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)١۱(ددااددهه شدهه نمونهھ تکاليیف  

 
يیهھ کنيید.هھمرتکب آآنن شدهه اايید رراا تی کهھ تا بحالل انناهھھھگ فهھرست )٢۲()١۱(  

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

  .براایی خودد بساززيیدرراا شديیدصبانی کهھ ع اازز هھھھر بارر خچهھ ااییيیتارر) ٣۳(
  يید؟مسائلی عصبانی شدف) بخاططر چهھ (اال

).)٣۳(يیاددددااشت کنيید “مسئلهھ االگوییاافشایی ”رراا ددرر فرمم  فهھرست(اايین شديیدبا چهھ کسی عصبانی (بب)   
.)۴(ددهھھھيید اانجاممهھھھر چهھ ااططوکارریی دداارريید رراا تا هھھھفتۀ آآيیندهه ) ١۱(  
سبت بهھ گناهھھھی نبر آآنکهھ اابتداا  فرضضبخشش کنيید٬، با  ططلبااوو اایی براایی پروويیز بنويیسيید وو ددرر آآنن اازز  نامهھ”) ٢۲(

“.ددهه اايیدططلب بخشش کر خدااکرددهه اايید وو اازز  توبهھکهھ بهھ ااوو کرددهه اايید   
. ددقيیقاً براایی خودد بساززيیدرراا  خوااهھھھيید ددااشتيیندهه خواابب بدوونن ووقفهھ اایی کهھ ددرر هھھھفتۀ آآ ررمقداا تارريیخچهھ اایی اازز”) ٣۳(

“.ساعت وو ططولل آآنن) رراا يیاددددااشت کنيیدووقفهھ اایی کهھ ددرر خواابب اايیجادد شدهه (  
کنيید.  ططرحح تاننخودد خانگی خوددتانن رراا براایی هھھھفتۀ آآيیندهه تکاليیفدديید٬، نهھ بر می گراامشب ووقتی بهھ خا) ”٧۷(

مسئلۀ مربوطط بهھ  تکليیفی کهھ براایی خودد فرااهھھھم می ساززيیدهھھھر ددهھھھيید. سعی کنيید  اانجاممسپس هھھھر يیک رراا 
“.خاصی باشد  

يیی رراا ددرر گرددهھھھم آآ جلسۀ٬، سهھ )۵(قواانيین گرددهھھھم آآيیی ددوورر ميیز سر سپرددگی نسبت بهھ هھھھمرااهه با ٬،ديیگر) با يیک٣۳(
کنيید  حلمسائل يیاددددااشت شدهه رراا مطابق با کالمم خداا آآسانن تريین اازز  قلم ششتعداادد  د وويیاانجامم ددهھھھهھھھفتۀ آآيیندهه 

صوررتی کهھ ددرر می باشد. ددااددهه شدهه بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ تواافق جزء تکليیف  ستونن).(سهھ مسئلهھ اازز هھھھر 
حل کهھ شتهھ باشيید شت کنيید. بيیادد نيیز دداانمی تواانيید مسئلهھ اایی رراا حل کنيید٬، ددليیلی کهھ باعث آآنن شدهه رراا يیادددداا

هھھھر مسئلهھ رراا جدااگانهھ يیاددددااشت نمائيید.  
 هھيیهھآآنن رراا ددرر اايین هھھھفتهھ ااجراا نکنيید. فرمم ت . وولیيیهھ کنيیدتهھبراایی خانۀ خودد رراا  “ررفتارر فرززندآآيیيین ”فرمم ) ٣۳(

ميیل کنيید.تکااوو  هھھھمرااههبا خودد بيیآوورريید تا مشاوورر پيیشنهھاددااتت خودد رراا ددااددهه وو آآنن رراا شدهه رراا ددرر جلسۀ آآيیندهه   
ددرر جلسۀ کهھ ررااجع بهھ رروواابط ميیانن ززنن وو شوهھھھر رراا بخواانيید وو خودد رراا آآماددۀۀ بحث  ٣۳٣۳تا  ٢۲٢۲: ۵اافسسيیانن ) ٢۲(

آآيیۀ  بر ااساسسيیاددددااشت کنيید. نيیز رراا دداارريید مربوطط بهھ اايین آآيیاتت  ی کهھيید. سؤااالتبنمائخوااهھھھيیم ددااشت آآيیندنن 
٬، کرددنن محبت ددرر خانهھ می باشد نظر خودد رراا ررااجع بهھ آآنکهھ چهھ کسی مسئولل وواارردد٬، ٩۹: ۴ااوولل يیوحنا 

.کرددهه وو آآماددۀۀ بحث ررااجع بهھ آآنن نيیز باشيید معلومم  
.)۵(رراا دداارريید يیا نداارريید چنيین کاررییااحساسس تهھيیهھ کنيید٬، چهھ ررووززاانهھ رراا ددرر هھھھفتۀ آآيیندهه  هھھھمۀ غذااهھھھایی) ٢۲(  
رراا  رراا فرااهھھھم ساززيید. حد ااقل يیک مورردد اازز آآنن اانجامم ددهھھھيید هھھھمديیگرهھھھايیی کهھ می تواانيید با ررصوررتی اازز کا) ۴(

اانجامم ددهھھھيید. صوررتت تهھيیهھ شدهه رراا بهھ جلسۀ آآيیندهه بيیآوورريید. يین هھھھفتهھهھھھمددرر   
يیگریی کهھ آآموختهھ اايید). بهھ يیادد ددااشتهھ باشيید کهھ باززیی شطرنج ) با هھھھمديیگر شطرنج باززیی کنيید (يیا هھھھر باززیی دد۶(

ااست. رروواابط ززناشوئیبلکهھ (يیا هھھھر باززیی دديیگر) کهھ مورردد نظر می باشد٬، نيیست   
آآغازز کنيید. صحبت شدررااجع بهھ آآنن ددرر جلسۀ قبل عباددتت خانگی خودد رراا آآنطورر کهھ  بعنواانن سر خانوااددهه٬،) ١۱(  
هھھھر ددليیلی رراا . سعی کنيید يیاددددااشت کنيیدرراا ااند تغيیيیر ووضعيیت شدهه  مانعشما  ٬،ددرر نظرددالئلی کهھ  فهھرست) ۶(

بهھ شما کمک کنند: بيیانن کرددهه باشيید. اايین سؤااالتت ممکن ااست  ووااضحوو  صريیح  
وشش وو ااجراایی آآنچهھ بايید بکنم مسمم هھھھستم؟(االف) آآيیا حقيیقتاً ددرر ک   
آآيیا ااميیدیی ددرر آآنن ميیبيینم؟(بب)    
هھھھستم؟خاططر (پپ) آآيیا کماکانن ررنجيیدهه    
آآيیا موررددیی مربوطط بهھ موضوعع هھھھست کهھ تا بحالل فاشش نکرددهه اامم؟(تت)    
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آآنچهھ کردديید رراا يیاددددااشت کنيید وو بهھ جلسۀ  ددهھھھيید٬، وو کارريیابی خودد رراا ددرر اايین هھھھفتهھ اادداامهھمربوطط بهھ ) اامورر ٢۲(
ددرر  هھھھشت ساعتددرر حالل حاضر٬،  شما کارربی کارر نيیستيید٬، بلکهھ شما آآيیندهه بيیآوورريید. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ 

جستن شغلی براایی خودد ااست.٬، ررووزز  
:بکنيیدکارر رراا  ددوواايین  ٬،) هھھھر ووقت متوجهھ خشم خودد می شويید۴(  
.ططلب کمک کنيید خداا(االف) اازز    
با ررعايیت ااصولل  .)۶(جلسۀ مشاووررهه ددوورر ميیز رراا ااجراا کنيیدخودد رراا مطلع کرددهه وو  هھھھمسربالفاصلهھ (بب)  

آآنن رراا پيیداا کنيید. وو ررااهه حل گر ررااجع بهھ مسئلۀ موجودد صحبت کنيیدجلساتت٬، با هھھھمديی  
خوااهھھھد کردد رراا تهھيیهھ کنيید  خوشنوددکهھ هھھھمسرتانن رراا  توجهھیقابل وولی  کوچک) فهھرست کارر وو ررفتارر هھھھایی ٢۲(

 ٬،ددرر موقع صرفف شامماامشب شرووعع کرددهه وو اازز بطورر مثالل٬، کنيید.  ااجراازز آآنن رراا وو ررووززاانهھ يیک مورردد اا
رروویی ميیز شمع ررووشن کنيید.  

(ااوولل  ددست بر نداارريید؛ اازز کوشش خودد بسيیارر مفيید بوددنداانجامم شدند چند هھھھفتۀ گذشتهھ کاررهھھھايیی کهھ ددرر ) ۵(
ستی کهھ ددرر ددست چهھ ددرر فهھرتقلی کنيید. سعی کنيید هھھھر آآن بيیشتربرعکس٬، حالل بايید ). ١۱٢۲: ١۱٠۰قرنتيیانن 

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

 الززمم٬، وو کرددهه اايید وو خيیالل دداارريید براایی هھھھميیشهھ آآنن رراا ترکک کنيید ترککنکنيید). براايیشانن بنويیسيید کهھ مواادد رراا 
رراا چند بارر بخواانيید  ٣۳٣۳: ١۱۵ااوولل قرنتيیانن يید. کن ددوورریی هھھھر يیکر آآنکهھ ددچارر ووسوسهھ نشويید اازز ااست بخاطط

کرددهه باشيید. حفظتا آآنن رراا   
ددليیل نداارردد ووقت نهھ.  يیاددهھھھيید  اانجاممآآيیا خيیالل دداارريید تکاليیف خودد رراا اا بگيیريید٬، خودد رر تصميیم) ددرر اايین هھھھفهھ ٧۷(

با من ددرر ميیانن بگذاارريید وو من می گيیردد رراا اانجامم آآنن لف کنيید. ااگر مشکلی هھھھست کهھ جلویی تکسی رراا 
هھھھمکارریی کنيید٬، خوااهھھھش می کنم ووعدۀۀ  نيیستيیدااما ااگر حاظظر کمک خوااهھھھم کردد آآنن رراا اازز ميیانن بردداارريید. 

کنيید. لغو مالقاتت هھھھفتۀ آآيیندۀۀ خودد رراا  
فهھرست رراا براایی  دد؟ اايینيیک ااوولويیت بيیشتریی رراا ددااررکداامم . )٧۷(هھھھایی خودد فرااهھھھم ساززيید ااوولويیت) فهھرستی اازز ٣۳(

دهه بيیآوورريید.ی بهھ جلسۀ آآيینبرررس  
فرااهھھھم ساززيید. حالل آآنچهھ نبايید بکنيید رراا اازز شما می خوااهھھھد  خداابر ططبق آآنچهھ ندیی شدهه اایی ب ززمانن برنامۀ) ۴(

يیاددددااشت کنيید؟ چهھ کارریی رراا بهھتر می تواانيید اانجامم ددهھھھيید؟ چيیست کهھ بايید بهھ کارر هھھھایی هھھھفتگی شما رراا نيیز 
می شوند رراا يیاددددااشت کنيید وو بهھ جلسۀ آآيیندهه بيیآوورريید.مشکالتی رراا کهھ بر سر ررااهه اايیجادد ااضافهھ شودد.   

 
فهھرست ززيیر نويیس هھھھا  

 
شامل تعدااددیی اازز هھھھر تکليیفی مربوطط بهھ مسئلۀ خاصی ااست. تکليیفی کهھ معموالً بهھ متقاضی ددااددهه می شودد ) ١۱(

.ااستاايین تکاليیف   
.دهه اانهھ صرفف اايین تکاليیف گردديیدتز نشانۀ تعداادد جلساتی می باشند کددااخل پراان ) ااعداادد٢۲(  
رراا ددرر قسمت ضميیمهھ هھھھا می تواانيید پيیداا کنيید. “اافشایی االگویی مسئلهھ”فرمم  )٣۳(  
ددند٬، وولی جنبۀ اانجامم کارریی رراا شدهه بو ساختهھددوو تکليیف قبلی (باال) براایی بدست آآووررددنن ااططالعاتت ) ۴(

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

) اايین تکليیف براایی ززنن اافسرددهه می باشد.۵(  
رراا ددرر قسمت تکاليیف می تواانيید بيیآبيید. “جلساتت مشاووررهه خانگی”چگونگی ااجراایی ) ۶(  
ررجوعع نمائيید. “ررااهھھھنمایی ززندگی بر ططبق ااوولويیت هھھھا”) بهھ ٧۷(  


