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پيیشگفتارر مترجم  
 

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

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.  

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

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

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

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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وممسمرحلهھٴٔ   
هھھھمددفصل   

هھھھایی پايیانینشانهھ   
 

بهھ منزلم بازز می گرددمم٬، با خوررسندیی بهھ اازز شهھر ااسپاررتانن آآمريیکا من ززمانی کهھ با ااتوموبيیل خودد 
اازز بزررگگ ررااهه مراا بهھ منزلم ی بعدیی و می نگرمم٬، چونن می دداانم خرووجعالمت بنزيین فرووشی سيیتک

من اايیجادد یی ااست کهھ براا هھ ااییاازز خودد عالمت نيیست٬، بلکهھ نشان د. االبتهھ خوررسندیی منخوااهھھھد ررسان
د.نزدديیک شدنن پايیانن ررااهه رراا می ررسان ٬،اايین عالمت. می دداانم کهھ کرددهه  

ی جز عالمتپيیشهھ وو ززناکارر   نسل شرااررتت. ااوو می گويید مسيیح نيیز صحبت اازز عالماتت کرددعيیسی 
صحبت اازز شناخت عالئم هھھھواا کردد  وو). ۴: ١۱۶(متی  خوااهھھھانن ااست آآنچهھ خداا بهھ آآنهھا می ددهھھھد رراا

ط قشونن هھھھمچنيین گفت کهھ محاصرههٴٔ ااووررشليیم توسززمانهھ رراا بشناسند.  نتواانستند عالئم جديید گفت٬،
ررووميیانن عالمتی اازز وويیراانی شهھر وو معبد آآنن ااست. اايین عالماتت نشانهھ اایی اازز آآنچهھ قراارر ااست بوقوعع 
پيیونددد می باشند. مانند شکوفهھ ددااددنن ددررخت اانجيیر ااست کهھ عيیسی مسيیح ااشاررهه بهھ آآنن کردد٬، کهھ فراا 

د.ااعالمم می کن ررسيیدنن بهھارر رراا  
عالماتی نيیز هھھھست کهھ فراا ررسيیدنن پايیانن مشاووررهه رراا ااعالمم می کنند. ووقتی با اايین عالئم ررووبروو می 

.ئم کداامندساتت نزدديیک ااست. حالل ببيینيیم اايین عالشومم٬، می دداانم کهھ خاتمهھٴٔ جل  
قسمت ززيیر تقسيیم کردد: چهھاررعالئم رراا می تواانن بهھ   

 
٬،کرددههخودد رراا حل  عمدههٴٔ . ززمانی کهھ متقاضی مسئلهھٴٔ ١۱  
٬،یی کهھ ااستفاددهه شدهه رراا ددررکک کرددههاا عمدههآآيیاتت ززمانی کهھ . ٢۲  
وو ٬،کتابب مقدسس تعويیض کرددهه عمدههٴٔ یی با ررفتارر هھھھا. ززمانی کهھ عاددااتت گناهه آآلودد رراا ٣۳  
اایی کهھ آآموختهھ رراا بکارر ببردد. عمدهه . ززمانی کهھ تواانستهھ ااصولل۴  

 
حالل هھھھر يیک رراا ززمانی ااست کهھ بهھ پايیانن جلساتت ررسيیدهه ااست. ووقتی اايین چهھارر مورردد رراا گذرراانديید٬، 

رر برددهه جلب کنم. بهھ کا“ عمدهه”توجهھ شما رراا بهھ کلمهھٴٔ  ٬،مورردد نظر قراارر خوااهھھھيیم دداادد. ااما قبل اازز آآنن
منظورر اايین ااست کهھ نمی تواانن اانتظارر کاملی اازز هھھھر يیک اازز قسمت هھھھا ددااشت. کالمم خداا می فرمايید کهھ 

رراا بدست آآوورردد٬، ااما ددرر اايین ززندگی اامکانن کامل شدنن ووجودد نداارردد. متقاضی می توااند جهھش بزررگی 
اازز نکاتی کهھ بايید بهھ متقاضی گفت٬،  کماکانن نيیازز هھھھایی دديیگریی رراا پس اازز مشاووررهه خوااهھھھد ددااشت. يیکی

يیشتریی رراا بردداارردد. مشاووررهه تنهھا بن تا بتوااند ددرر آآيیندهه قدمم هھھھایی ب کمک کرددهه يین ااست کهھ مشاووررهه تنهھااا
٬، وو آآنچهھ اازز ططريیق نن اادداامهھ ددااررددززندگی کماکا .رراا اازز ميیانن برددااشتهھ بوددههارر بست يیا گرهه اایی کهھ ددرر ک

مشاووررهه بدست آآمدهه رراا بايید ددرر ززندگی آآيیندهه بکارر بردد.   
ئلهھ (يیا مسائلی) کهھ حل مسئلهھٴٔ عمدههٴٔ متقاضی ااست. مس ااووليین عالمتی کهھ نشانهھٴٔ پايیانن رراا می ددهھھھد. ١۱

. حل شدهه ااند نيیازز مشاووررهه رراا اايیجادد کردد٬، هھھھمرااهه مسائل جانبی کهھ متقاضی خودد متوجهھ آآنن هھھھا شد
لبهھ کند٬، وو هھھھمچنيین اازز مسئلهھٴٔ جانبی خودد ٬، تواانستهھ بر اافسرددگی خودد غااگر متقاضی بعنواانن مثالل

ئلهھ می باشد.يیز ددرر آآيید٬، نشانهھٴٔ خوبی اازز حل مسمحورریی ن  
. عالمت ددوومم٬، شناختی ااست کهھ متقاضی اازز آآيیاتت ااستفاددهه شدهه دداارردد. االبتهھ اايین شناخت بستگی بهھ ٢۲

متقاضی بدااند چگونهھ اازز کالمم ااستفاددهه . ووقتی )١۱(آآيیاتت ددااددهه کيیفيیت آآموززشی دداارردد کهھ مشاوورر اازز اايین
وقت متقاضی ررااهه ااستفاددهه رراا بگيیردد (وو نهھ عقايید مشاوورر)٬، آآنشد تا آآنچهھ اازز خداا بودد جایی شيیطانن 

اازز کالمم رراا آآغازز کرددهه ااست. اايین يیکی اازز ااحداافف ااصلی مشاووررهه ااست. مشاوورر می خوااهھھھد 
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رراا  خداا براايیش کارر کرددههآآنچهھ متقاضی بدااند وو بتوااند بهھ ززبانن خودد (االبتهھ مطابق با کالمم خداا) 
کاملی اازز آآنچهھ  متقاضی بايید برددااشت جامع وو. اانجامم ررساندهه وو چهھ شکل ٬، بهھ چهھ ددليیل تعريیف کند

خداا کرددهه رراا ددااشتهھ باشد.  
. عالمت سومم٬، پيیوستن آآنچهھ متقاضی ددرر مشاووررهه بدست آآووررددهه٬، با ززندگی ررووززمرهه ااست. اايین کارر ٣۳

االبتهھ منظورر اايین صوررتت می گيیردد.  ٬،آآيیندهه٬، يیا عاددتت بهھ اانجامم آآنن ا ااستفاددههٴٔ آآنن ددرر حل مسائليیا ب
هھ يیابند. پيیگيیریی شش هھھھفتگی بمنظورر ررسيیدگی نيیست کهھ جلساتت بايید تا ززمانی کهھ عاددتت نشدهه اادداام

بهھ چنيین مسائلی نيیز بنا شدهه ااست. عاددتت رراا می تواانن با نظاررتت هھھھفتگانهھ پيیگيیریی کردد٬، وولی نهھايیتاً 
وررتی اازز شش هھھھفتهھ٬، چگونگی ااستفاددهه (ددرر صالززمم ااست متقاضی رراا بهھ حالل خودد گذااشت وو پس 

رراا سنجيید.  کهھ ااستفاددهه شدهه)  
اازز ااصولی ااست کهھ ددرر مشاووررهه آآموختهھ ااست. بهھ عباررتت دديیگر٬،  ددووباررهه. عالمت آآخر٬، ااستفاددههٴٔ ۴

بدهھھھد٬، اازز رربط  بهھ مسائل دديیگرددرر مشاووررهه آآموختهھ رراا بهھ ددررستی  متقاضی تواانستهھ خودد ااصولی کهھ
 اازز پايیاننرراا نيیز صحيیحی ررااهه اانجامم آآنن رراا خودد ترتيیب ددهھھھد٬، وو برددااشت وو کالمم خداا ااستفاددهه کرددهه 

اوورر اازز اايین کارر بدست می آآوورردد ااهھھھميیت فوعع االعاددهه اایی کاررشش بهھ ددست آآوورردد. برددااشتی کهھ مش
د ددااشت. بعنواانن مثالل٬، ااگر موضوعع يیخوااهھھھ متقاضيیانننيیازز بهھ شنيیدنن برددااشت هھھھایی  دداارردد٬، وو ااکثرااً 

ددرر مقابل ااعضایی خانوااددهه وو متقاضی وو ٬، )٢۲(مشاووررهه٬، جواابب ددااددنن نرمم بهھ شخص خشمگيین بوددهه
آآنن ااستفاددهه کرددهه٬، الززمم ااست برددااشت دديیگراانن رراا نيیز شنيید تا بتواانن اازز کيیفيیت کارر محل کاررشش اازز 

کمک بهھ اايیجادد صلح وو اايین کارر خبر دداارر شد. ااگر بشنويید کهھ دديیگراانن ررووشش تاززههٴٔ ااوو رراا دديیدهه وو 
آآرراامش کرددهه٬، آآنوقت می تواانيید ااططميینانن ددااشتهھ باشيید کهھ نيیاززیی بهھ اادداامهھٴٔ جلساتت نيیست وو پايیانن 

کيیفيیت کارر رراا بايید اازز صحنهھ نيیز برددااشت کردد.نجامم ااست. ااقطعی ددرر شرفف   
االبتهھ ددرر مواارردد بخصوصص٬، ممکن ااست عالماتت دديیگریی نيیز الززمم باشد تا پايیانن کارر مالحظهھ گردددد. 

ن باشيید کهھ پايیانن کارر نزدديیک ن چهھارر نکتهھ شديید٬، می تواانيید مطمئااما عموما٬ً، ززمانی کهھ شاهھھھد اايی
د. تا ززمانی کهھ هھھھر ر يیک اازز مواارردد مشاووررهه خودد قراارر ددهھھھيیهھھھااست. اايین چهھارر نکتهھ رراا ددرر مد نظر 

. شايید ااشکالل ببيینيید چراا نکتهھ اایی اانجامم نمی گيیردديیک اازز نکاتت رراا نديیدهه اايید٬، بهھ جلساتت پايیانن ندهھھھيید. 
با شما ااست کهھ ااشکالل ل اانگارریی می کند وو کارر رراا اانجامم نمی ررساند٬، يیا با متقاضی ااست کهھ سهھ

ً بهھ اايین شکل تقسيیم کرددهه اامم٬، کهھ ددرر  تکاليیف صحيیحی ندااددهه اايید. ددووررههٴٔ  مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا من عموما
د٬، نشانهھ وو ددوومم رراا ددااشتهھ باشيید. ددوو هھھھفتهھ بعمی تواانيید اانتظارر نکاتت ااوولل اازز جلساتت شش هھھھفتهھٴٔ ااوولل 

٬، وو هھھھفتهھٴٔ بعد اازز آآنن نيیز٬، می تواانيید (حدووددااً هھھھفتهھٴٔ هھھھشتم) مشاهھھھدهه خوااهھھھيید کرددهھھھایی ااووليیهھٴٔ نکتهھٴٔ سومم رراا 
يیف لفظی نکتهھٴٔ چهھاررمم رراا ددااشتهھ باشيید. بگذاارريید ااستفاددهه اازز آآنچهھ بدست آآمدهه رراا ددرر جلسهھٴٔ اانتظارر تعر

مورردد سنجش قراارر ددهھھھيید. پيیگيیریی شش هھھھفتهھ   
 
 
 
 

هھھھمددفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررجوعع کنيید. ٣۳٢۲وو  ٢۲٧۷: ٢۲۴بهھ لوقا ) ١۱(  
ررجوعع کنيید. ١۱: ١۱۵ اامثالل) بهھ ٢۲(  

 


