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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست.  “ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”کتابب  هھھھشتمجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل بيیست وو 
شد وو اانتشارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ اايین کتابب کالً شامل چهھل فصل می با

ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن  فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب اازز

بهھ ددست آآوورردد. عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

ناميیدهه شدهه ااست. “مشاوورر”نيیز   
شاهھھھرخخ صفویی  
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هھھھشتمبيیست وو فصل   
)١۱(تجزيیهھ وو تحليیل تکاليیف خانگی  

 
دداارردد: یی ررااددامزاايیایی ززيی انگیليیف خاتکبايید ددااددهه شودد. اايین  تکليیف خانگیهھھھر هھھھفتهھ   

. فرااهھھھم می ساززند ٬،ب ددااددهه می شوند ززميینهھ رراا براایی اانتضارر اايیجادد تغيیيیرتکاليیفی کهھ بطورر مرت )١۱(
می رراا خانگی کهھ مربوطط بهھ آآنچهھ مورردد بحث قراارر گرفتهھ تکليیف مشاوورر  ٬،جلسهھ اانتهھاییددرر ووقتی 
دداارردد. معموالً اازز جلسهھٴٔ ااوولل رراا نن نشانن می ددهھھھد کهھ اانتظارر بيیشتریی اازز تنهھا حرفف ززددنا اايین کارر ددهھھھد٬، 

ً  تکليیف خانگی ً اانتظارر تغيیيیر رراا می ددااشت وو غالبا ددرر آآنن رراا بايید ددااددهه شودد. عيیسی مسيیح نيیز دداائما
اازز ممکن ااست  چيیزیی٬، تغيیيیر اازز هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل کم ااستهھھھر چند اامکانن  .)٢۲(هھھھمانن برخورردد ااوولل
ً ددرر آآغازز جلساتت مشاووررههيیشدهه باشد. نت هھھھمانن آآغازز عوضض ددوو مورردد مهھم رراا اايین بايید با متقاضی  جتا
عتاً اانجامم کارریی ااست کهھ مطابق با کالمم خداا می يیلل٬، نتيیجهھٴٔ هھھھر جلسهھ مشاووررهه ططبددرر ميیانن گذااشت: ااوو
ظارر می رروودد کوشش خودد رراا ددرر ااجراایی کالمم خداا خوااهھھھد کردد.تباشد٬، وو ددوومم٬، اازز ااوو اان  

ااشتباهه اتت مشاووررهه بساززيید. چنيین ززميینهھ اایی رراا براایی جلسضروورریی ااست کهھ اازز هھھھمانن اابتداایی کارر٬، 
بهھتر ااست پس اازز گذشت چند اايین ااست کهھ فکر می کنند بزررگی رراا کهھ بسيیارریی مرتکب می شوند 

متقاضی رراا رروویی بهھ اانجامم کارر نمودد. مشاوورراانن بايید اايین رراا ددررکک کنند کهھ االگویی جلساتت آآيیندهه جلسهھ 
  تغيیيیر دداادد.ددرر جلسهھٴٔ ااوولل ساختهھ می شودد٬، وو آآنن رراا بهھ ساددگی نمی تواانن 

ددرر مقايیسهھ با وو برتریی کهھ مشآووررههٴٔ مسيیحی  ووررههٴٔ ددنيیویی ووجودد ددااررددنمودداارر ززيیر مسئلهھ اایی کهھ ددرر مشا
دداارردد رراا نشانن می ددهھھھد. آآنن   

 
ااتت بزررگگرتکاليیف کوچک / تغيیيی  

 
سرعت حل مسائل رراا  ند٬، متقاضيیانن باووقتی تکاليیف کوچک وو آآسانی ددرر جلساتت ااووليیهھ ددااددهه می شو

می شودد.  اافزووددههووررهه هھ٬، ااميید اازز هھھھمانن ااوواايیل بهھ کارر مشارر نتيیجاازز ططريیق کالمم خداا می آآموززند. دد  
 

شماررههٴٔ جلساتت        
 

 ١۱ ٢۲ ٣۳ ۴ ۵ ۶ ٧۷ ٨۸ ٩۹  
عع حح  مشاووررهه        عع حح  عع حح  عع حح  عع حح  عع حح  عع حح  حح عع  حح عع    
مسيیحی           

ددکهھ ددرر آآنن حرفف بهھ عمل منجر می شوشاووررهه اایی مططريیق عاددتت بهھ   
 
 

   ١۱ ٢۲ ٣۳ ۴ ۵ ۶ ٧۷ ٨۸ ٩۹  
اییمشاووررهه هھھھ   حح  حح حح حح حح حح حح   حح عع  حح عع   

دديیگر        
یی رراا ندااررددااحتيیاجج بهھ اانجامم کاررعاددتت بهھ مشاووررهه اایی کهھ      

 
االگوهھھھائی کهھ بهھ آآنن هھھھا عاددتت شدهه  

(حرفف = حح ٬، عمل = عع)            
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حل مسائل مشکل بکارر  ند برااییمی تواان ٬،کهھ اازز ططريیق حل مسائل ساددهه آآموختهھ می شوندااصولی 
د. نبرددهه شو  
بهھ حل مسائل بزررگگ ددااررند٬، فرااموشش می کنند کهھ ممکن عجلهھ اایی کهھ بخاططر ی مشاوورراانن ددرر موااقع

. ددرر نتيیجهھ با ددرر ک هھھھفتهھ الززمم باشدااست براایی بدست آآووررددنن ااططالعاتت الززمم ممکن ااست بيیش اازز يی
.)٣۳(ددست ددااشتن ااططالعاتت بی کفايیت٬، مشاووررهه رراا بهھ مخاططرهه می ااندااززند  

متقاضی ممکن ااست آآماددههٴٔ (اامکانن وو شخص آآمد٬،  ٬، حتی ووقتی ااططالعاتت الززمم بدستعالووهه بر
ددرر متقاضيیانن رراا بهھ کارر کشيید٬، وو بايید  ٬،ررااهه حل موضوعع نباشد. با اايین حاللجانب مشتاقق) اادداامهھ بهھ 

نهھ تنهھا موفقيیت بهھ آآسانی بدست بهھ اايین شکل نتيیجهھ بهھتر ااست با مسائل کوچک وو ساددهه شرووعع کردد. 
بهھتر ت هھھھا قدررتت بدست می آآوورردد تا فقيیضی اازز اايین مو(ااميید رراا اايیجادد می کند)٬، بلکهھ متقا می آآيید
خوااست ی کهھ بوسيیلهھٴٔ اانجامم وو نشاططبهھ بخاططر موفقيیت  ااوو .)۴(بهھ مسائل  بزررگتر ررسيیدگی کندبتوااند 

رروویی خوااهھھھد آآوورردد. اامکانن آآنکهھ ترسس کمتر وو ااعتمادد وو ااططميینانن بدست آآمدهه٬، بهھ مسائل بزررگتر خداا 
.)۵(ززيیادد خوهھھھد بوددنيیز بيیشتر ددااشتهھ باشد   

ووقتی  .گی رراا ددااشتهھ باشندتغيیيیرااتت کوچک می تواانند ااثرااتت بزررکهھ بايید توجهھ ددااشت اايین٬، عالووهه بر 
ممکن ااست ٬، بلکهھ موفقيیت هھھھایی کوچک بدست می آآيیند٬، نهھ تنهھا مسيیر گردداابب گناهه بر عکس می شودد

  ددرر ااوو اايیجادد گردددد.يیک يیا ددوو تغيیيیر ااساسی نيیز 
يیش نسبت بهھ تغيیيیر اازز ی ووررززدد وو ااميیدشش رراا اازز قسم هھھھاووقتی بهھ عنواانن مثالل٬، ززنی بهھ شوهھھھرشش شک م

ً هھھھر تغيیيیریی خوشايیند خوااهھھھد بودد. ددست ددااددهه٬، تق ااما ووقتی شلوااررشش رراا ددرر کمد می گذاارردد٬، ددنداانن ريیبا
برددااشت اايین گونهھ تمامم هھھھايیش رراا می شويید وو بهھ حسابب وو کتابب هھھھایی مالی ررسيیدگی می کند 

چاررههٴٔ بزررگی مانند هھا مسئلهھٴٔ کوچکی حل شدهه٬، بلکهھ . بهھ عباررتت دديیگر٬، نهھ تنمتقاضيیانن تغيیيیر می کند
شوهھھھر بدست آآمدهه. موفقيیت حاصل اازز حل مسئلهھٴٔ کوچکی می توااند ررااهه کامالً  ااززززنن  برددااشتتغيیيیر 

ررووحيیهھٴٔ متقاضی وو ااططراافيیانن مختلفی رراا بوجودد آآووررددهه باشد. وو نهھ تنهھا حل مسائل کوچک ممکن ااست 
کن ااست نقطهھٴٔ عطف هھھھمکارریی ززنن وو شوهھھھر٬، فرززنداانن وو د٬، بلکهھ عالووهه بر آآنن٬، ممااوو رراا تغيیيیر ددهھھھ

یی بهھ حل اايیجادد شدهه باشد تا بتواانن رروو قبالً بايید هھھھا وواالديین تشکيیل بدهھھھد. معموالَ اايین گونهھ هھھھمکارریی 
مسائل بزررگتر آآوورردد. يیک چيیز مسلم ااست٬، ااگر ررووحيیهھ وو هھھھمکارریی مثبت باشند٬، صرفف نظر اازز 

د بودد.خوبب خوااهھھھ هھهھھھميیشآآنن آآنکهھ تأثيیر ووااررددهه بزررگگ يیا کوچک ااست٬،   
 
 
 

چند ررشتهھ اایی اایی ددرر مقابلررشتهھ  تکمسائل   
 

ههٴٔ چند ررشتهھ اایی پيیچيیدکارر کرددنن با مسائل اازز ر آآسانن تهھھھستند يیک ررشتهھ اایی  ی کهھسائلکارر کرددنن با م
اابعادد مسائل تنهھا مسئلهھ اایی ااست کهھ بتواانن شرووعع کردد٬، چونن نيیز مسئلهھٴٔ يیک ررشتهھ اایی ااست. معموالً 

تر ااست کهھ کارر د. چونن مسئلهھٴٔ يیک ررشتهھ اایی براایی متقاضی ساددهه نمی باشپيیچيیدهه  هھھھنوزز ددرر ددست ن
موفقيیت ااووليیهھ رراا اامکانن پذيیر  توااند براایی متقاضی ساددگی نسبی خودد میاايین  الززمم رراا اانجامم ددهھھھد٬،

مسائل براایی اايیجادد تشويیق وو ااميید حيیاتی ااست. چونن موفقيیت دد٬، وو بطورریی کهھ قبالً ااشاررهه کردديیم سازز
آآنن رراا می ددهھھھند کهھ متقاضی ررووند کارر حل  اامکانن می باشند٬،زز پيیچيیدهه هھھھا ساددهه تر ااتک ررشتهھ اایی 

نن مربوطط می شودد رراا يیت٬، وو غيیرهه) وو ااساسس آآيیاتی کهھ بهھ آآمسئلهھ رراا بهھتر ببيیند ( مثالً فراارر اازز مسئول
براایی حل مسائل بزررگتر رراا نيیز خوااهھھھد اامکانن ااستفاددهه  آآيیاتت کالمم خداا عملدديیدنن ططريیق  ددررکک کند.

نهھ تنهھا ااميید براایی اامکانن دد٬، هھھھمسرشش سر مسائل می شوکارر  شاهھھھد متقاضی قتیووسراانجامم٬، . وو دداادد
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حل چنيین . پرووررشش می يیابد مشغولل چنيین کارریی ااستااضح آآنکهھ نشانهھٴٔ ووبخاططر ٬، بلکهھ حل مسائل
غيیرهه) آآنقدرر آآسانن هھھھستند کهھ نيیازز چنداانی بهھ تمرکز اافکارر وو مسائلی (لباسس هھھھا رراا ددرر کمد گذااشتن٬، 

تمرکز بر خودد مسئلهھ خصوصص ااست کهھ اامکانن می ددهھھھند متقاضی ص وو بشخندااررند. اابعاددشانن م
. تغيیيیرااتت کوچکی ددرر بکندبلکهھ بر رروواابط ميیانشانن وو ططرقق حل مسائل اازز ططريیق کالمم خداا  ٬،نکند

شکی  ٬،د. ددرر نتيیجهھنبوجودد آآووررمتقاضی د تغيیيیرااتت بزررگی ددرر نگرشش نمی تواانبوجودد می آآيیند مسيیر 
. )۶(کند شرووععاامکانن دداارردد اازز مسائل تک ررشتهھ اایی  نيیست کهھ مشاوورر بايید تا جائی کهھ  

بر رروویی کاغذ نوشتهھ شدهه باشند٬، کارریی . ووقتی تکاليیف تکاليیف اانتظارر هھھھا رراا مشخص می کنند )٢۲(
هھھھمچنيین بايید بهھ خاططر باشد يیا گيیج شودد.  ااشتباههکهھ متقاضی بايید اانجامم ددهھھھد اامکانن کمی دداارردد تعبيیرشش 

نکاتی ااگر تکليیف شفاهھھھاً گفتهھ شودد ٬، می باشند. ددرر نتيیجهھٴٔ  خوشش ااحساستيیانن ددستمتقاضااکثر سپردد کهھ 
می کنند. ممکن ااست  حفظنادديیدهه می گيیرند يیا فرااموشش می کنند وو يیا آآنچهھ می خوااهھھھند بشنوند رراا رراا 

هه ميیانن مشاجرشند. تکاليیف نوشتهھ شدهه اددااشتهھ بنيیز تمايیل ( يیا نيیازز) بهھ برددااشت ناددررستی اازز تکاليیف 
د ااقل می ررساند. هھھھمچنيین تکاليیف نوشتهھ شدهه مشاوورر رراا مجبورر می کند مشاوورر وو متقاضی رراا بهھ ح

توسعهھ می بخشد. ددرر تکاليیف نوشتهھ شدهه کمک مشاوورر رراا . تکليیف رراا ووااقعی٬، ساددهه٬، وو ووااضح بنويیسد
. ددرر رر هھھھائی کهھ بايید اانجامم شوند رراا بعهھدهه می گيیردداازز کا ییددااددهه شدهه نقش يیاددآآووررتکليیف  ٬،ططولل هھھھفتهھ

بعهھدهه می گيیردد.ططولل هھھھفتهھ مشاوورر رراا ددرر بسيیارریی اازز ااووقاتت نقش   
نوشهھ شدهه تکليیف . تکاليیف بهھ مشاوورر اامکانن می ددهھھھند مشاووررههٴٔ بيیشتر وو سريیعتریی رراا اانجامم ددهھھھد )٣۳(

کارر ددرر ند. کارر مشاووررهه تنهھا محدوودد بهھ جلساتت نمی باشد. ددرر حقيیقت سريیعتر می کمشاووررهه رراا کارر 
ً . )٧۷(تمامم هھھھفتهھ اانجامم می گيیردد ددرر ميیانن جلساتت فرووکش نمی کند. ددرر حقيیقت مشاووررهه کارر نتيیجتا

ددرر ميیانن جلساتت صوررتت می گيیردد. وو تر کارر توسط متقاضی تکاليیف خانگی نشانن می ددهھھھند کهھ بيیش
ددرر رراابطهھ با شغل٬، هھھھمسايیگانن٬، خويیشاوونداانن٬، وو غيیرهه٬، ددرر خودد جلساتت صوررتت نمی الززمم تغيیيیر 
می کنند.اايیجادد ااست کهھ تکاليیف شودد٬، وو اايین تمرکزیی ن کارر بايید خاررجج اازز جلساتت اانجامم گيیردد. اايی  

 
 
 

       
ااررززشش   

مشاووررهه  
 
 
 

جلساتت = جج  
 

تکيیهھ بر خودد جلساتت می کنند رراا نشانن می  (مشاووررهه هھھھایی ددنيیویی)کهھ  مشاووررهه هھھھائی ٬،نمودداارر باال
کل ااررززشش فرووکش می کند. ددرر ززمانن ميیانن جلساتت مشاووررهه ااررززشش ددرر اايین گونهھ مشاووررااتت٬،  .ددهھھھد

) ١۱( مشاووررااتتتنهھا ددرر ززمانی ااست کهھ جلساتت صوررتت می گيیرند. اايین گونهھ  تتاايین گونهھ مشاوورراا
) متقاضيیانن ٣۳اانجامم نمی ررسانند٬، وو ( ) کارریی رراا سريیع٬٢۲، (خودد کاررشناسس می گذااررند ااهھھھميیت رراا بر

) می کنند.“مشاوورر”رراا متکی بر کاررشناسس (  
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ااررززشش  
مشاووررهه   

 
 

جلساتت = جج  
 

مشاهھھھدهه می ميیانن جلساتت  ززماننااررززشش کارر مشاووررهه رراا ددرر ودداارر قبلی٬، ن نمودداارر بر خالفف نمددرر اايی
کنيیم. اايین ووقتی ااست کهھ متقاضی خاررجج اازز جلسهھ مشغولل اانجامم تکاليیف خانگی ااست. ددرر مشاووررههٴٔ 

نهھ با کاررشناسس (يیا مشاوورر)٬،  ااستااهھھھميیت حائز ) رراابطهھٴٔ متقاضی با خداا وو هھھھمسايیهھ ااشش ١۱مسيیحی (
می باشد نهھ آآنچهھ ددرر جلساتت مورردد بحث قراارر  نجامم گرفتن ااستددرر حالل اا) تمرکز بر ززندگی کهھ ٢۲(

 (تکاليیف) ددرر جلسهھٴٔ بعدبرآآوورردد هھھھر کارریی ) کارر بهھ سرعت اانجامم می شودد چونن ٣۳می گيیردد٬، (
ااررززيیابی می شودد.  

اانتظارر  متقاضيیانناازز  ٬،اازز هھھھمانن آآغازز .بهھ مشاوورر بشوند )٨۸(گذااررند متقاضی وواابستهھ تکاليیف نمی )۴(
با تکيیهھ بر قدررتت ررووحح االقدسس اانجامم ددهھھھند. مشاوورر کارر رراا رراا آآنن هھھھا می خوااهھھھد می رروودد آآنچهھ خداا اازز 

می کند. ااما  هھھھداايیتآآنن هھھھا ااست؛ ااوو چوپانی ااست کهھ گوسفنداانن رراا مربی  براایی آآنهھا اانجامم نمی ددهھھھد. ااوو
اضيیانن نجاتشانن رراا با تکيیهھ بر ررووحح آآنن هھھھا هھھھستند کهھ کارر رراا اانجامم می ررسانند. ااوو ااصراارر دداارردد متق

مر برسانند.بهھ س خداا  
 

٢۲فيیليیپيیانن   
اايید٬، نهھ  گونهھ کهھ هھھھميیشهھ مطيیع بوددهه  پس اایی عزيیزاانن٬، هھھھمانن: ١۱٢۲ تنهھا ددرر حضورر من٬، بلکهھ ااکنونن  

آآوورريید؛ عمل بهھبسی بيیشتر حتی ددرر غيیابم٬، نجاتت خودد رراا ترسانن وو لرززاانن   
(خط کشی اازز من ااست)  

 
می رروودد کهھ ددرر ططولل هھھھفتهھ فرقی نداارردد مشاوورر تا چهھ ااندااززهه ررهھھھبریی کند٬، ووقتی اانتظارر اازز متقاضی 

تمرکز رراا بر جائی می گذاارردد کهھ  تکليیف خانگی. )٩۹(کارر رراا بجایی آآوورردد٬، وواابستگی اايیجادد نمی شودد
معلوماتت ”بايید باشد ـ بر مسئوليیتی کهھ متقاضی بهھ خداا وو هھھھمسايیهھٴٔ خودد دداارردد. اايین بر عکس شيیوههٴٔ 

.)١۱٠۰(می باشد فروويید “تخصصی  
. درراا بسنجنددررجهھٴٔ پيیشرفت مکانن آآنن رراا می ددهھھھد کهھ تکاليیف خانگی بهھ مشاوورر وو متقاضی اا )۵(

دهه ااند٬، ميیتواانن بهھ گذشتهھ نگاهه کردد وو دديید اازز کجا حداافف بطورر ووااضح رروویی کاغذ نوشتهھ شززمانی کهھ اا
شرووعع کرددهه وو بهھ کجا دداارردد می رروودد. بعضی اازز متقاضيیانن خودد رراا عاددتت می ددهھھھند تکاليیف گذشتهھ رراا 

ً مشوقق وو ااميید رر اازز جانب اا ززمانی کهھ پيیشرفتی حاصل شدهه می ددهھھھند٬، وو مروورر کنند. تکاليیف نتيیجتا
دديیگر ممکن ااست ددرر صوررتت فقداانن پيیشرفت٬، آآنن رراا شامل ددررجهھٴٔ ااهھھھميیت بيیشتر کنند.   

شخص رراا گولل نيیز بزند. بعضی مشاوورراانن ددررجهھٴٔ پيیشرفت رراا ددرر پيیشرفت می توااند  ااندااززهه گرفتن
سيیارر کم ااست. نهھايیتا٬ً، مشاوورراانن بايید مقايیسهھ با متقاضيیانن دديیگر بدست می آآووررند. ااعتبارر اايین کارر ب

ی رراا حاصل ی پيیشرفتمطالباتت کالمم خداا بسنجند. با اايین حالل٬، ووقتی يیک متقاض پيیشرفت رراا بر ططبق
ددرر ااست٬، ددرر صوررتی کهھ  ر٬، ممکن ااست بنظر برسد کهھ پيیشرفت ااوو بيیشتر اازز متقاضی دديیگمی کند
توجهھ کنيید. کداامم متقاضی بنظر می . بعنواانن مثالل٬، بهھ نمودداارر ززيیر پيیشرفت خوبی رراا نکرددههحقيیقت 
؟٬٣۳، يیا ٬٢۲، ١۱باال تريین پيیشرفت رراا دداارردد می کند٬، متقاضی شماررههٴٔ آآيید کهھ   
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پيیشرفت ززندگی بر ااساسس معيیارر کالمم خداا  
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ووقتی نگاهه بهھ پيیشرفت شش ماهه گذشتهھ  ااست. ااما باالتريین پيیشرفت رراا کرددهه ١۱شايید فکر کنيید شماررههٴٔ 
اارر فوقق٬، پيیشرفت ددرر يیک . ددرر نموددتت پيیشرفتشانن رراا بايید تغيیيیر بدهھھھيیدقضاوومتقاضيیانن بکنيید٬، اايین 

نشانن  )تهھبطورر مثالل شش ماهه گذش(٬، بلکهھ آآنن رراا ددرر شکل جريیانن پيیشرفت نشدهه سنجيیدههلحظهھ ززمانن 
.)١۱١۱(ددااددهه ااست  

 
پيیشرفت ززندگی بر ااساسس شش ماهه گذشتهھ  

 
% 100  
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٬، ١۱یی بدست آآووررددهه. شماررههٴٔ بيیشتريین قدمم هھھھا رراا ددرر جريیانن پاکسازز ٣۳ددرر اايین نمودداارر ميیبيینيیم کهھ شماررههٴٔ 
با ووجودد آآنکهھ ددرر بعضی مواارردد ددرر ددررجهھٴٔ باالتریی می باشد٬، ددرر مواارردد دديیگر عقب اافتاددهه ااست. ااوو 

مسيیحی شدهه٬،  ٣۳نيیز٬، ددرر جایی خودد باقی ماندهه. ااما شماررههٴٔ  ٢۲مسيیر غلطی رراا ددنبالل کرددهه. شماررههٴٔ يیقيیناً 
ً اايین نمودداارر کمبودد هھھھائی رراا ددرر ررشد ززيیاددیی کرددهه٬، وو کماکانن ددرر جهھت صحيیح پيیش می رروودد. يیقيین ا

رردد پيیشرفت تواانن ددرر مو نمینشانن ددااددنن جريیانن پاکساززیی دداارردد٬، ااما من يیک مورردد رراا بايید ررووشن کنم: 
. بايید دداانست اازز کجا سنجيید ٬، آآنن ررااکجا ااست يیک نقطهھ ززماننکهھ شخص ددرر پاکساززیی با نگاهه بهھ آآن

آآمدهه وو ددرر چهھ سمتی حرکت می کند.  

١۱ 
    ٢۲       
٣۳ 

١۱ 
    ٢۲       
٣۳ 
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زئی اازز معيیارر پيیشرفت می باشند٬، مورردد هھھھایی دديیگریی رراا می تواانن بهھ آآنن ج ٬،اازز آآنن جائی کهھ تکاليیف
نشانهھ هھھھایی ظظاهھھھریی (مانند شادداابب٬، با ااميید٬، ااضافهھ کردد تا برددااشت بدست آآمدهه رراا مستحکم نمايید. 

پيیشرفت مثبت يیا منفی اازز ٬، يیا بر عکس اايین هھھھا) نشانهھٴٔ قویی )١۱٢۲(شوقق وو ذذووقق٬، ظظاهھھھر بهھترمطمعن٬، 
نيیز می تواانند “ خوبب٬، هھھھفتهھٴٔ پيیش چطورر گذشت؟”تت ساددهه اایی چونن: ند. جواابب بهھ سؤااالمی باش

سوددمند باشند وو بايید ااستفاددهه شوند. ااما با اايین حالل٬، جواابب بهھ هھھھمهھٴٔ اايین گونهھ سؤااالتت رراا بايید با ددقت 
ااررززيیابی کردد. ااگر ززنن خانهھ دداارریی بطورر مثالل٬، هھھھنوزز شک نسبت بهھ ااعالمم هھھھمکارریی شوهھھھرشش ددرر 

٬، ااگر بقدرر ٬، ممکن ااست کوشش ااوو رراا کم بشمارردد. ددرر هھھھر پيیشبرددییززندگی ززناشوئی ددااررددباززساززیی 
بلهھ تو هھھھر شب سر موقع بهھ خانهھ ”دد٬، می تواانن ااشکاالتت ززيیاددیی رراا يیافت (ددرکافی پژووحش گ

تذکر پيیشرفت رراا ااهھھھميیت بايید  ووقتیمشاوورر ددرر چنيین “). سطل آآشغالل چهھ شد؟تکليیف گشتی٬، ااما بر
ی کهھ ددرر تمرکز پيیشرفتمرراا  ننشما بايید توجهھتاندهھھھد ( هھھھا ررااشمرددنن  بی ااررززششبدهھھھد وو ااجاززههٴٔ چنيین 

.)١۱٣۳(“)آآنن رراا با ررفتارریی کهھ هھھھنوزز برررسی نکرددهه اايیم بی ااررززشش کنيیدبکنيید نهھ شدهه خداا  ررااهه  
نن رراا ددااررند يیا می پيیشرفت اازز جانب کسانی کهھ آآررززوویی آآ االبتهھ نبايید فرااموشش کردد کهھ اامکانن ااعالمم

وورریی بنظرشش می آآيید ا. هھھھر ووقت مشيیز ووجودد ددااررددن دززووددتر اازز موعد مشاووررهه رراا ترکک کنن خوااهھھھند
رددااززدد. صحبت هھھھایی مشاوورر با متقاضی پبروو ااست٬، الززمم ااست سريیعاً بهھ آآنن بعيیتی ررووکهھ با چنيین موق

د:نممکن ااست اايین گونهھ باش  
“ خوبب٬، هھھھفتهھٴٔ پيیش چطورر گذشت؟” مشاوورر :   

“.بودد خوبیخوبب٬، اايین هھھھفتهھٴٔ ”متقاضی :   
يید؛ ررااستش اايین مراا متعجب می کند چونن فکر می کرددمم هھھھفتهھٴٔ مشاوورر : ااميیدووااررمم صحيیح گفتهھ باش

“)١۱۴(مشکلی رراا سپریی کرددهه باشيید. بگوئيید بهھ چهھ ددليیل هھھھفتهھٴٔ خوبی بودد  
“هھھھفتهھٴٔ گذشتهھ ددعواائی با هھھھم ندااشتيیم”متقاضی :   
ررااجع بهھ آآنن  اانکهھخوبب٬، وولی آآيیا بحراانی اايیجادد شد؟ مسئلهھ اایی رراا با هھھھم حل کردديید بدوونن ”متقاضی : 
“عواا بکنيید؟با هھھھم دد  

بخاططر کارریی کهھ ددااشتم اازز خانهھ بيیروونن نهھ٬، هھھھفتهھٴٔ آآرراامی بودد. ددرر حقيیقت من پنج ررووزز ”متقاضی : 
“بوددمم  

بوددند. ااما نهھ چونن پيیشرفت کرددهه بوددند.  گذشتهھمتقاضيیانن هھھھر ددوو ررااست می گفتند. هھھھفتهھٴٔ آآرراامی رراا 
مشاوورر ) ددوورریی کرددهه بوددند. )١۱۵(هھھھيیچ نشآنهھ اایی اازز آآنن نيیست. آآنن هھھھا تنهھا اازز برخورردد با هھھھم (عمدااً يیا نهھ

اايیجادد نشد وو ددرر هھھھفتهھٴٔ گذشتهھ ست ااست کهھ برخوررددیی رروضيیح خوااهھھھد دداادد کهھ ددهھھھوشش اايین مورردد رراا تبا
حاصل شدهه ااست. هھھھيیچ اامکانی براایی اايیجادد  پيیشرفتینبايید فکر کنند کهھ ااما ٬، بايید هھھھم اايینطورر باشد

شما  هھت االهھايیش هھھھفتهھٴٔ آآسانی رراا بخداا ددرر مشيیّ ”برخورردد ووجودد ندااشتهھ بودد. وو سپس می توااند بگويید٬، 
دداادد؛ شايید ووقت ااسترااحتی رراا بشما دداادد تا ددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه موقعيیت هھھھایی مشکلتریی رراا بدست بگيیريید. 

“.شديید٬، ..... حالل٬، ااگر موااجهھ با مسئلهھٴٔ . . . .   
بهھ مسائلی کهھ متقاضی با آآنن هھھھا ررووبروو می شودد مکانن رراا بهھ مشاوورر می ددهھھھند کهھ ااتکاليیف اايین  )۶(
بهھ ططرقق مختلفی براایی بدست می تواانن تکاليیف خانگی اازز بطورریی کهھ قبالً دديیديیم٬، . يیدگی کندررس

ودد شراايیط ااوو خااووررددنن ااططالعاتت ااستفاددهه کردد. چونن مشاوورر خودد تکاليیف رراا ططرحح وو ااررجاعع می کند٬، 
چونن ااوو خودد ااحداافف ررووحانی رراا مشخص کرددهه٬، قاضی مستقر می نمايید. اانجامم کارر هھھھا رراا براایی مت

قيیقاً ااوو می توااند ددرراا مشخص کرددهه٬،  محدووددههٴٔ اانجامم کارروو کتابب مقدسس رراا تعيیيین کرددهه٬،  ررااهه حل هھھھایی
چهھ ززمانی پيیشرفت هھھھا حاصل شدهه  وو٬، اازز کجا سرچشمهھ گرفتهھ ااند٬، بفهھمد مسائل اايیجادد شدهه کداامند

رراا بطورر صحيیح اانجامم نمی ددهھھھد٬، مشاوورر بخوبی می  خوددووقتی متقاضی کارر هھھھایی محولل شدهه بهھ  ااند.
مسئلهھ ااوو کجاست. بهھ عباررتت دديیگر٬، برددااشت االگو هھھھایی ززندگی متقاضی تنهھا  يیافت کندددررتوااند 

بلکهھ هھھھر چهھ گفتهھ اازز ططريیق تکاليیف می توااند ثابت شودد.می گويید نيیست٬، خودد متکی بهھ آآنچهھ   
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ووقتی مشاوورر خودد ااووضاعع رراا بنا ساختهھ٬، نهھ تنهھا ااططالعاتت ززيیاددیی رراا اازز ططريیق تکاليیف می توااند 
ططميینانن بيیشتریی اازز تجزيیهھ وو تحليیل مسائل متقاضی بدست آآوورردد. بدست آآوورردد٬، بلکهھ اا  

ددیی سپریی شدهه٬، ااما پيیشرفت ووااقعی بخاططر نا هھھھمکارریی يیکی اازز ططرفيین ابعنواانن مثالل٬، ااگر جلساتت ززيی
اايین مسئلهھ اازز  اانکهھ. حالل ااگر برددااشت مانع شدهه٬، شکی نخوااهھھھد بودد کهھ اايین مسئلهھ کماکانن اادداامهھ دداارردد

تهھ ممکن ااست مشکوکک بنظر می ررسيید ااگر تنهھا متکی بهھ برددااشت ووجج ووجودد ددااشقديیم ددرر ميیانن ذذ
ظر می ررسيید. ااما جواابب بهھ سؤااالتت نمشکوکک ب ودد. آآنکهھ مسئلهھ کماکانن ووجودد ددااررددمتقاضيیانن ب

تکاليیف اايین شک هھھھا رراا اازز ميیانن می بردد.  
کردد.ووررقهھٴٔ مسئلهھ/ررااهه حل) رراا نيیز می تونن براایی شناخت االگو هھھھایی فعلی ززندگی ااستفاددهه برگهھٴٔ فوقق (  

 
 
 
 

ووررقهھٴٔ (مسئلهھ / ررااهه حل)  
ـ نامم متقاضيیانن  

 چهھ ااتفاقی اافتادد من چهھ کرددمم چهھ بايید می کرددمم حالل چهھ کارر بايید بکنم
 (شرحح مسئلهھ) (شرحح ددهھھھيید) (آآيیاتت مربوطط) (قدمم هھھھایی الززمم)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
اايین ووررقهھ رراا ددرر قسمت ضميیمهھ هھھھا می تواانيید پيیداا کنيید  
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ااست کهھ ررااجع بهھ آآنن ددرر فصل “ اافشایی االگو هھھھایی ززندگی”برگهھٴٔ دديیگریی کهھ می تواانن ااستفاددهه کردد 
بهھ متقاضی دداادد تا  تکليیف خانگیپنجم صحبت شدهه ااست. هھھھر ددوو اايین برگهھ هھھھا رراا می تواانن بعنواانن 

رراا ددااررند فهھرست وو برنامهھ هھھھا ززيیاددیی رراا کهھ خت. ددرر ضمن ااررززشش شنابتواانن االگوهھھھایی گناهه آآلودد رراا 
تنهھا تعدااددیی اازز آآنچهھ تا بحالل ددرر مشاووررههٴٔ  ٬،اايین ررااهه هھھھایی مختلف ططرحح تکاليیف .)١۱۶(فرااموشش نکنيید

مسيیحی ااستفاددهه شدهه ااند می باشند.  
 
 

کمکی ااست براایی مشاوورر تکليیف خانگی  
 

ددهھھھد مشاووررههٴٔ خودد رراا شامل اانضباتت وو می  تکليیف خانگیقاضی آآخر هھھھر جلسهھ بهھ متمشاوورریی کهھ 
کنترلل خودد قراارر می ددهھھھد. بيیش اازز هھھھر ااقداامم دديیگریی٬، ااوو رراا ددرر مسيیر نگاهه می دداارردد. ددرر نتيیجهھ اازز 

کاررشش  مشاوورر می ددهھھھد کهھيیک نظر تکاليیف براایی متقاضيیانن پر ااررززشش ااست چونن اايین اامکانن رراا بهھ 
٬، بايید کمک هھھھائی رراا کهھ اليیف گفتهھ شدههبحالل ررااجع بهھ تکدد آآنچهھ تا ورراا بهھ ددررستی اانجامم ررساند. با ووج

آآنن بهھ مشاوورر می ددهھھھد رراا بازز گو کردد.  
خودد نگاهه دداارردد ددرر مد نظر  بهھ مشاوورر کمک می کند تا هھھھدفف هھھھر جلسهھ رراا تکليیف خانگی ددااددننااووال٬ً، 
. بهھ اايین شکل )ددهھھھد تا مسئلهھٴٔ بخصوصی رراا حل کند بايید اانجامم کارر مطابق کالمم خداا رراا کهھ متقاضی(

کالمم خداا  لررااهه حلهھ صحبت کند٬، بلکهھ ررااجع بهھ نگاهه می دداارردد تا نهھ تنهھا ررااجع بهھ مسئ مشاوورر رراا آآگاهه
ً کمک می کند تا جلویی  تکليیف خانگینيیز صحبت کند.  کهھ  ٬،حرفف ززددنن ررااجع بهھ مسئلهھتنهھا نتيیجتا

رراا آآنن گونهھ ررااهھھھنمائی می کند تا مشاوورر  تکليیف خانگی. )١۱٧۷(می باشد جلوگيیریی کندکنندهه مخربب 
با کالمم خداا فکر کند؛ ااوو رراا بهھ جانب کالمم خداا هھھھداايیت می کند.  مطابق ٬،گو هھھھایی ززندگیررااجع بهھ اال

مجبورر می شودد بهھ  می کند. نتيیجتاً مشاوورررراا تکاليیف لزوومم فکر کرددنن ررااجع بهھ جنبهھٴٔ عملی کالمم خداا 
ر هھھھميیشهھ عملی هھھھستند؛ بهھ مؤثبا مسائل بطورر خاصص برخورردد نمايید. تکاليیف  ٬،جامعآآنکهھ بطورر جایی 
 جنبهھٴٔ خاصص هھتر قابل فهھم می گرددند کهھ مسائلد. عموميیت هھھھا ززمانی بگی ووااقعی مربوطط می شونززند

.مربوطط بهھ متقاضی رراا بعهھدهه می گيیرند  
خانگی ووسيیلهھٴٔ خوبی رراا براایی آآغازز هھھھر جلسهھ فرااهھھھم می ساززدد٬، وو باعث پيیوستگی تکليیف وو باالخرهه٬، 

طقی بهھ جلسهھٴٔ دديیگر رربط پيیداا می کند. جلسهھ بهھ تمامی وو منهھھھر جلساتت مشاووررهه می گردددد. ددرر نتيیجهھ٬، 
رراا بمن بدهھھھيید. متشکرمم. حالل ببيینيیم ررااجع  تکليیف خانگیخوااهھھھش می کنم ”متقاضی ووقتی می شنودد: 

٬، بهھ خوبی جريیانن کارر مشاووررهه رراا ددررکک می کند.)١۱٨۸(“بهھ ...... چهھ کردديید  
. اايین وااهھھھد بوددتکاليیف اايیجادد شدهه ددرر ددست مشاوورر خددرر ااتمامم جلساتت مشاووررهه٬، کاررنامهھ اایی اازز کل 

خوااهھھھد اازز آآنن نگهھداارریی کند تا شايید ررووززیی بد٬، وو مشاوورر اازز ااوو بايید بدست متقاضی نيیز برسکاررنامهھ 
ررجوعع بهھ آآنن الززمم گردددد.  

ررسيیدگی متقاضی بهھ مسائل آآيیندهه  چگونهھااست.  شکست هھھھایی آآيیندههيیکی اازز موضوعع هھھھایی مهھم مسئلهھٴٔ 
. تارريیخچهھٴٔ آآنچهھ آآموختهھ تهھ خوااهھھھد ددااشتآآموخ بستگی ززيیاددیی بهھ آآنچهھ ددرر ددووررههٴٔ مشاووررههخوااهھھھد کردد 

ددرر تکاليیف ثبت شدهه ااست. ددرر بعضی موااقع تنهھا چيیزیی کهھ الززمم خوااهھھھد ددااشت يیاددآآوورریی ااست کهھ اازز 
ططريیق اايین تکاليیف بدستش خوااهھھھد ررسيید. ددرر نتيیجهھ٬، تکاليیف خانگی عنثر عمدههٴٔ بر ططرفف کرددنن نيیازز 

بهھ مشاووررهه ااست.ددرر آآيیندهه متقاضی   
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ليیف خانگیقصورر ددرر اانجامم تکا  
 

جواابب بدهھھھد. اابتداا٬، می  ططريیقش رراا اانجامم ندااددهه٬، مشاوورر می توااند بهھ ددوو تکليیف خانگيیااگر متقاضی 
ااگر چنيین بوددهه٬،  “.اانجامم نشد بخاططر کمبودد اانگيیزهه بودد؟ تکليیف خانگی اانکهھآآيیا ددليیل ”توااند بپرسد٬، 

ميید رراا بهھ ااوو بدهھھھد. يیاددشش ررفت اااازز آآنوقت جلسهھ رراا می تواانن بر ااساسس آآنن آآغازز کردد. شايید مشاوورر 
ددليیل اانجامم ی موااقع٬، ووقتی کهھ بايید اابتداا اازز ميیانن بروودد. بعض ممکن ااست متقاضی صد معبریی رراا دديیدهه

رااحت می گويید کهھ ااهھھھميیتی براایی آآنن قائل نيیست اازز ااوو پرسيیدهه می شودد٬، ااوو بهھ صنرساندنن تکليیف 
ططريیق کالمم خداا وو رراا اازز ددرر نتيیجهھ مشاوورر بايید سعی کند اا چونن مطمئن نيیست فايیدهه اایی ددااشتهھ باشد.

معموالً اايین نيیازز بهھ نصيیحت وو تشويیق ززيیادد دداارردد وو ممکن ااست نيیازز بهھ د. تشويیق وو هھھھشداارر بدهھھھ
ااگر جشن عرووسی يیا ”اايین رراابطهھ بهھ متقاضی گفت٬،  ددااشتهھ باشد. مشاوورریی ددررسرززنش وو توبيیخ نيیز 

يیر اازز اايین ااست؟ اايین ميیهھمانی رراا الززمم بودد بروويید٬، بهھ ططريیقی خودد رراا بهھ آآنجا می ررسانديید٬، مگر غ
نوعع دديیگریی اازز تشويیق بطورریی کهھ قبالً صحبت  .)١۱٩۹(“کارر بهھ هھھھمانن قدرر ااحميیت دداارردد٬، وو حتی بيیشتر

تا موفقيیتی رراا ددرر اابتداا اازز ططريیق اانجامم کالمم خداا بدست کمک بهھ ااوو اازز آآنن شد اايین ااست کهھ مشاوورر 
د معبر بزررگی رراا بر می سردد آآوورردد. نشانن ددااددنن بهھ ااوو کهھ مسائل رراا ميیتواانن اازز ططريیق کالمم خداا حل ک

.)کهھ کالمم خداا قابل ااستفاددهه وو عملی نيیستدداارردد (نظريیهھٴٔ رراايیج بر آآن  
. رر الززمم ااست ددست اازز مشاووررهه بکشدمشاوو اانجامم نشدهه تکليیف خانگیااما ددرر بعضی موااقع ووقتی 

خوبب٬، پس قسمت ااوولل اايین جلسهھ رراا حذفف می کنم تا شما بهھ ااططاقق ”ممکن ااست الززمم بدااند بگويید٬، 
گردديید وو بهھ من نشانن بديید مم بدهھھھيید. بعد اازز نيیم ساعت بهھ جلسهھ بررراا اانجا تکليیف خانگیوويید وو دديیگر بر

جلسهھ بهھ اايین شکل٬، مشاوورر براایی متقاضی ررووشن می کند کهھ کارر هھھھایی با حذفف “. چهھ کارر کردديید
ی رراا تکليیف خانگمحولهھ بايید اانجامم بگيیرند تا جلساتت اادداامهھ پيیداا کنند. ااوو نشانن می ددهھھھد کهھ ووقتی 

د٬، جدااً اانتظارر اانجامم آآنن رراا دداارردد. بهھ اايین شکل٬، مشاوورر موفقيیت متقاضی رراا مطمعن می ساززدد٬، وو ميیدهھھھ
ددرر صوررتت عدمم موفقيیت٬، مسئوليیت رراا ددرر جائی می گذاارردد کهھ بايید باشد. ااوو نبايید بگذاارردد ررووحيیهھٴٔ 

ضعيیف ددرر جلساتت مشاووررهه ررخنهھ کند.  
 رر خصوصص اانجامم تکاليیف٬، ددوو يیا سهھرر ددعيیتی نيیز پيیش آآيید کهھ با ووجودد تشويیق وو هھھھشدااقممکن ااست مو

تا ززمانی هھھھفتهھ پی ددرر پی تکاليیف اانجامم نشوند. ددرر اايین صوررتت٬، مشاوورر بايید متقاضی رراا مرخص کند 
.)٢۲٠۰(ددکهھ ااوو آآماددههٴٔ هھھھمکارریی بگردد  

رراا اانجامم ندااددهه چونن نمی ددااند چطورر بايید اانجامم  تکليیف خانگیاازز ططرفف دديیگر٬، ممکن ااست متقاضی 
 ززيیادد بر آآوورردد کرددهه ااند. تکليیف خانگیددرر اانجامم رر اامکاناتت ااوو رراا بدهھھھد. ممکن ااست ااوو وو مشاوو

بحث ددرر . )٢۲١۱(ندااددهه ااستشرحح نوشتهھ يیا بقدرر کافی هھ رراا ووااضح ن تکليیف خانگیشايید مشاوورر هھھھمچنيین 
مسائل جديید رراا ززووددتر اازز هھھھر چيیز دديیگر مکشوفف می کند. نتيیجتا٬ً،  تکليیف خانگیمورردد اانجامم ندااددنن 

ش رراا اانجامم ندااددهه. بلکهھ حکيیمانهھ ااست کهھ اازز تکليیف خانگيیمتقاضی  آآنکهھمشاوورر نبايید ناااميید شودد اازز 
.ووضعی براایی سودد متقاضی ااستفاددهه کندچنيین   

قاضی براایی اانجامم دد٬، الززمم ااست کوششی کهھ متااکثر ااستفاددهه رراا اازز اايین ووااقعهھ بشوبراایی آآنکهھ حد 
ً چهھ باعث ددررماندگی ااوو شدهه.  کنيید تا بتواانيید ببيینيید کرددهه رراا قدمم بهھ قدمم مروورر تکليیف خانگی ددقيیقا

د٬، معموالً ددرر جريیانن کارر االگوهھھھایی ررفتارر يیدديیگریی رراا باززررسی می کن ووقتی ررووزز٬، هھھھفتهھ٬، يیا ددوورراانن
ددددااشت اجلسهھٴٔ خودد يیکهھ آآنن هھھھا رراا ددرر قسمت ددستورر  ااستمی شوند. حکيیمانهھ  مکشوففغلط بسيیارریی 

يید.ئد وو ددرر موقعيیت مناسب بهھ آآنن هھھھا ررسيیدگی نمايیکن  
فاشش می گردددد٬، مشاوورر با مسئلهھٴٔ  تکليیف خانگیباعث اانجامم ندااددنن  آآنچهھبعضی موااقع ووقتی ددليیل 

بتواانند فرقق ميیانن مانعی کهھ باعث اانجامم عمدهه اایی ددرر متقاضی ررووبروو می شودد. ااما مشاوورراانن بايید 
مم می بدااررند. معموالً ووقتی مشاوورر معلو هھھھست رراا تميیز ااووبی ميیلی محض  وو تکليیف خانگینرساندنن 
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ً سعی کرددهه آآنن رراا اانجامم ددهھھھد٬، اايین فرقق  ساززدد می گردددد. اايین سعی وو  آآشکاررکهھ متقاضی حقيیقتا
قدمم بهھ قدمم مکشوفف می گردددد. مروورربا  متقاضی نيیز بطورریی کهھ قبالً گفتهھ شدکوششی   

شدهه٬، مشاوورر ممکن  تکليیف خانگیاعث اانجامم ندااددنن ووقتی بی ميیلی متقاضی بنظر می ررسد کهھ ب
ً يیکديیگر رراا بخشيیدهه ااند) آآيیا ١۱ااست اازز خودد (وو شايید متقاضی) بپرسد: ( ً ددليیل ؟ )٢۲٢۲(اافراادد حقيیقتا غالبا

بطورر سرسریی اانجامم می شوند اايین ااست کهھ ززنن يیا شوهھھھر ددرر حقيیقت براايیشانن ااحميیت  تکاليیف نکهھآآ
َ ددرر خوااست يیا ددااددهه نشدهه٬، آآنن ووقت ددليیل نداارردد بکارر اادداامهھ نداارردد آآنن رراا اانجامم ددهھھھند. ااگر بخشش ووااق عا

قبل اازز آآنکهھ ميیل وو ااشتيیاقی کهھ الززمهھٴٔ اايیجادد کوشش ووااقعی دد. اايین موضوعع حل شدهه گردد نکهھآآدداادد تا 
بايید اابتداا اانجامم شدهه باشد. کارر بخششااست بوجودد آآيید٬،   

ااميید باعث کمبودد  ندااشتنموالً مع“. آآيیا ااميید ووجودد دداارردد؟”) مشاوورر هھھھمچنيین بايید اازز خودد بپرسد٬، ٢۲(
کوشش می گردددد. ووقتی ااميید ووجودد ندااشتهھ باشد٬، متقاضيیانن بهھ ررااحتی ددست اازز کارر می کشند. تالشش 

اابراازز بهھ نيیز منجر کارر می شودد٬، محبت منجر بهھ باددوواامم وو با پشت کارر اازز ااميید اايیجادد می شودد. اايیمانن 
شدهه باشد. اايیجاددااميید دد می گردددد کهھ اپشت کارر تنهھا ززمانی اايیج٬، ااما می شودد آآنن  

 
١۱ااوولل تسالونيیکيیانن   

شودد وو محنت شما رراا   وو پيیوستهھ ددرر حضورر خداا وو پدرر خودد٬، عمل شما رراا کهھ اازز اايیمانن ناشی می: ٣۳
کهھ محرکک آآنن محبت ااست وو پايیداارریی شما رراا کهھ اازز ااميید بهھ خدااووندمانن عيیسی مسيیح االهھامم 

آآوورريیم. يیادد می  گيیردد٬، بهھ می  
 

.)٢۲٣۳(رراا بدست آآوورردد“ چهھ فايیدهه اایی دداارردد؟”متقاضی ممکن ااست ررووحيیهھٴٔ  کمبودد اايیمانن ووجودد دداارردد٬،ااگر   
) آآيیا متقاضی مسيیحی ووااقعی هھھھست؟ بی ميیلی ممکن ااست بخاططر اايین مسئلهھٴٔ ااساسی بوددهه باشد. اازز ٣۳(

.)٢۲۴(ددااشت خوااست خداا رراا ااجراا نمايید اانتظاررشخص بی اايیمانن نمی تواانن   
ند اارراا اانجامم ررساند؟ ترسس يیا نگراانی می تو نمی توااند کاررااست کهھ ) آآيیا متقاضی بخاططر ترسس ۴(

ااميیدیی رراا کهھ ددرر کالمم بکلی اازز سعی وو کوشش بکاهھھھد. بايید بهھ ترسس يیا نگراانی ررسيیدگی کردد. بايید 
 ااست بکارر بردد تا ررووحح االقدسس محبت بهھ خداا رراا اايیجادد کرددهه وو ترسس اازز خداا رراا کهھ هھھھمهھ نوعع ترسس

ررااجع بهھ نکنيید کهھ ترسس تنهھا اازز ططريیق صحبت  د. االبتهھ فرااموششدديیگر رراا خنثی می کند رراا اايیجادد نمايی
کيیهھ بر ووعدهه هھھھایی کالمم خداا می کند ااست ٬، کهھ تاايیماننخوااست خداا ددرر  اانجامماازز بيین نمی رروودد. با  آآنن

گردددد. اازز آآنن جائی کهھ مشاوورر ممکن ااست مسيیر رراا تغيیيیر ددهھھھد تا اابتداا جايیگزيین کهھ ترسس ممکن ااست 
 تکليیف خانگیکهھ ترسس رراا نمی توااند بدوونن ددااددنن بهھ موضوعع ترسس ررسيیدگی کند٬، نبايید فرااموشش کند 

  .)٢۲۵(مربوطط بهھ آآنن٬، اازز ميیانن بردداارردد
 
 

خالصهھٴٔ مطالب  
 

ددلسردد می شوند ٬، يیا ووقتی شانن رراا اانجامم ددهھھھند تکليیف خانگيینمی تواانند  متقاضيیاننووقتی  موااقعبعضی 
می گرددند. ددووباررهه بهھ هھھھمانن االگوهھھھایی گناهه آآلوددشانن بازز  اانستهھ ااند پيیشرفتی رراا بدست آآووررندتون

بهھ ددفعاتت نيیز يین مسائلی رراا اايین گونهھ مسائل باشند وو اانتظارر اا سيیدگی بهھمشاوورراانن مسيیحی بايید آآماددههٴٔ رر
رراا بشناسد وو آآنن  مسائل خودد تا هھھھمهھددااشتهھ باشند. مسئوليیت مشاوورر اايین ااست کهھ بهھ متقاضی کمک کند 

رراا بهھ اايین ططريیق اانجامم  ااوو بهھ ساددگی می توااند هھھھر ددوورراا اازز شکست تبديیل بهھ برکت وو سرمايیهھ کند. 
يیا با ااهھھھميیت (وو  یینامم دديیگر ايید تذکر بدهھھھم کهھ ااگر گناهھھھی بانامم ببردد. ددووباررهه ب“ گناهه”) گناهه رراا ١۱ددهھھھد: (
د. متقاضی خودد می ددااند کهھ عوااقب ناگواارر بيیشتریی هھھھمرااهه خوااهھھھد ش ) معرفی شودد٬، باییکمتر
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٬، متقاضی تصورر خوااهھھھد کردد یی ااست. ااگر مشاوورر آآنن رراا تا حدووددیی کمتر جلوهه نمايیدشکست ااوو جدّ 
٬، وو ددرر نتيیجهھ٬، کمک ااوو حقيیقتاً بهھ ددرردد نيیست مناسب با ووضع موجودد کمکی کهھ دداارردد ددرريیافت می کند

مم ببردد٬، ددرر رراا اامریی جدیی نا تکليیف خانگیاانجامم ندااددنن نخوااهھھھد خورردد. ااما اازز ططرفف دديیگر٬، ااگر 
) ٢۲باررهه سعی خودد رراا بکند. (تریی دداارردد ددووحالی کهھ ااميید رراا نيیز اايیجادد کرددهه ااست٬، متقاضی اامکانن بيیش

ستايیش خودد  بمی توااند حتی خشم اانسانن رراا موجکهھ  ضی ااططميینانن بدهھھھد کهھ ددرر مشيیت االهھی؛بهھ متقا
)٬، اايین شکست رراا تبديیل بهھ پيیرووززیی بگرددااند. بهھتريین ررااهه اانجامم اايین کارر نيیز ١۱٠۰: ٧۷۶گرددااند (مزمورر 

معلومم گردديید٬، ررااهھھھی مطابق با  اازز ططريیق تفحص قدمم بهھ قدمم آآنچهھ رروویی ددااددهه می باشد. ووقتی حقايیق
شما (”ططرحح کردد تا ززمانی کهھ ددووباررهه تکراارر شد٬، اازز آآنن ااستفاددهه شودد خوااست خداا رراا می تواانن 

صبانی شديید وو ددليیل آآنن رراا باززگو کردديید٬، خشمگيین شديید. اازز آآنکهھ بگوئيید ع قبلترلل ااعصابتانن رراا نک
ددوو کارر رراا اانجامم ددهھھھيید:  ن٬، اايیشويیددداارريید خشمناکک می بيیادد ددااشتهھ باشيید ددرر آآيیندهه ووقتی حس می کنيید 

بهھ  بالفاصلهھ) ٢۲ک کند بر ااعصابتانن مسلط شويید٬، (با ددعایی مختصر اازز خداا بخوااهھھھيید کم) ١۱(
بايید  تهھ باشيیدشما سيیميین خانم نيیز بيیادد ددااشبهھ نقطهھٴٔ غليیانن خشم برسيید.  اانکهھل اازز هھھھمسرتانن بگوئيید٬، قب

تانن  ٬، مسئلهھ٣۳٢۲تا  ٢۲۵: ۴ااندنن اافسسيیانن خو هھھھمرااهه سعيید خانن بهھ ددوورر ميیز کنفراانس بنشيینيید وو پس اازز
فرااموشش کردد اايین کارر رراا بکند٬، آآنکهھ بيیادد دداارردد بايید اازز شما رراا ططبق کالمم خداا حل کنيید. ااگر هھھھر يیک 

بهھ ميیز کنفراانس ررفتهھ وو ددرر اانتظارر دديیگریی بنشيیند. اايین کارر نشانن خوااهھھھد دداادد کهھ مايیل هھھھستيید ددرر مورردد 
“). گو کنيید دهه مانند يیک مسيیحی گفت وومسئلهھٴٔ پيیش آآم  

االبتهھ٬، شايید الززمم بهھ تکراارر نباشد وولی براایی يیادد آآوورر شدنن ددووباررهه بهھ آآنن تاکيید می کنم؛ ااساسس کارر رراا 
نبايید فرااموشش کردد کهھ اابتداایی هھھھر کارریی الززمم ااست نسبت بهھ گناهه اانجامم شدهه ااعتراافف بهھ خداا صوررتت 

ططرحح پيیش گيیریی ددرر آآنن اازز  بعدتنهھا شودد٬، وو  بگيیردد٬، سپس ااشکاالتت اايیجادد شدهه با دديیگریی بايید حل
آآيیندهه فرااهھھھم شودد. بهھ عباررتت دديیگر٬، بازز ساززیی مساوویی ااست با توبهھ بعالووههٴٔ ميیوههٴٔ مناسب آآنن.  

ً نبايید فرااموشش کردد کهھ فرسوددگی٬، بی خواابی٬، وو کسالت جسمانی نيیز باعث اانجامم نرساندنن  ضمنا
نيیز برررسی  ددرر بعضی موااقع نادديیدهه گرفتهھ شدهه ررااکهھ می شوند. اايین نکاتت ووااضح  تکليیف خانگی

کنيید.  
 ) کيیست کهھ ميیل وو١۱بدااند (نن رراا بهھ مشاوورر می ددهھھھد کهھ اخانگی اازز جلسهھٴٔ ااوولل اامکتکليیف نتيیجتا٬ً، ددااددنن 

خوااست خداا رراا اانجامم وولی نمی توااند  ددااررددهھ ميیل ) کيیست ک٢۲اامکانن اانجامم خوااست خداا رراا دداارردد٬، (
) چهھ کسی مايیل نيیست.٣۳(وو چهھ مواانعی بر سر ررااهه ااوو ااست)٬، وو (ددهھھھد  
تنهھا خانگی نامم بردد اايین ااست کهھ بعضی اافراادد تکليیف دديیگریی کهھ بايید ررااجع بهھ عدمم اانجامم  نکتهھٴٔ 

ووقتی ااوو بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی ررجوعع می کنند ٬، نهھ ددرريیافت برکت اازز آآنن. بخاططر حظورر ددرر جلساتت 
تنهھا می خوااهھھھد صحبت کند (معلومم ااست کهھ اازز حظورر ددرر جلسهھ ررااضی ااست وولی نمی خوااهھھھد 

شايید ووقت بيیشتریی رراا براایی اانجامم تکاليیف الززمم ”ووقتی بگوئيیم٬، بعضی موااقع ددرر کارریی اانجامم ددهھھھد)٬، 
دداارريید. بهھتر ااست ززمانن ميیانن جلساتت رراا بهھ اايین خاططر ططوالنی کنيیم. من شما رراا سهھ هھھھفتهھٴٔ دديیگر 

 تکليیف خانگیهھھھر ووقت ”ممکن ااست تشويیق بهھ اانجامم کارر بشودد. يیا با پيیشنهھادد دديیگر٬، ٬، “خوااهھھھم دديید
شايید ووقتی متقاضی “. هھ من ززنگ بزنيید تا براایی شما قراارر مالقاتت دديیگریی رراا بگذااررممرراا اانجامم دداادديید ب

وو ايیجی رراا ببيیند کهھ ااميید بخش ااست ترراا اانجامم ددهھھھد٬، ن تکليیف خانگیبخاططر تعيیيین ووقت جلسهھٴٔ دديیگر 
تشويیقی براایی اانجامم ددااددنن تکاليیف آآيیندهه شودد.  
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)٢۲۶(نمونهھ تکاليیف ددااددهه شدهه  

 
هھ تا بحالل مرتکب آآنن شدهه اايید رراا تهھيیهھ کنيید.فهھرست گناهھھھانی ک )٢۲٧۷()١۱(  

(االف) آآنچهھ توبهھ نشدهه وو وو بخشيیدهه نشدهه   
براایی شخص مجردد بودد) تکليیف خانگی(بب) آآنچهھ براایی شما مشکل ااست ترکک کنيید (اايین   

) تارريیخچهھ اایی اازز هھھھر بارر کهھ عصبانی شديید رراابراایی خودد بساززيید. ٣۳(  
(االف) بخاططر چهھ مسائلی عصبانی شديید؟   

يیاددددااشت “ اافشایی االگویی مسئلهھ”کسی عصبانی شديید(اايین فهھرست رراا ددرر فرمم  (بب) با چهھ
).)٢۲٨۸(کنيید  

.)٢۲٩۹(ددهھھھيید اانجامم) هھھھر چهھ ااططوکارریی دداارريید رراا تا هھھھفتۀ آآيیندهه ١۱(  
بر آآنکهھ اابتداا نسبت  فرضضبخشش کنيید٬، با  ططلباایی براایی پروويیز بنويیسيید وو ددرر آآنن اازز ااوو  نامهھ) ”٢۲(

“.ططلب بخشش کرددهه اايید خداااايید وو اازز  کرددهه توبهھبهھ گناهھھھی کهھ بهھ ااوو کرددهه اايید   
تارريیخچهھ اایی اازز مقداارر خواابب بدوونن ووقفهھ اایی کهھ ددرر هھھھفتۀ آآيیندهه خوااهھھھيید ددااشت رراا براایی خودد ) ”٣۳(

“.بساززيید. ددقيیقاً ووقفهھ اایی کهھ ددرر خواابب اايیجادد شدهه (ساعت وو ططولل آآنن) رراا يیاددددااشت کنيید  
ططرحح  خوددتاننراایی هھھھفتۀ آآيیندهه خانگی خوددتانن رراا ب تکاليیفاامشب ووقتی بهھ خانهھ بر می گردديید٬، ) ”٧۷(

ی کهھ براایی خودد فرااهھھھم می تکليیف خانگيیددهھھھيید. سعی کنيید هھھھر  اانجاممکنيید. سپس هھھھر يیک رراا 
“.ساززيید مربوطط بهھ مسئلۀ خاصی باشد  

٬، سهھ جلسۀ گرددهھھھم )٣۳٠۰() با يیکديیگر٬، هھھھمرااهه با سر سپرددگی نسبت بهھ قواانيین گرددهھھھم آآيیی ددوورر ميیز٣۳(
قلم اازز آآسانن تريین مسائل يیاددددااشت شدهه رراا مطابق با  ششتعداادد آآيیی رراا ددرر هھھھفتۀ آآيیندهه اانجامم ددهھھھيید وو 

ددااددهه  تکليیف خانگیکنيید (سهھ مسئلهھ اازز هھھھر ستونن). بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ تواافق جزء  حلکالمم خداا 
شدهه می باشد. ددرر صوررتی کهھ نمی تواانيید مسئلهھ اایی رراا حل کنيید٬، ددليیلی کهھ باعث آآنن شدهه رراا 

يید کهھ حل هھھھر مسئلهھ رراا جدااگانهھ يیاددددااشت نمائيید.يیاددددااشت کنيید. بيیادد نيیز ددااشتهھ باش  
رراا براایی خانۀ خودد تهھيیهھ کنيید. وولی آآنن رراا ددرر اايین هھھھفتهھ ااجراا نکنيید. فرمم “ آآيیيین ررفتارر فرززند”) فرمم ٣۳(

تهھيیهھ شدهه رراا ددرر جلسۀ آآيیندهه با خودد بيیآوورريید تا مشاوورر پيیشنهھاددااتت خودد رراا ددااددهه وو آآنن رراا هھھھمرااهه ااوو 
تکميیل کنيید.  

ط ميیانن ززنن وو شوهھھھر کهھ رراا بخواانيید وو خودد رراا آآماددۀۀ بحث ررااجع بهھ ررووااب ٣۳٣۳تا  ٢۲٢۲: ۵) اافسسيیانن ٢۲(
خوااهھھھيیم ددااشت بنمائيید. سؤااالتی کهھ مربوطط بهھ اايین آآيیاتت دداارريید رراا نيیز يیاددددااشت  ددرر جلسۀ آآيیندهه

٬، نظر خودد رراا ررااجع بهھ آآنکهھ چهھ کسی مسئولل وواارردد کرددنن ٩۹: ۴کنيید. بر ااساسس آآيیۀ ااوولل يیوحنا 
معلومم کرددهه وو آآماددۀۀ بحث ررااجع بهھ آآنن نيیز باشيید. محبت ددرر خانهھ می باشد٬،  

.)٣۳٠۰() هھھھمۀ غذااهھھھایی ررووززاانهھ رراا ددرر هھھھفتۀ آآيیندهه تهھيیهھ کنيید٬، چهھ ااحساسس چنيین کارریی رراا دداارريید يیا نداارريید٢۲(  
اانجامم ددهھھھيید رراا فرااهھھھم ساززيید. حد ااقل يیک مورردد اازز  هھھھمديیگر) صوررتی اازز کاررهھھھايیی کهھ می تواانيید با ۴(

د. صوررتت تهھيیهھ شدهه رراا بهھ جلسۀ آآيیندهه بيیآوورريید.اانجامم ددهھھھيی يین هھھھفتهھهھھھمآآنن رراا ددرر   
) با هھھھمديیگر شطرنج باززیی کنيید (يیا هھھھر باززیی دديیگریی کهھ آآموختهھ اايید). بهھ يیادد ددااشتهھ باشيید کهھ باززیی ۶(

ااست. رروواابط ززناشوئیشطرنج نيیست (يیا هھھھر باززیی دديیگر) کهھ مورردد نظر می باشد٬، بلکهھ   
کهھ ررااجع بهھ آآنن ددرر جلسۀ قبل صحبت شد ) بعنواانن سر خانوااددهه٬، عباددتت خانگی خودد رراا آآنطورر ١۱(

آآغازز کنيید.  
تغيیيیر ووضعيیت شدهه ااند رراا يیاددددااشت کنيید. سعی کنيید هھھھر  مانع) فهھرست ددالئلی کهھ ددرر نظر٬، شما ۶(

بيیانن کرددهه باشيید. اايین سؤااالتت ممکن ااست بهھ شما کمک کنند:  ووااضحوو  صريیحددليیلی رراا   
مسمم هھھھستم؟ (االف) آآيیا حقيیقتاً ددرر کوشش وو ااجراایی آآنچهھ بايید بکنم   
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(بب) آآيیا ااميیدیی ددرر آآنن ميیبيینم؟   
(پپ) آآيیا کماکانن ررنجيیدهه خاططر هھھھستم؟   
(تت) آآيیا موررددیی مربوطط بهھ موضوعع هھھھست کهھ تا بحالل فاشش نکرددهه اامم؟   
) اامورر مربوطط بهھ کارريیابی خودد رراا ددرر اايین هھھھفتهھ اادداامهھ ددهھھھيید٬، وو آآنچهھ کردديید رراا يیاددددااشت کنيید وو بهھ ٢۲(

ددرر حالل حاضر٬،  شما کاررباشيید کهھ شما بی کارر نيیستيید٬، بلکهھ جلسۀ آآيیندهه بيیآوورريید. بيیادد ددااشتهھ 
هھھھشت ساعت ددرر ررووزز٬، جستن شغلی براایی خودد ااست.  

:بکنيیدکارر رراا  ددوو) هھھھر ووقت متوجهھ خشم خودد می شويید٬، اايین ۴(  
ططلب کمک کنيید. خداا(االف) اازز    
ررعايیت  . با)٣۳١۱(خودد رراا مطلع کرددهه وو جلسۀ مشاووررهه ددوورر ميیز رراا ااجراا کنيید هھھھمسربالفاصلهھ (بب)  

ااصولل جلساتت٬، با هھھھمديیگر ررااجع بهھ مسئلۀ موجودد صحبت کنيید وو ررااهه حل آآنن رراا پيیداا کنيید.  
خوااهھھھد کردد رراا  خوشنوددکهھ هھھھمسرتانن رراا  توجهھیوولی قابل  کوچک) فهھرست کارر وو ررفتارر هھھھایی ٢۲(

کنيید. بطورر مثالل٬، اازز اامشب شرووعع کرددهه وو ددرر  ااجرااتهھيیهھ کنيید وو ررووززاانهھ يیک مورردد اازز آآنن رراا 
امم٬، رروویی ميیز شمع ررووشن کنيید.موقع صرفف ش  

 ددست بر نداارريید) کاررهھھھايیی کهھ ددرر چند هھھھفتۀ گذشتهھ اانجامم شدند بسيیارر مفيید بوددند؛ اازز کوشش خودد ۵(
تقلی کنيید. سعی کنيید هھھھر آآنچهھ ددرر فهھرستی  بيیشتر). برعکس٬، حالل بايید ١۱٢۲: ١۱٠۰(ااوولل قرنتيیانن 

کهھ ددرر ددست دداارريید ماندهه رراا ددرر اايین هھھھفتهھ تکميیل نمائيید.  
(ااما با هھھھيیچ يیک  بنويیسيیدکسانی کهھ با اايیشانن مواادد مخدرر ااستعمالل کرددهه اايید  تمامماایی رراا بهھ  هھنام) ١۱١۱(

کرددهه اايید وو خيیالل دداارريید براایی هھھھميیشهھ آآنن رراا ترکک  ترککدديیداارر نکنيید). براايیشانن بنويیسيید کهھ مواادد رراا 
: ١۱۵کنيید. ااوولل قرنتيیانن  ددوورریی هھھھر يیکااست بخاططر آآنکهھ ددچارر ووسوسهھ نشويید اازز  الززممکنيید٬، وو 
کرددهه باشيید. حفظرراا چند بارر بخواانيید تا آآنن رراا  ٣۳٣۳  

ددهھھھيید يیا نهھ. ددليیل نداارردد  اانجاممخودد رراا بگيیريید٬، آآيیا خيیالل دداارريید تکاليیف خودد رراا  تصميیم) ددرر اايین هھھھفهھ ٧۷(
ووقت کسی رراا تلف کنيید. ااگر مشکلی هھھھست کهھ جلویی اانجامم آآنن رراا می گيیردد با من ددرر ميیانن 

هھھھمکارریی کنيید٬،  نيیستيیدبردداارريید. ااما ااگر حاظظر بگذاارريید وو من کمک خوااهھھھم کردد آآنن رراا اازز ميیانن 
کنيید. لغو خوااهھھھش می کنم ووعدۀۀ مالقاتت هھھھفتۀ آآيیندۀۀ خودد رراا  

. کداامم يیک ااوولويیت بيیشتریی رراا دداارردد؟ اايین فهھرست )٣۳٢۲(هھھھایی خودد فرااهھھھم ساززيید ااوولويیت) فهھرستی اازز ٣۳(
رراا براایی برررسی بهھ جلسۀ آآيیندهه بيیآوورريید.  

اازز شما می خوااهھھھد رراا فرااهھھھم ساززيید. حالل آآنچهھ نبايید  خدااچهھ ززمانن بندیی شدهه اایی بر ططبق آآن برنامۀ) ۴(
بکنيید رراا نيیز يیاددددااشت کنيید؟ چهھ کارریی رراا بهھتر می تواانيید اانجامم ددهھھھيید؟ چيیست کهھ بايید بهھ کارر هھھھایی 
هھھھفتگی شما ااضافهھ شودد. مشکالتی رراا کهھ بر سر ررااهه اايیجادد می شوند رراا يیاددددااشت کنيید وو بهھ جلسۀ 

آآيیندهه بيیآوورريید.  
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 فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل بيیست وو هھھھشتم 
 
٬، بهھتر ااست صحبت اازز تکليیف خانگیااستفاددهه اازز نامم بجایی  ٬،ی کهھ بهھ مدررسهھ می ررووند) با کوددکان١۱(

٬، تکليیف خانگیبکنيید. بزررگتر هھھھا می فهھمند کهھ با اارراائهھ “ نقشهھٴٔ کارر آآموززیی” يیا“ تمريین”
جلساتت مشاووررهه شامل آآموززشش وو فرااگيیریی ااست.  

کنيید.ررجوعع  ١۱۴ـ  ١۱٠۰وو ٨۸: ٣۳؛ لقا  ٨۸: ٣۳نيین بهھ متی ) هھھھمچ٢۲(  
.١۱٧۷وو  ١۱٣۳: ١۱٨۸اامثالل ) ٣۳(  
(اامثالل “ساززدد٬، ااما آآررززوویی برآآووررددهه٬، ددررخت حيیاتت ااست ااميیِد بهھ تعويیق اافتاددهه٬، ددلل رراا بيیمارر می”) ۴(

خوااهھھھيید دديید هھھھايیش ددست يیابد وو وويیک يیا ددوو عددد اازز آآررزز بهھ کمک کنيیدرراا متقاضی  .)١۱٢۲: ١۱٣۳
ااميید آآنوقت شکوفا می گردددد.  

. اننشدهه وو نهھ بهھ خوددش پابر بهھ خداا وو اانجامم کالمم ااوو  ٬،ميیناننکهھ اايین ااططوورراانن بايید معلومم کنند مشا) ۵(
می باشد. اايین موضوعع مهھمآآيیهھٴٔ خوبی براایی توجهھ بهھ  ١۱٢۲: ١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   

بهھ اايین تغيیيیرااتت متقاضيیانن ووقتی مسائل چند ررشتهھ اایی نيیز ووجودد ددااررند٬، االبتهھ نبايید ااجاززهه دداادد  )۶(
ايید اايیجادد شودد وو تغيیيیرااتت بيیشتریی بااست کهھ اايین تاززهه ااوولل کارر آآن گفتنهھھھند. کوچک ررضايیت بد

رراا اازز ميیانن بر می دداارردد.اامکانن آآنن   
اايین خاططر کهھ متقاضی اامکانن صرفف جلساتت مشاووررهه يیک بارر ددرر هھھھفتهھ تشکيیل می شوند بهھ ) ٧۷(

دهه ش صحبت اازز آآنن ددااشتهھ باشد تا ززندگيیش رراا مطابق بهھ آآنچهھ ددرر جلساتت شش ررووزز ددرر هھھھفتهھ رراا 
بنمايید. ددرر مواارردد ااستثنائی ميیتواانن ددرر هھھھفتهھ جلساتت بيیشتر رراا اايیجادد کردد. ااما چونن تغيیيیرااتت 

زدديیک بهھ هھھھم اايیجادد شوند. ززمانن می برند٬، هھھھر چند متقاضی نيیازز ددااشتهھ باشد٬، جلساتت نبايید ن
د می تواانن ) الززمم می باشتکليیف خانگیحتی ددرر موااررددیی کهھ ووقت ززيیاددیی براایی اانجامم کارر (يیا 

ددرر ميیانن اايیجادد نمودد. ددوو يیا سهھ هھھھتفتهھجلساتت رراا   
االبتهھ هھھھمهھ گونهھ وواابستگی ناصحيیح نمی باشد. هھھھمهھٴٔ مسيیحيیانن وواابستهھ بهھ خداا وو يیکديیگرند. ددرر اايین ) ٨۸(

کسانی کهھ مربی می کند ااحتراامم بهھ جا ما صحبت اازز وواابستگی ناصحيیح می کنيیم. يیک مربی 
ددررماندگی می تواانند بر بدهھھھد وو  عتقد ااست کهھ می توااند اامکاناتشانن رراا پرووررششااوو ممی گذاارردد. 

د. مشاوورر خوبب نيیز اايین گونهھ ااست. بهھ ووسيیلهھٴٔ کالمم وو ررووحح خداا اامکاناتت خداا چيیرهه شون اننهھھھايیش
(معموالً اانتظارر دداارريیم حل مسائل نهھايیتاً  رراا می بيیند. ووقتی ما ااحداافف نهھائيیمانن رراا ررووشن می کنيیم

می دداارريیم.وواابستگی بهھ خوددمانن رراا اازز ميیانن بر ٬، هھھھشت هھھھفتهھ بطولل بکشد)  
د. ووقتی مشاوورر ببيیند کهھ ططرحح رريیزیی کننخودد  براایی) تکاليیف خانگی رراا متقاضيیانن نيیز می تواانند ٩۹(

ااوو می توااند اايین شدهه وو مسئلهھٴٔ خوددشش رراا با موفقيیت حل می کند٬،  وواارردد جريیانن کاررمتقاضی 
 . اانتقاللخواانگی بهھ خودد متقاضی آآنن رراا ثابت کندتکليیف رراا با ددااددنن مسئوليیت ططرحح  برددااشت

مشاوورر تکيیهھ نمايید. ددرر شخص مسئوليیت اانجامم اايین کارر باعث می شودد کهھ متقاضی کمتر بهھ 
ی رراا تکليیف خانگ”ی رراا چنيین بنويیسد: تکليیف خانگمشاوورر می توااند نيیز مهھٴٔ آآخريین جلسهھ خات

اايین کارر رراا  نمودداارر ززيیر ططريیق مربی“. بنويیسيید ددرر اابتداایی هھھھر هھھھفتهھ بهھ مدتت ددوو ماهه براایی خودد
نشانن می ددهھھھد:  
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ددررجهھٴٔ مسئوليیت    مشاوورر            
وو هھھھداايیتی کهھ بهھ    
حل مسئلهھ ددااددهه    
می شودد.    
متقاضی               
         
تعداادد جلساتت مشاووررهه        

 
آآززااددند کهھ “ متخصصانن”مشاوورراانن مسيیحی٬، بر خالفف تعليیم رراا نيیز هھھھمرااهه دداارردد. نن مربی کردد

د می کنند٬، چراا ددااررند آآنن رراا می کنند٬، چگونهھ ددااررند می کنند٬، وو بهھ متقاضيیانن بگويیند چکارر ددااررن
ززيیاددیی براایی  تعليیماتتمی دداانند اايین کارر رراا بکنند. نتيیجتاً  الززممهھھھدفشانن اازز آآنن چيیست. ددرر حقيیقت 

ددرر جلساتت ااووليیهھ کهھ متقاضی ددرر ااعماقق گرفتارریی هھھھایی خودد می اانجامم آآنن نيیز الززمم می شودد. 
. ممکن ااست ااوو آآماددههٴٔ پذيیرشش تعليیماتی رراا ندااشتهھ باشد. ااما باشد٬، الززمم بهھ تعليیماتت ززيیادد نيیست

ززمانی کهھ مشاوورر کمک کرددهه مسئلهھ اایی رراا حل کند٬، ااوو رراا بايید تشويیق کردد ووقت الززمم براایی رراا 
صرفف آآموختن آآنچهھ اانجامم گرفت وو ددالئل آآنن بکند. مشاوورر بايید ططريیق کارر کتابب مقدسس رراا 

آآموختهھ کهھ چگونهھ ددرر آآيیندهه وااهھھھد دداادد کهھ متقاضی ززگو نمايید. اايین بهھ مشاوورر ااططميینانن خابراايیش ب
اازز شکست خودد جلوگيیریی کند٬، وو ااگر شکست خورردد٬، خداا اازز ااوو می خوااهھھھد چکارر کند. ززمانی 
کهھ ووااقعهھ تکراارر شد٬، ااوو خوااهھھھد دداانست  چکارر بکند؛ نيیازز توکل بهھ متخصص رراا نخوااهھھھد ددااشت.   

امم آآنن چگونهھ عمالً اازز کالمم خداا آآموختهھ چيیست کهھ خداا می خوااهھھھد وو براایی اانجمشاووررهه اازز ططريیق 
ً ددرر ددنبالهھٴٔ آآنن  noutheteo“ نوتتئو”ددرر آآيیاتی کهھ کلمهھٴٔ ااستفاددهه کند.  کلمهھٴٔ اازز ااستفاددهه شدهه٬، قالبا

  .نيیز ااستفاددهه شدهه تعليیم
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نامم  وو يین کتابب اازز آآنن ااستفاددهه کرددههکهھ نويیسندههٴٔ اانوتتئو کلمهھ اایی ااست 
تابب ررااهھھھنمایی آآنن (کهھ کددااددهه يیق مشاووررههٴٔ خودد بهھ ططر رراا Noutheticنوتتيیک 

اايین کلمهھ رراا ددرر ددوو آآيیهھٴٔ ززيیر مشاهھھھدهه می کنيیم:رراا ددرر ددست دداارريید).   
 

٣۳کولسيیانن   
کالمم مسيیح بهھ :١۱۶  ساکن شودد؛ وو با مزااميیر٬، سرووددهھھھا ووددوولتمندیی ددرر شما  
د وو تعليیم ددهھھھيید؛ وو ررووحح ااست٬، با کمالل حکمت يیکديیگر رراا پن کهھ اازز هھھھايیی نغمهھ

اازز صميیم ددلل براایی خداا بسراايیيید.وو  با شکرگزاارریی  
 

ددرر ززبانن ااصلی يیونانی نوتتئو می باشد.“ پنَد”کلمهھٴٔ    
ضميیمهھٴٔ   
مترجم  

١۱۵ررووميیانن   
کهھ شما خودد اازز نيیکويیی اايین ااططميینانن رراا ددااررمم  دداایی برااددرراانن٬، من خو:١۱۴

گفتن بهھ يیکديیگر نيیز تواانايیيید. معرفت کامل برخورردداارريید وو بهھ پند مملو٬، وو اازز  
 

ددرر ززبانن ااصلی يیونانی نوتتئو می باشد. “ دگفتنپن”کلمهھٴٔ   
 

ددرر فکر گماررددنن٬، هھھھشداارر وو نکوهھھھش يیا سرززنش کرددنن٬،  ٬،معنی کلمهھٴٔ نوتتئو
وو نصيیحت کرددنن رراا دداارردد. بهھ اايین خاططر نويیسندههٴٔ کتابب کلمهھٴٔ نوتتيیک رراا بهھ 
سهھ بخش: تغيیيیر کرددنن٬، موااجهھ نموددنن٬، وو ااهھھھميیت ددااددنن تقسيیم کرددهه ااست. 

تقاضی ززندگيیش رراا مواافق با خداا تغيیيیر ااست کهھ م تغيیيیر کرددنن بخاططر آآنن
. موااجهھ کرددنن صحبت اازز تغيیيیریی ااست کهھ بايید صوررتت بگيیردد٬، وو ددهھھھد

ااهھھھميیت ددااددنن٬، نفع بهھ کسی ااست کهھ بايید تغيیيیر کند.  
 
 

صل ددهھھھم اايین کتابب ررجوعع کنيید.ووغيیرهه٬، بهھ ف ررااجع بهھ شيیوههٴٔ کارر فروويید٬، ااسکيینر) ١۱٠۰(  
يید تعاليیم اابتداايیی ددررباررۀۀ مسيیح رراا پشت سر نهھاددهه٬، ائپس بيی ”می خواانيیم٬،  ١۱: ۶ددرر عبريیانن ) ١۱١۱(

سویی کمالل پيیش بروويیم٬، وو دديیگر  بهھ “. بارر توبهھ اازز ااعمالل منتهھی بهھ مرگگ٬، وو اايیمانن بهھ خداا٬، 
“ ددرر چهھ موقعيیتی هھھھست؟”ااصل موضوعع پيیشرفت ددرر ززندگی مسيیحی٬، رراا با جواابب بهھ سؤاالل 

“چهھ سرعت) تغيیيیر يیافتهھ؟قدرر (يیا بهھ چهھ ”٬، اانکهھبدست نمی آآوورريیم٬، بلکهھ با جواابب بهھ   
مشاوورراانن بايید ددرر خصوصص متقاضيیانن ززنن٬، اازز هھھھر صحبتی ررااجع بهھ لباسس٬، آآرراايیش مو٬، وو ) ١۱٢۲(

بوددهه  تکليیف خانگیمگر ززمانی کهھ تغيیيیریی ددرر لباسس٬، آآرراايیش مو٬، جزء غيیرهه خودد دداارریی کنند٬، 
چونن ٬، هه شوددی ددااددتکليیف خانگجنبهھٴٔ ررسمی بهھ چنيین . حتی ددرر اايین موقع٬، بايید سعی کردد ااست

دد برخورردد سليیقهھ رراا اايیجادد کند.امعموالً اايین موضوعع هھھھا جنبهھٴٔ شخصی دداارردد وو ممکن ااست اايیج  
ررااهه نشانهھٴٔ هھ ممکن ااست متقاضيیانن متوجهھ پيیشرفت اانجامم شدهه نباشند٬، چونن ددرر حالی کهھ چشم ب )١۱٣۳(

ززنن خانهھ دداارریی اانتظارر چونن نشانهھٴٔ دديیگریی رراا نادديیدهه بگيیرند. بعنواانن مثالل٬، خاصی می باشند٬، 
د (مانند ووقت بيیشتریی رراا ٬، متوجهھ تغيیيیر ررفتارر ااوو نشوددنيیدنن کلماتت محبت آآميیز ااززشوهھھھرشش بش

٬، مکالمهھٴٔ بيیشتریی با ااوو٬، وو غيیرهه). مشاوورراانن بعضی موااقع بايید اايین گونهھ کهھ ددرر خانهھ گذررااند
نا  باعث ددلسرددیی وو کنند٬،تشويیق رراا تذکر بدهھھھند چونن بجایی آآنکهھ پيیشرفت رراا  نادديیدهه گرفتن هھھھا
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رددند. اايین گونهھ ررفتارر هھھھا (ااگر ااجاززهه بهھ آآنن هھھھا ددااددهه شودد) بيیشتريین صدمهھ رراا بهھ گااميیدیی می 
پيیشرفت می ززنند. نتيیجتا٬ً، مشاوورراانن بايید حوااسشانن متوجهھ پيیشرفت هھھھایی اانجامم گرفتهھ باشد تا 

  تشويیق الززمم بهھ پيیشبردد آآنن هھھھا نيیز ددااددهه شودد.
هه کرددهه ااست. ااوو می خوااهھھھد ددرر اايین جا می بيینيیم کهھ مشاوورر رروویی بر ااططالعاتت تأيیيید کنند) ١۱۴(

پشتواانهھٴٔ ااساسی چنيین برددااشتی رراا بدست آآوورردد.  
بهھ عباررتت دديیگر٬، آآنهھا ددرر موااررددیی کهھ قبالً ررااجع بهھ آآنن هھھھا با هھھھم ددعواا می کرددند٬، ددرر هھھھفتهھٴٔ ) ١۱۵(

ند.بودد يیا اازز قصد اازز آآنن ددوورریی کرددهه بودد اايین بحراانن يیا اايیجادد نشدههددند. گذشتهھ ددعواا نکر  
االف)٬، ۵: ٧۷(متی “ آآرر ددرر اایی رريیاکارر٬، نخست چوبب رراا اازز چشم خودد بهھ(”فهھرست گناهه خودد ) ١۱۶(

فهھرست گناهه دديیگراانن٬، فهھرست قبليیت هھھھا٬، عطايیا٬، اامکاناتت٬، حرفهھ هھھھا٬، وو ررااهه هھھھایی خاصص 
(فصل بيیست وو  موجب مسرتت دديیگراانن فهھرست هھھھایی عمدههٴٔ مورردد ااستفاددهه قراارر گرفتهھ می باشند

. “)فهھرست نمونهھ”نهھم   
ت کند.فرردد تا تمرکز بهھ ررااحح حل هھھھا وو پيیشربر مشاوورر فشارر می آآوو) ١۱٧۷(  
خانگی متقاضی بصوررتت نوشتهھ می باشد٬، اازز ااوو بخوااهھھھيید آآنن رراا براايیتانن تکليیف هھھھر ووقت ) ١۱٨۸(

بوددنن آآنن براایی شما اايیجادد نمی نخواانا ) مسئلهھ اایی بعدااً ددرر ١۱رراا می خوااند٬، ( ند. ووقتی ااوو آآننبخواا
د.خودد رراا بر رروویی کاغذ بنويیسيی ت هھھھاییخوااهھھھيید تواانست برددااشددرر هھھھمانن حالل ) شما ٢۲شودد٬، (  

ددرر صوررتت اامتناعع دداائم اازز اانجامم کارر٬، ممکن ااست اانضباطط کليیسا الززمم بگردددد. )١۱٩۹(  
کارریی متقاضی اادداامهھ پيیداا کند٬، ممکن ااست اانضباطط کليیسا بهھ آآنن ددرر بعضی موااقع٬، ااگر ناهھھھم) ٢۲٠۰(

  می خواانيیم الززمم گردددد. ١۱٨۸شکلی کهھ ددرر متی 
رحح ددااددهه شوند. مشاوورر نمی توااند بهھ ااوو بگويید تخت خواابش رراا شبراایی کوددکانن تکاليیف بايید ) ٢۲١۱(

“ پاکک”مرططب کند. بايید وواالديین بهھ ااوو نشانن بدهھھھند مرتب کرددنن تخت خواابب چگونهھ ااست. کلمهھٴٔ 
متفاووتی رراا با پسر هھھھفت سالهھ دداارردد. معنی کامالً براایی ددختر هھھھفت سالهھ   

ااددعا هھھھایی گذشتهھٴٔ بخشش نيیز  هھھھر ططرفف غضيیهھ (يیا هھھھمهھ) ممکن ااست باعث  مسئلهھ شدهه باشد. )٢۲٢۲(
 ). اايین ثمر٨۸: ٣۳شايیستهھٴٔ توبهھ آآووررددهه شدهه باشد (متی “ ثمریی”بايید ددووباررهه باززررسی شوند. بايید 
می باشد. نيیز لزووماً شامل ميیل بخشش  

بهھ فصل ششم اايین کتابب ررااجع بهھ ددااددنن ااميید اازز ططريیق کالمم خداا ررجوعع نمائيید.) ٢۲٣۳(  
 The Big Umbrella“ چطر بزررگگ”کتابب ددرر “ بشاررتت ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی”قسمت بهھ ) ٢۲۴(

(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست) ررجوعع نمائيید.  
مرااجعهھ کنيید. ٣۳۶ددرر ررسيیدگی بهھ ترسس بهھ فصل  براایی ررااهھھھنمائی بيیشتر )٢۲۵(  
ی کهھ معموالً بهھ متقاضی ددااددهه تکليیف خانگی مربوطط بهھ مسئلۀ خاصی ااست. تکليیف خانگ) هھھھر ٢۲۶(

تعدااددیی اازز اايین تکاليیف ااست. می شودد شامل  
) ااعداادد ددااخل پراانتز نشانۀ تعداادد جلساتی می باشند کهھ صرفف اايین تکاليیف گردديیدهه ااند.٢۲٧۷(  
رراا ددرر قسمت ضميیمهھ هھھھا می تواانيید پيیداا کنيید.“ اافشایی االگویی مسئلهھ”) فرمم ٢۲٨۸(  
نبۀ اانجامم قبلی (باال) براایی بدست آآووررددنن ااططالعاتت ساختهھ شدهه بوددند٬، وولی ج تکليیف خانگی) ددوو ٢۲٩۹(

بخصوصص٬، مربوطط بهھ اانجامم کارر ااست. ااما  تکليیف خانگیکارریی رراا نيیزعهھدهه دداارر بوددند. اايین 
نتيیجهھ اایی کهھ دداارردد٬، وو ططريیقی کهھ بهھ اانجامم ررسيیدهه ااططالعاتت جديیدیی رراا نيیز فاشش می کنند.  

براایی ززنن اافسرددهه می باشد. تکليیف خانگی) اايین ٣۳٠۰(  
بيید.قسمت تکاليیف می تواانيید بيیارراا ددرر  “جلساتت مشاووررهه خانگی”) چگونگی ااجراایی ٣۳١۱(  
ررجوعع نمائيید.“ ررااهھھھنمایی ززندگی بر ططبق ااوولويیت هھھھا”) بهھ ٣۳٢۲(  

 


