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پيیشگفتارر مترجم  
 

"ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین کتابب  ددووممددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو  ووهه اایی کهھجز
تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشارر 

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

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

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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ددووممسی وو فصل   
  وو ددلسوززیی براایی خودد ٬،ددننحرصص خورر ٬،بد خلقی٬، )١۱(حسد چگونهھ بهھ

ددررسيیدگی کر  

 
حسد  

 
: خوااهھھھرشش٬، ماددررشش٬، ددختر هھھھایی دديیگر٬، وو حساددتت می ووررززيیدبهھ هھھھمهھ . ااوو بودد حسدمسئلهھٴٔ شيیريین 

ااوو بهھ  می دداانست.نيیز آآنن رراا خودد مسيیحی  يیکگناهه بودد٬، وو بعنواانن کاررشش ددووست پسرشش. اايین حتی 
می نتيیجتا٬ً، ساعت هھھھا ددرر فکر وو . پولل٬، لباسس٬، ددووستانن٬، وو تواانائی هھھھایی دديیگراانن ططمع می ووررززيید

ااما اافسوسس وو ددلسوززیی  نيیافتهھ ااست.برکت ٬، ااوو ااند کت يیافتهھدديیگراانن بر نشست کهھ چراا آآنگونهھ کهھ
ً  براایی ووضع اایی ددلخرااشش رراا براایی خودد می  نوهھھھمانن  خودد کمک نکردد. باالخرهه متوجهھ شد کهھ دداائما
 دد٬، اافسرددگی ااوو عميیقتر میوشش بزررگتر می شمسئلهھ اا دوو هھھھر چهھ بيیشتر ددلسوززیی می کن گذاارردد٬،

اانجامم دداادد؟براايیش شد رر ميی. چکانهھايیت می ررسيید ااوو بهھ بی تتدداحسدد٬، وو وش  
دد ددرر گناهه آآلوفکر وو ررفتارر می کردد. ااما چونن االگوهھھھایی وو توبهھ  ٬،شيیريین بايید اابتداا ااعتراافف بهھ ططمع

چيیزیی جز فيیض خداا نبودد کهھ تواانائی وو ٬، دززندگيیش شحساددتت نيیز شامل بودد٬،  ززندگيیش پرووررشش يیافتهھ
عاددااتی . )٢۲(ددرراا بهھ ااوو می دداا ررااهه هھھھایی خداا“ اافزووددننبهھ خودد ”ررااهه هھھھایی قديیم وو “ اازز خودد ددوورر کرددنن”

سقوطط بهھ قبالی دديیگراانن رراا مايیع خوشش ااآآلودد)٬، (االگوهھھھایی گناهه ندکهھ جزوو ساختمانن ززندگی ااوو شدهه بودد
. می نموددااوو سویی اافسرددگی   
٬، قدرر چيیز هھھھایی خوبب رراا می دداانست. ااما الززمم ندحساددتت می کند بسيیارریی اازز مرددمم کهھ شيیريین مانن

گونهھ  اا می شناخت تا اازز يیکی بهھ دديیگریی رروویی آآوورردد. هھھھماننميیانن قدرر دداانی وو حساددتت رر فرققددااشت 
قدرردداانی اازز چيیز هھھھایی خوبب  ووجودد دداارردد٬، اامکانن دداارردد لجاجتميیانن پشتکارریی وو کهھ فاصلهھٴٔ کوچکی 

. )٣۳(ددرر آآيید  حسدل هھھھوسس٬، ططمع٬، وو بهھ شک بهھ ططريیق گناهه آآلوددنيیز   
کارر رراا اانجامم ددهھھھد: بهھ شيیريین کمک شد اايین سهھ  

کلی٬، بلکهھ براایی بطورر ٬، نهھ ررفاهه دديیگراانن شرووعع بهھ ددعا کردد٬، براایی ۴وو  ٣۳: ٢۲. مطابق با فيیليیپيیانن ١۱
ددعا کردد تا رراابطهھٴٔ  مثالل٬، براایی رروويیا وو ددووست پسرشش. بطورر یهھھھر شخص موضوعع هھھھایی خاصص
د کهھ حساددتت می ووررززيیآآنن هھھھا  بهھنتيیجهھٴٔ خوبی رراا نيیز اايیجادد کند. قبالً شيیريین  ٬،خوبی کهھ ددااشتند

نيیست. ططولی نکشيید کهھ آآنن هھھھا خوبی ااوو با ددووستش بهھ  بطهھٴٔ آآنن ددوو خوبب ااست وو رراابطهھٴٔ ااچراا رر
اانتظارر شيیريین شد٬، تا جائی کهھ  ررفاقت صميیمانهھ اایی ميیانن شيیريین وو رروويیا اايیجاددپس اازز ددعا٬، 
رراا می کشيید! ااززددووااجج آآنن هھھھا  

(هھھھر گونهھ) کهھ ددرر دديیگراانن بودد  جستجویی نکاتت خوبیبهھ  ععشروو٬، ٧۷ـ  ۴: ١۱٣۳ااوولل قرنتيیانن . مطابق ٢۲
ددرر  يیافت٬، وو آآموززششنداارراانن ددااددهه اايیما ونی کهھ خداا بهھگوناگ هھھھداايیایی موررددخصوصا٬ً، ددرر دد. نمو

د٬، شرووعع کن یبد خلقجستجویی هھھھداايیایی خداا ددرر مسيیحيیانن شد. بجایی آآنکهھ بخاططر موقعيیت خوددشش 
هھميیدنن شرووعع بهھ ف نتيیجتا٬ً، بتدرريیج. ددندگی دديیگراانن کرددهه بودد کرددرر ززخداا چهھ اازز آآن بهھ شکر گذاارریی
دد:رر آآيیاتت ززيیر گفتهھ کرآآنچهھ خداا دد  

 
٢۲فيیليیپيیانن   

ططلبی يیا تکبّر نکنيید٬، بلکهھ با فرووتنی دديیگراانن رراا اازز خودد بهھتر   کارریی رراا اازز َسِر جاهه  هھھھيیچ: ٣۳
بداانيید.  

يیک اازز شما تنهھا بهھ فکر خودد نباشد٬، بلکهھ بهھ دديیگراانن نيیز بيینديیشد.  هھھھيیچ: ۴  
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١۱۵ررووميیانن   
د وو باعث بنايیش هھھھر يیک اازز ما بايید هھھھمسايیۀ خودد رراا خشنودد ساززدد٬، ددرر آآنچهھ براایی ااوو نيیکو باش: ٢۲

شودد.  
توهھھھيینهھایی «ززيیراا مسيیح نيیز ددرر پی خشنوددیی خودد نبودد٬، چنانکهھ نوشتهھ شدهه ااست: : ٣۳

»اافتادد.  کنندگانِن بهھ تو٬، بر من فروو  توهھھھيین  
 

۴اافسسيیانن   
ااّما بهھ هھھھر:   ٧۷ يیک اازز ما بهھ فرااخورر ااندااززۀۀ بخشش مسيیح٬، فيیض بخشيیدهه شدهه ااست.   
ووسيیلۀ هھھھمۀ مفاصِل نگاهھھھدااررندهه خودد٬، بهھ هھھھم   بهھ ااوو منشأ ررشد تمامی بدنن ااست٬، بدنی کهھ: ١۱۶

کند وو خودد رراا ددرر محبت   يیابد وو ددرر ااثر عمل متناسِب هھھھر عضو ررشد می  پيیوند وو ااتصالل می
نمايید.  بنا می  

 
با آآنهھا صحبت کند. ددرر ددست ددااررند دديیگراانن  ی کهھاامکاناتووهه بر اايین ددوو٬، تشويیق شد ددرر مورردد . عال٣۳

د وو سؤاالل کردد چگونهھ آآنن هھھھا رراا بدست آآووررددهه ااند٬، متوجهھ شد مهھاررتت هھھھایی دديیگراانن شووقتی متوجهھ 
 ً کهھ خودد بودد  ی کوشش وو اانضباططنوعاامهھٴٔ تمريین منظم بدست آآووررددهه ااند. ااددبا ددعا٬، وو کهھ عموما

بخرجج ندااددهه بودد. قبالً ووقتی موقعيیت اافسرددههٴٔ خودد رراا ددرر نظر می گرفت٬، هھھھميیشهھ شکايیت می کردد 
. حالل می آآنن هھھھا فرااهھھھم شدهه می باشدوو اامکاناتت براایی کهھ چراا دديیگراانن آآنقدرر خوشش شانس هھھھستند 

تاً نهھايی. رراا بدست می آآووررددند ٬، اامکاناتشاننکالمم خداا ااززوو ااططاعت  دديید کهھ آآنن هھھھا٬، معموالً با ددعا
ددلسوززیی براایی خودد (کهھ خوررددنن وو  حرصصددرر منجالبب  نتيیجهھ گرفت٬، کهھ بجایی صرفف ووقت

 شش رراا بهھ جانب نتايیج سوددمندنرژژیی خودداا بايید توجهھ وومی ددااشت ددرر آآنن غرقق شودد)٬، اامکانن 
اازز ططريیق اايین کوشش هھھھایی پربارر٬، با کمک خداا٬، ااوو مصمم شد اامکاناتت وو هھھھداايیایی هھھھداايیت کند. 

. ررووحح ددرر جريیانن کارر٬، شيیريین تغيیيیر کرددخودد رراا پيیداا کرددهه وو ددرر ررااهه جاللل بهھ خداا بکارر بردد. 
ددند رراا ارر برددهه شدهه بواايیجادد نتايیج گناهه آآلودد بکرراا کهھ قبالً براایی  يیشاالقدسس اانرژژیی وو تواانائی هھھھا

دد. اايین تغيیيیریی ااست کهھ پولس ددرر آآيیهھٴٔ فوقق ددرر نظر ددااشت:خداا مصرفف نمو توليید ميیوههٴٔ براایی   
 

۴اافسسيیانن   
ددززدد دديیگر ددززددیی نکند٬، بلکهھ بهھ کارر مشغولل شودد٬، وو با ددستهھایی خودد کارریی سوددمند اانجامم : ٢۲٨۸

(خط کشی اازز من ااست) تا بتوااند نيیاززمنداانن رراا نيیز چيیزیی ددهھھھد.ددهھھھد٬،   
 

۶ووميیانن رر  
  علت محدوودديیتهھایی بشریِی شما٬، اايین مطالب رراا ددرر قالب تشبيیهھاتی بشریی بيیانن می  من بهھ: ١۱٩۹

 اافزوونن ررووززگونهھ کهھ پيیشتر ااعضایی بدنن خودد رراا بهھ بندگی ناپاکی وو شرااررتِت   کنم: هھھھمانن
.اانجامد  قّدووسيیت میسپردديید٬، ااکنونن آآنهھا رراا بهھ بندگی پاررسايیی بسپارريید کهھ بهھ   می  

ااست) (خط کشی اازز من  
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)۴(وو ددلسوززیی براایی خودد خوررددنن حرصص  

 
ددلسوززیی براایی خودد  وو ددلسوززیی براایی خودد بودد. خوررددنن حرصص قسمتی اازز مسئلهھٴٔ شيیريین اادداامهھٴٔ 

سرچشمهھ می گيیردد. اازز لحاظظ  ٬،بهھ خودد )فرضی(“ حق”تمرکز بر خودد وو  اازز هھھھميیشهھ مخربب ااست٬، وو
رراا وويیراانن خوااهھھھد کردد. نويیسندههٴٔ ست کهھ خودد ااعترااضض بهھ مشيیت االهھی ااست. گناهھھھی اا٬، نيیز ررووحانی

مزمورر می گويید:  
 

٧۷٣۳مزمورر   
وو ااما من٬، چيیزیی نماندهه بودد پاهھھھايیم بلغزدد؛ نزدديیک بودد قدمهھايیم اازز ررااهه بهھ ددرر رروودد!: ٢۲  
برددمم٬، آآنگاهه کهھ ررفاهه شريیراانن رراا دديیدمم. حسد میفرووشانن  ززيیراا بر فخر: ٣۳  

 
الل يیاسس وو ناااميیدیی وو شوررشش رراا بهھ کم ددلسوززیی براایی خودد٬، ااوو بهھآآميیختهھ ٬، )(يیا ررشک برددنن حسد

٬، بر [ررفاهه وو کاميیابی شريیراانن] چونن اانديیشيیدمم کهھ اايین رراا بفهھمم” عليیهھ خداا کشاندهه بودد. ااوو می گويید:
). ١۱۶(آآيیهھٴٔ  “آآمد٬،من بس ددشواارر   

هھھھمچنيین٬، می گويید:   
 

٧۷٣۳مزمورر   
آآنگاهه کهھ جانم تلخ گشتهھ بودد وو ددلم رريیش بودد٬،: ٢۲١۱  
)۵(شعورر بوددمم.  ند حيیواانی بیووحشی بوددمم وو جاهھھھل وو ددرر پيیشگاهھھھت مان: ٢۲٢۲  

 
. بودد نگشتهھ شيیبچيیزیی جز ررنج وو ااندووهه نصبخاططر ددوو گناهه حساددتت وو ددلسوززیی٬، ووااضح ااست کهھ 

(آآيیاتت  گردديیدد آآگاهه زز ميیرااثی کهھ نسيیب شريیراانن می شززمانی بدست آآمد کهھ توبهھ کردد وو اافرااغت ااوو 
). ٢۲١۱تا  ١۱٧۷  

شدهه ااند نيیز بايید اايین پيیغامم رراا  ااشخاصی کهھ ددرر منجالبب حساددتت وو ددلسوززیی براایی خودد گرفتارر
رراا براایی متقاضيیانن شرحح ددهھھھند. ٧۷٣۳بشنوند. مشاوورراانن الززمم ااست مزمورر   

 خوررددنن حرصصجويیایی ٬، مشاوورر بايید شدهه٬، ااما يیاسس وو اافسرددگی باقی ماندهه ددرر جائی کهھ بخشش عطا
ضوعع مو ٬،کهھ بخشش ددرر ااصل سوگندیی ااست کهھ دديیگر بايید بهھ يیادد ددااشت .وو ددلسوززیی براایی خودد باشد

)٬، وو مشاوورر ممکن ااست متوجهھ بهھ خودد ٬، وو)۶(بخشيیدهه شدههشخص بهھ : رراا مطرحح نخوااهھھھد کردد (سوگند
ً عطا نشدهه) ددرر . ستهھ شدهه ااستشودد کهھ سوگند شک صوررتی کهھ سوگند شکستهھ شدهه (بخشش حقيیقتا

شخصی کهھ بخشش رراا عطا کرددهه٬، خودد بايید ددررخوااست بخشش کند٬، وو مشاوورر بايید بهھ هھھھر ددوو نشانن 
(بجایی بخاططر آآووررددنن خالفف٬، ددرر فکر محبت تاززهه اایی بهھ  تواانند سوگند رراا حفظ نمايیندددهھھھد چگونهھ می 

.دد)وشبااوو   
اایی خودد رراا نوعی فکر وو ددلسوززیی بر خوررددنن حرصص ی کهھمتقاضيیانمشاوورراانن با بعضی موااقع٬، 

فکر ”وو ددلسوززیی کرددنن رراا  خوررددنن حرصصووقتی . ررووبروو می شوند وو توليید کنندهه می شماررند صحيیح
ند٬، سعی ددااررند گناهھھھشانن رراا تصديیق نمايیند. اايین ددوو رراا بايید متمايیز شناخت. معموالً می شمارر“ سوددمند

چهھ ررااهه حلی اازز اايین نوعع اافکارر ”با اايین سؤاالل اانجامم ررسانند: می تواانند مشاوورراانن اايین کارر رراا 
“می کند؟ د اايین نوعع فکر هھھھا شما رراا مسيیحی بهھتر وو تواانا ترییتصورر دداارريیآآيیا ” يیا“ شد؟ تاننحاصل  

. بارر می آآووررددرراا بهھ  وو قتل وو خوددکشیناااميیدیی٬، یی خودد چيیزیی ااست کهھ اافسرددگی٬، براا ددلسوززیی
ووقتی با خداا ددلسوززیی براایی خودد ااست. االيیشا  ٬، نمودداارر وويیراانگریی١۱٩۹پاددشاهھھھانن ددااستانن االيیشا ددرر ااوولل 

(ااوولل  ضعيیف وو شکست خوررددهه می شد ٬،ووقتی تمرکز بر خودد ددااشت٬، ااما جسورر وو بی باکک بودد ٬،بودد
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دااشت٬، خدمت نبوتی ااوو بهھ يیوشع خودد بر ن ددست اازز تمرکز برچونن وو ). ٬١۱۴، ٬١۱٠۰، ۴: ١۱٩۹پاددشاهھھھانن 
گریی رراا اايیجادد ساززدد٬، بگونهھ دديی محيیبنتايیج ااست ممکن  شد. حساددتت وو ددلسوززیی براایی خودد ووااگذاارر
هه ااست:دددد شرحح ددااکهھ ددااوو  

 
٣۳٧۷مزمورر   

  سازز٬، کهھ جز بهھ شرااررتت نمیخويیشتن رراا مکدرر م اايیست وو غضب رراا ترکک نما! اازز خشم بازز: ٨۸
اانجامد.  

 
تمرکز بر ررااهه حل هھھھایی  وو ٬،فکر کرددنن بدوونن عمل ااست. صحبت کرددنن با خودد ااست ٬،خوررددنن حرصص

می  حرصص گذشتهھووقتی شخصی بخاططر مسائل  .)٧۷(می توااند ددااشتهھ باشدرراا خداا نداارردد. تنهھا نتايیج بد 
برنجاند.  ٬،ااوو رراا ددرر حالل حاضرخورردد٬، ااجاززهه می ددهھھھد آآنچهھ دديیگر ووجودد نداارردد (مگر ددرر ذذهھھھن خودد) 

(عکس  اانجامم می ددهھھھد مقابل آآننچنيین قدررتی رراا ندااررند. آآنچهھ اانسانن ددرر  خودد ٬،مسائل گذشتهھااما 
. االعمل) ااست کهھ٬، يیا ااوو رراا وواارردد گردداابب گناهه وو بدبختی می کشاند يیا باعث اازز ميیانن ررفتن آآنن می شودد

  .بد بخت می کنددداارردد ددشش رراا ااوو خوززیی براایی خودد ااست٬، خوررددنن وو ددلسو حرصصااگر آآنچهھ می کند 
 
 

موقعيیت رراا تغيیيیر ددااددچگونهھ   
 

شرحح  ٧۷٣۳وو  ٣۳٧۷مزمورر اابتداا٬، مشاوورر الززمم ااست نظر کالمم خداا رراا ددرر مورردد مسئلهھ٬، با ااستفاددهه اازز 
اافسرددگی       تنفر        خشم     ددلسوززیی براایی خودد :ززنجيیرمتقاضی . سپس٬، بايید کمک کند ددهھھھد  

بهھتر ااست ددرر مورردد مسئلهھ ددعا کند٬، وو بهھ اايین ترتيیب  ٬،وو ددلسوززییخوررددنن  حرصصبجایی رراا بشکند. 
یی اازز خداا بخوااهھھھد قدررتت شکستن االگوهھھھمچنيین الززمم ااست . )٨۸(بدست خداا بسپارردداابتداا موضوعع رراا 
زز هھھھمهھ) وو بهھ پا خيیزدد (آآخر اا بايید بر ٬،آآنوقت .)٩۹(بدهھھھدبهھ ااوو براایی خودد رراا  ددلسوززیی اافکارر حسودد وو

.ررسيیدگی کند ٬،مسئوليیت هھھھایی ززمانهھ  
ددلسوززیی براایی خودد  رراا ددرر ااندووهه ووساعت هھھھا  ٬،جواانی کهھ پدررشش رراا بخاططر ططالقق اازز ددست ددااددهه بودد

دد:اايین برنامهھ رراا براایی ااوو تنظيیم کر ررمی گذررااند. مشاوو  
 

) يیدوو ددقيیقهھ (ووقت رراا حفظ کن٬، ددد. هھھھر ووقت شرووعع بهھ فکر کرددنن ررااجع بهھ اايین پيیشامد می کنيی١۱
ساررتت ووااررددهه حقيیقی. ااما٬، اازز آآنجا کهھ نمی وو خ ٬،پر ااندووهه ااست ییداادد. رروويیيیدکنصرفف آآنن 

  ؛شما رراا اازز پایی ددرر آآووررددوو  اايیجادد شودد شما نهھ آآميیز نيیز ددررططع د اافکارربخودد ااجاززهه ددهھھھيی دتواانيی
:. سپسيیدرراا بر ددووشش ااوو بگذاارر رراا با ددعا بهھ خداا خاتمهھ ددااددهه وو بارریی کهھ دداارريید ددلسوززییددووررههٴٔ . ٢۲  
.بکنيید کهھ دداارريید ودد رراا متمرکز کارر هھھھائیاافکارر خوو  يید. بر پا خيیز٣۳  

 
:رراا بهھ اايین شکل تفحس نمايیندمی تواانند ووجودد اافکارر مخربب ددلسوززیی مشاوورراانن   

 
ساددهه. بعضی مشاوورراانن فکر می کنند اامکانن پاسخ صحيیح بهھ سؤاالل ساددهه کم کرددنن . با سؤاالل ١۱

.فرعی وو منحرفف کرددهھھھایی فاددهه اازز ررااهه ااستبايید ااست وو   
مدتت بتوااند تا ووقت کافی می ددهھھھيید  بهھ متقاضی “)١۱٠۰(اافشایی االگویی مسئلهھ”فرمم . با ااستفاددهه اازز ٢۲

می کند رراا بدست آآوورردد (چنيین االگو هھھھا رراا بايید خودد فکر کرددنن صرفف نشستن وو کهھ رراا  یززمان
.با کاررهھھھایی مطابق با کالمم جايیگزيین کردد)  
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ووقتی اافسرددهه٬، غم گيین٬، وو گرفتهھ ااست٬، بهھ چهھ فکر می  :ررااجع بهھ آآنکهھمتقاضی . با سؤاالل اازز ٣۳
.کند  
مصرفف می کند. بعنواانن مثالل٬، جويیایی  ددرر جلساتت مشاووررههی کهھ متقاضی جهھ بهھ کلمات. با تو۴

 دديیگر چاررهه اایی نيیست؛ کارریی نمی شودد”کلماتی کهھ شکست وو ززيیانن رراا نشانن می ددهھھھند باشيید ـ 
 ..............“بحالل ووضع مراا ندااشتهھ وو هھھھيیچ کس تا ”مسئلهھٴٔ نمونهھ ـ ددااشتن ؛ صحبت اازز “کردد

؛ “هھھھریی مثل شوهھھھر من ززندگی کنيید....ااگر شما مجبورر بودديید با شو؛ )١۱٣۳: ١۱٠۰(ااوولل قرنتيیانن 
دديیگر اازز اايین بدتر نمی ”؛ “می گويیند بدبختی وو بيیچاررگیاايین بهھ ” گزاافف گوئی ـ 

ً ووقتی مواانع کوچکی کهھ ددرر“(شودد می ررااهه ااست فاجعهھ وو مصيیبت بارر شمرددهه  خصوصا
من ”؛ “بی اافتد من چراا خداا گذااشت چنيین ااتفاقی براایی”ـ  شوند)؛ شکايیت وو ددااددخوااهھھھی

.“ن نيیستمستحق اايیم  
. کسانی کهھ براایی خوددشانن اافسوسس می ششخودد. با توجهھ بهھ تمرکز بيیش اازز حد متقاضی بهھ ۵

 ٬، وو ززيیر بناییکهھ ددنيیا براایی آآنن هھھھا بوجودد نی آآمدهه ٬، بايید بداانندخوررند بهھ خودد فروو ررفتهھ ااند
 يیگر خوااهھھھیددوو  خداا خوااهھھھی ٬،مسئلهھ شانن خودد محورریی ااست. خودد خوااهھھھی رراا بايید با

کردد. چيیزیی جز توبهھٴٔ کامل وو قطعی (تغيیيیر اافکارر وو ررفتارر) باعث حل مسئلهھ  “جايیگزيین”
شد.نخوااهھھھد   

 
اافسوسس وو ددلسوززیی براایی خودد ززيیانن بارر ااست. ااگر اادداامهھ يیابد٬، تبديیل بهھ اافسرددگی می شودد٬، وو اايین 

اافسرددگی  بايید بهھ مبحثحالل منتهھی می گردددد.  خوددکشیئی معموالً ررااهھھھی ااست کهھ بهھ ززيیانن نهھا
پرددااززيیم.ب  

 
 

  
 
 

ددووممسی وو فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

 ییمزيیت بيیشتر نشانهھٴٔ ررنجش بسيیارر اازز ٬،ددرر اايین آآيیهھ Phthonosکلمهھٴٔ ااصلی يیونانی ااستفاددهه شدهه ) ١۱(
: ۵؛ غالططيیانن ٢۲٩۹: ١۱؛ ررووميیانن ١۱٠۰: ١۱۵؛ مرقس ١۱٨۸: ٢۲٧۷د (متی می باشکهھ دديیگراانن ددااررند 

). ۵: ۴؛ يیعقوبب ١۱: ٢۲؛ ااوولل پطرسس ٣۳: ٣۳؛ تيیتوسس ۴ :۶؛ ااوولل تيیموتاووسس ١۱۵: ١۱؛ فيیليیپيیانن ٢۲١۱
) تنهھا بهھ شرااررتت می خوررددنن حرصص. ددلسوززیی براایی خودد (نوعی ٧۷٣۳وو  ٣۳٧۷هھھھمچنيین مزمورر 
).٨۸: ٣۳٧۷اانجامد (مزمورر   

.رر هھھھميین سايیت می تواانيید بيیابيیدرراا دد “خودد اافزووددننهھ اازز خودد ددوورر کرددنن / ب”) صوررتت ٢۲(  
شخصی ططبيیعت  کهھ ااساسسااست توجهھ ددااشتهھ باشيیم  ووقتی صحبت اازز فطرتت اافراادد می کنيیم٬، الززمم) ٣۳(

ااست  با شخص دديیگر فرقق می کند. ااصراارر وو اابراامم٬، بعنواانن مثالل٬، ممکن ٬،(جنسيیت ااعطا شدهه)
٬، نهھ. هھھھر ووقت اايین خاصيیت رراا مشاهھھھدهه می کنيید دديیگریی ددرر يیکی بهھ سهھولت ررشد يیابد ااما ددرر

رراا فيیت قویی ااصراارر وو اابراامم وويیژگی فطرتت ااوو ااست. فطرتی کهھ کيینتيیجهھٴٔ ااستفاددهه اازز بداانيید کهھ 
ددرر خودد دداارردد٬، هھھھم اامکانن اايیجادد شخصيیت خوبب پشتکارریی وو ااستقامت٬، وو يیا شخصيیت بد سر 

 کهھ ددااررندمرددمم گناهه کارر٬، بهھ ددليیل خاصيیت تباهھھھی  رراا دداارردد.(گرددنن کلفتی) سختی وو لجاجت 
مانی کهھ ااستعداادد هھھھایی خودد رراا ددرر ررااهه ااشتباهه ررشد می ددهھھھند٬، تا زز٬، (گراايیش بهھ ززندگی گناهه آآلودد)
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ددرر خوبی باشند کهھ وو ناتت مثبت مشاوورراانن بايید ددنبالل اامکااازز جانب ررووحح االقدسس نجاتت می يیابند. 
ً بايید توجهھ ددااشتهھ باشند کهھ دد. می توااند اايیجادد گرددمسيیحيیانن  ً اايین االگوهھھھا ااما ضمنا  موااضیغالبا
ددوو هھھھر (کهھ  حساددتتوو  قدرردداانی) می باشند٬، مانند فاصلهھٴٔ کوچک با (ددرر ددوو جانب نديیکديیگر

٬، ووجودد ددااررند٬، وو ااررززشش خودد رراا ددرر متقاضی جایی قدرردداانی اازز چيیزیی وو حساددتت بهھ چيیز دديیگر
.ددااددهه ااند)  

می سوززدد معموالً ددرر جلساتت مشاووررهه (ااووليیهھ) گريیهھ می کنند.  شاننبراایی خوددددلشانن کسانی کهھ ) ۴(
ً خاططر صحبت خودد رراا با گريیهھ وو شيیونن آآغازز ووقتی ززنانن  می کنند٬، مشاوورراانن می تواانند نسبتا

اازز گريیهھ ااددااررههٴٔ جلساتت (می خوااهھھھد  کهھشدهه ااند وو اارربابب منش ررووبرجمع باشند کهھ با متقاضی 
بهھ هھھھر ووااقعی ااست.  معموالً  ااستفاددهه می کند) رراا ددرر ددست بگيیردد. االبتهھ ناگفتهھ نماند کهھ گريیهھ

ووقتی کند؟ با نادديیدهه گرفتن آآنن وو اادداامهھٴٔ صحبت. می توااند بمشاوورر با گريیهھ وو شيیونن چکارر حالل٬، 
ااگر فکر می کنيید حالتانن ”بهھ گريیهھ می کنيید٬، ددستمالل کاغذیی می ددهھھھيید٬، وو يیا می گوئيید  توجهھ

بهھ گريیهھ ااضافهھ ااحتماالً ٬، جريیانن صحبت رراا قطع می کنيید وو “دبهھ گريیهھ اادداامهھ ددهھھھيیبهھتر می شودد 
با اادداامهھ ددااددنن بهھ صحبت٬، مشاوورر نشانن می ددهھھھد کهھ ااجاززهه نخوااهھھھد دداادد گريیهھ وو ااما می کنيید. 

کسانی کهھ گريیهھ شانن هھھھر ددوو پاسخ بهھ  نبهھتريیبت ررااجع بهھ موضوعع شودد. اايین صح مزااهھھھمشيیونن 
  نبايید بگذاارردد عالت ددست کسی ددرر آآيید (بوسيیلهھٴٔ  مشاووررمی باشد.  ٬،ااستددررووغيین  يیا ووعی ووااق

گريیهھ يیا هھھھر چهھ دديیگر).  
 اايیست وو غضب رراا ترکک نما! خويیشتن رراا اازز خشم بازز”دد می گويید: ٬، ددااوو٨۸: ٣۳٧۷ددرر مزمورر ) ۵(

يین رراا ددقيیقاً هھھھم ٧۷٣۳آآصف٬، نويیسندههٴٔ مزمورر  .“اانجامد  کهھ جز بهھ شرااررتت نمی مکدرر مسازز٬،
؛ ١۱٨۸: ٢۲٧۷بهھ ططورر ووااضح ددرر اايین آآيیاتت می بيینيیم؛ متی حساددتت رراا  تجربهھ کردد. وويیراانگر بوددنن

. ددرر هھھھر يیک اازز ۴وو  ٣۳: ٣۳٧۷؛ پيیداايیش ٧۷: ١۱٨۸؛ ااوولل ساموئيیل ١۱٢۲: ٣۳؛ ااوولل يیوحنا ١۱٧۷: ۵ااعمالل 
يیا قصد قتل شدهه ااست.اايین آآيیاتت٬، حساددتت منجر بهھ قتل وو   

بد گوئی  وو بد اانديیشی٬، ددلسوززیی براایی خودد ددرر جامعهھ ببارر می آآوورردد نتيیجهھ اایی کهھ حساددتت وو) ۶(
ساعت هھھھا ررااجع ”). شوهھھھریی اازز ززنن خودد شکايیت کردد کهھ ٨۸: ٣۳٧۷(مزمورر  پشت سر مرددمم ااست

 تمرکز برآآنن ززنن  شکی نيیست کهھ“. صحبت می کندپایی تلفن بهھ مشکالتت وو ناررضايیت هھھھايیش 
رراا می کنند٬، متقاضيیانن رراا “ اازز ددلل بيیروونن رريیختن”سانن کهھ تاکيید بر . رروواانشناحل مسائل ندااشتهھ

تنفر             خشم            ووسوسهھ بهھ ددلسوززیی براایی خودد اافسرددگی می کنند.             
گراايیش بهھ وو ). ١۱۵وو  ۴تا ٬، ٢۲: ١۱٣۳بودد (ساموئيیل  ٬، شخصی بودد کهھ اانگيیزهه ااشش ااحساسس ااووآآمونن) ٧۷(

دد٬، وو سپس منجر بهھ تداا ااوو رراا بيیمارر کرااب خوررددنن حرصصخوررددنن ااوو بودد.  حرصصااميیالش بخاططر 
خوررددنن٬، مطابق با ااحساساتت خودد عمل  حرصصگناهھھھانن دديیگریی شد. آآبسالومم نيیز بخاططر ددوو سالل 

).٣۳٢۲وو  ٢۲٢۲نمودد (آآيیاتت   
ددرر اايینجا بايید تذکر دداادد٬، ددعائی کهھ هھھھمرااهه ددلسوززیی براایی خودد باشد مورردد قبولل خداا ووااقع نمی ) ٨۸(

شودد.  
وسس خودد بدهھھھد. بعنواانن مثالل:حساددتت بايید جايیش رراا بهھ معک) ٩۹(  

 
١۱٢۲ررووميیانن   
با کسانی کهھ شاددمانند٬، شاددیی کنيید٬، وو با کسانی کهھ گريیانند٬، بگريیيید.: ١۱۵  

 
سايیت می تواانيید بدست آآوورريید.رراا ددرر هھھھميین “ اافشایی االگویی مسئلهھ”فرمم ) ١۱٠۰(  

 
 


