارسی  Ready to Restore آتاب (1)
  
 

  فصل نهم
  گرانیت روابط با دياهم

  
 نگاه ییك و همجوار مسائل زناشویل نزدیبات گناه، بعنوان دالي ترآنجا ما به تصورات غلط ویتا ا
  . خواهيم پرداختشآوندان بر ازدواجینفوذ خو �حال به مسئل. میآرد

، و در ران آندی باشد آه ازدواج را وی قویتواند بقدري م ميگذارندگران بر ازدواجیدکه  ینفوذ منف
 شدن به ی جاریعنی نفوذ ی لغویمعن. ران گذاشتاین رابطه تقصير را نيز نميتوان بر نفوذ دیگ

تمام . باشديمازدواج  آن بدرون ی و فشار هادای شدن عقیجارمنضور ن رابطه یدرون، و در ا
ن است آه خدا ما را وابسته به یل آن ايگذارند، و دلير مي بر ما تأثی ما ناچارًا به نحویتماسها

 .ده استیگر آفریكدی
ر نفوذ ین است آه ما مسئول آنچه ما را زیم ایگران بگذاری د�ر را بر شانيصم تقيتوانيل آنكه نميدل

ر بگذارد و ي، بر افكار ما تأثیان باریم تا نفوذ زيم اجازه بدهی نداریاجياحت. ميدهد هستيخود قرار م
 بد اجتناب یدهد آه از نفوذهايآالم خدا نه تنها به ما هشدار م. دی نمایر آرده و رهبريآن را تسخ

 یی که بر ما وارد ميشوندنفوذها. ز به ما نشان داده استيم، بلكه راه اجتناب از آن را نیينما
ل آن است آه يدل. ميباشي آه بر ما دارند نمی آه متوجه اثری زمانیباشند، حتي میاري اختیموجبات

 نفوذ ید بعضجتًا هرچنينت. ميز آنيد پرهیست آه باي به ما هشدار داده آه از چیآالم خدا بقدر آاف
ر با خود ما يم، تقصي را دارند، اگر خود را در معرض نفوذ بد قرار داده باشیار قويها اثر بس

 بد و یخدا ما را مسئول اجتناب آردن از نفوذها. می آردن از آن را نداریاست و حق شانه خال
  . خوب نموده استیا شدن از نفوذهایجو
انتخاب  یحيا شوهر مسین  زز ایی زناشویجاد زندگیا یبرااهميت زیادی دارد که ل ين دلیبه ا

ن، واحب است آه زن و شوهر عضو يهمچن. دنح باشي مسی آردن برایعالقمند به زندگکرد که 
 ی را انتخاب آنند آه نفوذ مثبتیز دوستانيدهد، و ني باشند آه تمام آتاب مقدس را آموزش مییسايآل

  .را بر ازدواجشان بگذارند
ن است آه در آتاب مقدس فرض بر آن یم، اي هستیریم آه ما مخلوقات نفوذ پذمعتقدل آنكه من يدل

  :میريگيمًا تحت نفوذ خوب و بد قرار میشده آه ما دا
  

  وحنا یسوم 
   ازیكو آرداريرا نیر؛ زي سرمشق گییكوي را سرمشق خود مساز، بلكه از نیز، بدی عزیا":11

  ."ستده ایخداست، اما بدآردار خدا را ند       
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م و تحت نفوذ او قرار يد آني را تقلیم شخصيم گرفتي آه تصمید در صورتیگويه به ما نمین آیا
ش فرض شده آه ما ير، چون از پيخ. میي خوب را انتخاب نما�م، در آنصورت نمونیريبگ

ات يم آرد، به ما گفته شده آه خود را مسئول انتخاب با دقت خصوصيد خواهي را تقلیاشخاص
  .میيبنما

 یند آموزشی از فراید آردن قسمت عمده اير قابل اجتناب است؟ بخاطر آنكه تقليد آردن غيچرا تقل
. د آردن استيق تقلی از طر،رديگياد میك بچه قبل از رفتن به مدرسه یشتر آنچه يب. باشديانسان م

ز يخاطر نن يو به هم. ینيم، و نه با زبان چيكني صحبت مین خاطر است آه ما با زبان فارسیبه ا
.  را دارندیگری د�ز لهجي ها نیكنند، و جنوبي مخصوص خود صحبت م�ران با لهجیدر شمال ا

 از آنچه ید، آه قسمت عمده ایخداوند ما را چنان آفر. باشديعت انسان مي از طبی عنصر مهم،ديتقل
ن یو ا. میورآيد بدست ميق تقلیت و چه در دوران بلوغ، از طريم را، چه در دوران طفولیريگياد می
 استفاده یق بدیند خوب به طرین فراین صحنه، از ای بخاطر ورود گناه در ای ول،ار خوب استيبس
  .میينمايم

ن نكته یده آه ايحال موقع آن رس. كنندينم بد در ازدواج ی نفوذهاه ب توجهیسا بقدر آافيمشاوران آل
د، آن نكند معاشرت آيجاد می ا رای آه نفوذ بدی با شخصیا شوهریهر گاه زن . میرا روشن نما

 آه در یتيميبخاطر صم. شتد را بر ازدواج آن دو خواهد گذار نفوذ بد خويمعاشرت باالخره تأث
ر اثر خواهد ي نیگریگذرد، بر دي میكیباشد، آنچه بر يموجود م" ك تنی"نوع بخصوص ارتباط 

 در یع الزم را بقدر آافن مسائل آشنا باشند، و اطاليد با چنیجه، مشاوران بايدر نت. گذاشت
  .ندیآسب بنماان مشاورت يان متقاضیخصوص دوستان و آشنا

ار يكند، سر انجام بسيف می خود تعری زن بازی آه در گوش شوهر از شاهكار هاینفوذ همكار
د و یگوي تلفن از شوهر خود بد میمًا پای آه دایه ای همسایاثر حرف ها.  را خواهد داشتیميوخ
ن زن و ینفوذ والد. دیر بد خود را منتقل نمايتواند تأثي م د،ینمايق می را تشوییگونصورت بد یبه ا

گر را به جان یكدی را بگذارد آه یريتواند چنان تأثيد فرزندانشان می عقایشوهر بر ازدواج، و حت
ا توان به آنهيم.  بد اجتناب نمودین نفوذ هاي از چنتوانيم آه جا استنی موضوع ااما. اندازديهم ب

 ظهن و ی بر پاآی آتاب مقدس مبنیاخطار ها. ا در نظر خود آنها را باطل  شناختیگوش نداد و 
دارد، اگر يان برمير نفوذ ها را خود بخود از مي نسبت به اشخاص، تأثییا بدگوی ینيزبان و سخن چ

  : به آنها توجه بشودیبه درست
  

   15ان ياول قرنت
  "». سازدیوب را فاسد ممعاشر بد، اخالق خ«:دیب مخوریفر: "33

  
 ممكن است یشخص. ق معاشرت بد گمراه شدیتوان از طري میم، آه به سادگيني بیه مین آیدر ا

ار ي آه معید، در صورتیگران مقاومت نمایدر مقابل نفوذ دبتواند  است آه یفكر آند آه آنقدر قو
 یگریشخص د. ورده استخ" بیفر"او . روديان مي نامحسوس از میجًا و بگونه ای او تدریاخالق

 در خاتمه خود ی، ول"میگذرانم تا به آنها آمك نمايمن با گناه آاران وقت م: "دیگویممكن است 
توان تحت نفوذ ي می آه به سادگییدر جا. خورده است" بیفر"ز ياو ن. رديگيتحت نفوذ آنها قرار م

 محسوس یگریب شما بر د آه نفوذ خوید قطع آرد، مگر زمانیگران قرار گرفت، رابطه را باید
 شما � آه رابطیگر مسلط است، ارزشی آه نفوذ خوب شما بر شخص دی در موقعیو حت. باشديم

  .دیت نموده ایح هداي مسیسي است آه او را به عیبا او دارد متناسب با درجه و مقدار
ا یز ياج نن ازدويك از طرفیكند، هر يجاد می را ایا بدیك نفوذ خوب یهمانطور آه هر رفاقت نزد

ان آب یق در جریقا.  است و نه ساآنیان اشخاص نه خنثيرابطه م. ا نفوذ گذار استیر و ینفوذ پذ
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. ان آنیا موافق جریكند و يان آب حرآت میا بر خالف جریماند، ي حرآت نمیچگاه بيرودخانه ه
ا آنها  آه بید آه از افراديخواهند شنشه از داوطلبان مشاورت يسا هميمشاوران ازدواج آل

، "دیگول نخور"د حاضر به گفتن یشه بايكنند، اما هميافت نمی را دریچ نفوذ بديكنند هيمعاشرت م
  .باشند
توانند نفوذ گذار يان ما میم آه نه فقط دوستان و آشنايني بی قبل عالوه بر آنچه گفته شد، م�یدر آ

برای ن موضوع یا. ندیفاسد نماز ي را ندارد در ما وجود یكي ن�توانند آنچه اندوختيباشند، بلكه م
 را حاصل آرده باشد، حرف یتي خود موفقیی اگر در راهنمایحت. ار مهم استيبسمشاور آليسا 

 .زدیك شبه بر هم بریتواند همه را ي، میقيز رفي شرارت آمیها
  
  

   آالم خدایاخطار ها
ران صحبت گیاز دگرفتن مات و سرمشق ي موجودند آه با صراحت راجع به تعلیاريات بسیآ
ده یمان ديم، و بعد به آنچه در آتاب امثال سليكنيد نگاه میدر ابتدا به سه نمونه در عهد جد. كننديم
  :میپردازيشود ميم
  

   16ان يروم
   اند و دریید آه عامل جداي خواهم از شما استدعا آنم مراقب آن آسان باشی برادران، میا":17

  ی ورزند؛ از آنان دورید، مخالفت میافته ای آه شما یمي تعل آنند و بایجاد میراه شما مانع ا       
  ."ديآن       

   شكم و بای ارضای آنند، بلكه در پیح را خدمت نمين گونه اشخاص خداوند ما مسیرا ایز":18
  ."بندی فریر گذاشته، آنان را ميز بر افكار ساده لوحان تآثيبا و تملق آمی زی        سخنان

  
تواند ياول به ما گفته شده آه معاشرت نادرست م. ميني بی را میاري بسیطارهاه اخین دو آیدر ا

ان يباشد و هم به روابط مي مربوط می زناشوئ�ن اخطار هم به رابطیا. جاد سازدیاختالف را ا
گران، دچار اختالف یده شده آه زن و شوهران بخاطر معاشرت خود با دیبار ها د. ساي آلیاعضا

ن نفوذ ها، وسوسه به يچن. گردديجه موجب لغزش آنها از راه خدا ميد و در نتشونيگر میكدیان يم
اران روابط ین و سخن پراآن و ياران سخن چیش و نوش، ياران عی. كننديجاد میگناه آردن را ا

ق آالم یاز طر: كننديد چگونه عمل ميو توجه آن. باشندينامشروع، همه شامل خسارات خود م
ن يبعكس، با آالم نرم و تسك. كننديچوقت مقاسد خود را در آغاز فاش نميهم. ف و چاپلوسانهيلط

. دهنديب میفرند را يستگذرد ني را آه واقف به آنچه مییرآانه و با تملق، دل آنهای خود، ز�دهند
مجذوب تملقات مردم . ديگذرد بكنيحواستان را متوجه آنچه م: "ن استیآنچه الزم است آه بشنوند ا

ستند، يح نياگر در خدمت مس. دين گونه افراد بر حضر باشیك با ایاشرت نزدد، و از معینشو
  ".ز نخواهند آردي به ازدواج شما نید آه خدمتينان داشته باشياطم

  :دیفرمايگر آالم خدا میاز جانب د
  

   5ان ياول قرنت
  ."دي عفتان معاشرت نكنین خود، به شما نوشتم آه با بيشي پ�در نام":  9
  ا بتیادان يا شیا با طمع ورزان یا ي عفتان دنین نبود آه با بی ایچ رويدم به هاما مقصو":10

  ."دیين جهان را ترك گویست ای بایرا در آن صورت مید، زيپرستان معاشرت نكن       
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  ایا طمع ی عفت، ی خواند، اما بی آه خود را برادر میسم آه با آسی نویاما اآنون به شما م":11
   همسفرین آس حتيد و با چنياد است، معاشرت نكنيا شیگسار و يا میا ناسزاگو یبت پرست        
  ."دیمشو       

  
ز ينجا نیدر ا. بردي است آه در گناه بسر میسا با عضوي آلی انضباط�ات در رابطه با مرحلین آیا
با م، ي آه توبه نكرده داشته باشی را با آن شخص گناه آاریچ گونه معاشرتيد هیم آه نبايني بیم

 نه ید، وليا آشيد دست از دنیبا. ميداني خود میا برادر روحانیوجود آنكه او را آماآان خواهر 
اما ). روديان ميآنوقت امكان بشارت دادن از م(باشد ن در آار یچگونه داد و ستدي آه هیآنطور

توان آنها يست آه نمي نین به آن معنیالبته ا. ستند معاشرت آندي آه توبه آار نید با آنانیماندار نبایا
 یول. قًا همان است آه الزم دارندين دقیم آه ايخواني میل متي انج١٨در فصل . حت نموديرا نص

  :ست، ادامه داديل به توبه نی آه مایتوان با آسيك را نمیمعاشرت نزد
  

   3ان يكيدوم تسالون
  د تایي معاشرت ننمای و با ودين نامه اطاعت نكند، او را نشان آنیم ما در اي از تعالیاگر آس":14

  ."       شرمنده شود
  ."دي هشدار دهید، بلكه همچون برادر به وی او را دشمن مشماریول":15

  
ز گوش زد يگران نیز آنند و به ديد از آنگونه اشخاص پرهیمانداران بایم آه ايني بیباز به وضوح م

 آه در گناه یك با آسیمعاشرت نزد. ن باشنداو در اماَشر ز از ي، تا آنها ن")دياو را نشان آن("آنند 
 .ابدید ادامه یماند، نبايخود م

  :ميكنين خصوص گفته میمان در اي آوتاه به آنچه امثال سلیحال نگاه
  

   9امثال 
  ."دیيق فهم سلوك نماید، و به طريجهالت را ترك آرده، زنده بمان":6
  

   13امثال 
  ."افتیق جاهالن ضرر خواهد ياما رف شد، یم خواهيمان رفتار آن و حكيبا حك":20

  
   22امثال 

  "با مرد تند خو معاشرت مكن، و با شخص آج خلق همراه مباش،":24
  ."ی و جان خود را در دام گرفتار سازی او را آموخته شویمبادا راهها":25

  
   23امثال 

  ."كنندي خود را تلف می آه بدنهایگساران مباش، و از آناني م�از زمر":20
  

   29 امثال
  ی شود و اعتراف نمیرا آه لعنت میشتن را دشمن دارد، زیهر آه با دزد معاشرت آند خو":24

  ."دینما       
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شان در ی ای آه زندگیند از آنانیگوي در مجموع م،ميكنيافت میات ذآر شده دری را آه از آیاميپ
ن یا. وذ خود خواهند آوردد شما را تحت نفين نكنيد، و اگر چني آنیند است، دوریبرابر خدا ناخوشا

م مشاوران ید دايد تأآیز بايو آن ن. دیم و چه در عهد جدیام ثابت آالم خدا است، چه در عهد قديپ
به جهت خود، نامحسوس كنند، بلكه با آشش يف مي بد نه فقط ازدواج را ضعینفوذها. سا باشديآل

د به آنها یگردد و بايا آن مواجه مسا بي آه مشاور آلیمشكالت. شونديز مي سازنده نییمانع راهنما
ز از خارج بر آنها افزوده ي مخالف نی ندارد قدرت هایازياد است و نی زید، بقدر آافی نمایدگيرس

  .گردند
 ین نفوذ هايوجود چند انجام دهد آن است آه یسا باي آه مشاور آلین آاريجه جزو اوليدر نت
 افشا گردد، ی آه نفوذ بدیدر صورت. دی را فاش نماميباشدان ي آه در اطراف متقاضیخارج
ا اشخاص برخواهد داشت، و ید آه دست از همه گونه معاشرت با آن شخص ید تعهد نمای بایمتقاض

، آه در ) خودیدر خصوص معاشرت ها" (بخود افزودن/ از خود دور آردن"ق یو طرُريز پين
 آه یدی آمك آرد تا ارتباط جدد او رایو سپس با.  خواهد بود،دیفصل قبل راجع به آن صحبت گرد

  .ابدیم يتا ازدواج او تحك) حيروان مسيمعاشرت با پ(د یجاد نمایباشد را ايز ميس آمیشامل نفوذ تقد
  . خواهيم کرددر ازدواج دارند یجاد نفوذ بدی آه امكان ای اشخاصدر فصل بعد صحبت از

  
  
  
  
 
 
  
  

  فيتكل
  

 داشته اند، چه خوب و ی شما نفوذی آه بر زندگ راید و تمام اشخاصیري خود را در نظر بگیزندگ
وجود . دیيه نماي آه داشته اند را تهیشان و نفوذی شما با ا� از رابطیاد آورده و فهرستيچه بد را ب

 گهگاه شما به آن، �مراجع. د واقع بشودي شما مفیی ممكن است در خدمت راهنماین فهرستيچن
  .ح نكات دشواري آن بعنوان مثال به جهت توض استفاده ازی خواهد بود برای مناسب�ليوس
 آه یگریات دی از آیصورت. ديباشند را دوباره مطالعه آنيات آالم خدا را آه مربوط به نفوذ میآ

ات، ین آیك از ایدر مقابل هر . ديه آنين آتاب عنوان نشده اند را تهیباشند و در اين رابطه ميدر هم
  .دیآوري بحث به آالس بید، و برايادداشت آنیز ي را نشوندي را آه به آن مربوط میآن مسائل
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  فصل دهم
  كننديجاد مشكالت می آه ایروابط

 قسمت اول
  
  

 بود آه اشخاص مختلف بر ازدواج دارند، و لزوم قطع ید من بر قدرت نفوذيدر فصل قبل، تأآ
نجا، یدر ا. را فرمان داده استكه آالم خدا آن یب رسان، بطوريان بار و آسیهمه گونه روابط ز

 را بر ازدواج دارند، یان باریر زي است آه امكان تأثیق به روابط بخصوصي عمیقصد من نگاه
  .توان در خصوص آن روابط نموديچه مآنن يو همچن

  
  
  
  

  ن زن و شوهریمشكالت با والد
ن یاست آه با والد یباشند، مسائلي موجود میی روابط زناشو�ني آه در زمین مسائلید بزرگتریشا

بر . کرده اندك خانواده ازدواج یتوان گفت زن و شوهر با يدر واقع م. ده اندیجاد گردیزن و شوهر ا
باشد، روابط با يان دادن به آنها در دست زن و شوهر میا پایو  آه ادامه یگریخالف روابط د

افته باشند و ید، چه نجات  نموی از آن دوریا حتی قطع آرد یتوان بسادگيك را نمیشاوندان نزدیخو
 روابط ی آه دارند به نحوید گذاشت نفوذی در همان حال نبایول). 18: 12ان يروم(چه نباشند 

شاوندان، ی مناسب با خو�جاد رابطی این شرط الزم براید مهمتریشا. دیف نماي را ضعییزناشو
  : روح القدسیاریباشد همراه با دعا و ي محتاطانه حكم خدا میاجرا

  
   3ش یدايپ

  ك تن خواهندیوست و يش خواهد پین سبب مرد پدر و مادر خود را ترك آرده، با زن خویاز ا":24
  ." بود      

  
ن است آه در صورت یل داده شده ايآردن است، و دل" ترك"م، يني بی م�ین آی را آه در ایحكم
 یر دو ضرور، ه"وستنيپ"آردن و " ترك. "شونديم" ك تنی"، زن و مرد ین حكمي چنیاجرا
 ید و بندهاين قيهمچن. ان برديتوان از مينم" ترك آردن" گذشته را بدون ید و بند هايق. باشنديم
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ان يد اول از میآنچه آه در گذشته بود را با. جاد آردیا" وستنيپ"توان بدون يز نمي را نیدیجد
توان با همان شكل ي را نمیی فرمانروامراتبن سلسله ي ها، و همچنیدلبستگ ها، یوفادار. برداشت

جاد ین اید با والدی را بایدی آامًال جد�پس از ازدواج، رابط.  آردیی زناشوی خود وارد زندگیقبل
 است بر آن آه انسان یازدواج، تعهد. تواند بماندي خود نم�ز مانند گذشتيچ چيقت هينمود، و در حق

  .باشدي مزي نیدی جدیت هاي خواهد شد و آن شامل روابط و مسئولیدیشخص جد
ز ي نیريي، و اگر تغ اندند مایم خود باقیده شده آه روابط گذشته آماآان به شكل قدی معموًال دیول

د آه کنم است آه مشاور ازدواج معلوم ل الزين دلیبه ا. صورت گرفته، بطور ناتمام مانده است
 قطع ییااگر سلسله مراتب قدرت و فرمانرو. ن خود چگونه استی زن و شوهر با والد�رابط
 به شكل گناه ین روابطيو اگر چن.  نمودیین رابطه راهنمایده باشند، الزم است زوج را در اینگرد
جاد یسا اول توبه آرده و بعد مصالحه را ايده است، الزم است با آمك مشاور آلی قطع گردیآلود
ن ید سالم زن و شوهر با وال�اب، رابطي سالم و آامی ازدواجیبه هر صورت، برا. دونم

د بطور آامل با آن آشنا بوده و به آن ی است آه مشاوران باین موضوعیو ا.  استیضرور
  .ندی نمایدگيرس

جاد ین شوهر ایان زن و والدي آه مین است آه مسائلیح دارد، اياج به توضي آه احتیگریمورد د
ستند ي نیی زناشوی اول زندگیشوند، محدود به سالهايجاد مین زن ایان شوهر و والديا میشوند، و يم

  .ان دراز ادامه داشته باشنديو ممكن است  سال
 یر خانواده قبول آند، برات خود را بعنوان َسي آنكه مسئولی بجای مسئله آن است آه شوهرینوع
البته مفهوم آالم خدا در رابطه با ازدواج . گرددي میا مادرش متكی خود به پدر و یمات زندگيتصم

، و "مرد پدر و مادر خود را ترك آرده: "ن استیح آالم اید صريما تأآكند، ايز صدق ميبه زن ن
د خواهد شد، و او است آه در برابر یر خانواده جد آنكه او َسیچرا؟ برا. باشديمربوط به مرد م

 یخصوصًا، زمان. د خود خواهد گرفتی جد� خانوادی است آه در زندگیماتيخداوند مسئول تصم
د خود ناتوان ی جدیت هايجتًا در برابر مسئولي را قطع نكرده، و نت خود� روابط گذشتیآه شوهر

د با پدر و مادر یست آه نباين نیالبته منظور ا. آوردي را بوجد میار نامساعديباشد، وضع بسيم
د یم را بايت تصمی در نهای، ولنيز بکنداستفاده از آن د ید بودن بايمصلحت آند، بلكه در صورت مف

در .  گرفته مخالف با نظر پدر و مادرش بوده باشدی کهميا وجود آنكه تصمب. رديخود شوهر بگ
 . افتدیا میستد و ی ایت او است آه در مقابل خدا مینها

 مشكالت ینجا است آه مسائل عاطفیدر ا. ز ترك آنديمادر خود را نالزم است  شوهر نيهمچن
 یارند، خصوصًا در موارديش بسان شوهر و مادري می عاطفیبند ها. سازنديجاد می را ایفراوان

 هستند ینگونه زنان دنبال رابطه ایغالبًا ا.  با شوهر خودش نداشته استیكید نز�آه مادر رابط
 یحت. شونديل مي می با رها آردن پسر خود به آن بی خود داشته باشند، ولیك زندگید با شریآه با
 یاگر شوهر. ك بخود نگاه بدارندیا نزدكنند او ري میرون رفته، سعي آه فرزندشان از خانه بیزمان

دا بكند، نه تنها به ازدواج خود لطمه وارد خواهد نمود، بلكه ي ادامه پین رابطه اياجازه بدهد آه چن
از يافت آه شوهران نیسا خواهند يمعموًال مشاوران آل. ز لتمه خواهد زديبه ازدواج پدر و مادرش ن

  .ت بشوندین راه هدایدارند آه در ا
را فه ي، فرزندان احساس داشتن وظیگری دیا مسائل مالی مواقع بخاطر مغروض بودن و یبعض

 آند تا یید زوج جوان را راهنمایسا باين خصوص، مشاور آلیدر ا. كنندين خود مینسبت به والد
ا با ی، )گری دیق غرض آردن از جایمثًال از طر( غرض را هر چه زودتر بازپرداخت آنند مبلغ
توانند بگذارند آه ي برسند آه با وجود آنكه از آمك آنها سپاس گذارند، نمیتوافقچنين به ن خود یوالد
د قدرت نفوذ یز نباين نیوالد. دیجاد نمای ایشان نفوذی ایی زناشویت زندگي بر حاآمین رابطه ايچن

 ی عاطفی مواقع بند هایدر بعض.  فرزندانشان را با پول بخرندیی زناشویمات زندگيدر تصم



  

 

٥٤

اج دارد يتوانند مسائل خود را حل آنند و مشاور احتي نمییباشند آه فرزندان به تنهاي محكم میدربق
دگاه آالم خدا ید، تا همه با دی مشاورت خود دعوت نما�ن را همراه با زن و شوهر به جلسیآه والد

 .ننديگر آشنا شده و آموزش ببیكدیدر خصوص رابطه با 
اگر او بر طبق آنچه خداوند در آتاب . باشديد حل مسائل ميرد آل آه شوهر دایشتر مواقع رفتاريب
امكان . حل خواهند شداو  یی زناشوین در زندگید، نهاتًا مسائل والدیش امر فرموده رفتار نمایدايپ
د و سودمند با ی جدیجاد رابطه ای الزم در جهت ایان بار بر ازدواج را با بردباری زیجاد نفوذهایا

 با یب رساندن را دارند، اما گهگاهين به ندرت قصد آسیهر چند والد. ز ميان بردميتوان ان یوالد
ش از آن است آه يب آن بيد آه آسنكنيجاد می را ای خود، مسائل�رفتار بدون مالحظه و خودخواهان

ن یع ترین و سریم و آوتاه مواجه شدن با مشكالت بهتريمعموًال راه مستق. حًا حمله آرده باشندیصر
 یباشند، وليز موجود ميجان انگي هیجاد صحنه هایدهد، و هر چند امكان برخورد و اي را مجهينت
 تحمل آرد تا آنكه عواقب آن را ماه ها و سال ها در ی مدت آوتاهیست آه آنرا برايا بهتر نیآ

 سر باز ،نيد آه آن جوش چرآي خود مالحظه نمود؟ باالخره زمان آن خواهد رسیی زناشویزندگ
  .ر نظر خود آن را باز آرده و مداوا نمودیحال چه بهتر آه زد، ینما

د یدر و مادر زن و شوهر جدپ   از جانب یی بعد از آن، حرف هایا اندآیغالبًا قبل از ازدواج و 
 گفتن ین حال، بهانه برایبا ا. شدنديچوقت زده نميت نبود، هي آه اگر بخاطر فشار موقعزده ميشود

 هستند، در مقابل خدا مسئول یحياگر مس. د توبه آنندیو مادران باست و پدر ي نیین حرفهايچن
زوج .  آندیید و راهنمایشان را آگاه نمایت زوج، ایريد بخاطر خیسا بايباشند، و مشاور آليم
 ید عملیتوبه آردن نبا. ن خود هستندید بدانند آه مسئول روابط خود با خداوند و والدی بایحيمس
د یت آن باي است آه نید، بلكه امریق نمایز به توبه آردن تشوين را نی والد آنكهیرآانه باشد برایز

  .ندي بیخدا درون دل را م.  حكم خدا باشدیاجرا
 شده یدگيش به آنها رسیدايباشند در باب دوم پين می از مسائل ازدواج آه مربوط به والدیاريبس

. سازدينگونه مشكالت فراهم می ا حلی را برای مناسب�یدر آن فصل از آتاب، آالم خدا پا. است
 پدر و مادر با �رابط.  قرار داردیت خاصی اولو� در درجیی زناشو�اد داشت، آه رابطيد بیبا

ن قواعد یا. د قطع گرددین گونه روابط بایا د بخاطر ازدواج، یفرماي است، و خدا میاوالدشان موقت
ق را بوضوح درك ین حقاینشان ایوالدد تا زن و شوهران همراه با يد و آمك آنیرا بخاطر بسپار

  .د آورديشان بعمل خواهی ای را در رفع مسائل خانوادگیادیند، و آنوقت راه زینما
  
  

  مشكالت با فرزندان
توانند ي آه فرزندان می از آنجائیست، ولي نی مسائل خانوادگ�ن آتاب، مطالعیمنظور من در ا

  .ت توجه به آن را داردي اهمان زن و شوهر بشوند، نفوذ آنهاي آشمكش م�سرچشم
 آنها ید برایمًا بایدا. رنديگي صورت مشانان زن و شوهران بخاطر فزرنداني میادی زیمشاجره ها

  . شونديطنت ميرود مرتكب شيش از آنچه انتظار مي بیم گرفت، و همچون گناه آاران آوچكيتصم
اد يد بینجا بایدر ا. ان باشدان زن و شوهري مشاجره میل اصليد دلیت فرزندان، شايب و تربیتأد

 : ٢ش یداين عنوان در پی را در ایتیچ گونه محدوديباشد، و هيبودن م" اری" زن �فيداشت آه وظ
 شوهرش ید برایاو با. دی نمایارید ی باید آه فقط در امور خانگیگويبطور مثال، نم. ميني بی نم١٨

اما .  آه به آن الزم داشته باشدیدر زمانباشد يز مي نیو آن شامل آمك فكر. ار باشدیق یبه همه طر
دادن نظر و .  بنشاندیل نمودن بر آرسيد خود را با نق زدن و تحمیست آه عقايمنظور آن ن

ن ید ای خود بایريم گيان تصمیز در جريو شوهر ن. د واقعًا بخاطر آمك رساندن باشدیحت او باينص
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ق آالم خدا نشان بدهد آه یاو نتواند از طراگر . رديد را بطور آامل گوش آرده و در نظر بگیعقا
م يتًا تصمیاما شوهر است آه نها.  بكندیشتري او توجه ب�ديد به عقیست، باي زنش درست ن�ديعق
چوقت يد هیمادر نبا. م او را رد آند، خصوصًا در مقابل فرزندانيد تصمیرد، و زن او نبايگيم

  .دیل نمايانضباط پدر را تحل
ا یكند، و ي فرزندان خود را ادب نمیشود آه شوهر بقدر آافيسا متوجه ميآل مواقع، مشاور یبعض

ان ي خود آه در فصل ششم افسس�ف پدرانید با وظایاو را با. آن را انجام دهد شانتظار دارد آه زن
د یمشاوران ازدواج غالبًا مجبورند زن و شوهران را آمك آنند تا عقا. شرح داده شده مواجه آرد

ان زوج ها بخاطر يمعموًال ارتباط م(ند یگر ابراز نمایكدیب فرزندان به یبه تأدخود را راجع 
 زده شد و توافق یین حرف هاي چنیمعموًال، وقت). شوديره مي آه با فرزندان خود دارند، تیمسائل

ن یبخاطر آنكه والد. ز به دنبال داردي را نیگری خوب دیش آمد هايبه عمل آمد، انواع پ
 از آودآان یق نگهداریت قائلند، طريشان اهمی رفاه حال ایدارند و برايدوست مفرزندانشان را 
 ین موارديد چنیسا بايمشاوران آل. ران ساختن ازدواج را داردی است آه امكان ویموضوع حساس

       .ق قرار بدهندياد داشته باشند و مورد تحقیرا به 
ان زن يز مي بر ضد زن، و فرزندان را نش رفت آرده آه شوهر راي پی مواقع مسئله به قدریبعض

 یب دسته بنديتوان ترآيسا، مي نشستن آنها در مقابل مشاور آل�از نحو. م آرده استيو شوهر تقس
ه يگر، و بر علیكدیه ي فرزندان خود را بر علیدن آنكه چطور پدر و مادرید! را مشاهده آرد

د به آنار ی را باین شخصيچن. د ناك استار دري آرده اند، بسیخواهران و برادران خود دسته بند
فقط در آنصورت است آه .  آه آرده نمود، و به توبه وادار نمودید، و او را متوجه آاريآش
 عفو و �يپس از توبه، روحو .  برداشتیجاد مصالحه و سالمتی را در ای مؤثریتوان قدم هايم

د معلوم ی عفو و بخشش است آه باجاد آاملیپس از ا.  انتظار داشتهمهد از جانب یبخشش را با
ق یست و از نقطه نظر آالم خدا، مسئله به چه صورت است، و آنوقت آن را از طريآرد مسئله چ
  .(1) آالم حل نمود

 آالم خدا الزم ی آه در اجرایر حل مسئله همراه با انضباطير مسي بعد از مصالحه و ِسیحت
. ندیك تن شده را جدا نماید یوند جديآوشش آنند تا آن پا دو تن از فرزندان یك ی، امكان دارد ميباشد

 آنچه را آه ه بودتوانست، شق بجان هم انداختن پدر و مادری از طری فرزندقبًالل آن است آه يدل
باشد، بناچار ممكن است ي نمیگر عملی او د�ن نقشیند آه ايبيو چون م. آورديخواهد به دست بيم

 آنند و قبل ینيشبي را پین امكانيد چنیسا بايمشاوران آل. ن آندايد طغی جدیدر مخالفت با همبستگ
ن را در ید والدید آمد، بای پدین وضعي اگر چن،ن وجودیاما با ا. رندي آن را بگیاز شروع آن، جلو

د اجازه بدهند آه فرزندانشان ین نبایالبته مسلم است آه والد.  آردیی به آن راهنمایدگي رسیچگونگ
ن یا. د متحد بمانندین بایوالد. اندازندي و آن را به مخاطره بنند دخالت آییط زناشو در روابیبه نهو
زه يخواهند با ستيمانند، اگر م آه شده پا بر جا یمتيد بر آن به هر قی است آه بای مشترآ�نيزم
ند یت نماین را حمای والد،ین همبستگید در حفظ ایو مشاوران با.  فرزندان خود مبارزه آنندییجو
  . خود نگردندیا مجددًا دچار دام قبلت
ن آتاب ی آنچه در ایاد است، ولیشوند صحبت زيجاد میاز جانب فرزندان ا آه یرامون اختالفاتيپ

ده شد، و يز به درازا آشين فصل نیا. (2) استی مسائل معمول آافل حیدر باره آن صحبت شده برا
گران یق روابط با دی شوهران از طر آه زن ویژه ایدر فصل بعد صحبت از مسائل و مشكالت و

  .آورند، صحبت خواهم آرديبدست م
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  فيتكل
  

ن فصل به یا فرزندان، آه در ایپدر شوهر و مادر شوهر، و / راجع به مسائل پدر زن و مادر زن 
اج  اثر آن را بر ازدوین چگونگيهمچن. ديادداشت آنیرسد را ي، آنچه به نظر شما منشدهآنها اشاره 
  د بكند؟ی چكار باین مسائليسا در خصوص چنيمشاور آل. ديشرح بده
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   شرح داده ام Competent to Counsel آه آنرا در آتاب   ”Conference table“" بحث فاميلی "(1)
 .ممكن است به این خاطر مفيد واقع شود       

  كالت با فرزندان، به این آتاب منيت در رسيدگی به مش برای قابليت انعطاف پذیری و خالق(2)
  . and Creativity in Christian Counseling” “Insight رجوع نمائيد     
  )این آتاب به زبان فارسی ترجمه نشده است(     

  
  ازدهمیفصل 

  كننديجاد مشكالت می آه ایروابط
  قسمت دوم

  
  
ا مسائل مربوط به فرزندان یباشند، و ي زن و شوهر منی آه مربوط به والدید بنظر برسد مسائلیشا

سا با آن مواجه ي باشند آه مشاوران آلین مسائلید، پر احساس تریآه در فصل قبل به آن اشاره گرد
د پس از طالق ی است آه به خانواده جدییمشكلتر، فشار هامسائل . ستينطور نی ایول. خواهند شد

  .شونديجاد میا
  
  
  زندان پس از طالق با زن و فرشکالتم
  

 ممكن است یطالق شده، پس از طالق آماآان وجود خواهند داشت، و حت آه باعث یتمام مشكالت
شتر ي را از دست داده است بش و فرزندانیك زندگی آه شریر آن بر آسيتأث. ز بشونديشتر نيب
  . فرزندانیا شوهر، و چه بری زن و چه برایآورد، چه براي ببار میشه بدبختيگناه هم. باشديم
ن است آه به موضوع تمام یباشند، ايان مي فرزندان در م پای آهی از مسائل طالق در زمانیكی

 یوقت. شتر از خود طالق باشديتواند به مراتب بيكند، ميجاد می آه بعدًا ایريتأث. دیآينشده در م
ام آرام بخش خدا است، ي آه فاقد پیطيد در محینم، و شايني بیعلق مان پدر و مادر ُميفرزندان را م

 گناه آار، بلكه یبت را نه فقط برايشه مصيگناه هم. مينببيدور بم يتواني را نمیعذاب و اندوه روح
رد، يگي صورت میو اگر ازدواج مجدد. دینمايجاد میدارند، ا ی آه با او نسبتی آسان� همیبرا
. د شدد منتقل خواهی ازدواج جد بری ازدواج قبلی مطابق با آالم خدا بوده باشد، فشارهای وقتیحت

  .د دنبال عالئم موجود آن پس از طالق باشدیسا بايمشاور آل
 آه با ی، و مسائلی قبل�ن شدیيد از فرزندان در زمان و مكان تأیت بازدی از محدودی ناشیفشار ها

ا زن  آه بین مشكالتيگردند، و همچنيجاد مید از فرزندان اید و بازدین بر سر ديشي پیك زندگیشر
  .سا را دارندي محتاج به مشاورت آلیشوند، همگيجاد مید فرزندان اید بر سر بازدیا شوهر جدی
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 آه منجر به ی تمام مسائلیاید جویسا بايجاد شده، مشاور آلی ایكه طالق و ازدواج مجدديدر جائ
ه شده ان برداشتيق آالم خدا از می مسائل از طر�نان حاصل آند آه هميطالق شده بشود، تا اطم

ان ي و قبار آنچه گذشته است از میتوان بنا آرد، تا آنكه خرابي را نمییكويز تازه و نيچ چيه. اند
ن با ي و همچنیا شوهر قبلید با زن یان زوج جدي مید توافق و هماهنگیسپس با. برداشته شود

 آامل تید با رضای است آه زوج جدیمطالقًا ضرور. جاد گرددید ها ایفرزندان در خصوص بازد
 یرگي گذشته، باعث تی های و فرزندان دعا آنند، و نگذارند ناراحتیا شوهر قبلی زن یخود برا

  .روابط با فرزندان بگردد
د یتوانند باعث مستحكم شدن ازدواج جدي آه تا بحال به آنها اشاره آرده ام، در واقع میحل مشكالت

ا مشكالت را بر طبق آالم ند تی نمایرگر همكایكدید با یز بشوند، بشرط آن آه زن و شوهر جدين
نان را با شتاب رشد يت و اطميمين مسائل، صميشان در برخورد با چنی ایهمبستگ. ندینماخدا حل 

شگاه داوطلبان يد، و به عنوان هدف در پباشيسا دنبالش مي است آه مشاور آلین مقصدیا. دهديم
آورند اگر با هم آن را از يد بدست بتوانني است آه میزيدهد، و چي قرار م آن رامشاورت خود

  .ندیق آالم خدا دنبال نمایطر
كنند، ي می زندگیگری د� آه در خانین است آه فرزندانید درك بشود، ای آه بایموضوع مهم

ن يشيار پي آه صاحب اختیريتنها تأث. ستنديا مادر جدا شده نیت پدر و يار و صالحيتحت اخت
ر يغ. تواند باشدي و به عنوان نمونه و سرمشق می شخص�نوًا بگتواند بر آنها داشته باشد، صرفيم

. باشنديگر در تضاد میكدی قرار داد آه با یمنصفانه است آه فرزندان را در مقابل دو مرجع قدرت
 قرار گرفته یا روحی یب جسمياگر فرزندان در معرض آس. ندیتوانند دو آقا را خدمت نمايآنها نم

مانان، به ی ایسا متوسل شد، و در رابطه با بيتوان به انضباط آليممانداران یاند، در خصوص ا
، دخالت یگریار ديا هر اختی  انضباطید بخود اجازه دهد آه در اجرایسا نباياما مشاور آل. دادگاه
  .دینما

مان فرزندان خود یر به دادن بشارت و رشد اياط و با تدبي موضفند آه با احتیپدر مادران همگ
د ی آنها بایز در سعادت روحانيد نیا شوهر جدیشان را به خداوند سپرد، و زن ید ایبا. ادامه دهند
  .آوشا بماند

  
  

   محل آارینفوذ ها
  

 است آه در ی و اجتماعیگذارد از جانب روابط شغلي آه بر ازدواح اثر میگرینفوذ پر قدرت د
 آه زنان امروزه مشغول ی از آنجائیباشد، ولي صحبت من با شوهران میرو. دیآيد میمحل آار پد
  .كنديدا ميز ربط پيباشند، به آنها نيبه آار م
 دارند، یادی اثر زیی زناشویشوند بر زندگيجاد میط آار از جانب همكاران اي آه در محیینفوذ ها

، ی دائم و طوالنین تماس هايچن. شودي هفته در جوار همكاران بسر برده م�چون قسمت عمد
 خود ی برایمانداری آه ایتا زمان. دیجاد نمایث اياران خبی را با یخطرناآك و ی نزد�تواند رابطيم

ش را خارج از آن ی آه پانباشد و مصمم ختهگران فراهم نسایجاد روابط با دی را در ایحد و مرز
 او مزر یی زناشوی او و زندگی خواهد داشت آه برایش به جانب رفاقت هائینگذارد، طبعًا گرا

  .ندین موضوع آشنا نماید داوطلبان مشاورت خود را با ایان بامشاور. خواهند بود
 از ی است آه افراد با جنس مخالف خود دارند، و بعضیی محل آار، رابطه های از مسائل اصلیكی

 آه داوطلبان مشاورت یتا زمان.  از آن روابط را خواهانندیا اجتمائی و یآنها قصد استفاده شخص
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جاد روابط خطر یكنند، امكان ايند، و بطور دائم از خود حراست نمباشي آشنا نمین موضوعيبا چن
  . شه موجود خواهد بوديناك هم

  
   5موتاوس ياول ت

  ش، در آمالیو زنان سالخورده را همچون مادران، و زنان جوانتر را همانند خواهران خو":2
  ." یپاآ     

  
د مقدار یسا بايمشاوران آل .باشديم جز آنچه در آالم گفته شده موجود نیگریهمچگونه راه سالم د

ده شده آه یدبه دفعات  قرار بدهند؛ یگردد را مورد بررسي آه به زنان محل آار ابراز میتوجه
 .ل داده استي را تشكیی از مسائل زناشوی حد اقل قسمتین موضوعيچن
د با دقت مورد یره، همه را باي فوتبال، و غیم هاي، تی شغلی هایهماني مانند می اجتمائیت هايفعال

ق بشوند آه ید تشوی آن بایبجا.  وجود دارند، آشكار بگردندیین نفوذهاي قرار داد تا اگر چنیبررس
 فوتبال و یم هايت. ندی بنماین روابط قبلیگزیسا و افراد آن را جايتماس و روابط مستحكم با آل

ت نوع يفيعمدتًا، آ. ودار سودمند خواهند بي بسین مواقعيسا، در چني آلی دسته جمعیت هايفعال
 آه یك و قویجاد روابط نزدیت دارد، بلكه امكان ايست آه اهميسا نيگر آلی دیت هايورزش و فعال

 هستند آه آارمندان خود را تحت فشار قرار ییشرآت ها. ت دارديرد اهميگيان افراد صورت ميم
ارد شرآت از او بخواهد آه امكان د. دارندع مقام را ي ترفیستگی را آه شایدهند، خصوصًا آنانيم

 را ین اصراريد چنیان نبايحيمس. مصلحت شرآت را باالتر از مصلحت زن و فرزندانش بگذارد
 آتاب مقدس به یت هایمال نمودن اولویت محل آار خود را بدون پایتواند رضاياگر نم. قبول آنند

 یین در خواست هاي تا چن بشودیگری آار در محل دیایا جوی خود بماند �د در رتبیآورد، بادست 
  .از او نشود

  
  

  یچشم و همچشم
  

 منزل ین نوعیا.  بود شدمی آه متعلق به زن و شوهر متمولیدن آاخیش موفق به ديچند سال پ
ن راه خود و ی در آن را دارند، و در ای زندگیا آرزوي از مردم دنیاريباشد آه بسي میمسكون
 ین آاخيته واضح است آه همه موفق به داشتن چنالب. سازندي خود را نابود میی زناشویزندگ

ز ي نیگری دیاما خانه و ساختمان ها. ز ندارندي آن را نیل همه آرزوين دلينخواهند شد و به هم
اد است، در راه بدست آوردن ی ما زی خواست هایوقت.  به آن وجود داردیهست آه امكان دسترس

 داوطلبان ید خواست هایسا بايمشاور آل. میازسي خود را نابود میی زناشویآنها معموًال زندگ
د الزم یشا. دی نمای، با دقت بررس)شوندينام برده م" ازين"آه معموًال بطور اشتباه (مشاورت را 

 با یشان درك آنند، آه بهتر است بخاطر استحكام ازدواج خود دست از چشم و همچشمیباشد آه ا
  .ن بردارندیریسا
 ی بود آه روابط شخصییم بر نفوذهایقبل از آن، تمرآز صحبت هان فصل از آتاب و فصل یدر ا

كنند، و يجاد می را بر اشخاص اییستند آه نفوذ هاي نین روابطياما فقط چن. آورنديبوجود م
د یم، و شایده ایز هستند آه تا بحال آنها را ندي نیآسان. د با آنها آشنا آردیداوطلبان مشاورت را با

 آه ینگونه افراد همراه نفوذیا. گذارندي ما میی زناشوی را بر زندگیادیوذ زم، آه نفينيگر هم نبید
  .دارند را، در فصل بعد مورد مطالعه قرار خواهم داد
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  فيتكل
  

  � آه در خانیشان با فرزندانی ا�د، آه در آن رابطيد طرح آنی جدی زوجی را براینقشه ا
  .كنند، نشان داده شده استي می زندگیگرید
، آن اسباب یست به دنبال چشم و همچشمي آنند آه الزم نیخواهند فرزندان خود را راضي مینیدوال
  .ديطرح آن را شرح ده. داشته باشند سروتمند دارند، را ی را آه بچه هایباز

  
  

  فصل دوازدهم
  ی اجتماعینفوذ ها

  
 ییشنا باشند، از نفوذ هاد با آنها آیسا باي آه مشاوران آلییرامون نفوذ هاي خود پ� مطالع�در دنبال

ن گونه نفوذها ی آه ایاثر.  آردیدگيد نام برد و به آنها رسیز بايآه در جامعه و فرهنگ موجودند ن
بات گناه موجود در زن و شوهر و اثر يتا بحال از ترآ. ستيم ني دارند مستقیی زناشویبر زندگ
ك دارند و اثر آنها بر یه هر  آی غلطین برداشت هاي آه بر ازدواجشان دارد، و همچنیميمستق

حال . صحبت آرده امميشود ارد وا محل آار بر ازدواج یل و ي آه از جانب فامییازدواج، و نفوذها
  . آن بر ازدواج�جاد صدمی اییج در اجتماع و توانایپردازم به فرهنگ رايم

بر ازدواج داشته  را یان باریچگونه اثر زيتواند هي خود نمید آه فرهنگ به خوديتوجه داشته باش
ا یآنچه اثر وارده بر ازدواج را مثبت و .  ازدواج بوده باشدنيت طرفیرضاباشد، مگر همراه  با 

فرهنگ . دهندي از آن نشان می ناشی است آه آن زوج نسبت به فشار هاید، واآنشینماي میمنف
 است یكاتی و تحرن به وسوسهيم شدن طرفيكند، بلكه تسلي خود می را قربانیت آه ازدواج زوجيسن

  .ا نباشدين دنی از آن ایا باشد ولين دنیامكان دارد انسان در ا. رديگيآه از آن سرچشمه م
  
   15وحنا ی

  ا تعلقياما چون به دن.  داشتیا شما را چون آسان خود دوست ميد، دنيا تعاق داشتياگر به دن":19
  ."از شما نفرت داردا يده ام، دنیا برگزيد، بلكه من شما را از دنی        ندار

  
 در ی راجاد مسائلیآه امكان ای اجتماع م به نفوذهايتوانيم، مین اصل مهم شدیحال آه متوجه ا

 . ، بپردازیمازدواج دارند
  

  سايضعف آل
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سا يل آن است آه آليدل.  نداشته باشدی با مسائل فرهنگیسا رابطه ايممكن است بنظر شما ضعف آل
سا در ي آه آلیاثر. می قبول بداری فرهنگیرويم آن را به عنوان نيتوانيف گشته آه نمي ضعیبقدر

 ی شكست نفوذهای برای عمل�سا چاري آن، آلیدر نظر اعضا. ز استيفرهنگ جامعه دارد ناچ
  .باشدي از مسئله میسا خود قسمتيتوان گفت آه آلين حد، میتا ا. سازدياجتماع را فراهم نم

م آه به دو يداشتم، الزم يسی گذشته بنو� را در دو دهیجهان یسايخ آلی ما بود آه تار�فياگر وظ
  :ميت توجه نمائيجهت پر اهم

  
  ش آل منابعی از مردم جهان، و افزایاريبرآات خداوند در نجات دادن بس. 1

  و آالم خدا؛ُريپ یسا هايآل    
  جادیا اي را در چشمان دنیسا، بخاطر آنكه ظاهر قابل احترامي آلییالتقاط گرا. 2
 .دینما    

  
، در یحيم، بلكه آن را در مدارس مسيني بیسا مين آلی را نه فقط در خدمت مشاوریین التقاط گرایا

سا يت آلیری مد�، در خط مش آار ترجمه، و نحویحين مسي مبلغی هایزیطرح و برنامه ر
ده، ضعف ب آن شينسزیادی  ییافته و دارایش یسا ها افزايبا وجود آنكه تعداد آل. ميكنيمشاهده م

" حل مسائل"ق ی از افكار و ارزش ها و رسوم و طریاري چون بس، ماندهی خود باقیسا در جايآل
 را از ییتواند اساس انسان گراي را آه میسا آن قدرت الزميآل.  داده استیا را در خود جاين دنیا
وضع . ده استد را از دست دای نمای آه استوار بر آالم خدا است معرفیني و جانشاشته،ان برديم

كنند و بر آن ي را آه مطابق با آالم خدا فكر میسا ها، اشخاصي آلی خراب شده آه در بعضیبقدر
 .نامندي میان افراطيحيند را مسی نمایعمل م

 را یز سهميسا نيآل،  بر آانون ازدواج وارد ساختهی انسانی هایژگی آه ویبيحتًا، در آن آسينت
 استتار یحي مسی است آه با برچسب هایزي آفر آمیورده هان خطر از جانب فرآیبزرگتر. دارد

با . شوديا مصرف آنندگان آن، به خورد فرزندان خدا داده میشده، و بدون اطالع دستفروشان و 
 خود را یسا رهبران و اعضايرسانند، چون آلي را میادیب زيست، اما آسيت بد نيود آنكه نجو

  .ص دهندي تشخیقدار آافده تا خوب و بد را به ماندکافی تدارك 
  

  ی و گمنامیجابجائ
  

باشند، و ي در حال حرآت میشتريهر سال مردم ب. نام گذارد"  آواره�جامع"توان ي ما را م�جامع
ل ين افراد را تشكی ا�ان قسمت عمديحيمس. كنندي مسفربه مقاصد دور دست و جوامع ناشناس 

 دور دست یت سر گذاشته و به آشور ها خود را پش� محل زادگاه و شناخته شدیاريبس. دهنديم
  .كننديآوچ م
ند دچار گُم نام آه ی وجود دارد، و آنانیگُم نام به یادی ز�زي، انگ"آواره "�ن جامعیدر ا
ا ید، نمای تشویقك يست آه آنها را به آار ني نیآس. شوندي میفه نشناسي و وظی سهل انگار�وسوس
ن آوردن آنها ي در پائینها را شرارت احاطه آرده و سع آ و بر آه دوری در حال، باز بداردیاز بد

  .را دارد
 �خواهد آه عضو جامعياو از ما م. مي و تنها باشگُم نام یانيحين نبود آه ما مسیمنظور خدا ا

 آه در یمانداران در راهیا. میري آالم خدا بهره بگیس و موعظه هایم و از تدريمانداران باشیا
سا را دارند، آه در صورت الزم ي رهبران آلیق و نظارت و سرپرستیاج به تشويش دارند، احتيپ
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م بود، ي خواهیب و اجنبیا غرين دنیدانست آه ما در ايخدا م. شوديز ميسا نيشامل مرهم انضباط آل
  . را دادین تداردآين منظور چنیو به ا
رند، چون ي بگا قراري دنی را ندارند آه تحط نفوذهایچگونه عذري هیحي مسی زوج ها،جهيدر نت
 نسبت یازي امتیان دارايحيمس. ارشان هستيق الزم در اختی آه باشند، آمك و تشویی هر جاتقریبًا
  . را در آنجا دارندی آه بروند، خانواده ایی هر جاتقریبًان است آه یمانان هستند، و آن ای ایبه ب

 ُسدوم � چادر خود را بر دروازمانند لوط،. كنندين امكانات استفاده نمی هستند آه از ایاما زوج ها
 خود هستند، و یدنبال راحت. باشندين مُد اری واد�راب شدين سيافرازند، چون دنبال سرزميبر م

 یحي مسیساي آنند آه آلیكنند، بدون آنكه بررسياد را قبول می زیشنهادات پر منفعت و درآمد هايپ
ند، و مانند لوط جان خود را روزانه شوين صورت وارد ُسدوم میبه ا. ا نهیدر آنجا وجود دارد 

  .دهنديز به باد مي خود را نیی زناشویتًا زندگیدهند، و نهايآزار م
 او و ی برای خوبیساي آند مگر آنكه قبًال مطمعن باشد آه آلسفر ید به مكانی نبایحيچ مسيه

 تحمل آنها یینهام به تيش از آنند آه ما بتواني بیوي دنیقدرت ها.  او در آنجا وجود دارد�خانواد
 ید به سادگیاز خود را نباين نیا.  ما فراهم ساختیسا را براين خاطر خداوند آلیم، و به ايکنرا ب

  .میريده بگیده را نادی ما دی را آه خداوند برایم، و تدارآيمرخص نمائ
 آنها از جمع یان، دوريحي مسائل مس�ل عمديشوند آه دليسا متوجه ميمعموًال مشاوران آل

د جنس یباشد و شايف ميسا ضعي آه قبًال گفتم، درست است آه آلیهمانطور. انداران استمیا
افت ی را یتوان افرادي میمانداران واقعی از ایان هر گروهي در میدهد، ولي را اراعه مینامطلوب
سا ي آه خود را از آلیآن زوج. ندی تر نمای خود را بهتر و قو� خود و خانوادیخواهند زندگيآه م
با نند تواي، مین گروه وفادار مرآزیا. ماندي بهره می بین افراديكند، از مصاحبت با چني دور مبه

 یجتًا، عذر قابل قبولينت. ندیجاد نمایسا اي تمام آلی را برایدیر جديمرور زمان روح تازه و مس
ا ن است آه زن و شوهران ریسا اي از آار مشاور آلیبخش. سا وجود نداردي از آلی دوریبرا
  .مان به آالم خدا دارندی ای بشوند آه به راستید آه عضو جماعتیق نمایتشو

  
  

  یرسانه ها
  

مًا ی آند و دایان دست اندازيحي مس� در اجتماع وجود داشته باشد آه بر همیرنده اياگر نفوذ فراگ
ك یآه  ییبه هر جا. باشندي میحی و تفری خبریرسانه هااز طریق شان باشد، آن یز با ايدر حال ست

ون، در روزنامه ها و یزیو و تلویابان ها، مجله ها، در رادي بنگرد، بر اعالنات آوچه و خیحيمس
باشد آه ي می زندگیق هایآتاب ها، او از همه جا هدف بمباران ارزشها و طرز فكر ها و طر

جود  آه بر احساسات و روان او آورده شده ویورشین ی از ایزی او گریبرا. خالف آالم خدا است
ون یزی تلو�ك برنامی. ت ها را روشن آندين واقعيمانداران چنی اید برایسا بايمشاور آل. ندارد

 یدگاهیه شده تا دي تهیبه نحو جذابعمدًا  است آه یغيست، بلكه تبلي نی معمول�ك فرآوردیصرفًا 
. ذرد باشندگي آنچه آه در اطرافشان میابیشه در حال ارزيد همیان بايحيمس. را مورد قبول بسازد

ان يحيمس.  باك باشندی توجه و بیر مردم بیدهد مانند ساياجازه نم و  استین خود آار بزرگیا
غات يش اعتقادات راسخ خود را در برابر تبلی فرسایتوانند جلوي هستند آه میار، تنها آسانيهوش

ن نكات یرا با ان است آه داوطلبان مشاورت یسا ايف مشاوران آلیگر از وظای دیكی. رنديناروا بگ
  .(1)مهم آشنا بسازند
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 آنچه را آه �هم. ستنديار ني هشبطور دائمن موارد ی در خصوص ایحياگثر زن و شوهران مس
شنهاد ين پي چن�قسمت عمد. ندینماي آن جذب خود میابیگذارد را بدون ارزيارشان ميا در اختيدن
. شوديون هدف زنان خانه دار انجام میزی تلوی بانوان و برنامه ها�ق مجلی از طر،زي فتنه انگیها

ه شده اند، يال تهی آه بصورت سرییون، خصوصًا داستان هایزی تلوید آه برنامه هايكنياگر فكر م
 یكنند ندارد، اشتباه بزرگي آه روزانه آنها را دنبال می اشخاصی بر طرز فكر و نوع زندگیاثر
 را ی شخصی دعا برای تغاضای خانم دعا،�كرد آه در جلسيف می من تعری برایشيآش. ديكنيم

 ین زن بقدریا. باشديون میزیال تلوی سریت ساختگيك شخصینمود، آه بعدًا معملوم شد آه او فقط 
  . اشتباه آرده بودیشنامه شده بود آه آن را با شخص واقعیدر نما) نقش( آن شخص �فتيش

م، اما دو آار را يتناب نمائ اجی گروهی رسانه ها�م بطور آامل از حمليتوانيهر چند آه ما نم
  :ميم بكنيتوانيم
  

 یلم و آتاب و برنامه هاي آه مجله و فیبه آن معن. ميتماس خود را با آن آم آن. 1
  .ميدهند را قطع نمائيآه گناه را جلوه م یونیزیتلو
 آرده و بطور دائم در حال ییم را شناسايم آنترل آنيتواني را آه نمییآن نفوذها. 2

 .)2( ميا باش آنهیابیارز
  

 آه مخالف با خواست خدا است و در رسانه یاتيل صحبت از خصوصي ندارد آه به تفصیلزوم
. باشندي واضح میكنم آه خود به قدر آافيگردد بشوم، چون تصور ميد مي به آنها تأآی گروهیها
مق سا و احي آل�رآانیر زي خشونت، تحقی خارج از ازدواج، درخشان سازید از روابط جنسيتمج

  .باشنديان، چند نمونه از آن ميحيو ساده جلوه دادن مس
 بر ازدواج زن و شوهران دارند آشنا ی عمومی آه رسانه های نفوذ�د با درجیسا بايمشاوران آل

ن آرده يم خانواده، اقدام به سقط جنيانت بار سازمان تنظي خیا بخاطر لفاظیبطور مثال، آ. بشوند
  ؟)٣(اند

 خود دارند، ی را برای حرفه ای به آنند آه زنان حق بنامعتقد زن و مرد آه ید جنبش برابریبا عقا
 یین نفوذهايد، موافق هستند؟ تا چه اندازه چنیت خودش را در ازدواج حفظ نمايد شخصیو زن با

  ؟  است آرده اند و اثر آنها چه بودهیبر ازدواج دست دراز
در . د واقع شودي مفییام آار راهنماتواند در انجي مین مواردي در خصوص چنیقات آافيتحق

سا الزم بداند آنچه را آه يد مشاور آلیجاد آرده اند، شای آه رسانه ها ایصورت آشف مقدار نفوذ
. جذب آرده اند بشوندمتوجه آنچه آن جه يم بدهد تا در نتيآالم خدا بر خالف فرهنگ گفته را تعل

 آن یون باز بدارد، و بجایزی از تلوی خاصیهادن برنامه ید الزم بداند آنها را از دین شايهمچن
ار باشند و يآموزد آه هوشيد بیشان را بایت، ایدر نها.  آتاب مقدس را بنا بسازد� مطالع�برنام

 ی، و خصوصًا در رابطه با آگهبسنجند شنوند را در مطابقت با آالم خدا ینند و مي بیهر چه آه م
  .ی تجارتیها

د و ین نباشد عقاي آرد، و اگر چنیابید ارزیز بايكنند را ني ابراز می خبریمسلمًا آنچه رسانه ها
در . ، اثر خود را خواهد گذاشتیا سازمان خبرگذاری نامحسوس شخص خبرنگار و یارزشها

ده یو ناد  را دارند، یمي نفوذ عظی گروهین است؛ رسانه هایم ایخواهم بگويخالصه، آنچه را آه م
  .ا حماقت خواهد بودسيگرفتن آن از جانب مشاور آل
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  آموزش و پرورش
  

م، چون تمامًا ینجا تكرار نمای گفته ام را در ای گروهی رسانه ها� ندارد آنچه را آه در باریلزوم
م يد اضافه آنم آه در مدارس تعلین را بایاما ا. كنديدهند صدق ميبا آنچه در مدارس آموزش م

توان بدون او ي را میشتر مواقع زندگيست، و بين انسان ی زندگیاتيدهند آه خدا در واقع عضو حيم
  !رديگيا سه ساعت در هفته مورد توجه قرار میجتًا خدا فقط دو ينت. اداره آرد
 در آموزش و پرورش وجود دارد، خصوصًا در آنچه به عنوان آموزش و پرورش یادیاشكال ز

ن فصل یتوان در اينم است آه یعين موضوع وسیا. افته استیرواج در کشور آمریکا " یحيمس"
 انسان ی دست انداز� ، در بارBack to the Blackboardدر آتاب  .  آن صحبت آنم�محدود در بار

  .)4(ز عرضه آرده امي را نیحيشنهاد آامًال مسي صحبت آرده ام و پیحيت مسيم و تربيان برتعلیگرا
م، ی است آه بگویم، فقط آافیانجا تكرار نمیتوانم آنچه را آه در آن آتاب گفته ام را در ايمن نم
به  را برداشته یحير مسيغتعليم و تربيت  یدل ها در آن است آه ُمیحي مدارس مس� عمد�مسئل

.  مجاز شمرده اندیحيت مسيم و تربي داده اند، و آنوقت آن را به عنوان تعلیحيآنها ظاهر مس
  .دي نامیحيباشد را مسيتوان آنچه را آه با آالم خدا در تضاد مينم

 یحي مسیكنند آه زندگين تصور ميز چني را آرده اند، شاگردانشان نین آاريبخاطر آنكه چن
 را با هم یا رابطه اين دنی در ایت و زندگيحيت، و اصول مسيش نسيك روز در هفته بی �يقض

 است و مقصود ی هدف زندگیافت نمرات عالیش است، و دریندارند، و شخص خردمند قابل ستا
  . استیشبرد منافع شخصيشرفت و پيرفًا پالت صياز تحص

 رفته باشند یكنند، حال چه به مدارس عمومي جوان َنشت می در مغز زوج هایوينگونه افكار دنیا
كنند، يافت می دری را آه آنها به مدت دوازده سال در علوم انسانیماتيتعل. یحيو چه به مدارس مس

 را الزم خواهند داشت تا یادی زیمات ضد فرهنگيعلمتقابًال، ت. ر خود را خواهد گذاشتينًا تأثيقی
  .دی آنها خارج نمای را از زندگین آموزشيان بار چنیر زيتأث

 بر ی تعجب است آه چگونه ازدواج ها پایشود، جاي آه بر ازدواج وارد میین نفوذهايبا وجود چن
  .  را ندارندیمشاوران ازدواج آار ساده ا. جا مانده اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فيتكل
  

ز فرهنگ جامعه باخبر آرد، ي آفر آمیسا را از نفوذ ارزش هايتوان آليدر مورد آنكه چگونه م
  .دي سخن راجع به آن در آالس باش�د و آماديفكر آن
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ضر جامعه را  ُمید تا بتوانند نفوذهایيجاد نمایم داوطلبان مشاورت اي تعلی برای آموزش�ك برنامی
ق مقاومت ی خود، طری آموزش�در برنام. ندی نمایابیزبر ازدواج خود به گونه نكته سنج، ار

  .دیيز اضافه نمايآردن در برابر آنها را ن
  
  
  
  
  
  
  
  

  به طور تحت الفظی یعنی) 38: 14 و مرقس 41: 26متی " (بيدار باشيد و دعا آنيد" عبارت (1)
 .هشيار و در دعا باشيد      
  .رجوع نمائيد) 1 (� مجددًا به زیر نویس شمار(2)
  شد تا با چگونگی اثری آه محيط بر مشاور آليسا باید قادر به آمك به زن و شوهران با(3)
  .ازدواجشان دارد آشنا بشوند، و طریق زندگی مطابق با آالم خدا را پيش پای ایشان قرار بدهد     

  .ه است ترجمه نشدتا به هنگام انتشار این آتاب به زبان فارسی  Back to the Blackboardآتاب  ) 4(
  

  زدهميفصل س
  د کریی را شناساییوان مسائل زناشوتيچگونه م

  
  
  

  سؤال آردن از داوطلبان مشاورت
  

جاد ی و علل ایید بر آن داشته ام آه سؤال آردن در خصوص مسائل زناشوين آتاب تأآیمن در ا
ه يوصر از آن را تيسا غين آلی مشاوری آتب راهنمایبا وجود آنكه بعض. ار واجب استيآنها بس

  .باشدي میین راه آشف نمودن مسائل زناشویاز بهتر، سؤال آردن سادهكنند، يم
ن خاطر است آه من وقت یبه ا. ستيشان چی ا�دانند مسئلينمخود  زن و شوهران یاريالبته بس

اج به ي آه احتی آشنا آنم، تا زمانیی مسائل زناشوی را صرف آرده ام تا شما را با علل اصلیادیز
 آه پدر و ینفوذ: "بطور مثال. ديد سؤاالت بخصوص را بكنيد، بتوانیدا آردي را پیشترياطالعات ب

 آه محل آار شما بر ازدواج شما ینفوذ"ا ی، و "مادران شما بر ازدواج شما داشته اند چگونه بوده؟
 است در آار جمع یریق اجتناب ناپذی آه سؤال آردن طرییاز آنجا. رهي، و غ"داشته چگونه بوده؟

ز يتوان از آنها نيوجود دارند آه در جوار آن اما جدا از آن، م یگری دی اطالعات، راه هایرآو
  .دکراستفاده 

 ازدواج، زن و ییم آه در جلسات راهنماید نمايد اول تأآیگر، بگذاری دی راه هایقبل از بررس
 یی و بد گوینين چسخآالم خدا نه تنها به دليل آن که . د با هم حضور داشته باشندیشوهر هر دو با
م، بلكه مشاور یده ایجاد آن را بار ها دی امكان ای را منع آرده، و در جلسات تك نفریپشت سر آس
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ز در آنجا ي نیگری را بدست آورد، مگر آنكه دین اطالعات آافي از طرفیكیتواند فقط از يسا نميآل
  .دیاا آمبود آنرا جبران نمیت اطالعات را بدهد، و يباشد تا گواه صالح

  
   18امثال 

  ."دی آزماید و او را می آیفش می ماند، اما حرید صادق می خود اول آیهر آه در دعو":17
  
 اطالعات به فكر ین در جلسات جمع آوري حضور هر دو طرفی قبل برا�ی از آیتری قو�زيانگ

 آه میگر بدست آوردن اطالعات، الزم است بگوی دی راه هاین قبل از بررسيهمچن .رسديمن نم
 ی جمع آور�ق موشكافانیكنند، طريق تر از آنچه زن و شوهران بازگو مي مسائل عمی افشایبرا

شان به  در رابطه با ادب فرزندیل داشتن مشكلي به دلیبطور مثال، زوج. باشدياطالعات الزم م
ئل  آرده اند، اما امكان دارد آه مسای معرفیمسئله را خودشان به درست. ندیآي میی راهنما�جلس

 حل ی آه ادب فرزندان موضوعی وجود داشته باشند، و معموًال در مواردیز در خفي نییزناشو
وجود  بیز بطور جانبين) گسيختگی ارتباطات(نگونه مسائل یان زن و شوهر مانده است، اينشده م

  .ندیآيم
شكار  آیانه آرزوين ازدواج بطور مخفيطرفا هر دو یك یست آه ي نیر عاديغدر جلسات مشاورت 
شن شدن مسائل و ده شده آه پس از روی مواقع دیدر بعض. ز باشندي خود نییشدن مسائل زناشو
ترسند اشاره به آن آنند، ي آه میی از آنجایول. ندکرده ا اعتراف یقتين حقچنيحل شدن آنها، به 

 فرزندان در ی آه پای خصوصًا در موارد،دی نمایري گی مشاور است آه موضوع را پ�فيوظ
 آه در یی را خود درست آند در جایسا مسئله ايست آه مشاور آلي نیالبته به آن معن. ن استايم

 ین مواردي و در چن،دی را آه موجودند را افشا نماید بتواند آن مسائلی بایول. ستي نیواقع مسئله ا
  .باشدي اطالعات الزم می جمع آور�ق موشكافانیاست آه طر

  
  

  ات اطالعیگر جمع آوری دیراه ها
  

 هر آدام یتوان از زن و شوهر خواست تا آنچه را آه برايق سؤال آردن ساده، میاضافه بر طر
ق با سؤال آردن در جلسات ین طری آه ایفرق. سندی آاغذ بنویروجاد آرده را بر یمشكل ا
. اج دارند بالفاصله جواب را بدهندي مشاورت، آنها احت�ن است آه در جلسی دارد اییراهنما
توانند در ين ميشود، طرفيجاد می مشاورت ا� آه در جلسیجان و احساساتيه بدور از ه آیبطور

شان شده را جاد مسئله در ازدواجی را آه موجب ایك هفته، تمام مواردیفرضًا بمدت آرامش و 
  .ز خواهد شدي نیشترياطالعات بن روش باعث آشف یاحتماًال ا. سندیبنو
 را یادی زیز، موضوع هاي نیی راهنما�ر در جلسگیكدیق صحبت آردن زن و شوهر با یطر

ن ي طرفیزگراي ناگوار و ستی، من در فكر خودم حرف های شخص�بر اساس تجرب. دینمايافشا م
شان یان اي در می از آنچه آه بدون حضور شخص ثالثیبی تقریكنم، تا تصوريرا چند برابر م

 از یاريق در بسین طریست، ايش ني بیبی تقریبا وجود آنكه تصور. آورميگذرد، را بدست بيم
  .ت را اثبات نموده استيموارد واقع

توان يرا م" زمیبله عز" مانند ی جمله ایحت. دي توجه آنگریكدین با يلحن صحبت طرفژه، به یبه و
رسند، يم و با محبت بنظر می مالیین حرف هاي آاغذ، چنیبر رو. ان نموديبصورت تند و آوبنده ب
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 رهم ین و بیل به جگر سوز تریتوانند تبديگردند، ميان ميصم و سوزنده ب به زبان خی وقتیول
  .ن حرف ها بگردندیتر

زنند، توجه به آنچه آالم يگر میكدین ازدواج به ي آه طرفیین گونه حرف های ا� مطالع�در ادام
م يكنيمعنوان " كيرآ"ن گونه آلمات فقط آنچه ما امروزه یا. ديگفته باش" سخن بد"خدا در رابطه با 

  .كنندي هستند آه انسان را قطعه قطعه میستند، بلكه آلماتين
  

   4ان يافسس
  د ویگران به آار آی دی بنای برایچ سخن بد گشوده نشود، بلكه گفتارتان به تماميدهانتان به ه":29

  ."ض رساندي را برآورده، شنوندگان را فیازين       
  

، انسان )نكوهش، ناستوده" (بد "یكنند، حرف هايم آه انسان را بنا ی سودمندیبر خالف حرف ها
 و در غالب ین حرف ها را بصورت شوخي مواقع زن و شوهر چنیبعض. آورنديرا از پا در م

باشند، يان مي در مییار اگر گمان ببرد آه مسائل زناشوي هوشیك راهنمای. زننديگر میكدیفه به يلط
د، ي را شنیین حرف هايا سه بار آه چنیاز دو بعد . ز خواهد گرفتي را نیین حرف هايدنبال چن

  .ريا خی هستند یی مسائل زناشو�ن حرف ها نشان دهنديان چنيا بیشان سؤال آند آه آید از ایبا
 یدر وقت. ندهارت زیادی را دار، مه گاهياستفاده از شخص ثالث به عنوان تك اشخاص در یبعض

 ین بن بست میند، راهنما را عامل شكست اده ايگر به بن بست رسیكدین در رقابت با يآه طرف
ن صورت ی به ای جانب دارینوع. ددچار نشوی ی جانب دار�د آه به وسوسيمواظب باش. ننديب
 آزار و ی بیسؤال" د؟يكنيچه فكر م.........  ش، شما راجع به  يآش"پرسد يشوهر م: شوديجاد میا
 یني بیزم میعز: "دیگويآنوقت شوهر م. دیگويز نظر خود را ميش نيرسد، و آشيان بنظر می زیب

 از یكیان بشود، در خدمت یش متوجه جريقبل از آنكه آش". كنديقًا مثل من فكر ميش هم دقيآه آش
  . در آمده استیگریه ديعلن ازدواج و بريطرف

ه ي بر علی طرفیسا به عنوان عامل نفوذ براي وجود داشته باشد آه مشاور آلین امكانیاگر آوچكتر
بهتر . د در خود نگاه بداردیرد، تا حد امكان نظر خودش را بايگر مورد استفاده قرار بگیطرف د

  "د؟يخواهي چه میبرا..........   نظر من را راجع به  "خواهد بود آه سؤال آند، 
صحت ..........   د آه يكنيا فكر نمیآ: "باشدي میل به جانبی مواقع سؤاالت مطرح شده متمایبعض
 آنكه یبجا.  جلب نظر شما ساخته شده استی، آه برای است لفظیلمیؤال همچون دن سیا" دارد؟

البته سؤاالت . نمودي میسيد، همچنان آه عیي را مطرح نماید سؤاالتيتوانيز ميد، شما نيم به تله بدهُد
  :ح بخاطر بدست آوردن اطالعات نبودي مسیسيع
  
   2وحنا ی

   دانست در درونیرا خود مید، زی به او بگویزي انسان چ� در باری نداشت آسیازيو ن":25
  ."ستيانسان چ       

  
 بود آه با سؤاالت باردار خود، قصد شرارات را ی مجاب ساختن آنانیح براي مسیسيسؤال ع
 نظر شما را جلب آند تا بر ید، ممكن است شخص زبردستي آه مواظب هستی در زمانیحت. داشتند
. دی را دارید، چون هنوز امكان جبران خرابكاریوس نگردیمأ. آوردي خود فشار بیك زندگیشر
 ین نظر من است، ولیبله، ا: "د آه به آن تعلق داردیي نمایید توجه را مجددًا متمرآز به جايتوانيم

د چگونه از نظر من بر ينيبب. دی آه از آن بردیسه با استفاده ایت ندارد در مقاينظر من آنقدر اهم
 آه یگریم راجع به مشكالت ديد روشن بشود تا بتوانین موضوع بایا. دی آرداستفاده.......  ه  يعل
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 ی استفاده از صحبت هاؤن صورت با تمرآز بر سیبه ا". میيان شما موجود است صحبت نمايم
 هستند آه ازدواج آنها را در مخاطره انداخته ی مهم ترید آه موضوع هايد نشان بدهيتوانيشما، م

  . نشسته استیشان بر آرسیك از ایست آه نظر آدام ي ناند، و مشكل صرفًا آن
جاد شده یا شوهر ای است آه در زن و یرات شگرفييشناخت تغ، ییگر آشف مسائل زناشویراه د
دا آرده يا رفتار نامرتب و سر به هوا را پی ظاهر یر عادي بطور غیا زن و شوهر به تازگیآ. است
ن دارد ي از طرفیكی.  در ازدواج باشدشکلی وجود م�تواند بطور آشكار نشانيت مين وضعیاند؟ ا

  .دهدي او نمهت بيا اصوًال اهمیكند، ي را ادب میگرید
ل یاز تمام وسا.  را جلوه دهندیكنند تا ظاهر خوبي آوشش خود را می هستند آه منتهایمرد و زنان

گر یكدین راه با ی اكنند، و غالبًا بخاطر پنهان ساختن مشكالتشان دري استفاده میو امكانات ظاهر
اما . دي آه دارند حساب آنیرات ظاهريي تغید بر رويتواني نمین زوجيبا چن. كننديز مي نیهمكار
  .باشندي از وجود مشكالت می قوید، نشانه ای را مشاهده آردیراتيين تغي چنیوقت
 یتفاوت ین بیا. باشدي از وجود مسئله میگری د�، نشانیگری نسبت به عواطف دی زوجی تفاوتیب
ن ي ندارد آه چنیتعجب. گردديجاد مین اي از طرفیكی، معموًال از جانب "خصم"گر یا به عبارت دی

 یق او سعین طریشود، چون به ايگر روبرو می با التماس و دست به دامن شدن طرف دیرفتار
. بكشدتواند به درازا يز مين راه نی و آوشش در ایسع. دی را به خود جلب نمایگری د�كند عاطفيم
هر  او، �گر در جلب عاطفی طرف د� اندازین، و متقابًال آوشش بي از طرفیكی عاطفه بودن یب
  .باشندي وجود مسئله م� نشاندو

 را ین وضعي چنیزمان.  است از وجود مسئلهیگری د�، نشان آردنی خود پافشاریبر حرف ها
 یبه چون و چرا ها. كننديه مم مشاجری بطور دای آوچكیز هاين بر سر چيد آه طرفيكني مییشناسا

ن چند ماه يست آقا، هميش نين موضوع مال چند سال پیر، ايخ: "ريد، نظين توجه آنيمضحك طرف
ش اتفاق افتاد، يا چند ماه پیكرد آه موضوع چند سال ي میالبته اگر واقعًا فرق". گذشته اتفاق افتاد

كنم آه تا ي میاتيل جزعيو به تفصاما من صحبت از شرح دادن .  اشكال نداشتین حرفيآنوقت چن
 است معتقدمًا یدان ي از ظرفیكین نكته آه یبه ا. ن لحظه مورد بحث و مشاجره قرار گرفته اندیآخر

 بر آن دارد آه حرف خود را ی سعی آه طرفیدر وقت. دي، توجه داشته باشآه حرفش درست است
  . ازدواج بهم خورده اندیت هایدر صدر قرار بدهد، اولو

 ی آسزنشخص نق .  استنق زدن و سماجت است، ی قبل�ف با مسئلی آه همردیگریله دمسئ
ا به موقع آن را ی را انجام نداده، ی است، بخاطر آنكه او آاریا شوهر خود ناراضیاست آه از زن 

 نق �ي وجود روح�سماجت در هر مورد نشان.  آن را انجام نداده استیا به خوبیانجام نداده، 
جاد خواهد ی را ایادید توجه داشته باشد آه وجود آن مشكالت زیسا بايمشاور آلزدن است، و 

  .ساخت
نق زدن فشار را . شوديده میم دی به طور دایباشد، البته وقتي وجود مسئله م�ز نشاني نیآزردگ

دن و افسوس خوردن، بر عكس نق زدن فشار ي چون آه آشیی با نشانه هایكند، اما آزردگيجاد میا
من تا خرخره از دست تو : "ن شكل استیشود به اي آه زده مییحرف ها. كنديرون انباشته مرا به د

گذاشت بچه ها را ادب يم، اگر خانم میخوب معلوم است آه ما با بچه ها مشكل دار"ا ی، "ده اميآش
  ".ديكشينجا نمیگر آار آه به ایآنم، د

 آه یوقت. رديگيش قرار می تحت آزمایق مسائل گوناگونی آه قبًال گفتم، ازدواج از طریبه طور
 و ید زوج ها چگونه مسائل ماليد، از خود بپرسی مطلع بگردیید از وجود مسائل زناشويخواهيم

ا در مقابله با آن یشوند، آي روبرو می با مسئله و مشكلیكنند؟ وقتيمشكالتشان را با فرزندنشان حل م
 یدانند؟ توجه به عكس العمل هايگر را مقصر میو همد گر سوا شدهیكدیا از یوندند يپيگر میكدیبه 

ا زود مشكالت خود را خواهند داشت، یر ی ازدواج ها د�هم. ديز بكنين سؤاالت نیتند نسبت به ا
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ا آن را ی بر طبق آالم خدا رفتار آرده اند شانبا مشكالتباشد آن است آه ي آنچه به شما مربوط میول
ك یا زود از شریر ی دیهر گناه آار. ل بشودی تبدیزرگترده گرفته و گذاشته اند به مشكل بیناد

 �ا مسئلین است آه آیآنچه مطرح است ا. ستين موضوع مطرح نیا. گرددي خود آزرده میزندگ
 از ی آه گهگاهیجتًا دنبال عكس العمل و رفتاريا نه؟ نتیده یق آالم خدا حل گردی از طریآزردگ 

مواجه " یلمید"ك ي با تاآتیوقت. دي رفتارها باشیبات دائميآد، بلكه دنبال تريدهند نباشيخود نشان م
 یا آن بخشیآ: "دي مورد و نامربوط، از خود بپرسید مانند نق زدن، و بگومگو راجع به نكات بیشد
  .ديباشين ها است آه دنبالش میا نه؟ ایافتد يا آرارًا اتفاق میا نه؟ آیب گناه است يك ترآیاز 

ل است آه ين دلیبه ا. د آه وجود ندارديدا آني را پید مسئله ايخواهيشما نمشوم آه يادآور میدوباره 
ق آالم خدا با توبه و بخشش حل یشوند و از طريجاد می ای آه گهگاهیان مسائليد ميد بتوانیبا
  .ديص بدهيباشند و حل نشده مانده اند، تشخي آه مدام و دنباله دار میگردند و آنانيم
  
  

   مطرح گردددی آه بایگریسؤاالت د
  

  :دير توجه آنید، به سؤاالت زي آنییشتر شناسايد مسائل ازدواج را بيبخاطر آن آه بتوان
ر دندان ي بگومگو بر سر باز گذاشتن درب خمی؟ وقت حل مسائل ساده را دارندییا زوج توانایآ
 ین موارديشوند؛ در چني خود گذارده نمیز پس از اتمام آار به جايا آنكه چرا همه چیباشد، و يم
، ین وضعيدر چن. شوديده میقتر از آن است آه به ظاهر ديد آه مشكل عمید گمان ببريتوانيم

. ان بر دارندي خود را از م�خواهند مشكالت سادين نمي بد شده آه طرفیشان بقدری ا�رابط
قبل از هر .  بجنگندهم با یگریز دي است و امكان دارد در مورد هر چیردندان فرعيموضوع خم

 آه با آن یزن و شوهر ممكن است موارد. ر آندييد تغیشان است آه بایان ايز، نوع ارتباط ميچ
ق آالم ی را اول از طرییز جويد ستی شما بای بتوانند عنوان آنند، ولیباشند را به راحتير ميدرگ

ند خواهيگر را میكدی آه یاشخاص. ز روشن بشونديگر نیت مسائل ديد، تا ماهیان برداريخدا از م
ن خاطر است آه شما یبه ا. ندیق آالم خدا حل نمای مشكالت ساده را از طریتوانند حتيخفه آنند، نم

  .دياشطالب توبه و مصالحه بو د ید اول به مشكل رابطه بپردازیبا
 است یگری بخاطر وجود اشكاالت دی؟ معموًال مسائل جنس دارندیا آن زوج مشكل روابط جنسیآ

وسته يدهد، بازتاب آنچه در روز بوقوع پي در شبانگاه در تخت خواب رخ مآنچه. شونديجاد میآه ا
ز ي روز را به تخت خواب برده، و خوش ن�توان انتظار داشت آه بار مسائل حل نشدينم. ميباشد
 یباشند، معموًال اشكال را در جاي می خود ناراضی جنس� از رابطی زوجیجتًا، وقتينت. گذراند

ا راه و روش روابط یان است، ي در می آه مشكالت جسمی موارد خاصدر. افتیتوان ي میگرید
. ندیآيش مين موارد به ندرت پي چنی قابل حل است، ولیباشند، مسئله به سادگي مورد بحث میجنس

  .ده خواهد داشتیشان فای اید، و آنجا است آه برایا شوی جویگری دیمسئله را در جا
جاد یستند، مشكالت اي نیكی زوج با هم ی برنامه هایت؟ وقن متفاوت استي طرفیا برنامه هایآ
  :ن هستندين مشكالت چنیا. گردنديم
  

 آه با هم یب داده اند آه بخاطر مسئله اي خود را چنان ترتی زندگ�برنام. 1
  .كننديدا نميگر تماس پیكدیدارند، با 

. گر ندارندیكدی ی مشغول آرده اند و وقت برایادیف زیخود را با وظا. 2
 .سازديجاد می را ایادی است آه در صورت ادامه داشتن، مسائل زیتيعوض
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اج به يگذارد، احتيگر نمیكدی یاد است آه وقت برای زی بقدری زندگ� برنانیبه هر صورت، وقت

شوهر دنبال . ر استیز امكان پذي در خانه نین حتي طرفیريگوشه گ. سا خواهد بوديآمك مشاور آل
  هر دو�راه حل مسئله، توب. در اطاق خواب زن مشغول خواندن آتاب باشد، وي در گاراژ میآار

  .باشندي بهتر از وقت روزانه میزی، و برنامه ری و خود خواهیرينسبت به گناه آناره گ
 هست آه یا موضوعیآ: ن استیتوان عنوان آرد اي میی راهنما�ان جلسی آه در جریسؤال خوب

؟ اگر بوده باشد معموًال بخاطر دید و نكرده ايبت آرده باشا شوهر خود صحید با زن یراجع به آن با
در ل هر چه باشد، امتناع از شراآت آامل يدل.  بوده استی مباالتیا بی، خشم، و یده گيترس، رنج
جاد مسائل و مشكالت ی ای است برای خوب�نيباشد، زمي میی زناشوی آه مربوط به زندگیاطالعات
  .ییزناشو

  
   4ان يافسس

  د، چرا آه ما همه،یي گوی خود، سخن به راست�یك با همسای برتافته، هر یاز دروغ روپس، ":25
  ."میگریكدی ی اعضا     

  
 خود را ظرف شش یی زناشویزندگ": ن استی از مسائل بوده ای خوب� آه افشا آنندیگریسؤال د

ن سؤال ی اپاسخ به" ؟یریا در سرازی، و ثابتد؛ در حال رشد، يكنيف میماه گذشته چگونه تعر
از جانب " رشد"جواب . ن اختالف نظر دارندي طرفی خصوصًا وقت،د واقع شوديار مفيتواند بسيم

  .دهدياز جانب زن، حد اقل مشكل ارتباطات را نشان م" یریسراز"شوهر و 
د زوج یسا بايش و مشاوران آلي را هر چه زودتر حل نمود، آشییچون الزم است آه مسائل زناشو

ن گونه یتوان به اي را مییت راهنمایفور.  آمك بشوندیایند آه هر چه زودتر جویماق نیها را تشو
  : ابراز نمود

  
سا رجوع يد، به آليد حل آنيتوانيد آه خود نمیآيش مي پیا مشكلی مسئله یوقت"
گر یكدید آه مسائل و مشكالت آنقدر خراب بشوند آه نسبت به يمنتظر نمان. دیينما

 درمانده ید آه در مقابله با مشكلیشوي هر وقت متوجه م.ديدا آني پیخصم و دشمن
 گرداب مسائل شما را فرو یوقت. دیسا پناه ببريد، به آليابید آن را دريتوانيد و نمیا
رون مانده و يك سر از انگشت شما بیش از يد فقط بید و نگذارياد بزنیبرد، فريم

  ."ار مشكل تر خواهد بوديآنوقت آار بس. دنرون بكشيسا برسد تا شما را بيبدست آل
  
  
  
  
  
  

  فيتكل
  
 آاغذ ید را رویآيا به نظر شما مید، و ی آه خود از آن خبر دارییك نمونه از مسائل زناشوی

ن مسئله را بصورت ی آنند و ایدو نفر از شاگردان هر آدام نقش زن و شوهر را باز. ديسیبنو
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توانند نقش مشاور يشنامه، می نمایا شاگردان در حال تماش�يبق. ديشنامه در آالس اجرا آنینما
 ی مرور بعدی آن زوج، برای خود را از رفتار و صحبت هایسا را اجرا آنند و برداشت هايآل

  .سندی آاغذ بنویآالس رو
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  فصل چهاردهم
   باطلیتصورات عاطل و راه حل ها

  
د با یسا بايمشاور آل. ند وجود داریشان و راه حل هایی در خصوص مسائل زناشویادیتصورات ز

بتواند ح انجام دهد، بلكه يتمام آنها آشنا باشد، نه فقظ بخاطر آن آه خدمت خود را بتواند بطور صح
 خود زن ن تصورات رای از ایبعض. هدص ديتشخ داوطلبان مشاورت در را ن تصوراتيچنوجود 

 آن با حل مسائل �بط آه به اصول آالم خدا و رایا از جانب اشخاصیدارند، و  و شوهر ها
ن ید داوطلبان مشاورت از ای افكار و عقایپاك ساز. منتقل شدهبه آن ها  ندارند یی آشناییزناشو

  .باشدي مشاوران م�ف عمدیگونه تصورات از وظا
ان زن و شوهر ياختالفات م" یسرهم بند"د از ی آه موجود است، بایج و باطلیان تصورات رايم

 است آه از آالم ی انتظار آم� نشانیده اين عقيچن. نام بردشكالت ق حل مسائل و میبعنوان طر
 از امكان حل مسائل مشكالت از ی اطالئی ب� نشانیده اين عقيابراز چن. سا دارنديخدا و مشاور آل

 : اینگونه بيان ميشودن تصوریا. رسديد بنظر ميا آنكه مؤثر بودن آن بعیق آالم خدا است و یطر
راه و روش . "دي ما بكنی براید آاريد شما بتوانیشا"ا ی، و "مین مسئله بسازیم با اي آنید سعیبا"
 ی عالیتيفي مسائل و مشكالت انسان را با آ� روشن و آشكار، همی آنگونه است آه با فرقیحيمس

  :دیفرمايآالم خدا م. كنديحل م
   

   5ان يروم
  تی نهایض بيافزون شد، ف آه گناه یی افزون شود؛ اما جایعت آمد تا نافرمانیحال شر":20

  ."دیافزونتر گرد       
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. رسديشان مازيش از اندازه به نيكنند، خدا بيان با گناه مقابله ميحيهر وقت مسميفرماید آالم خدا 

 شوهران مسائل خود را نن است آه زید خواست خدا ايكني آالم روشن شد، فكر میحال آه معن
ند؟ خواست خدا ی استفاده نماشانمشكالترای حل مسائل و ش بتی نهایض بيا از فی آنند یسرهم بند

  .دهديت نمیز رضاي از آن نی آمتریزيد و به چیل نمای تبدیكي را به نین است آه بدیا
 آامًال حل یید بخواهد آه مسائل زناشویاو با.  باشدی آمتر راضیزانيد با میز نبايسا نيمشاور آل

خواهد ازدواج بد را به يح مي مسیسيع.  شوندلیتبده شي از همیگشته و ازدواج ها به وضع بهتر
  .درخشديل آند آه می تبدیازدواج
غالب بر تمام  که  را داردیرييتغچنان جاد یض خدا توان ايكند، فيمدر ازدواج غوقا  آه گناه یزمان

، شق حل مسائل و مشكالت فرزندانی طرميخواهد ازخداوند . گرددمي آه بجا گذاشته یگناه و اثرات
ان يحيد بگذارند آه مسیمشاوران نبا. از دست داده اند برساند باال و به آنچه یآنها را به مكان ها

.  پست را به دنبال دارندیشرفت هاي پست، پیهدف ها.  آمتر از آن را داشته باشندیانتظار
  .ش از او بگرداندیل به ستایخداوند قادر است آه خشم انسان را تبد

". ستي ازدواج ما نی برایديگر امید: "دکنينگونه ابراز میخود را ا وجود یگریتصور باطل د
 ی برایديپس اگر ام.  وجود نداردیديگر امینجا دی مانده بود، ای باقیدي امیاگر در تصور قبل

توانند يخواهند بدانند چگونه ميد میشوند؟ شاي آمك میاین افراد جویست، چرا ايازدواج ن
سا يمشاور آل.  سر و صدا به ازدواج خود خاتمه دهندیا چگونه بیازدواجشان را تحمل آنند، و 

ن راه را خداوند یا! ريخ: "دیگوياو در جواب م.  نخواهد دادیین خواست هايچگاه تن به چنيه
م او ين است آه در راه خدا و با قوت روح عظید و آن ایش نداريك راه بیشما فقط . دانديمجاز نم

 یاتید از آیر است، و بایر آردن امكان پذييد او را قانع آند آه تغیما باراهن". دير بدهييخود را تغ
ن آتاب درج نخواهم آرد، چون هر یات را در ای آ�من هم. دیباشد استفاده نمايآه مربوط به آن م

 حد و یشان بی آه گناه ای آن آسانیاما برا. سازدي خود فراهم م� استفادی را برایاتی آییراهنما
 است آه ی ، مربوط به گناهان11 تا 9 : 6ان ياول قرنت.  را ذآر خواهم آردیه ای، آباشديحساب م

  :دیفرمايآالم خدا م. ر داده استيي انسان را تغیب زندگيترآ
  

   6ان ياول قرنت
   عفتان، بتیب! دیب نخوری خدا نخواهند شد؟ فرید آه ظالمان وارث پادشاهي دانیا نمیآ"  :٩

  " چه فاعل و چه مفعول،–، همجنس بازان پرستان، زناآاران       
  ." خدا نخواهند شدیادان وارث پادشاهيان و شیگساران، ناسزاگويدزدان، طمع ورزان، م":10
   مایح خداوند و توسط روح خداي مسیسيد، اما در نام عین بودي از شما در گذشته چنیبعض":11

  ."دیس گشته و پارسا شمرده شده ای        شسته شده، تقد
  

 ی، فحاشی، زنا، طمع، دزدیبا وجود همجنس باز. ديكني را مالحظه مید سرشاريات امین آیدر ا
، خدا )ستي ازدواج نی برایدي امشانشود به خاطر وجودي آه امروزه تصور میلیتمام دال(
 آه ی بر همه غلبه آند و همه را پشت سر خود بگذارد، بگونه اتوانديمد آه انسان یفرمايم
 یم خدا را ميض عظيه، ما فین آیدر ا. ز آنها را پشت سر خود گذاردندي شهر قرنت نماندارانیا
  .ز بگردديماندار امروز نی ای زوج هایی زناشویتواند شامل زندگيم آه مينيب

ن یدر ا".  نسبت به او ندارمیگر احساسیاما من د: "كندين گونه خود را افشا می ایگریتصور د
، الزم است آه ی دوست داشتن شخصین است آه برایاول ا. ردغلط وجود دا جمله، دو تصور
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. ستي نی باقیديگر آار از آار گذشته و امین است آه دی نسبت به او داشت، و دوم ایاحساس خوب
  .ن تصورات باطلندیهر دو ا
 یخواهد زندگيقتًا مياو حق. م آه نسبت به گناه زنا توبه آرده استیري را در نظر بگیشوهر
گر ی نسبت به زن دیمن هنوز احساس خوب: "دیگوياما م. نده داشته باشدی را در آیوب خییزناشو

  د؟يد بكنيتواني او چكار میبرا".  را نسبت به زن خود ندارمیچ احساسيدارم، و متأسفانه ه
  
   6 یمت

   زنند و سرقتیرساند و دزدان نقب ميان مید و زنگ، زي آه بیید، جایندوزين گنج ميبر زم":19
  ." آنندیم       
  ی رساند و دزدان نقب نمیان نمید و زنگ زيد، آنجا آه بیندوزيبلكه گنج خود را در آسمان ب":20

  ." آنندیزنند و سرقت نم       
  ."ز آنجا خواهد بوديرا هر جا گنج توست، دل تو نیز":21

  
و هر .  استیذاره گیبه، آماآان مشغول به سرماید درك آند آه در بانك غریز او بايقبل از هر چ
 ی، تمام وجود درون"دل"منظور از . ز خواهد بودي او است، همان جا دل او ن�یجا آه سرما

د یاگر هنوز متوجه موضوع نشده باشد، با. باشديز ميشخص است، آه شامل تمام احساسات او ن
  :دين شكل ادامه دهی به اموضوع را

  
  
  

  "د؟یهنوز عكس او را دار"
  ".بله"

  ."نميد ببيبده
  "د؟یبا آن چكار دار"

اگر واقعًا .  خواهم انداختیآن را پاره خواهم آرد و به زباله دان. واضح است
ن ی بهتر از اییچه جا. د در خور توبه باشدیز بايد، پس اعمال شما نیتوبه آرده ا
  ". دينجا شروع آنیآه آنرا از ا

  ".دیز داريد منزل او را نيا آلیآ"
  ".بله"
 یگذارم و آنوقت شما آدرس او را بر روين پاآت میآنرا در ا. ديآنرا هم بمن بده"

  ".دیدهم تا او آنرا پست نمايخوب، حال آنرا به همسرتان م. ديسیآن بنو
ا در رفت یاندازد؟ آياد او بیش شما هست آه شما را به ي از او پیزيا چی یعيا شیآ"

  .رهيو غ" د؟يكني خود از محل او گذر میو آمد ها
  

ه یهر سرما. باشد، به دور افكنده شوديادآور گذشته مید تا هر چه يد ادامه بدهیرت بان صویبه ا
ن تازه یاما ا. ز بسته شوديد قطع گردد و شماره حساب آن نی باکردهب ی آه در بانك غریگذار

، حال آه گناه را از خود دور )بخود افزودن/ از خود دور آردن  (�طبق قاعد. شروع آار است
د از ی است آه باین به آن معنیا. دیافزايز بخود بي نش راا شوهریك شدن به زن ی نزددیآرده، با

شروع آار ممكن است . دی استفاده نماخاطر او ی خود برا�یوقت و جان و دقت و توجه و سرما
 از روح القدس، و آوشش و استقامت در راه، پس از یاری با دعا و طلب یمشكل انجام گردد، ول
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ا یز به جانب زن ي انجام خواهد گرفت و آنوقت احساس او نآسانی و ی واجب با آزادن آاری ایمدت
شود، و نه قبل يجاد میپس از انجام خواست خدا است آه ا كياحساس ن. شوهرش منتقل خواهد شد

  .از آن
د خطرناك يكنيمسئله آنقدر آه فكرش را م: "دهدينطور نشان می هست آه خود را ایگریتصور د

 یر، مسئله ايخ: "دید با حكمت بگویرد، باي آنكه مسئله را دست آم بگیسا بجاياور آلمش". ستين
  ".گناه افزون شود" را نداشته باشد؛ یست آه خطرين
  

   5ان يروم
  تی نهایض بي آه گناه افزون شد، فیی افزون شود؛ اما جایعت آمد تا نافرمانیحال شر":20 

  ."دیافزونتر گرد       
  
  

 آه مسائل را یاشخاص. خدا را شكر. گرددي افزونتر متی نهایبز يض نياز آالم خدا، فاما با الهام 
د گوش بزنگ باشد و یراهنما با". میاج داريالت احتيك تعطیتنها به : "ندیگويرند ميگيدست آم م

. كندي شما را حل نم�گر مسئلی دی رفتن به جاید، وليالت بوده باشيد محتاج تعطیشا: "دیبگو
ز داشته ي را نیالت خوشيد توانست تعطيم، آنوقت خواهياول مسئله موجود را حل آند یبگذار
 آه با رفتن به مسافرت یاشخاص. د روبرو شد نه آنكه از آنها فرار نمودیبا مسائل با". ديباش
ا هنگام یبرند و يا مشكالتشان را با خود به سفر میشوند، ي حل مسائل و مشكالت خود میایجو

. گناه در آار است.  آردیی شناساید به درستیمسائل را با. گردنديه با آن مواجه مبازگشت دوبار
توبه به گناه و . ان برداشته شوديق آالم خدا از مید از طریباشد و بايشه خطر ناك ميگناه هم

  . نوی تازه با خدا الزم است، نه منظره ا�جاد رابطیگر، و ایكدیمصالحه با 
ن يمقصود از چن". مسائل ما خودبخود حل خواهند شد: "دهدينشان من ي خود را چنیگری دیتصور
 خود یده شده آه مسائل به خودی به ندرت دیول. ده گرفتیتوان مسئله را نادين است آه می ایحرف
 Charles Spurgeonش معروف ي آش�به گفت. ستيش ني باطل بی تصورین فكريچن. ان بروندياز م

ده گرفتن مسائل باعث رشد آنها یناد". از آشتن خود مار استتخم مار را شكستن ساده تر "، 
  .ق آالم خدا حل نمودیبهتر است هر چه زودتر آنها را از طر. گردديم

ا ی، و "ستي نیمسئله ا: "دیگويد آن است آه مينام" االتي خیماورا"توان آنرا ي آه میتصور
  : بودمین گفتاريمن خود شاهد چن. ستينخود گول زدن  جز یزيد چین گونه عقایا" آدام مسئله؟"
  

  ".خوردي ما دارد بهم میی زناشویزندگ: "زن 
  ".كنديز را اغراق ميخانم همه چ. ستي نیمسئله ا: "شوهر 

من فعًال : "دید بگویشود، بايد مواجه مین بن بست عقاي با چنیسا وقتيمشاور آل
ان شما مسئله ي آه مدانمين قدر مي همیند ندارم، ولیگوي از آنچه خانم شما میاطالع

  ". وجود داردی جدیا
  "؟یچه مسئله ا: "شوهر
ا نه، یخورد يد از آنكه ازدواج شما دارد بهم می ندارین آه توافق فكريهم: "راهنما
  ".میين جا شروع نمايد از همیبا. ان شما خراب شده استيدهد آه ارتباط مينشان م

  
كند، يز ميق نیاج دارد و در واقع گناه را تشود ْمدرن امروزه رویان عقاي آه در میاشتباه بزرگ

د یم، تا شایگر جدا شویكدی از ی مدت آوتاهیم برایم گرفته ايما تصم: "كندين خود را افشا ميچن
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 را از ید واقعيشه امي همتقریبًا یده اين عقيچن". ميکنان خود فكر يم راجع به مسائل ميبهتر بتوان
عالوه بر . دینمايق میرا تشو ، فرار از مسائلی مصنوعیشجاد احساس آرامیبرد، و با ايان ميم
  :دنمایيز مي وسوسه به گناه ندچار، زوج را )۵ : ٧ان ياول قرنت(ن، با نقص فرمان خدا یا

  
  7ان ياول قرنت

  ، تا وقت خود را وقف دعای مدتیگر و برایكدی ید، مگر با رضايگر را محروم نكنیكدیپس ":5
   در وسوسهیشتنداریطان شما را به سبب ناخويد، مبادا شیونديگر بپیدكیسپس باز به . ديآن     
  ."اندازد     

  
ند آه ه ا متوجه شدیمت گزافي را آرده اند، با قیشنهادين پي آه چنیآنان. تيح نسيجدا شدن صح

زن و شوهر مجبورند متفقًا تالش آنند تا . وستيگر بهم پیكدی از یتوان با دوري را نمیزوج
  .باشند وجود نخواهد داشتيگر دورمیكدی آه از ی در وقتین امكانيرد، و چني سامان بگازدواجشان

  گفته ام، در آتاب مقدس )Marriage, Divorce and Remarriage in the Bible )1 آه در آتابم یبطور
ف يدر دوران تأل. باشديفقط در رابطه با ازدواج مصرف شده، و مقصود فقط طالق م" جدا "�آلم
 به هر گونه آه یی آه نشان دادم جدای وجود نداشت، و بطوریق قانونی طالق به طر،ب مقدسآتا

  .ره، منع شده استيا غی یباشد، قانون
سا با آن مواجه ي آه مشاوران آلی باطلی از تصورات عاطل و راه حل هایمن راجع به تعداد

  .دي مقاباله با آنها باش� و آماددیبا آنها آشنا بشو. صحبت آرده امبطور فشرده نجا یشوند در ايم
  
  
  

  فيتكل
  

 را دارند را بر صحنه ین تصوراتي آه چنیشنامه، زن و شوهرانیدر آالس خود بطور نما
امكان دارد . كنندين تصورات برخورد ميد آه چگونه با چنيش دهیز نماي را نید، و مشاورانیآوريب

  .دیز آشنا بشوي نیرگی دیشنامه، به تصورات و راه حل هاین نمايدر طول چن
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  ن آتاب بهتا به هنگام انتشار ای   Marriage, Divorce and Remarriage in the Bible آتاب  (1)
  .زبان فارسی ترجمه نشده است       

  
  
  

  فصل پانزدهم
  هدف اصلی مشاورت ازدواج

  
  

 تمام یبا جمع آور.  ام را تكرار خواهم آرد از آنچه تا بحال گفتهین فصل آوتاه، خالصه ایدر ا
  . ازدواج را نشان بدهمیدوارم بتوانم اساس آار خدمت راهنماينجا، امیاد شده در ایاصول 

  :باشندين مي ازدواج چنی راهنمایاهداف اصل
  
  حي مسیسيت عيار رفتار و گفتارشان را بر طبق شخصيند آه معین تعهد نمايك از طرفیهر . 1

  . خدا قرار دهند    و آالم
 
  : آن پرداختی عمل�توان به جنبيرفته شد، آنوقت مین اصل پذی ایوقت
  
  ك ازیب رفتار و گفتار هر ي ترآیگر، و بنایكدیان يم  ی و همراهیاریج مصاحبت و یترو. 2

 .ین مبانین بر اي    طرف
  
 .نيان طرفيت ميمي و صمیگانگی. 3
  
 .ی و جمعیرشد زن و شوهر بطور انفراد. 4
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 . خودیسايح با آلي مسیسي ع� از رابطینمونه ا. 5
  

 آه آنرا یی راهنمایبرا. باشديز ميار مختصر است، اما جامع ني آوتاه و بسیحين توضيهرچند چن
 خواهد بود تا یكند، آمكي میروي بطور آامل از آن پییبه خاطر خود سپرده و در جلسات راهنما

  .دیاو را در راه آالم خدا حفظ نما
  
  
  
  

  فيتكل
  

ن، نشان یعالوه بر ا. دين فصل به آن اشاره شده را آتبًا شرح دهی را آه در ای مختلفیقسمت ها
 . با آالم خدا دارندین موضوعات بستگيد آه چگونه چنيبده

 
 
  

  
  
  

  فصل شانزدهم
  ن در ازدواجيمسائل مربوط به نقش طرف

  زنان:  قسمت اول
 
  
  

نجا ی من در ای عنوان نمود، ولیی زناشو� در رابطرامون نقش زنيتوان پي را میادیمطالب ز
  .، خواهم نمودیرات جسمانييع، روابط با فرزندان، و تغيار مطی: بحث خود را محدود به

 
  
  عيار مطی

م آه به دفعات در فصل پنجم ينيبي، را میی زناشویدر رابطه با نقش زن در زندگ" اطاعت "�آلم
ق به اطاعت از یات، زنان تشوین آیدر ا. ه استان و فصل سوم پطرس بكار برده شديافسس

گر آتاب مقدس، بدور از یات دی از آیاريات متأسفانه مانند بسین آیاما ا. شوهران خود شده اند
  . خود مورد مصرف قرار گرفته اندی اصلیمعن

آه  یاتیاول به دو نمونه از آ.  آالم رجوع آردخودد به یاطاعت، با  � آامل با آلمییبخاطر آشنا
  :میپردازياد شده میان و فصل سوم پطرس يدر فصل پنجم افسس

  
   5ان يافسس
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  ."ديم خداوند هستيد، همان گونه آه تسليم شوهران خود باشي زنان، تسلیا":22
   آن�ش، و نجات دهندیسا، بدن خويز سر آليح نيرا شوهر سر زن است، چنان آه مسیز":23

  ."است      
  م شوهران خودي تسلید در هر امریز بايح است، زنان نيم مسيتسلسا يپس همان گونه آه آل":24

  ." باشند      
  د شوهریشتن محبت آند، و زن باید زن خود را همچون خویز بايك از شما نی، هر یبار":33

  ."ش را حرمت نهدیخو       
  

   3اول پطرس 
 مانی به آالم ایشان برخی اد تا چنانچه ازيم شوهران خود باشي زنان، تسلین سان، شما ايبه هم":1

  "د، در اثر رفتار شما جذب شوند،ی بر زبان آوری آنكه سخنینداشته باشند، ب     
  ." شما را مشاهده خواهند آرد� پاك و خداترسانیرا زندگیز":2
  " فاخر،یسوان بافته و جواهرات و جامههاي، همچون گیش ظاهری شما نه در آراییبایز":3
  م و آرام است، آه دری مالی روحی ناپژمردنییبای باشد آه آراسته به زی باطنبلكه در آن انسان":4

  ."نظر خدا بس گرانبهاست     
  آنان.  آراستندین گونه مید داشتند، خود را بديرا زنان مقدس اعصار گذشته آه بر خدا امیز":5

  "م شوهران خود بودند،يتسل     
  د ويك آردار باشيز اگر نيشما ن.  خواندیسرور خود مم بود و او را يع ابراهيچنانچه سارا مط":6

  ."د بوديد، فرزندان او خواهيچ ترس به دل راه ندهيه    
  
  
قًا ي دقیوقت. دهنديع بودن زن به شوهرش نشان مي مطی الزم را برایات، تمام ضرورت هاین آیا

احترام و فرمان : ل شده استيم آه اطاعت از دو عنصر تشكيني بیم، ميكنيات نگاه مین آیبه ا
  .یبردار
 ید آن را برايد بتوانی چه؟ شما بایعنی آالم خدا یبه معن" اطاعت"داند ي نمزننجا است آه یمسئله ا

د به اعتراض يد بتوانیبعالوه، شما با. به پيروی از کالم خدا تشویق بشودد، تا يح آنیاو آامًال تشر
ا با ین صورت، یر ايدر غ. دیان بردارياز مز يد و سؤتفاهم او را نيح را بدهي او جواب صحیها

  .د آرديق خواهیتشوبه اطاعتی عوام فریبانه ا اشتباهًا او را ید شد و يمخالفت او مواجه خواه
  
  

  احترام
  

  "مار است، احترام داشته باشم؟ آه هر روز مست و ُخی مردیتوانم برايچطور م: "دیگويزن م
ده یزند و زنش را نادي آه فرزندانش را آتك میبه شوهرا احترام یبله، : "دیگويز مي نیگریزن د

  "رد؟يگيم
  
د بداند چگونه به آنها جواب یسا باي ازدواج آلی است آه راهنماینها سؤاالت مهم و با اساسیا

افته، اما بد اخالق خود را احترام بگذارد؟ در یتواند شوهر نجات ي میچگونه زن. ح را بدهديصح
د تا چنانچه يع شوهران خود باشي زنان، مطیق شما این طريه همب: "ميخواني پطرس م�رسال
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بدون آنكه شما به آنها . مان آورندی رفتار شما ا�ليمان ندارند به وسی از آنها به آالم خدا ایبعض
   را انجام بدهد؟ین آاريتواند چنيچگونه زن م". د،ي بگوئیزيچ

ز ياحترام بگذارد؛ نه بخاطر چادب  ی زشت و ناهنجار و بیشوهربه  ی قادر است حتیحيزن مس
 آه خداوند به ی او را دارد، بلكه بخاطر نقش با اقتداری های آه ارزش تحمل تمام بدیبهتر

: دیيگويا شما به او میكند، آيمه می شما را جرینندگ رایس راهنماي پلیوقت. شوهرش داده است
مه را از شما ین جریتا آنوقت اد یي خود به من بگویات درونيكنم اول راجع به خصوصيخواهش م"

 و ی رانندگیی آه او در راهنمایاقتدار! دي را نكنین سؤاليد آه چنيدانيقطعًا بهتر م". قبول آنم
 است آه یاقتدار او از حاآم. رديگي او سرچشمه نمیات شخصيمه آردن شما دارد از خصوصیجر
 یاي دستور داده آه از تمام اولخداچون د یع او بگرديد مطیشما با.  را به او داده استیارين اختيچن

  .دیيامور اطاعت نما
وهران خود باشند، نه ع شيد مطیآنها با: دینمايز صدق مي نیحيت در خصوص زنان مسين واقعیا

 آه خداوند به عنوان سر خانواده به آنها مقامی، بلكه بخاطر  آه دارند با اقتداریتيشخصبخاطر 
 شوهران آشكار است و در یت بعضيست آه در شخصي نین اقتدار دروین نوعیا. داده است

ن ياقت چنيچون ل.  شده استواگذار و اعطا است آه از جانب خدا یست، بلكه اقتداري نیبعض
  .  احترام او از خدا است� را خداوند فقط به شوهر داده، احترام زن از شوهر نشانیاحترام

طرز برخورد . گذارند روشن نموديود احترام نم آه به شوهران خی زنانید برای را بایقین حقايچن
 است آه خدا به عنوان سر خانواده به یق صحبت آردن زن با شوهرش، بر اساس اعتباریو طر

ل است آه آالم خدا ين دليبه هم. گذاردي است آه زن به خدا میز بر اساس احتراميشوهر داده، و ن
  :دیفرمايبه زنان م

  
   3اول پطرس 

  م است، آه درم و آرای مالی روحی ناپژمردنییبای باشد آه آراسته به زینسان باطنبلكه در آن ا":4
  ."نظر خدا بس گرانبهاست     

  
  

  یفرمان بردار
  

  ". استیگریز دي چی فرمان برداریتوانم قبول آنم، ولياحترام را من م: "دیگويزن م
  ".رميستم از شوهرم دستور بگيمن حاضر ن: "دیگوي میگریزن د

  
م، آالم خدا آن را یدی قبل د�ات ذآر شدی آه در آیتوان گفت؟ بطوري چه میبه فرمان بردارراجع 

  :دانديز ميشامل اطاعت آردن از شوهر ن
 

   3اول پطرس 
  آنان.  آراستندین گونه مید داشتند، خود را بديرا زنان مقدس اعصار گذشته آه بر خدا امیز":5

  "م شوهران خود بودند،يتسل     
  د ويك آردار باشيز اگر نيشما ن.  خواندیم بود و او را سرور خود ميع ابراهيه سارا مطچنانچ":6

  ."د بوديد، فرزندان او خواهيچ ترس به دل راه ندهيه     
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ط اطاعت آند؟ بله، چنانكه آالم خدا ی شرا�د از شوهر خود در همیا منظور آن است آه زن بایآ
ط، آن ی شرا�البته منظور از هم. ابراز نموده است ، بطور واضح آنرا 24 : 5ان يدر افسس

 آه خداوند به شوهر و یارياما اقتدار و اخت. ار را به او دادهي است آه خداوند اقتدار و اختیطیشرا
 امكان دارد آه وسعت اقتدار و احترام اهدا ییفقط تا به جا. باشديز ميسا و دولت داده، محدود نيا آلی

 یوقت. سا اقتدار موعظه آردن آالم خدا داده شده و نه به دولتيثال، به آلبطور م. شده ادامه دارد
  : منع نمود، رسوالن در جواب گفتندیسيسا را از موعظه آردن در نام عيدولت، آل

  
   5 رسوالن اعمال

  ."ش از انسان اطاعت آرديد بیخدا را با«: گر پاسخ دادندیپطرس و رسوالن د: "29
  

دو منبع معتبر و مقتدر خدا را نداشتند، بلكه بطور واضح اعالم آردند ان يرسوالن حق انتخاب م
گر، به دولت حق بدست یاز جانب د. ار و اقتدار خود گذارده استيآه دولت پا فراتر از وسعت اخت

رند، ير را بدست بگيسا شمشيا آلی اگر افراد خانواده و ی، ول)13ان يروم(ر داده شده يگرفتن شمش
 حق یچ شوهري سزاوار حكم مرگ بوده باشد، هی اگر شخصیحت. جام داده اند را انیآار خالف

 ین حقيخداوند چن. باشدي دولت م�ژین حق ویا.  را با زبان خود نداردین حكمي چنیدستور اجرا
 اطاعت كه حق او مشروع است،يتا آنجائد از شوهر خود یجتًا زن باينت.  ندادهیچ خانواده ايرا به ه

  .دار او محدود است، و حدود آن را آالم خدا مشخص آرده استقلمرو اقت. آند
تصور . شوديز ميباشد ني آه خداوند به شوهر داده، شامل آنچه مربوط به گناه میت اقتداریمحدود

كند، آامًال خالف آالم خدا ي او را وادار به گناه می وقتید از شوهر خود اطاعت آند حتیآنكه زن با
ار بكند، یض ی تعویگریدهد آه با زوج دي به زن خود دستور میه شوهر آیجتًا، هنگامينت. است
توانم گناه بكنم، و زنا يكنم از من نخواه گناه آنم؛ من نميخواهش م: "دید مخالفت آرده و بگویاو با

  :دیفرمايد آه آالم خدا چه ميگر توجه آنیبار د". گناه است
  

  3اول پطرس 
  د ويك آردار باشيز اگر نيشما ن.  خواندیاو را سرور خود مم بود و يع ابراهيچنانكه سارا مط":6

  ."د بوديد، فرزندان او خواهيچ ترس به دل راه ندهيه     
  

 ی، و نه آنكه با شرارت همكار"ديچ ترس به دل راه ندهيد و هيك آردار باشين"د مانند سارا یزن با
ل يدل. خوف داشته باشد ی که ميکندخالفت م�جيا از نتیم فشار به گناه بشود، و يد تسلیزن نبا. دینما

د آه یآيش مي پین است آه مواقعی، ا"ديچ ترس به دل راه ندهيه" قبل خواسته شده آه �یآنكه در آ
ز ي آه دارند را نیجی نتایگردند، ولي مواجه مزور آور تند و ی آالم خدا با عكس العمل هایاجرا

  .ده استکر ینيش بيخدا در آالمش پ
م راجع به يرند، بلكه از تصميگيسرچشمه نمابراز ميکند  شوهر ی کهر مسائل از اقتدارشتيالبته ب
 شوهر ی فرمانده�رند، آه آامًال در محدوديگيت فرزندان سرچشمه مي و تربی زندگیت هایاولو
 آه عالقه به ی زمانید از شوهر خود اطاعت آند، حتی، زن باین مسائليدر خصوص چن. باشديم

تواند عنوان آند، يشنهاد ميبه صورت پآن را م شوهرش دارد، ي در مورد تصمی شكاگر. آن ندارد
  . خوب را به او بدهدیا بد �م، با اطاعت فرصت تجربي در موقع تصمیول
ن ید اید آه مشكل اطاعت آردن از شوهر خود را دارند، بايكني میی را راهنمای زنانیوقت

  .ديت ها را در نظر خود داشته باشیمحدود
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 زن یاری دهنده

  
 یرشور، و داراد زن ُپیفرماي م31به عكس، آالم خدا در امثال . ستيز شوهر خود نيزن آن

 او ی ارادگیع بودن زن توام با بيم، مطیده ایهمانطور آه تا بحال د.  استی متعددیمهارت ها
مه زاد باشد تا هد آیاو با.  خانهید است، خصوصًا در انجام آار هايشمند و مفی اندیاریست، بلكه ين

ت بدهد و توجه آامل يد به آن اهمیز باي را بدهد، و شوهر او نی و اطالعاتییگونه پند و راهنما
  : دیفرمايحًا میآالم خدا صر.  است سودمندیاریاو . دیبنما

  
   2ش یدايپ

  "».می بسازی موافق ویش معاونیپس برا. ست آه آدم تنها باشديخوب ن: "و خداوند خدا گفت":18
  

د آه آمك او يتوجه داشته باش. است ی، آامل"یمعاون" آدم، زن آمك رسان ییدر جواب به تنها
 یتیچ گونه محدوديدر متن آالم، ه. ستي غذا و شستن لباس شوهرش ن�يصرفًا منحصر به ته

 یآمك او عنصر. ار باشدی زيهمه چ درد یاو با. ستي آمك در آنچه استطاعت آن را دارد نیبرا
خوب : "ن صورت ترجمه نمودی قبل را بتوان به ا�ید آیشا.  او استیاری و یمدم از هیضرور

 شرح داده شده 31در امثال " نمونه "ات زِنيخصوص". رديم بگي تصمییست آه آدم به تنهاين
ن يبه هم.   بودزيدر همه چ شوهرش آمك ید برایفرمايات او ميآالم خدا از جمله خصوص. است

  .ت نشستیخ والیان مشايد و در مي رسیخ به مقام رهبريخاطر، شوهر او بعنوان ش
 زن است آه آنرا �فيظ را ندارد، ویحياگر شوهرش فكر صح: ميكنين برداشت ميه چنین آیاز ا
 زن است آه شوهر خود را به راه �فيظ است، ویل به ناپاگی او متماید، و اگر زندگیح نمايتصح

د و ید عقایج و سر گردان گشته، زن باي، شوهرش گمياگر در موقع گرفتن تصم. خدا باز گرداند
شود، ي آه با تواضع و احترام ارائه داده میآمك. آوردي بیريم گي تصم�ل خود را به مرحلیدال
 و آمك آردن یل آن است آه اطاعت آردن شامل همكاريدل. ز در بر دارديشه اطاعت را نيهم
ل به اطاعت، ی احترام و تما�يجام دهد، با روجد انیم بای است آه زن بطور داین آاریو ا. باشديم

وال ي هیك بدن با دو آله را نوعیكه يجائ از آن. م گرفته موافق نبوده باشديبا وجود آنكه با تصم
  .د وجود داشته باشدیك سر بایز فقط يدر خانه نم، يانخويم

ا قطع یو آاست و شود، آم يار، به تمام امور خانه مربوط می آه نقش زن بعنوان مونس و یبطور
در افكار خود مجسم . آورد ببار یی زناشوی را در زندگیزي جنون آمیز هايتواند جنگ و ستيآن، م
 آند، به او ییق و راهنمای آنكه طرفدار شوهرش باشد و او را تشوی بجایشود اگر زنيد چه ميآن

ستند يآم ن. جام بدهدك هدف را دنبال آند، درست عكس آنرا انیپند و نقشه بدهد و همراه با او 
 آزار و �يز بشوند و روحيكنند تا مانع همه چي می آه با تنفر نسبت به شوهران خود، سعیزنان
ت فرزندان نقش بر يم و تربي و آوشش شوهرش را در تعلیزن تمام سع. ندنمایت آننده را ابراز یاذ

شنهاد سودمند امتناع يا پیكند، از دادن نظر خود و ي میش آارشكنی نقشه هایكند و در اجرايآب م
. روديان مي من دارد از میكند آه چرا زندگيرود، گله ميز رو به زوال مي همه چیكند و تازه وقتيم

 یی زورآزما� را صحنیی زناشویار بوده باشد، زندگیز با او همراه و ي آنكه در همه چیبجا
  .كنديم

افت ی باشد، آن است آه از زن خود درتواند داشتهيك شوهر می آه )یمتحا مزای(ن آمك و یبزرگتر
ق  طُرباد یباشد، مشاوران ازدواج باي گناه می اصل�یت خدا مايكه مخالفت با حاآمياز آنجائ. كنديم
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نگونه مزاهمت ها ی از ایی نشانه هایوقت. ت شوهرانشان آشنا باشنديمختلف مخالفت زنان با حاآم
 را آموزش یاوریار و یق یآرده و سپس طر را به توبه دعوت آن هادند، الزم است آه یرا د
 را یاریدر عمل اد تا را آموزش دباید او ست، بلكه ي نیآافبه توبه صرفًا وادار آردن زن . بدهند

  .دارندين قدم را مشاوران ازدواج بر نمیا". بپوشند"
 
 
 

  روابط با فرزندان
  

 ضعيف روابط زن با شوهرش یم؛ وقتیدانم آنچه را آه قبًال گفته ام را تكرار نماينجا الزم میدر ا
كند، يدا ميش پی و توجه او به جانب فرزندانش گرایگردد، تمرآز فكريد و بند مي قیگشته و ب

 دارند، و یل به روابط شخصیش از شوهران تمايبخاطر آنكه زنان ب. خصوصًا به جانب پسرانش
الت یآه در صورت انحراف تماگذرانند، تعجب ندارد ي را با فرزندان خود میشتريمعموًال وقت ب
 شوهر خود فرزندش را یهر گاه زن بجا. دینما شوهرش، آنرا متمرآز فرزندانش زن نسبت به

ز يتًا روابط او با فرزندش نیگردد، و نهايره تر ميدهد، روابطش با شوهرش تيهمدم خود قرار م
 در یدرش سعرسد، ماي فرا مش زمان ترك خانه و ازدواج فرزندیوقت. خراب خواهد گشت

. بوجود ميآورد یی زناشوین صورت مسائل و مشكالت را در زندگیكند و به ايدن به او ميچسب
الت او خود بخود به جانب شوهرش ی تما، شكسته شودین روابطي آه چنین، در صورتیعالوه بر ا

ش خواهد ي مجدد را در پی دشوار اعتراف به گناه و توبه و سازگار�دور. باز نخواهد گشت
 زن مانده ی آه براین فرزند بوده آه خانه را ترك آرده و تنها آسیداشت، خصوصًا اگر آخر

  .باشديشوهرش م
مادر " در نام یده تا آتابينه عنوان آرد، و زمان آن فرا رسين زمیتوان در اي را میشتريمطالب ب

ن مشاوران ار آردينجا آنچه مورد توجه من بوده، هشیدر ا. نوشته شود"  و فرزندانشیحيمس
از به توبه، و آموزش يجاد نیكنند، و لزوم ايدا مي است آه زنان پییش هاین گرايسا نسبت به چنيآل

  .خواهدي آه خدا از آنها می، بگونه التشان به جانب شوهرانشانی تما� تمرآز دوباریچگونگ
  
  

  ی جسمی هایدگرگون
 زنان است آه �اني، و آن قاعده ماه آردیادآوریسا و شوهران يد به مشاوران آلی را بای مهم�نكت

 آه عمومًا توام یعيانات طبی و جریرات هورمونييبخاطر تغ. باشديز مي نیرات جسمانييشامل تغ
ن يالبته بخاطر چن. شونديشوند آه مردان نمي مییباشند، زنان دچار وسوسه هايز مي نیبا دشوار

 یشوند، ولير ميا گوشه گی بد اخالق  اجبارًاییشوند و گويست آه زنان دچار وسوسه ميرات نييتغ
ق آنند آه هنگام دوران قاعده ید زنان را تشویسا بايمشاوران آل.  استی خود باقی آن بجا�وسوس

ند تا یگذرانند، شوهران خود را از آن با اطالع نماي خود را میائسه گی دوران یا نوسان حرارتیو 
  .ز آن را مد نظر داشته باشدياو ن

 
  
  

  لب مطا�خالص
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 ی نقش زن را در زندگیم، قواعد ضروریك موضوعات بخصوص بپردازیكایبدون آنكه به 
رند، خواهند ين قواعد را درك نموده و با قدرت بدست بگی آه ایمشاوران. ان آرده امي بییزناشو

  .ز بكار ببرنديرسد ني آه فرا میژه ای موارد ودرتوانست آنها را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فيتكل
  

د آه در آالس خود در مورد آنها بحث نموده و با داللت یآماده بشو. دير را مطالعه آنیزسؤاالت 
  :ديکنان يد را بیريگي آه میجی نتا،بر آالم خدا

  
  شما به او. سا بگذارديگر حق ندارد پا به آلیست به زن خود گفته آه ديماندار نی آه ایشوهر. 1

  د؟یيگوي    چه م
  جادی را ایبت باري مصیامدهايست، و پيح نيوهرش گرفته صح آه شیميداند تصمي میزن. 2

 د چكار آند؟یيگويشما به او م.     خواهد نمود
  م و سلطهي تسل �ي با روحی را عرضه آند، حتششنهاديدهد پي به زن خود اجازه نمیشوهر. 3

  ، بلكه فقطییست آه نظرت را بگوين نی تو ا�فيوظ. خدا مرا سر خانه آرده: "دیگوياو م. ری    پذ
 د؟یيگوي چه مین مورديدر چن". ی    از من اطاعت آن

  ميورزد، و چون زن او در تصمي امتناع میم گرفتن راجع به امورات زندگي از تصمیشوهر. 4
  ن زوجیشما ا. ت آنرا بر دوش زن خود گذارده استي خود پر حكمت است، تمام مسئولیري    گ

  د آرد؟ي خواهیی    را چگونه راهنما
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  فصل هفدهم
  ن در ازدواجيمسائل مربوط به نقش طرف

  شوهران:  قسمت دوم
 
  

د به آن اشاره آردند، ی آه ذآر گردیاتی نقش زن، آن گونه آه پولس و پطرس در آیبه دنبال بررس
  :باشدي آه مربوط به نقش شوهر میاتیم به آیپردازيم
  

   5ان يافسس
     سيح نيز کليسا را محبت کرد و جان محبت کنيد، آن گونه که مای شوهران، زنان خود را":25

  "خویش را فدای آن نمود،      
  ."تا آن را با آب کالم بشویدو این گونه کليسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید،":26
 يچ لک و چين و نقصی دیگر نداشته، درخشان را نزد خود حاضر سازد که هو کليسایی":27

  ."دس و بی عيب باشدبلکه مق      
 که زن خودآن . به همين سان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند":28

  ."را محبت می کند، خویشتن را محبت می نماید       
  و از آن نگاهداریزیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد":29

  "-مسيح نيز از کليسا مراقبت می نمایدمی کند، همچنانکه        
  ."اعضای بدن اویيمرا یز":30
 دو یکاز این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پيوست، و آن « ":31

  "».تن خواهند شد       
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  ." مسيح و کليسا سخن می گویم� اما من در بار–این راز، بس عظيم است ":32
 خویشتن محبت کند، و زن باید شوهرز شما نيز باید زن خود را همچون باری، هر یک ا":33

  ."خویش را حرمت نهد      
  

   1ان يافسس
  "،و همه چيز را زیر قدمهای او نهاد، ومقرر فرمود که او برای کليسا َسر همه چيز باشد":22

  
   3اول پطرس 

  مالحظه باشيد و با آنان چونن بابه همين سان، شما نيز ای شوهران، در زندگی با همرانتا":7
  حياتند، مبادا� سخاوتمندان� هدیجنس ظریفتر با احترام رفتار کنيد، چرا که همپای شما وارث    
  ."دعاهایتان مستجاب نشود    

  
ات یدو مورد برجسته را در آ. ندینمايح می تشریی زناشویات اساس نقش مرد را در زندگین آیا

  .متیمال و زي محبت آمیرهبر: د آرییتوان شناسايذآر شده م
  
  

    
  

  زي محبت آمیرهبر
اما . (1)"شوهر خود را محبت نما"م آه به زن حكم شده باشد آه يني بی از آالم خدا نمییچ جايدر ه

. دی، چهار بار به شوهر فرمان داده شده آه زن خود را محبت نما5ان يه از افسسی چند آ�در فاصل
د، محبت ید محبت را آغاز نمایشوهر با. باشد و نه زنيهر مواضح است آه محبت آردن آار شو

 یین آارهاياو مسئول چن.  خود رشد بدهدیی زناشوی آند آه آن را در زندگید، و سعیرا حفظ نما
  .است

سا يباشند، مشاوران آليت آشنا مين واقعی با ایحيك درصد شوهران مسی آه آمتر از ییاز آنجا
كند آه يت می شكای شوهریوقت. باشندي مهم م�فين وظی به امسئول روشن آردن شوهران نسبت

: دیگوين به آالم خدا در جواب مي امی خارج شده، راهنمای ویی زناشویعشق و محبت از زندگ
كنند آه عشق و محبت، مانند ياگثر شوهران فكر م". ر با شما استين است، پس تقصياگر چن"
آن را موضوع مربوط به احساسات و زن . باشديق، مربوط به زن و بچه ها می نجات غر�دقيجل

محبت .  نشان بدهدآنها از آن را به یگرید ابعاد دیسا باي ازدواج آلیراهنما. شناسنديصفتانه م
  .ب به همه نشان دادي صلیح آن را بر روي مسیسي است، و همان قدر مردانه است آه عیدادن

 ازدواج در یراهنما" باشم؟يق و محبت مچرا من مسئول ابراز عش: " بپرسدیامكان دارد شوهر
 شوهران چنانكه یا"د یفرمايآالم خدا م. چون آالم خدا شما را مسئول نموده است: "دیگويپاسخ م

 بود یسي را محبت نمود، بلكه عیسيسا نبود آه نخست عيآل..... ". سا را دوست داشت يح آليمس
م، و در واقع دشمن ی در گناهان خود غرق بود ما را آهاو. شقدم شديآه آن را آغاز آرد و در آن پ

  :دیفرمايگر می دیآالم خدا در جا. م شامل محبت خود نمودیاو بود
  

   4وحنا یاول 
  ."را او نخست ما را محبت آردیم زي آنیما محبت م: "19
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 یروي را درك نكرده اند و خود را متعهد نكرده اند آه از آن پیتين واقعي آه شوهران چنیتا زمان

ست آه ي نیفقط نقش رهبر.  خود را برآورده سازند� خانیند، نخواهند توانست نقش رهبرینما
  . استزي محبت آمیرهبررند، بلكه يد بعهده بگیبا

نجا ادادمه نخواهم یگر در ایل صحبت آرده ام، ديگر به تفصی دیچون در خصوص محبت در جا
 بر طبق آالم خدا، یی زناشویر در زندگ شوهیم آه مقام رهبرید نمايداد، جز آنكه مجددًا تأآ

  . با محبت داردشکست ناپذیر را یونديپ
  

  مقام سر خانه
. ح استي مسیسيد همراه با محبت باشد، چون در شباهت با عینقش شوهر به عنوان سر خانه، با

 آه با وجود آن. كنديم فرق ميباشير، در خارج از خانه آشنا م آه ما بعنوان َسیجتًا با آن نقشينت
 نقش �ح را تنها نموني مسیسيباشند، آالم خدا عين خصوص موجود می در ایاد و مختلفید زیعقا
. داردر شرآت یا مدیبا نقش حاآم و را  ی فرق بزرگین نقشيچن.  آرده استیر خانه معرفَس
 ییساي آلی آه خود را فدای جانفشان نشان داد، بطوریح نقش سر خانه را توسط محبتي مسیسيع

  :دینمايح مین تشري را چنیسيآالم خدا مقام سر بودن ع.  آه خود مقام سر آن را داشتنمود
  

   1افسسيان 
  "،و همه چيز را زیر قدمهای او نهاد، ومقرر فرمود که او برای کليسا َسر همه چيز باشد:"22

  
جه هر چه يباشد، در نتيسا مي آلیعنیح به عنوان سر، بخاطر عروس خود ي مسیسياگر نقش ع

د ی او بایم هايتمام تصم. د بخاطر زن خود باشدیدهد، بايز به عنوان سر خانه انجام ميشوهر ن
ح و با اطالع از آالم يع به مسي آه شوهر مطینقش. ش باشدی زن خوی های سعادت و دلبستگیبرا

م ي، او را تصمیار اهدا شده به ويبا وجود آنكه اخت. گرددي باعث شعف زنش م،كنديخدا اجرا م
كند آه زن خود را ي را ملزم میو  نقش سر بودن، ،ده استی برگزی در امورات زندگیی نها�رنديگ

  .ز نموديسا را مقدم بر همه چيح آليهمان گونه آه مس. ز مقدم بدارديبر همه چ
  
  

  متیمال
ت الیمباشد، مي رفتار شوهر با زن خود می آه مربوط به چگونگیات مختلفی آ�شاخص برجست

ست، و ممكن است بخاطر باال بردن مقام زن در برابر يقًا چيل آن دقيدانم دلي من نمهر چند. است
 قدم گذارده اند، نظر به آنكه آفرشان شامل ظلم و  بودنمانداری باشد آه از آفر به ایچشمان مردان

مت ی است آه مالیريار چشمگيز مسلم است، و آن معيك چیاما .  باشدبودهنيز  رحمانه ی بیسنگدل
 موجود یونانی آه در زبان یفي ، دو نمونه از لغات لط7: 3در اول پطرس . ات داردین آی ادر

ن لغات آه یا.  آه شوهر نسبت به زن خود دارد بكار برده شده استیتي نشان دادن اهمیاست، برا
ز، ي محبت آمیق رهبریدهند آه طريترجمه شده اند، نشان م" با مالحظه و احترام "ی فارسبه

  .باشديش می زن خویت و برآت برای مزخواهان
 به او عزت و احترام یبقدر. و با ارزش" فیظر" است یم، مانند گلدانی آه با زن خود داریرفتار

 ، خداید روشن شده باشد آه در پادشاهیتا بحال با. میينماي با خودمان رفتار مییم آه گویگذاريم
 آه مربوط به ییهرچند، تا جا. ود ندارد حقوق مرد و زن، وجیت برابري جمعدی عقای براییجا
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، شوهر نقش ین زندگی در ایباشند و در مقابل خدا برابرند، وليباشد هم ارث مي می جاودانیزندگ
همچنان . روديست آه از زن انتظار مي نیزيم، با عالقه و با توجه را دارد، و آن چیمحافظ و مال
ت یمت و محبت او را هدای شوهرش با مالگذارد،يع شوهرش است و به او احترام ميآه زن مط

  .كنديم
 یی زناشوی است آه او را در زندگیراهنسبت به زن خود دارد  آه شوهر یزي محبت آمیرهبر
د آتاب مقدس را روزانه یق نمود تا عهد جدید تشویشوهران را با. ح خواهد نموديح به مسيشب

ق ین طریشتر آشنا بشوند و از ايش بیسايلح از آي مسیسيز عي محبت آمیند تا با رهبریمطالعه نما
 را آه در رابطه با یگریدو آتاب د. ز آشنا بگردندي خود نیی زناشویبا خواست خدا در زندگ

 مطالعات شما � ادامید واقع شوند را برايتوانند مفي میی و حل مسائل  زناشوییروابط زناشو
  :مینمايه ميتوص

  
  1 .How to Develop Deep Unity in the Marriage Relationshipنوشت �  Wayne Mack 
 2 .Family and Marital Problems – Homework Manual, vol. 2نوشت �  Wayne Mack  
  ) ترجمه نشده اندین آتاب به زبان فارسیتا به هنگام انتشار اکتاب ن دو یا(  

  
 
  
  
  
  فيتكل

  
ن آتاب یب خود را از آنچه در امطال. ديسی زن با شوهرش بنو� را در مورد رابطی جامع�رسال

ش و یسايح با آلي مسیسي ع�د آه رابطي برداشت آنیاتید، بلكه از آيعنوان شده برداشت نكن
  .دهندي او از آن را نشان میرهبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

٨٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ی               .  ، استثنا نميباشد    4: 2تيتوس  ) 1( ه معن ان اصلی ب ند   "لغت مصرف شده در زب ه باش ا عاطف  "ب

ا " (شوهردوست و فرزندوست باشند   "باید زنان جوان را تعليم بدهند تا " زنان سالخورده" .است  ب
 ).فهطعا
  
  
  
  

   مطالب�خالص
  

 بر طبق آالم خدا یی زناشویسا نقش زن و شوهر را در زندگيهمچنان آه مشاوران ازدواج آل
 عامل ،پشت پرده آه در ی مضریز خواهند آرد تا با افكار و رفتار هايكنند، آمك نيآشكار م

ن را يك از طرفی دنبال آن هر بهن يهمچن. ندبشود آگاه گردنيازدواح م از مسائل و مشكالت یاريبس
  . آموزش خواهند دادباشدي آه بر آالم خدا استوار میدی و رفتار جدفکردر 

ا شوهر خود را بهانه قرار داده، و از آنچه ی ضعف زن یمهم است آه مشاوران نگذراند طرف
ف خود نسبت به ید توجه به وظاین بايك از طرفیهر . دی او است ممانعت نما�فيوط به وظمرب
 در یاطاعت و فرمان بردار. كندي خود احساس می آه برایبكند، و نه بر آم و آثر یگرید

منظور از . ا شوهر خودیباشد و بعد به خاطر زن يح مي اول، خدمت به مس�ازدواج در درج
ن موضوع یا. ستي بخود ننفع بمنظور یختن عكس العمل دلخواهي برانگیاطاعت و فرمان بردار

  .سا باشديد در نظر مشاوران آلیبا
 آه در استفاده از آن یشوند، با مهارتين آتاب آشنا می ذآر شده در ای مشاوران با مسائل اساسیوقت
دهند يشان م خود را نی خاصیژگی آه با وی در خصوص مسائلخواهند توانستكنند، ينش آسب ميب

  .باشدينش مين بی مداوم ارفتنبكار گ محتاج ین مهارتيجاد چنیالبته ا. ندی استفاده نمااز آنها
 با موارد ید و وقتی به عنوان مرجع و مرور، دم دست خود بگذار ران آتابیكنم آه ايشنهاد ميپ

 از آن یترع ينش وسيد توانست به قسمت مربوط به آن رجوع آرده و بيد خواهیخاص روبرو شد
  .دیيافت نمایرا در

ت ی را عنایسا، شما را در خدمت خود در نام خود برآت فراوانيباشد آه شوهر پر از جالل آل
 من یدعا. دیي خود آمده آمك نمایی زناشویدانند چه بر سر زندگي آه نمید به آسانيد، تا بتوانیفرما
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 �د تا رابطيد، بلكه آمك آنیيشكار نماق آالم خدا آین است آه نه فقط راه حل مشكالت را از طریا
ح با ي مس� از رابطی نشانه ایآنوقت آنها به راست. ك تر بگرددیگر نزدیكدیشان با خداوند و یا
  .دیش خواهند گردیسايآل
  
  


