
 1 

 
مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی  

مرحلهھٴٔ ااوولل: آآغازز کارر  
سوممفصل    

 
 
 
 
 
 

Critical Stages of  
Biblical Counseling  

 
 
 
 
 
 
 

نويیسندهه: ِجی آآدداامز  
مترجم: شاهھھھرخخ صفویی  

 
 
 

 
 
 
 
 



 2 

پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست.  شامل بيیش

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا بدست آآووررند.  

بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی کهھ 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
فصل سومم  
آآغازز کارر  

 
 

ددرر شرااکت با مشاوورر  بودد٬، يیعنی آآماددهه ساختنآآنچهھ ددرر فصل قبل نوشتم مربوطط بهھ آآماددهه ساززیی 
مربوطط بهھ آآماددهه ساززیی دديیگریی ااست٬، ددرر فضائی مناسب مشاووررههٴٔ مسيیحی. اايین فصل  ٬، وومتقاضی

 ند. منظوررمم ددوو مدررککيیعنی آآماددهه ساززیی اازز ططريیق ااستفاددهه اازز مدااررکی کهھ قبالً اارراائهھ شدهه می باش
ذاارردد تا آآنن رراا خوااندهه وو قبل اازز ددست متقاضی می گ ددررمنشی ددفتر مشاووررههٴٔ مسيیحی ت کهھ مهھمی ااس

 ااططالعاتت شخصی” خودد رراا ااعالمم دداارردد. اايین ددوو٬،رووعع جلساتت با پر کرددنن وو اامضاء آآنن مواافقت ش
گفت مطلقاً الززمم االبتهھ هھھھيیچ يیک رراا نمی تواانن  می باشند.“ مواافقت نامهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی”وو “ اايیمانداارر
هھھھر يیک اازز ططرفيین می دداانند چهھ کارریی ددرر پيیش ااست وو اازز سوء کهھ  می ددهھھھد٬، ااما ااططميینانن ميیباشند

.)١۱(تفاهھھھماتت جلوگيیریی خوااهھھھد کردد  
 
 

اايیمانداارر ااططالعاتت شخصی  
 

بسيیارریی اازز کشيیشانن فکر می کنند براایی جمع آآوورریی ااططالعاتت ااووليیهھ بکارر برددهه می شودد.  مدررککاايین 
چنيین کارریی بيیهھوددهه ااست چونن اايین ااططالعاتت رراا خودد ددااررند. ااگر شما نيیز کرددنن ووقت ددرر صرفف 

چنيین فکر می کنيید٬، اازز شما می خوااهھھھم اايین فرمم رراا براایی يیکی اازز ااعضاء کليیسایی خودد پر کنيید وو 
رراا می شناسيید کهھ ااططالعع اازز  دداانيید. بعنواانن مثالل٬، کداامم کشيیشیخودد ببيینيید چند مورردد اازز آآنن رراا نمی 

دد؟ ددرر صوررتی کهھ اايین يیک مورردد ممکن ااست ددااررصرفف می کنند ووززاانهھ مدداارروو هھھھائی کهھ ااعضاء رر
نظر ااشکالش  ص موررددشخ ررفتارریی کهھ ددااررند رراا باشد. چهھ تعدااددیی اازز آآنن هھھھا می دداانند ی برااییددليیل

 مدررککنتيیجتا٬ً، پيیشنهھاددمم اايین ااست کهھ اازز متقاضيیانن بخوااهھھھيید قبل اازز هھھھر کارریی اايین  کمبودد خواابب بوددهه؟
عاتت خوااستهھ شدهه رراا بدست آآووررند. ااً نيیازز بهھ ووقت کافی ددااررند تا ااططال٬، ااکثرر اايینرراا پر کنند. عالووهه ب

ددوو گانهھ ااست: مدررککااططالعاتت بدست آآمدهه اازز اايین   
 

.اازز متقاضی بدست می آآوورردد. ااططالعاتی کهھ مشاوورر ١۱  
متقاضی ااختيیاررااً ددرر ددست مشاوورر می گذاارردد. . ااططالعاتی کهھ ٢۲  

 
هھھھر ددوو نوعع ااططالعاتت٬، کهھ ددرر موااقع مختلف وو شکل مختلف بدست می آآيیند٬، بهھ پيیشبردد بهھتر مشاووررهه 

کمک خوااهھھھند کردد.   
نظيیر ااسم٬، آآددررسس٬، تلفن٬، سن٬،  ٬،شخصی وو خانوااددگی متقاضی رراا خصوصيیاتت قسمت ااوولل پرسشنامهھ

نامم دداارروو هھھھایی ررکت ااوو٬، چگونگی مشا٬، نامم کليیسا وو )٢۲(ترکيیب خانوااددهه٬، وو آآيیا مسيیحی هھھھست يیا نيیست
 . عالووهه بر اايین ااططالعاتت نيیز ممکن ااسترفف شدهه ددرر ررووزز وو مقداارر آآنن شامل می گرددددمص

تحت پيیگردد قانونی بوددهه٬، يیا تحت معالجاتت آآيیا مواادد مخدرر ااستعمالل شدهه يیا ااططالعاتت وويیژهه اایی نظيیر 
سؤااالتی نيیز براایی مکشوفف ساختن ااختالالتت  رروواانشانسانن قراارر گرفتهھ٬، بدست آآيید. هھھھمچنيین

  .)۴(دنيیا نشانهھ هھھھایی اافسرددگی نيیز موجودد می باش )٣۳(ررااکیاادد
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سؤااالتی ررااجع بهھ مسئلهھ اازز متقاضی می کند. اايین هھھھا عباررتند اازز: قسمت ددوومم پرسشنامهھ  
 

. مشکل خودد رراا بطورر خالصهھ توضيیح ددهھھھيید؟١۱   
. چهھ ااقداامی ددرر مورردد آآنن کرددهه اايید؟٢۲   

. ما چهھ می تواانيیم بکنيیم؟٣۳  
بايید اازز آآنن ااططالعع ددااشتهھ باشيیم؟. آآيیا مورردد دديیگریی هھھھست کهھ ۴  

 
می بيیند شرحح ددهھھھد. سؤاالل خودد اايین سؤااالتت اامکانن آآنن رراا می ددهھھھند تا متقاضی مسئلهھ رراا بگونهھ اایی کهھ 

بوطط بهھ خصوصيیاتت وويیژهه اایی ااست کهھ ممکن ااست ددرر پرسشنامهھ اايیراادد نشدهه ی ااست وو مرچهھاررمم کلّ 
ااست.   

جودد نداارردد. سؤااالتی کهھ عيیسی مسيیح با ااستفاددهه وو“ چراا”توجهھ ددااشتهھ باشيید سؤاالی با ااستفاددهه اازز کلمهھٴٔ 
. ااما هھھھيیچ ووقت براایی بدست ط بوددپيیش فرضض هھھھایی غل بمنظورر آآشکارر ساختنچراا کرددهه بودد کلمهھٴٔ اازز 

٬، “کداامم”٬، “چگونهھ”٬، “کجا”٬، “کی”٬، “چهھ”. کلماتی چونن آآووررددنن ااططالعاتت اازز آآنن ااستفاددهه نکردد
  د رراا بدست می آآووررند.نخصی) ندااررکهھ رربطی با برددااشت شخصی (قضاووتت شرراا ااططالعاتت حقيیقی 

مشاووررهه معموالً با ااططالعاتی کهھ اازز اايین پرسشنامهھ بدست می آآيید آآغازز می شودد. منشی مشاوورر 
معموالً پنج ددقيیقهھ قبل اازز شرووعع مشاووررهه آآنن ددوو مدررکک رراا بهھ متقاضی می ددهھھھد. سپس مشاوورر 

ررددیی هھھھست کهھ جواابب ددااددهه نشدهه بهھ آآنن می پرددااززدد. وااططالعاتت ددااددهه شدهه رراا مروورر می کند وو ااگر م
معموالً عالمتی ددرر کنارر ااططالعاتی کهھ ددااددهه نشدهه يیا ااحتيیاجج بهھ پيیگيیریی بيیشتریی دداارردد می گذاارردد تا بهھ 

آآيیا توسط ”بهھ سؤاالل “ بلهھ”يیادد ددااشتهھ باشد ددرر هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل بهھ آآنن هھھھا بپرددااززدد. بعنواانن مثالل٬، جواابب 
ااوو وورر الززمم ااست ددرر اايین مورردد ااططالعاتت بيیشتریی رراا بدست آآوورردد. مشا“. مقاماتت ددستگيیر شدهه اايید؟
متقاضی می باشد. ااگر متقاضی ددرر کردد کهھ بستگی بهھ مواارردد خاصص  سؤااالتی رراا مطرحح خوااهھھھد

٬، الززمم ااست شرحح نيیز بدهھھھد کهھ موضوعع چهھ بوددهه.“ززنم مراا بهھ ززنداانن ااندااخت”پرسشنامهھ نوشتهھ  
بکنيیم. “ نشناسس يیا مشاوورر ررووحانی مرااجعهھ کرددهه اايید؟آآيیا تا بحالل بهھ رروواا”حالل نگاهه بهھ جواابب سؤاالل 

ااست وو تواارريیخ آآنن متعددد٬، ااما شرحح ددااددهه شدهه می گويید کهھ موفق نبوددهه٬، مشاوورر “ بلهھ”ااگر جواابب 
متوجهھ خوااهھھھد شد کهھ بايید بهھ ااوو ااميید دداادد. شکست هھھھایی قبلی بقدرریی متقاضيیانن رراا نا ااميید می کند کهھ 

باشد. ددرر ووااقع ممکن  وودد. اانتظاررشانن ممکن ااست بسيیارر کمرسعی خوااهھھھند کردد ااميیدشانن ددووباررهه باال ن
ررددهه باشند. ااميیدیی كامل رروویی بهھ مشاووررهه مسيیحی آآووبا ناااست   

وو سر  هھ مسئلهھ گفتهھ ااند رراا بدست آآوورردد٬، چهھ پيیشنهھاددیی کرددهه ااندالززمم ااست آآنچهھ مشاوورراانن قبلی ررااجع ب
نا موفق یی کهھ نتيیجهھٴٔ مشاووررهه هھھھایی اانجامم آآنجامم آآنن چهھ بوددهه. اايین گونهھ ااططالعاتت مسائل بغرنج کنندهه اا

بعضی اازز آآنن هھھھا می توااند بهھ قدرر مسئلهھٴٔ اابتداائی٬، وو يیا حتی بزررگتر اازز می نمايیند.   بوددهه رراا فاشش یقبل
موااقع  بيیشترآآنن نيیز باشند. ددرر چنيین شراايیطی الززمم ااست ااشتباهھھھاتت اانجامم شدهه رراا اازز ميیانن برددااشت. 

ئل بغرنج کنندهه رراا اازز ميیانن برددااشت.تواانن بهھ مسئلهھٴٔ اابتداائی ررسيید٬، مگر ااوولل مسی نم  
بهھ متقاضی گفتهھ شدهه بودد کهھ مسئلهھٴٔ ااوو پدررشش می باشد. مشاوورر قبلی بهھ ااوو گفتهھ بودد کهھ کمک خوااهھھھد 

متقاضی نيیز ددرر جواابب گفتهھ بودد کهھ پدررشش چند سالل ااست کهھ فوتت “. حسابب پدررشش برسد”بهھ  کردد
بر پدررشش بروودد وو سر قکرددهه بودد کهھ بر  کرددهه! ااما با اايین ووجودد٬، مشاوورر ددست بردداارر نبودد وو پيیشنهھادد

کنندهه بهھ  مسئلهھٴٔ بغرنج وو پس اازز آآنکهھ متقاضی بهھ آآنن عمل کردد٬، ووجداانش آآززاارر دديید وو رروویی آآنن بشاشد!
با دديیگراانن  ددرر ااوو ااثر کرددهه بودد کهھ بر رروواابط قدرر مسئلهھٴٔ ااووليیهھٴٔ ااوو شدهه بودد. اايین برددااشت ناددررست چنانن

دد. وو صرفنظر اازز آآنکهھ پدررشش چهھ ررفتارریی رراا با ااوو ددااشت ـ نيیز ااثر گذااشتهھ بودد. مسئلهھ ددرر خودد ااوو بو
بد ررفتارریی عکس االعمل ددرر مقابل ـ ااوو آآموختهھ بودد کهھ  مم شد کهھ ررفتاررشش آآنقدرر هھھھا بد نبوددبعدااً معلو

.)۵(ا ااصولی کهھ ددرر ااوولل پطرسس آآمدهه آآشنا ساختمبااوو رراا بدیی رراا نشانن بدهھھھد.   
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نيیز٬، مشاووررهه با اايین چهھارر سؤاالل آآغازز می معموالً بهھ چهھارر سؤاالل آآخر می پرددااززدد. مشاوورر  سپس
“ من ددعا کرددمم”٬، “چهھ ااقداامی ددرر مورردد آآنن (مسئلهھ) کرددهه اايید؟”شودد. بعنواانن مثالل٬، ااگر جواابب سؤاالل 

ددعا کردديید  ااززارریی رراا نيیز ددرر حمايیت چهھ ک”می باشد٬، مشاوورر می توااند (ددرر جلساتت بعدیی)٬، بپرسد٬، 
خودد نداارردد٬، چونن اايین ططريیقی نيیست کهھ متقاضی معموالً متقاضی جواابی رراا اازز “ تا مسئلهھ حل شودد؟

می چيیز بهھ خداا ااست. ااما بيیشتر موااقع  هھھھمهھ سپرددننبهھ ددعا فکر می کند. بسيیارریی فکر می کنند ددعا 
. خداا ررااجع مقابل آآنن دداارريیم فراارر کنيیموليیتی کهھ ددرر ٬، وو نبايید اازز مسئکارریی ددرر مورردد آآنن نيیز کردد تواانن

بهھ هھھھميین منظورر نيیز کالمش رراا بما دداادد تا نهھ تنهھا آآنن رراا . مش بقدرر کافی نوشتهھبهھ حل مسائل ددرر کال
آآنچهھ متقاضی نيیازز دداارردد آآنن ااست کهھ خودد بدااند وو بفهھمد کالمم خداا بخواانيیم٬، بلکهھ بهھ آآنن عمل نيیز بکنيیم. 

آآنن هھھھم فاشش ن می شودد٬، بلکهھ ررااهه حل ددرر مورردد مسئلهھ ااوو چهھ می گويید. ددرر کالمم نهھ تنهھا مسئلهھ ررووش
ند. نيیستند بلکهھ هھھھر ددوو بايید اانجامم گيیرمی گردددد. اايین ددوو مورردد سواایی يیکديیگر   

خوااهھھھد دداادد کهھ ددرر سهھ تراازز جایی می ٬، جواابی “توضيیح ددهھھھيید مشکل خودد رراا بطورر خالصهھ”سؤاالل 
:گيیردد  

 
آآنچهھ باعث شد بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی پناهه آآوورردد). يیا مسئلهھ اايیجادد کرددههناررااحتی (آآنچهھ  .١۱ تراازز   
کهھ باعث مسئلهھ شدهه.ررووحيیهھ اایی  عمل يیا. ٢۲ تراازز   
االگوئی کهھ بهھ آآنن عاددتت شدهه.ددررجهھٴٔ  .٣۳تراازز    

 
ددوومم می توااند  تراازز“. من شغلم رراا اازز ددست ددااددمم”ااوولل می توااند اايین باشد:  ترااززجواابب بعواانن مثالل٬، 

من ”سومم نيیز می توااند اايین باشد:  تراازز ٬، وو“ئيیسم ددعواا کرددمم وو مراا ااخرااجج کرددمن با رر”اايین باشد: 
٬، هھھھر سهھ جواابب بطورریی کهھ می بيینيید“. کنترلل ااحساساتم رراا ندااررمم وو بهھ اايین ددليیل اازز کارر برکنارر شدمم
ی می گرددند. معموالً آآنچهھ نسيیب شما ممکن ااست صحيیح باشند٬، ااما مربوطط بهھ موضوعع هھھھایی مختلف

ً م د اازز نوعع ااووللخوااهھھھد ش بدست آآووررددنن ططالعاتت شاووررههٴٔ شما اابتداا صرفف ااست ـ ناررااحتی. نتيیجتا
ددوومم  ترااززکهھ مربوطط بهھ “ ؟چهھ ااتفاقق اافتادد: ”سؤاالتی نظيیر خوااهھھھد بودد٬،بعدیی  مربوطط بهھ تراازز هھھھایی

سومم می  ترااززکهھ مربوطط بهھ “ ؟ااست رروویی ددااددهه یااتفاقچنيین آآيیا اايین تنهھا ززمانی ااست کهھ ”دداارردد٬، وو 
سومی نيیز ددرر کارر نباشد. ااگر  تراازز٬، وو اافتاددهه رر ااتفاققابيیک تنهھا داادد آآنن رروويیباشد. االبتهھ اامکانن دداارردد کهھ 

ترااززیی کهھ ددرر ددست دداارريید خودد نساززيید! هھھھميین ددوو اازز رراا  مسئلهھ ااییاايینطورر ااست٬، آآنن رراا قبولل کنيید وو 
بقدرر کافی کارر اايیجادد کرددهه ااست. ااما ااگر االگوئی ددرر کارر ااست وو آآنن رراا فاشش نکرددهه باشيید٬، کمکی کهھ 

ددووباررهه بازز خوااهھھھد گشت چونن مسئلهھٴٔ ااوو کماکانن باقی ماندهه ااست. شما  کرددهه اايید ناکافی خوااهھھھد بودد. ااوو
رراا اازز ميیانن دداارردد بايید مسئلهھٴٔ متقاضی رراا ددرر تمامم تراازز هھھھا حل کنيید نهھ آآنچهھ بر سر ررااهه ااوو قراارر 

مسئلهھٴٔ متقاضی رراا ددرر تراازز ااوولل حل می کنند (با تجويیز دداارروو تا  بردداارريید. معموالً رروواانشناسانن
د). بطورریی کهھ می بيینيید٬، اايین کارر کافی نيیست. بسيیارریی اازز مشاوورراانن نيیز بهھ ااحساسس بهھتریی رراا بکنن

تراازز سومم مسئلهھ نمی ررسند٬، وو تنهھا مسئلهھٴٔ فعلی متقاضی رراا حل می کنند. چگونگی حل هھھھر سهھ تراازز 
مسئلهھ رراا بيیآموززيید.   

سؤاالل قصد ٬، بسيیارر مهھم می باشد. با اايین “ما چهھ می تواانيیم بکنيیم (چهھ اانتظارریی اازز ما دداارريید)؟”سؤاالل 
حل شودد٬، جواابی کهھ می ددهھھھد اايین  د. ااگر تنهھا می خوااهھھھد مشکل ظظاهھھھرییمتقاضی رراا جويیا می شويی

موضوعع رراا فاشش می کند. نتيیجتاً الززمم می گردددد ااوو رراا بهھ نيیازز مهھمتریی سوقق ددهھھھيید (خوشنودد ساختن 
).)۶(چهھ مشکل اازز ميیانن برددااشتهھ شودد يیا خيیرحالل خداا٬،   

(وو االبتهھ شما بعنواانن نمايیندههٴٔ خداا٬،  قصد خداا  قصد خداا يیکی نيیستمعموالً قصدیی کهھ متقاضی دداارردد با 
“ بپذيیريید”ررووحيیهھ يیا ررفتارریی کهھ ددااشتهھ رراا بخوااهھھھد اازز شما ررااااتخاذذ می دداارريید). متقاضی ممکن ااست 

ااوو رراا ددرر مقابل ززنش بگيیريید (يیا بعکس). ممکن ااست  ”جانب”کنيید. ممکن ااست بخوااهھھھد “ تايیيید”يیا 
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اايین مقاصد خالفف مقاصدیی ااست کهھ بدست آآوورردد.  “ر بهھتریی اازز خوددکمک کنيید تصويی”می خوااهھھھد 
مشاووررهه رراا اادداامهھ ددهھھھيید٬، الززمم خوااهھھھد بودد ررااجع بهھ خداا براایی ااوو دداارردد. ددرر نتيیجهھ٬، قبل اازز آآنکهھ 

بهھ ااوو ررسيیدنن مقاصدشش با ااوو صحبت نمائيید. ددرر اايین کارر نيیز٬، منظورر معاملهھ کرددنن نيیست٬، بلکهھ 
اادداامهھ بهھ ند٬، ا مقاصد خداا ددرر تضادد. ووقتی مقاصد ااوو بکند کالمم خداا رراا تايیيید میکهھ ااست جائی 

ند. رردد تا آآنکهھ هھھھر ددوو مکمل هھھھمديیگر شومشاووررهه فايیدهه نداا  
بی  تعويیقبهھ يیا  الززمم بداانيید جلساتت مشاووررهه رراا منتهھی ساززيید ددرر چنيین موقعيیتی ااست کهھ ممکن ااست

هھ االبتنمی تواانيید اادداامهھ ددهھھھيید. دد مقاصد خداا رراا مقاصد خودد کند٬، . ااگر متقاضی حاضر نمی شوااندااززيید
گفت وو گو کنيید وو يیا آآيیاتی اازز کالمم خداا کهھ بهھ ااوو رربط دداارردد رراا ددرر محورر می تواانيید ررااجع بهھ موضوعع 

نيیازز بهھ ززمانن بيیشتر ددااشتهھ باشيید کهھ شناخت ااووليیهھٴٔ خداا  کنيید. هھھھمچنيین٬، ددرر نظر“ بازز”مسئلهھٴٔ متقاضی 
نيیست خوااست خداا رراا بجایی کند کهھ حاظظر دداارردد. ااما ااگر شخصی سرسختانهھ ااددعا می  اازز معمولل

کهھ مشاووررهه رراا خاتمهھ ااعالنن کنيید.شما حکم شدهه بهھ ٬، آآوورردد  
 
 

مواافقت نامهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی  
 

آآنن مواافقت نامهھٴٔ مشاووررهه مسيیحی رراا منشی ددفتر قبل اازز آآغازز جلساتت بهھ متقاضی می ددهھھھد. حدفف 
براایی متقاضی رراا آآنن ددرر صوررتت لزوومم٬، مفادد قانونی حفاظظت قانونی مشاوورر وو متقاضی ااست. 

. بايید توضيیح دداادد کهھ بهھ ررااززدداارریی ااططالعاتت پيیش خوااهھھھد آآمدد. معموالً سؤااالتت مربوطط توضيیح ددهھھھيی
ددرر ددرر کالمم خداا نداارردد.  ليیسایی کاتوليیک ااخترااعع کرددهه وو جائیررااززدداارریی مطلق چيیزیی ااست کهھ ک

: ١۱٨۸گراانن٬، حتی کليیسا٬، شريیک شد (متی مدهه رراا با دديیضی موااقع الززمم ااست ااططالعاتت بدست آآبع
ماددهه اایی ددرر اايین رراابطهھ گنجاندهه شدهه ااست. ). ددرر نتيیجهھ٬، ١۱۵  

 
 

صوررتت جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی  
 

ددرر . مشاوورر مسيیحی اازز اايین صوررتت ااستفاددهه می کند تا برنامهھٴٔ مشاووررههٴٔ خودد رراا بهھ جريیانن بی ااندااززدد
رددااشت هھھھایی خودد رراا يیاددددااشت می کند وو بر تکاليیف هھھھفتهھٴٔ گذشتهھ رراا ااررززيیابی می کند وو باازز آآنن قسمتی 

. )٧۷(مبنی آآنچهھ بدست آآووررددهه٬، ددستورر جلسهھ رراا بنا می ساززدد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يیس هھھھایی فصل سوممفهھرست ززيیر نو  
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) يیا اازز اامکانن ددااددخوااهھھھی جلوگيیریی خوااهھھھد کردد.١۱(  
جواابب اايین سؤاالل صالحيیت ااوو بهھ کسب مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا نشانن می ددهھھھد.) ٢۲(  
) آآغازز ٣۳(صفحهھٴٔ “ اهه می کنندااحساسس کرددهه اايید دديیگراانن شما رراا نگ آآيیا تا بحالل”کهھ با  سؤاالی ٩۹) ٣۳(

می شوند.  
ددوورر کلماتی کهھ مناسب با ووضع شما ااست خط ”) اايین قسمت با اايین سؤاالل آآغازز می شودد٬، ۴(

“.بکشيید  
 Christian Counselors Commentary on First Peterوو  Trust and Obeyبهھ کتابب هھھھایی من: ) ۵(

ترجمهھ نشدهه ااند)بهھ ززبانن فاررسی . (اايین کتابب هھھھا تا بحالل مرااجعهھ کنيید  
يیعنی آآسايیشی کهھ اانتظارر آآنن رراا دداارردد. خداا هھھھميیشهھ آآسايیش رراا بهھ کسانی کهھ خوااست ااوو رراا بجایی ) ۶(

می آآووررند می ددهھھھد٬، ااما نوعع آآنن رراا ااوو تعيیيین می کند٬، وو ددرر ززمانن وو ططريیقی کهھ خودد می خوااهھھھد.  
ددرر ززمانن دديیگریی بايید بحث شوند ددرر قسمت ساتت پيیش می آآيیند وو موضوعع هھھھائی کهھ ددرر جل) ٧۷(

گذاارریی کردد.  دد بحث قراارر می گيیردد رراا بايید عالمتددستورر جلسهھ يیاددددااشت می شوند. آآنچهھ مورر  
 
 
 


