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پيیشگفتارر مترجم  
 

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

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

.مسيیح 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

سوممسی وو فصل   
ددررسيیدگی کر چگونهھ بهھ اافسرددگی  

 
 

چهھ باعث اافسرددگی می شودد؟  
 

ضی کهھ باعث عقب اافتاددنن مريی. بعنواانن مثالل٬، ددگی شمرددرريیشهھٴٔ اافسرمی تواانن هھھھر موررددیی رراا تغريیباً 
 ااحساسس جرمم٬، عوضض شدهه٬، نتيیجهھٴٔ قصورر وو غفلت٬، تغيیيیرااتت هھھھوررمونی٬، بخت وو ااقبالل کارر شدهه
٬، ااحساسس بد ساددتت يیا شراايیط نامساعد ززندگیگناهه اانجامم شدهه٬، اافسوسس وو ددلسوززیی حاصل اازز ح بخاططر

 نکتهھٴٔ مهھمی کهھ بايید بهھ يیادد ددااشت اايین ااست. بخاططر خشم وو نفرتت٬، نگراانی٬، وو ددالئل بسيیارریی دديیگر
ً کهھ٬، اافسرددگی  کهھ حاصل اازز دد٬، بلکهھ اازز گردداابی اايیجادد نمی شواازز هھھھيیچ يیک اازز اايین مواارردد  مستقيیما

اعث می شودد گسترددهه وو ددرروونگر شدهه ااوو رراا بهھ يیاسس وو ب ٬، وو آآننآآنن ااستبرددااشت وو ررسيیدگی ناصحيیح 
کشاند. ناااميیدیی ب  

   
دديیگر مسائل بغرنج         

  
 

مسائل بغرنج مسائل بغرنج            
 
 

مسئلهھ                    مسئلهھ             
 

    
ووااکنش         حل شدهه بهھ         

گناهه آآلودد     ططريیق کالمم خداا         
 

 
 
 

ووااکنش گناهه آآلودد        حل شدهه بهھ ططريیق کالمم خداا      
٢۲ويیر شماررههٴٔ تص           ١۱تصويیر شماررههٴٔ          

 
 

عکس کهھ اازز مسئلهھ سرچشمهھ گرفتهھ٬،  دداابب متمايیل بهھ ددرروونی رراا می بيینيیمگر٬، ٢۲ددرر تصويیر شماررههٴٔ 
تبديیل بهھ (مسائل دديیگریی رراا اايیجادد کرددهه  آآلوددیی رراا بوجودد آآووررددهه٬، کهھ ددرر نتيیجهھوو گناهه االعمل ناددررست 

. بهھ اايین االگو بايید جهھت ااند ٬، وو آآنن هھھھا نيیز ووااکنش گناهه آآلودد خودد رراا اايیجادد کرددهه)دههبغرنج ش مسائل
ااشتی مطابق با کالمم خداا می باشد کهھ مسئلهھ رراا با بردد ططريیقجهھت معکوسس بهھ اايین معکوسس دداادد. 

حل نيیز کنيیم کهھ منتهھی بهھ چاررهه اایی می شودد کهھ متقاضی رراا نيیروو می بخشد تا مسائل دديیگر رراا موااجهھ 
رراا بدست  ااحساسس جرمموو ی کند ماانسانن رراا بندههٴٔ ناااميیدیی (ووااکنش هھھھایی گناهه آآلودد) کند. گردداابب نزوولی 
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عاددااتت گناهه اامثالل با کالمم ووااضح هھھھشداارر عليیهھ  اازز پایی (فعاليیت) می ااندااززدد. ٬، وو بهھ تدرريیجمی ددهھھھد
می ددهھھھد: یی کهھ منتهھی بهھ اافسرددگی می شوددآآلودد  

 
۵اامثالل   
سنجد.  ززيیراا ررااهھھھهھایی اانسانن ددرر براابر چشمانن خدااووند ااست وو هھھھمۀ ططريیقهھایی ااوو رراا می: ٢۲١۱  
آآيید.  اافکنَد٬، وو ددرر بنِد گناهھھھانن خويیش گرفتارر می ريیر بهھ دداامش میبدکارريیهھایی ش: ٢۲٢۲  

 
عاددااتت گناهه آآلودد رراا مشکل می تواانن اازز ميیانن بردد٬، ااما ااگر اازز ميیانن نرووند٬، متقاضی رراا بيیشتر گرفتارر 

می شودد٬، گناهھھھانن  جهھت ماررپيیچ نزوولی گناههووقتی گرفتارر خودد خوااهھھھند کردد. متقاضی خوااهھھھد دديید کهھ   
 

جريیانن نزوولی (مسائل بيیشتر)    مسائل کمتر)جريیانن صعوددیی (   
      ااحساسس خوبب           

        
ااحساسس بد                         

 
د.  ند تا جائی کهھ ااحساساتت مخربب جایی ااحساساتت خوبب رراا می گيیرنبيیشتریی بهھ آآنن ااضافهھ می شو

اا ددرر اايین آآيیاتت نشانن ددااددهه جواانب نزوولی جريیانن رراا نشانن می ددهھھھد. اابعادد مسئلهھ رراا خد ددااستانن قائن
ااست:  

 
۴پيیداايیش   

: وو بعد اازز مروورر ئيیامم٬، ووااقع شد کهھ قائن هھھھديیهھ اایی اازز محصولل ززميین براایی خدااووند آآوورردد.٣۳  
: وو هھھھابيیل نيیز اازز نخست ززااددگانن گلهھٴٔ خويیش وو پی آآنهھا هھھھديیهھ اایی آآوورردد. وو خدااووند هھھھابيیل وو هھھھديیهھٴٔ ااوو رراا ۴

منظورر ددااشت٬،  
دااشت. پس خشم قائن بهھ شدتت اافرووختهھ شدهه٬، سر خودد رراا بهھ ززيیر : ااما قائن وو هھھھديیهھٴٔ ااوو رراا منظورر ن۵

اافکند.  
چراا خشمناکک شدیی؟ وو چراا سر خودد رراا بهھ ززيیر اافکندیی؟ «: آآنگاهه خدااووند بهھ قائن گفت: ۶  
٬، ددرر کميین ااست بر ددررگناهه : ااگر نيیکويیی می کرددیی٬، آآيیا مقبولل نمی شدیی؟ وو ااگر نيیکويیی نکرددیی٬، ٧۷

»مسلط شویی. وو ااشتيیاقق تو دداارردد٬، ااما تو بر وویی  
: وو قائن با برااددرر خودد سخن گفت. وو ووااقع شد چونن ددرر صحراا بوددند٬، قائن بر برااددرر خودد هھھھابيیل بر ٨۸

خوااستهھ٬، ااوورراا کشت.  
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اازز نخست (”قائن شرووعع بدیی رراا با ددااددنن هھھھديیهھٴٔ گناهه آآلودد بهھ خداا آآغازز کردد. هھھھابيیل بهھتريین رراا دداادد 
ووقتی خداا هھھھديیهھٴٔ . )١۱(رراا ددااددمورردد پسند خداا نبودد  کهھهھھھديیهھ اایی ٬، ااما قائن “)خويیش وو پی آآنهھاززااددگانن گلهھٴٔ 

پس خشم قائن بهھ شدتت (”ووااکنش گناهه آآلوددشش موضوعع رراا بغرنج کردد ااوو رراا نهھ پذيیرفت٬، قائن با 
(گردداابب نزوولی) ااوو رراا خداا دديید٬، وو اافسرددگی وو خشم “). اافرووختهھ شدهه٬، سر خودد رراا بهھ ززيیر اافکند

هھھھشداارر دداادد. ااما ددرر ضمن٬، با مهھربانی بهھ ااوو  بوددعکس االعمل گناهه آآلوددیی کهھ باعث آآنن شدهه نسبت بهھ 
(اازز اافسرددگی خالصص می شدیی). بهھ عباررتت “ااگر نيیکويیی می کرددیی٬، آآيیا مقبولل نمی شدیی؟”گفت: 
مسئلهھ بغرنج شدهه باعث  ٬،بهھ قائن هھھھشداارر دداادد کهھ ااگر توبهھ نکند وو هھھھديیهھٴٔ مقبولل خدااووند رراا نيیآوورردد دديیگر

خداا ااميید رراا ززندهه نگاهه “). کميین ااست وو ااشتيیاقق تو دداارردد گناهه بر ددرر٬، ددرر(”گناهھھھانن بيیشتریی خوااهھھھد شد 
ااگر نيیکويیی می کرددیی٬، آآيیا (”ددااشت وو گفت کهھ می توااند گردداابب نزوولی گناهه ااوو رراا معکوسس نمايید 

با شکستن االگو هھھھایی گناهه االودد٬، بهھ ططريیق توبهھ وو (ررووحح االقدسس) اايین کارر رراا خداا “). مقبولل نمی شدیی؟
هھھھد.ررفتارریی مطابق با کالمم اانجامم می دد  

االبتهھ ددرر ددنبالهھٴٔ اايین ددااستانن می خواانيیم کهھ قائن بهھ هھھھشداارر خدااووند گوشش نکردد٬، وو بهھ ااعماقق گردداابب 
وو قصهھ براایی  ٬،لجاجت اادداامهھٴٔ کيینهھ٬، گناهه منجر بهھ مرگگ هھھھابيیل گردديید. : اادداامهھ بهھنزوولی گناهه گرفتارر شد

ااوو بودد. خودد٬، هھھھمهھ مايیع اافسرددگی  
٬، وو ووااکنش گناهه آآلودد نسبت بهھ آآنن نيیز مسئلهھ رراا وو اافسرددگی رراا اايیجادد می کند ااحساسس جرممگناهه٬، 

ً پيیچيیدهه تر (مسائل بغرنج) می کند وو  د. ااما٬، ودد می آآيیبوجوو اافسرددگی بيیشتریی  جرممااحساسس نتيیجتا
خالفف عقيیدههٴٔ کسانی کهھ می گويیند بايید ااحساسس رراا تغيیيیر دداادد تا ررفتارر نيیز تغيیيیر يیابد٬، خداا جريیانن رراا 

٬، يیا بهھ عباررتت دديیگر٬، ااگر “رددیی٬، آآيیا مقبولل نمی شدیی؟ااگر نيیکويیی می ک”عوضض کردد. ااوو گفت٬، 
ددرر اانجامم اايین کارر٬، لزوومی نداارردد ااحساسس ددخالتی ددااشتهھ باشد.نيیکويیی کنی٬، مقبولل می شویی.   

 
 

ااحتراازز اازز اافسرددگی  
 

د. هھھھا هھھھيیچ گاهه اايیجادد نمی شن گونهھ اافسرددگی ااگر مسئلهھٴٔ نخستيین بهھ ططريیق خداا حل می شد٬، اايی
اانن ددوورریی ست. رروويیدااددیی معمولی نيیست کهھ ررخخ می ددهھھھد وو اازز آآنن نمی تواافسرددگی ااجتنابب ناپذيیر نيی

رراا هھھھميیشهھ می تواانن ددرر هھھھر  خنثی کردد. جهھتشکهھ نمی تواانن ااثرشش رراا  وو نهھ بقدرریی ررشد می کند کردد٬،
وسس کردد. ااميید براایی ااشخاصص مرحلهھ اایی کهھ باشد٬، با ررفتارر مطابق کالمم وو قدررتت اازز ررووحح االقدسس معک

. ااگر اافسرددگی نوعی بيیمارریی عجيیب وو مرموزز می باشدنتيیجهھٴٔ گناهه اافسرددهه ددرر اايین ااست: اافسرددگی 
وو کارریی نيیز ددرر مقابل  ز هھھھيیچ مسئوليیتی نسبت بهھ آآنن ندااشت٬، وو ااوو نيیبودد بودد کهھ ااوو رراا ددرر بر گرفتهھ

. ااما حقيیقت اايین ااست٬، کهھ ااگر چهھ مسئوليیتی نسبت بهھ اازز ميیانن ررفتهھ بودد ششاانست بکند٬، ااميیدآآنن نمی تو
ططريیق  مسئلهھ ااووليیهھ رراا ااززصدمهھٴٔ مالی)٬، ااوو مسئولل آآنن ااست کهھ (بيیمارریی جسمی يیا  مسئلهھٴٔ ااووليیهھ ندااشتهھ

کرددهه (غفلت ددرر اانجامم  هھ ططريیق گناهه آآلودد عملوو چونن اايین کارر رراا نکرددهه٬، وو بجایی آآنن ب. کند خداا حل
ددرر نتيیجهھٴٔ اايین کارر هھھھا )٬، ٬، وو غيیرههخودد ررووززاانهھ؛ خشمگيین شدنن؛ شکايیت وو ددلسوززیی برااییووضايیف 

؛ مستقيیماً نتيیجهھٴٔ مسئلهھٴٔ )٢۲(اايین اافسرددگی نتيیجهھٴٔ وورروودد بهھ گردداابب مسائل بغرنج ااست .اافسرددهه شدهه ااست
وو بدبختی هھھھایی  ااحساسس جرممووقتی مسئلهھٴٔ ااووليیهھ ددرر ررااهه ااشتباهه ررسيیدگی می شودد٬،  .)٣۳(ااووليیهھ نيیست

وو ااگر مجددداا٬ً، متقاضی بهھ ططريیق گناهه آآلودد بهھ آآنن هھھھا  گریی بهھ مسئلهھٴٔ ااووليیهھ ااضافهھ می شوند٬،دديی
.د٬، گردداابب گناهه عميیقتر می شوددگی کنررسيید  
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می توااند کمک کند مشاووررچگونهھ   
 

مشاوورر چگونهھ بهھ اايیمانداارراانی کهھ اافسرددهه ااند کمک می کند؟  
دد (ووقفهھ ددرر اانجامم کارر هھھھایی ررووززاانهھ: ااططویی لباسس٬، خانهھ بايید جويیایی مسائل بغرنج بشو . ااوو اابتداا١۱

ا (بهھ رراا براایی اانجامم اايین کارر هھھھ ابب هھھھایی بانکی٬، وو غيیرهه) وو متقاضیدداارریی٬، تعميیرااتت خانهھ٬، حس
اافسرددگی رراا نزوولی . اايین حد عقل جريیانن ) ٣۳صفحهھٴٔ  ١۱(تصويیر شماررههٴٔ  ندططريیق خداا) آآماددهه ک

.نجامم خوااست خداا رراا آآغازز خوااهھھھد کرددجريیانن صعوددیی ااشکستهھ وو   
 )نسبت بهھ مسئلهھٴٔ ااووليیهھ(. سپس بايید تمامم عوااملی (رروويیداادد٬، غيیرهه) کهھ باعث ووااکنش گناهه کارراانهھٴٔ ااوو ٢۲

شدهه رراا برررسی کند. بايید ااوو رراا براانگيیخت وو تشويیق نمودد مطابق کالمم خداا عمل کند وو بگذاارردد 
ررووحح االقدسس کاررشش رراا اانجامم ددهھھھد (اازز خودد ددوورر کرددنن/بخودد اافزووددنن) تا االگوهھھھایی ززندگی کتابب 

د مجدددااً اايین گناهه هھھھا تکراارر شوند.نمقدسی جایی گرفتهھ نگذاارر  
براايیش  شرحح ددهھھھد. هھھھمچنيین )۴(رراا براایی متقاضی . مشاوورر بايید بطورر ووااضح جريیانن اافسرددگی٣۳

اانجامم کاررهھھھائی کهھ خداا می خوااهھھھد رراا فرااهھھھم ساززدد تا بتوااند ددرر مقبل ااحساساتت منفی نسبت برنامهھٴٔ 
مثالل٬،  ت ااوو اانجامم خوااست خداا ااست. بطورربهھ آآنن هھھھا پايیداارریی کند. بعنواانن شخص مسيیحی مسئوليی

ددفعهھٴٔ ”٬، مشاوورر می توااند بگويید: ههددااافتموررددیی کهھ ااططو کشی ااووليین کارریی ااست کهھ عقب می ددرر 
دديیگر کهھ حوصلهھٴٔ ااططو کشی رراا نداارريید:  

 
. اازز )۵(» صرفف نظر اازز آآنکهھ چهھ ااحساسی دداارريید« . با اايین ووجودد آآنن رراا اانجامم ددهھھھيید؛ ١۱

خداا کمک بخوااهھھھيید.  
. بهھ شوهھھھرتانن بگوئيید کهھ مسئلهھ دداارريید تا ااوو شما رراا تشويیق نمايید وو ددرر صددد آآنن باشد کهھ ٢۲

با ووجودد آآنکهھ نمی خوااهھھھيید٬، اانجامم ددهھھھيید.کاررتانن رراا   
یی کهھ می خوااهھھھيید دديیگرهھھھایی جهھ شديید کهھ کارر ااططو کشی شما عقب اافتاددهه٬، هھھھمهھ کارر و. ااگر مت٣۳

تلويیزيیونن٬، ررفتن بيیروونن٬، تلفن بهھ دديیگراانن٬، غيیرهه) تماشایی رراا لغو کنيید ( بجایی آآنن اانجامم ددهھھھيید
امم شدهه ااست.وو هھھھيیچ مزيیتی رراا بهھ خودد ررااهه ندهھھھيید٬، تا آآنکهھ ااططو کشی شما اانج  

رراا بخودد ررااهه  وو غيیرهه٬، )۶(براایی خودد . ددرر فکر فروو ررفتن٬، تماشایی تلويیزيیونن٬، ددلسوززیی۴
حالت هھھھا قراارر گرفتهھ اايید٬، بالفاصلهھ بهھ سرااغغ ااططو  ووقتی متوجهھ شديید کهھ ددرر اايین ندهھھھيید.

کشی بروويید.  
خوااهھھھيید ددرر موقع ااططو کشی پيیش باتت با هھھھمسايیهھٴٔ خودد تماسس بگيیريید وو اازز ااوو . ددرر چنيین ااووق۵

شما بيیآيید تا اازز تنهھائی ددرر آآئيید.  
فکر کنيید. جواابب اايین  هه. بجایی اافسوسس خوررددنن بحالل خودد٬، بهھ آآنچهھ باعث اايین ااحساسس شد۶

سهھ سؤاالل رراا بنويیسيید:  
. مسئلهھ چيیست؟١۱  
. خداا اازز من چهھ می خوااهھھھد ددرر مورردد آآنن اانجامم ددهھھھدمم؟ (جواابب ددرر کالمم يیافت می ٢۲

).)٧۷(شودد  
هھ جا٬، چهھ ووقت٬، وو چطورر شرووعع کنم؟ددرر چ. ٣۳  

االف. برنامهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه براایی اايین کارر هھھھا رراا فرااهھھھم ساززيید.  
. قدمم ااوولل رراا هھھھر چهھ ززووددتر بردداارريید.بب  
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؟چکارر بايید کردد جنوننبا   
 

(دديیواانگی) جنونن  اافرااددیی نشانهھ هھھھایی آآنچهھ بهھ نامم غيیر عاددیی٬،ررفتارر هھھھایی  اامکانن دداارردد ددرر رراابطهھ با
 آآنن کهھ ددليیل. تا بهھ حالل هھھھيیچ گوااهه قطعی اازز آآن)اافسرددگی        ند (شاددییزز کنمعرووفف شدهه رراا اابراا

جسمانی رراا نبايید نادديیدهه گرفت. ااشکاللجسمانی ااست ووجودد نداارردد. ااما٬، اامکانن ووجودد  ااشکالل  
ددرر نظر بگيیردد. مختلفی رراا  اامکاناتتمی خوااهھھھد بهھ اايین گونهھ اافراادد کمک کند٬، بايید مشاوورر ووقتی 

بهھ آآنن هھھھا ررسيیدگی شدهه شدهه وو با ااستفاددهه اازز ااصولل مسيیحی با موفقيیت اختهھ ززيیر تا بحالل شناامکاناتت 
:ااست  
.)٨۸(براایی گولل ززددنن دديیگراانن بکارر بردد. هھھھمهھ نوعع ررفتارر عجيیب وو غريیب رراا می تواانن ااستتارر. ١۱  
حتی می شودد ( شرووععاافسرددگی  ٬،د کهھ اابتداا. چونن بنظر می ررسمسائلبهھ ررااهه حل هھھھایی گناهه االودد . ٢۲

مودد)٬، مرحلهھٴٔ بهھ ااصطالحح نشانهھ هھھھایی غم وو ااندووهه رراا برددااشت ن توااننددرر حالل شاددیی می 
ددااددهه  اافسرددگیبهھ مسئلهھٴٔ  یی کهھوددااشتباهه وو گناهه آآل ررااهه حلبهھ ددليیل تواانن  رراا می“ اافسرددگی/دديیواانگی”

٬، اايیجادد گردددد. اازز هھھھمديیگر مسئلهھ ممکن ااست بهھ ططرقق مختلف٬، ااما مجزاااايین شناخت. شدهه 
يین ررفتارر هھھھا رراا تفحس نمايیند:مشاوورراانن نتيیجتا٬ً، بايید اامکانن ووجودد اا  

اازز گردداابب بيیروونن آآمدنن . ووقتی کوشش ددرر ررااهه ررفتارر بيیش اازز حد بهھ عنواانن خوشحالیاالف. 
٬، اامکانن دداارردد کوشش بيیش اازز حد گردددد وو متقاضی اازز چالهھ اافسرددگی بهھ عمل می آآيید

حساساتی اااایی بهھ چالهھٴٔ دديیگر سقوطط کند. ررفتارر هھھھایی بيیش اازز حد ددرر موقعيیت هھھھایی 
مفرطط می باشند بجایی کنش٬، ووااکنش نشانن می ددهھھھند.. کسانی کهھ هھھھستاامکانن پذيیر   

 خوشحالیمی گويید . نظريیهھٴٔ ااشتباهھھھی ووجودد دداارردد کهھ بهھ عنواانن ررااهه حل خوشحالی بب.  
کرددنن (بهھ خودد ددررووغغ تلقيین بهھ خودد ررااهه حل اافسرددگی ااست. ددرر ررااستایی  )مصنوعی(

خوااست خداا٬، نگرفتن دااددنن می باشد. ااما ااحساسس جرمم٬، اانجامم ن باوورر کرددنن ووگفتن) 
٬، وو غيیرهه٬، رراا نمی تواانن با خندهه اازز ميیانن بردد. تصميیماتت الززمم  

الی بهھ بهھ عنواانن ررااهه حل٬، خوشح خوشحالیااتت موااززددرر . الی بهھ عنواانن اانکاررخوشح  پپ. 
/يیا خوددشش رراا قانع کند٬، اضی ددرر حالی کهھ می خوااهھھھد دديیگراانن ووعنواانن اانکارر ااست. متق

؛ ووااقعيیت اايین ست! من ااشتباهه کرددمم اافسرددهه شدممااووضاعع آآنقدرر هھھھا هھھھم بد نيی”می گويید٬، 
ااوو ززيیاددیی سعی می کند٬،  بل مالحظهھ ااست.قا ی کهھ بخرجج می ددهھھھدااما کوشش“ ااست..

وو نهھايیتاً متوجهھ خوااهھھھد شد کهھ اانکارر حقيیقت ررااهه حل کارر نيیست. هھھھر چهھ مسئلهھ ووخيیمتر 
تبديیل نوعی نيیز ززووددتر مص خوشحالیباشد٬، ززووددتر ميیوههٴٔ ناسالم رراا بارر می آآوورردد٬، وو 

بهھ بدبختی می گردددد.  
٬، ددرر آآشفتگی هھھھر . شخصی کهھ ددرر حالل قرقق شدنن می باشدنجاتتبهھ عنواانن  خوشحالیتت.   

ددستش بيیآيید رراا نجاتت ددهھھھندهه می پنداارردد. ووقتی اانسانن خودد رراا ددرر مقابل اافسرددگی  بهھچهھ 
بد. خوشحالی يیا نجاتت می کر می کند عکس قضيیهھ رراا اايیجادد کندبی چاررهه می بيیند٬، ف

نهھايیتاً شکست خوااهھھھند خورردد. هھھھایی نابجا  
ند. هھ ااآموخت. بعضی اافراادد ررااهه ميیانهھ رراا نيیخوشحالی بهھ عنواانن قسمتی اازز ززندگیثث.   

 کرددهه. ااما حالل٬، نوسانن ددرراازز ترمی ززندگيیشانن اازز يیک منتهھی بهھ منتهھی دديیگر نوسانن 
٬، حالل کوچک مورردد ااستفاددهه قراارر می گرفت آآنچهھ تابحالل ددرر رراابطهھ با مسائل ٬،شدهه

دد. شايید اايین ااتفاقق ناگهھانی بوددهه. ااستفاددهه می شونيیز ل بزررگتر ززندگی سائبراایی م
. بدوونن فکر موقعيیت ااضطراارریی اايیجادد شدهه وو متقاضی نمی دداانستهھ چهھ کارر بايید بکند

. )٬، آآنچهھ آآموختهھ رراا بکارر برددههمی باشد االگویی ااساسی ززندگی گناهه آآلوددکهھ کرددنن (
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ريیق ميیانهھٴٔ کالمم خداا رراا نمی ططدديیواانهھ وواارر٬، اازز سوئی بهھ سویی دديیگر تابب می خورردد٬، وو 
.بيیند  

 
کمک ررساندنن  

 
 خصوصصت٬، چکارر بايید بکند؟ ووااضح ااست٬، آآنچهھ ددرر نوسانن متقاضی رراا شناخ جريیاننووقتی مشاوورر 

  :رراا اانجامم ددهھھھد بکارر برددهه  دديیگر اازز مواارردد مشاووررههبسيیارریی 
ددرر  ززمانی کهھ کند. اايین کارر ممکن ااستکالمم خداا هھھھداايیت  ننبردد کاررببا  ٬،بهھ جانب توبهھ. متقاضی رراا ١۱

حالل اافسرددگی ااست٬، ساددهه تر (وو يیا ووااقع گراايیانهھ) اانجامم گيیردد. ممکن ااست الززمم باشد خوشحالی 
اوورر اافشا کند. ااگر مشنوعی٬، يیا آآنچهھ خودد ساختهھ رراا بر مال کرددهه نابکارر بوددنشانن رراا ایی مصهھھھ

وو يیداا کرددهه پوو رريیشهھٴٔ اافسرددگی وو نا ااميیدیی رراا  ٬،بشمارردد بی فايیدهه نيیازز بهھ خوشحالل بوددنن رراا جدااً 
اازز جانب متقاضی تدبيیر شدنن خوااهھھھد گذااشت. چونن خوشحالی  مسئلهھ رراا ددرر ررااهه حل ٬،اافشا نمايید

وو اانتخابب گردديیدهه٬، بايید اابتداا اازز ميیانن برددااشتهھ شودد تا ااوو بتوااند مسئلهھٴٔ ااصلی اافسرددگی رراا بهھ 
ططريیق کالمم خداا حل کند.  

تا بتوااند خوشحالی شدهه ک بهھ ااوو ٬، يیا کمتماسس حاصل شدههووقتی با متقاضی ددرر حالت ناااميیديیش  .٢۲
تدبيیر يیافتهھ ااشش رراا کنارر بگذاارردد (اازز خودد ددوورر کرددنن)٬، آآنوقت مشاوورر می توااند با ااوو مانند هھھھر 

شخص اافسرددههٴٔ دديیگر کارر کند.  
کنارر گذااررددنن االگویی اافسرددگی ـ خوشحالی ـ  جريیانن عمل. نکتهھٴٔ دديیگریی رراا بايید ذذکر نمودد. ددرر ٣۳

بطورر ووااضح ا هھھھشيیارریی وو ااحتيیاطط ررسيیدگی شوند رراا الززمم ااست ددليیل آآنکهھ مسائل بايید باافسرددگی٬، 
شکارر کردد٬، وو آآيیاتت مربوطط رراا دداادد. قبل اازز ااتمامم جلسهھ٬، نظر کالمم رراا بايید بطورر ووااضح آآ شرحح

کردد. براايیش بازز  
 

چگونهھ ااشخاصص اافسرددهه رراا کمک کنيیم؟  
 

:)٩۹(امم برددن بايیدددرر اايینجا  بسايیر خطرناکک کهھ ددرر مکتب رروواانشناسی رراايیج ااست ررااددوو رروويیهھ کارر   
نهھ می باشد. گی ددرروونی دداارردد ااساساً حمايیت گراا) ددررمانن رروواانی کسی کهھ اافسردد١۱(  
) ااگر بيیمارر اافکارر خصومت بارر وو ااحساسس جرمم می کند٬، پزشک آآنن هھھھا رراا کوچک می شامردد.٢۲(  

٬، ممکن ااست سراانجامم بهھ )١۱٠۰(ههبخاططر آآنچهھ قبالً ددرر اايین کتابب گفتهھ شد ٬،چک شمرددننکووو  حمايیت
٬، بهھ متقاضی می اازز حمايیت٬، بطورریی کهھ نشانن ددااددهه شدههددکشی بی اانجامد. ااستفاددهه ناااميیدیی وو خو

بهھ آآنن.  ٬، يیا عقايیدیی نظيیر“هھھھم کارریی نمی توااند بکندااميیدیی نيیست؛ هھھھميین ااست کهھ هھھھست؛ خداا ”گويید٬، 
اايین مشاوورر نمی توااند کمک کند؛ ااوو عمق مسئلهھٴٔ مراا نمی ”کوچک شمرددنن بهھ متقاضی می گويید٬، 

اازز نيیز رراا ااوو ااميید  بلکهھ ٬،مسئلهھٴٔ متقاضی رراا حل نمی کنندنهھ تنهھا  ٬،رروويیهھ هھھھایی ااشتباهه هھھھر ددوو اايین“. فهھمد
چونن اامکانن خودد کشی رراا  ٬،اازز ميیانن برددنن ااميید شخص اافسرددهه بسيیارر خطرناکک ااست د.نميیانن می بر

جایی کوچک بهھ ميیانن می آآوورردد. بهھ عکس٬، ااگر عظمت مسئلهھ ااشش مورردد تايیيید قراارر بگيیردد (ب
دددد٬، اامکانن آآنکهھ متقاضی نيیز آآشکارر گر ددرر حل مسئلهھ اایی بهھ اايین بزررگی قدررتت خداا ااما٬،وو شمرددنن)٬، 
. خوااهھھھد گشتبهھ ااوو بازز نيیز وو ااميید  ٬،کهھ مشاوورر می توااند بهھ ااوو کمک کند بيیشتر خوااهھھھد شد باوورر کند

ددرر ررووزز هھھھایی آآيیندهه  آآيیاتت کالممططبق با ططرحح برنامهھٴٔ کتابب مقدسس براایی حل مسئلهھ٬، وو تشريیح ررااهھھھی کهھ 
٬، ددرر کالمم ررااهه نجاتت موجودد می باشد.“حمايیت”ی می توااند ببيیند٬، کهھ بجایی متقاض دد٬،پيیش ددااررددرر   
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سوممسی وو فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

يین فرقی ااست کهھ ددرر اايین آآيیهھ مشاهھھھدهه می شودد. ااگر فرقق ميیانن هھھھديیهھٴٔ خونيین وو غيیر خوناايین تنهھا ) ١۱(
ر حالل٬، ددليیل آآنکهھ خداا هھھھديیهھٴٔ قائن رراا یی اازز اايین آآيیهھ کرددهه اايیم. بهھ هھھھرراا ااضافهھ کنيیم٬، برددااشت ززيیادد

نهھ پذيیرفت ااهھھھميیتی بهھ موضوعع بحث ما نداارردد.  
آآشپزیی٬، دد٬، مانند شستن ظظرووفف تقاضی ناخوشايیند می شماررووضايیفی کهھ ممعموالً اانجامم ندااددنن ) ٢۲(

“.من حالل اانجامم ددااددنن آآنن رراا ندااررمم براايیم سخت ااست اانجامم ددهھھھم؛”پختن غذاا٬، وو غيیرهه. می گويید٬،   
سرچشمهھ گرفتهھ باشد. ووقتی مسئلهھٴٔ کرددهه متقاضی  ی کهھئلهھٴٔ ااووليیهھ ممکن ااست اازز گناهھھھ) االبتهھ مس٣۳(

بالفاصلهھ ااعتراافف وو بخشش اانجامم نگيیردد٬، سپس بوددهه٬، ااگر  ااوو ااووليیهھ ددرر نتيیجهھٴٔ ررفتارر گناهه آآلودد
گردداابب نزوولی گناهه شرووعع شدهه ااست.  

يیم کنند٬، اامکانن ززنانن٬، خاددميین٬، وو دديیگر کسانی کهھ برنامهھٴٔ هھھھفتگيیشانن رراا بايید خوددشانن تنظ) ۴(
يین کرددهه ااند٬، ددااررند. بهھ اا اافسرددگی بيیشتریی رراا نسبت بهھ آآنهھائی کهھ کاررشانن رراا دديیگراانن تنظيیم

آآنن نيیستند٬، بيیشتر ااست. ااحساساتت ووقفهھ ددرر اانجامم کارر براایی کسانی کهھ تحط فشارر اانجامم ددليیل کهھ 
جلویی کارر رراا می گيیرند.  

ووااکنشی کهھ سرددگی رراا می تواانن اازز ططريیق ) االبتهھ جز ناسالمتی ووااقعی. فرقق ميیانن ناسالمتی وو ااف۵(
ً ناسالمت هھھھستند بدست آآووررددمتقاضی بهھ شوخی وو لطيیفهھ هھھھا نشانن می ددهھھھد  (کسانی کهھ ووااقعا

موالً معموالً برددااشت خوشی رراا اازز شوخی وو لطيیفهھ هھھھا ددااررند). کسی کهھ اافسرددهه ااست مع
.ااحساسس خوبی نسبت بهھ چيیزیی نداارردد  

حساساتت شما می شودد بکنيید. خوررااکک اافسرددگی٬، ددرر فکر اانگيیزههٴٔ اا باعثيیعنی توجهھ بهھ آآنچهھ ) ۶(
فروو ررفتن٬، ددرردد ددلل کرددنن٬، برنامهھ اایی براایی جلوگيیریی اازز اايین مواارردد ندااشتن٬، کارر رراا بهھ تعويیق 

ووقفهھ ددرر ااندااختن٬، بی حوصلهھ گی٬، اازز مرددمم ددوورریی کرددنن٬، ددررووغغ گفتن٬، پر خورریی٬، کم خواابی٬، 
باشد.می ددهھھھد  ٬، وو هھھھر مورردد دديیگریی کهھ ووجداانن رراا عذاابب میتصميیم گيیریی  

٬، حالل هھھھر چهھ باشد٬، کافی نيیست؟ هھھھر چند آآيیا عمل ؟کارریی رراا اانجامم دداادد ٬،آآيیا کافی نيیست تنهھا )٧۷(
اانجامم کارر براایی مدتت موقت يیاسس وو ناااميیدیی رراا اازز ميیانن بر ميیداارردد٬، ااگر کارریی کهھ خداا گفتهھ 

کفايیت  خودد رراا ررااضی خوااهھھھد کردد. هھھھمچنيین٬، هھھھر کارریی نهھهھھھمسايیهھٴ٬ٔ، وو نهھ نباشد٬، نهھ خداا٬، 
٬، وو اانجامم آآنچهھ بايید کردد (بهھ خودد يید کردد (اازز خودد ددوورر کرددنن)لوگيیریی اازز اانجامم آآنچهھ نباج

اافزووددنن) رراا نداارردد.  
 ٢۲٩۹صفحهھٴٔ ٬، “شايیستگی مشاوورر مسيیحی”موضوعع بهھ کتابب  براایی ااططالعع بيیشتر ددرر مورردد اايین )٨۸(

. (اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)ررجوعع کنيید  
٬، ٬Handbook of Psychaitric Therapy، ددرر جوررنالل Paul Hustonنوشتهھٴٔ “ معالجهھٴٔ اافسرددگی”) ٩۹(

نقص ”وسيیهھ می کند کهھ بهھ ااوو ددررووغغ گفت کهھ مسئلهھ ااشش . ااوو هھھھمچنيین ت٢۲٣۳١۱وو  ٢۲٣۳٠۰صفحاتت 
ناهه می باشد٬، بلکهھ رراابطهھٴٔ  نهھ تنهھا ددررووغغ گوئی گ“. موقت عملکردد ددستگاهه عصبی ااوو ااست

کم می کند.اا ميیانن مشاوورر وو متقاضی ررااعتبارر وو ااططميینانن   
فصل شانزددهھھھم. )١۱٠۰(  

 


