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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
شامل بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. 
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.  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

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   
هھھھمددززددوواافصل   

ددووررههٴٔ شش هھھھفتهھ  
 

ددررجهھٴٔ ”  يیا par excellenceددووررههٴٔ شش هھھھفتهھ رراا بايید ٬، بشمارريیم عنی اانتقاللرراا بهھ مااگر پايیانن 
. ااما٬، با اايین ووجودد٬، گفتن نداارردد کهھ ززمانن پر ااهھھھميیتی ااست شمردد.آآنن ددووررههٴٔ شش هھھھفتهھٴٔ اانتقالل) “(ممتازز

باشد. قبالً صحبت اازز آآنن  ززمانی ااست کهھ مشاوورر نمی توااند نقشی ددرر آآنچهھ متقاضی می کند٬، ددااشتهھ
ددووررهه تنهھا  شد کهھ بايید برنامهھ رريیزیی کند وو هھھھشداارر بدهھھھد٬، تکليیف بساززدد وو تصحيیح نمايید٬، ااما٬، ددرر اايین

متقاضی رراا بدست ررووحح االقدسس بسپارردد.  ٬،ددرر ددعابهھ ززاانو ماند وو ببايید ساکت وو بی حرکت   
 

١۱اافسسيیانن   
خدااووند وو محبتتانن رراا بهھ هھھھمۀ مقّدسانن رروو من نيیز چونن ووصف اايیمانن شما رراا بهھ عيیسایی   اازز اايین :١۱۵

شنيیدمم٬،  
گزاارریی براایی ووجودد شما بازز اازز شکر: ١۱۶ اامم٬، بلکهھ پيیوستهھ شما رراا ددرر ددعاهھھھایی خودد يیادد   نايیستاددهه 

کنم وو  می  
خوااهھھھم کهھ ررووحح حکمت وو مکاشفهھ رراا   اازز خداایی خدااووند ما عيیسی مسيیح٬، آآنن پدرر پرجاللل٬، می: ١۱٧۷

ددرر شناخت خودد بهھ شما عطا فرمايید٬،  
تا چشمانن ددلتانن ررووشن شدهه٬، ااميیدیی رراا کهھ خداا شما رراا بداانن فرااخوااندهه ااست٬، بشناسيید وو بهھ : ١۱٨۸

ببريید٬،  ميیرااثث غنی وو پرجاللل ااوو ددرر مقّدسانن پی  
نهھايیت عظيیم ااوو نسبت بهھ ما کهھ اايیمانن دداارريیم٬، آآگاهه شويید. اايین قدررتت٬، برخاستهھ اازز   وو اازز قدررتت بی: ١۱٩۹

عمِل نيیروویی مقتدرر خدااست  
کارر گرفت٬، آآنن هھھھنگامم کهھ ااوو رراا اازز مرددگانن برخيیزاانيید وو ددرر جايیهھایی   سيیح بهھکهھ آآنن رراا ددرر م: ٢۲٠۰

آآسمانی٬، بر ددست ررااست خودد نشانيید٬،  
بس فرااتر اازز هھھھر رريیاست وو قدررتت وو نيیروو وو حاکميیت٬، وو هھھھر نامی کهھ چهھ ددرر اايین عصر وو چهھ : ٢۲١۱

ددرر عصر آآيیندهه ممکن ااست اازز آآنِن کسی شودد.  
هھھھمهھ چيیز باشد٬، وو مقررر فرمودد کهھ ااوو براایی کليیسا َسرِ وو هھھھمهھ چيیز رراا ززيیر قدمهھایی ااوو نهھادد٬، : ٢۲٢۲  
ساززدد.  کليیسايیی کهھ بدنن ااووست٬، يیعنی پُریی ااوو کهھ هھھھمهھ چيیز رراا اازز هھھھر لحاظظ پُر می: ٢۲٣۳  

 
حدفف االبتهھ جایی اافتاددگی متقاضی ددرر چهھارر چوبب حفاظظتی کليیسايیش می باشد٬، کهھ آآخر کارر وو تنهھا 

٬، حالل بايید بهھ شناخت وو تجربهھ اایی کهھ اازز مشاووررهه بدست آآووررددهه ٬،نظوررمی ماند. مباقی کارریی ااست کهھ 
کهھ ززيیر چطر اايیمانی مشاووررههٴٔ  ٬،دد. اايین ددووررهه اازز پاکساززییسوقق ددااددهه شو ٬،جواانب کليیسائی کهھ دداارردد
ً ددهھھھد. رراا اادداامهھ  خوددنهھائی ررشد ر کليیسایی عيیسی مسيیح٬، تلل بايید ززيیر چمسيیحی بنا گردديید٬، حا ددوو  جميیعا

ززندگی ررووحانی متقاضی اانجامم می گيیردد٬،کهھ ددرر اايین ددووررهه اازز  ٬،کارر هھھھست  
وو بهھ ااحداافف خودد ررسيیدهه ااست؟)مسيیحی  . ددووررههٴٔ آآززمايیشی (آآيیا مشاووررههٴٔ ١۱  
(عاددتت بهھ اافکارر وو ررفتارریی کهھ اازز خداا سرچشمهھ . ددووررههٴٔ ساکن شدنن وو رريیشهھ ددوواانی ٢۲

می گيیردد).  
ااست دد. اايینجا ااست کهھ الززمم اازز ززندگيیش با شما تماسی بگيیرددرر اايین ددووررهه متقاضی ممکن ااست 

وو چهھ نبايید بکنيید. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ حدفف برددهه ببيینيید چهھ می تواانيید بکنيید  حکمت خداا رراا بکارر
خوااهھھھد رراا پيیداا کرددهه وو اازز اايین ططريیق ميیوهه  ررااهه وو ررووشی کهھ خداا اازز ااوو می تاکمک بهھ متقاضی ااست 
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نقشی ددرر حل وو واابب مثبت رراا دداادد٬، ااما٬، نمی تواانن تقاضی تماسس می گيیردد٬، االبتهھ بايید جآآوورردد. ووقتی م
ااگر متقاضی بهھ ددفتر مشاووررهه می آآيید٬، نبايید ددرر بعهھدهه گرفت.  ی کهھ می گيیرددفصل مسائل وو تصميیمات

ممکن ااست متقاضی ااططاقق مشاووررهه با ااوو دديیداارر نمودد. شايید بتواانن اازز ااططاقق هھھھمکارراانن ااستفاددهه کردد. 
. هھھھميیت ززيیاددیی دداارردداا ززممبدست آآووررددنن ااططالعاتت ال لحاظظمسئلهھٴٔ خطرناکی براايیش پيیش آآمدهه٬، وو اازز اايین 

وولی اايین رراا بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ هھھھر مدااخلهھ اایی کهھ می کنيید٬، بهھ ددووررههٴٔ شش هھھھفتهھٴٔ پايیانی ااوو می اافزاايید٬، 
اابتداا . نتيیجتاً هھ جانب مشاووررههٴٔ شما بر می گرددااند٬، ااوو رراا بکهھ شما ددرر ززندگی ااوو دداارريید چونن هھھھر نقشی
حبت وو مدااخلهھ رراا بکنيید. ااوو رراا بايید ددرر حد عقل صبدست آآووررددهه وو اازز جريیانن ززندگی کلی  بايید برآآوورردد

ززندگی  ٬، ااما با اايین ووجودد کوچکسئولل جنبهھٴٔ کوچک٬، االبتهھ پر ااهھھھميیتپناهه ررووحح خداا ررهھھھا کردد. شما م
حالل بايید بهھ دديیگراانن نيیز برسيید. متقاضيیانی هھھھستند کهھ خودد رراا بيیش اازز ااندااززهه  لیوو ٬،متقاضی بوددهه اايید

ً بهھ نحویی ددنبالل کس باررشانن رراا بدووشش ”ی می گرددند تا بعنواانن مثالل٬، ضعيیف می شماررند وو نتيیجتا
ً ددرر اايین گونهھ اازز می باشد اافکاررشانن ددررست ااست٬، ااما ررفتاررشانن خالی اازز حيیاطط“. بکشد . خصوصا

بهھ ساددگی  متقاضيیانن بايید کنارر کشيیدهه وو اازز ددوورر ناظظر ززندگيیشانن بودد. وواابستگی کهھ ددااررند رراا می تواانن
ز ددااشتهھ باشيید کهھ ضعيیف وو آآسيیب پذيیرند٬، وو بايید تا حد ااما توجهھ نيینمودد.  ددرر خدماتت کليیسائی ااررضاء

باشيید. فرااموشش نکنيید (بطورریی کهھ ددرر فصل قبل بهھ آآنن ااشاررهه شد)  آآنهھانن ناظظر جريیاناتت ززندگی اامکا
ااستفاددهه  اايین شش هھھھفتهھددرر  شتی کهھ اازز ططريیق مشاووررهه کسب کرددهه٬،متقاضی بايید اازز هھھھمانن مقداارر بردداا

وو برددااشت  ٬،ااجراا آآوورردد بهھ مرحلهھٴٔ یی شدهه رراا بند برنامهھٴٔ ززماننتکاليیف رراا نوشتهھ وو وو  ٬،کوشا باشدکند٬، 
هھھھایی خودد رراا نيیز ثبت کند. شش هھھھفتهھ رراا شما بهھ ااوو ااررززهه ددااشتهھ اايید وو اايیمانن دداارريید تواانائی پر قوههٴٔ ررووحح 

االقدسس رراا بخرجج خوااهھھھد ررساند٬، وو سر اافراازز گشتهھ٬، جاللل رراا بخداا خوااهھھھد ررساند.   
وو خودد رراا ططلبکارر می شماررند می کنند متقاضيیانی کهھ بهھ ززاانو ددرر آآمدهه وو شکايیت اازز ططرفی نيیز نبايید 

نادديیدهه گرفت. ددرر چنيین شراايیطی بايید جواانب رراا بسنجيید وو ااگر خطریی نيیست٬، خودد رراا کنارر کشيیدهه وو 
ی بهھ مدااررک”ددهھھھيید. می تواانيید بگوئيید٬، عمدااً پرهھھھيیز نشانن ٬، اايیجادد شدهه بودداازز وواابستگی هھھھائی کهھ قبالً 

ثبت کردد. هھھھمهھ  نگاهه کنيید. ررااهھھھنمائی هھھھایی الززمم شدهه وو بايید کارر رراا اانجامم دداادد وو برددااشت هھھھا رراا کهھ ددااددمم
. خيیالل وو ددااددهه شد وو هھھھيیچ چيیز کم کثر ندااشت شماصافف وو پوست کندهه بدستانن ”چيیز بقولل معرووفف٬، 

خوااهھھھيید . با ااوو ددعا کنيید وو اازز خداا ب“يیداازز ميیانن ببرکرددهه وو جبراانن  ٬،چچ رراا بايید با اانجامم کاررتصوررااتت پو
ددرروونن آآبب رراا اانسانن اابتداا با ددست وو پا ززددنن می آآموززدد٬،  شنا کرددننااوو رراا غيیورر وو ثابت قدمم بگمارردد. 

بايید گذااشت متقاضی ددست وو پایی ت وو آآمد می کند. نمی گذرردد کهھ مانند ماهھھھی ددرر آآبب ررفوولی دديیر 
خودد رراا بزند٬، کوشش هھھھایی خودد رراا بکند٬، وو مزههٴٔ پيیرووززیی رراا نيیز بشنودد.   

دااررکی کهھ قبال صحبت اازز آآنن کرددهه قاضی نهھ تنهھا بکارر مشغولل نبوددهه٬، بلکهھ نگاهه بهھ ماامکانن دداارردد مت
. حالل پيیش گرفتهھ باشد. حتی ممکن ااست بهھ عقب برگشتهھ وو ررااهه مرددمم وو ددنيیا رراا ااست نيیز نکرددهه ههدش

رراا ددرر کالمم بهھ ااوو  هھ. شما قبالً مسائلی کهھ ددااشتبی چاررهه وو ددررماندهه اازز شما می خوااهھھھد بهھ دداادد ااوو برسيید
بوددهه. حالل آآيیاتت تشويیق هھھھا  ددددست آآوورروو ااوو خودد شاهھھھد  ٬،وو ررااهه حلشانن رراا نيیز نشانن دداادديید ٬،دداادديیدنشانن 

ااما بهھ هھھھيیچ بکنيید. نيیز ااشاررههٴٔ کلی بهھ آآغازز کارر می تواانيید وو محرکک کنندهه رراا بطورر خالصهھ بازز کنيید وو 
  .ووجهھ نگذاارريید تماسس شما تبديیل بهھ مشاووررهه گردددد

آآيیا متقاضی رراا ددررمرحلهھٴٔ آآززمايیش قراارر ددااددنن کارر صحيیحی هھھھست يیا نهھ؟ پولس نظرشش صحيیح بودد٬، وو 
کليیسا رراا بهھ آآززمايیش گذاارردد: ممتما  

 
٢۲ددوومم قرنتيیانن   

سبِب نوشتنم بهھ شما نيیز اايین بودد کهھ شما رراا بيیاززمايیم وو ببيینم آآيیا ددرر هھھھر اامریی فرمانبردداارر هھھھستيید يیا : ٩۹
نهھ؟  
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ت وو ددخالت پرهھھھيیز کردد٬، وو گذااشت شيیدهه اازز صحببايید خودد رراا کنارر کززمانن آآنن هھھھميیشهھ می ررسد کهھ 
دد. ميیوهه خوااهھھھد ررسيید٬، وو آآنوقت ااست کهھ می ررووحح االقدسس کاررشش رراا اادداامهھ ددهھھھد٬، تا شاهھھھد ميیوههٴٔ خداا بو

سپردد. ززندگی کهھ شامل هھھھداايیت اازز ررووحح تواانن ددخالت کرددهه وو پس اازز شکر گذاارریی٬، رراابطهھ رراا بهھ کليیسا 
ما نهھ تنهھا تونائی اانجامم خوااست خداا رراا دداارريیم بلکهھ می نيیز هھھھمرااهه دداارردد. االقدسس می باشد٬، آآززمايیش رراا 

سنجش٬، خودد می توااند ٬، ززندگی خودد رراا سنجيیدهه وو بهھ جنابب کمالل هھھھداايیت کنيیم. ٬، وو الززمم ااستتواانيیم
ددرر اابتداا ممکن ااست با گريیهھ وو شيیونن بهھ ددنيیا آآيید٬، وولی  . حيیاتتتاقت فرسا کارر شيیريینی باشد٬، نهھ شورر

رراا بکارر می گيیردد وو جانن رراا شيیريین می ساززدد. ميیزند وو آآنن ست وو پا دد ٬،ددرر ووقت خودد  
با تاززگی هھھھایی کالً نمی تواانن ددووررههٴٔ ززندگی اانفرااددیی اايیمانداارراانن رراا نا گواارر وو منفی شمردد. برخورردد 

ززندگی رراا بايید ددرر پرتو پيیرووززیی حق بر باططل شمردد٬، نهھ چيیز دديیگر. مسائل وو مشکالتت اابتداا ووخيیم وو 
ررسيیدگی کالمم خداا٬، مرهھھھم يیافتهھ خداا رراا جاللل می ررسانند. متقاضی رراا تشويیق ناگوااررند٬، وولی پس اازز 

گذشتهھ اانجامم ددااددهه کند٬، وو حقيیقت رراا بهھ ززبانن آآووررددهه وو هھھھيیچ موررددیی رراا اازز يیادد ددرر کنيید شهھاددتت بهھ آآنچهھ 
وو ددرر آآنن قدمم برددااشتهھ اامم. من کالمم خداا رراا  ٬،من ررااهه خداا رراا پيیداا کرددهه اامم”نبردد. حالل می توااند بگويید٬، 

ددرر آآيیندهه نيیز يیارر من خوااهھھھد وو اازز آآنن آآموختهھ اامم٬، وو آآنن رراا بکارر برددهه اامم. خداا مراا يیارریی کردد وو  ددااررمم
جانب غروورر وو يیا شکست خوررددهه رراا ندااشتهھ باشد. ٬،ااما٬، توجهھ ددااشتهھ باشيید اايین حرفف هھھھایی ااوو“. بودد  

 
١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   

کنيید ااستواارريید٬، بهھوشش باشيید کهھ نيیفتيید!  پس ااگر گمانن می: ١۱٢۲  
 

۴فيیليیپيیانن   
بخشد.  قدررتت هھھھر چيیز رراا ددااررمم ددرر ااوو کهھ مراا نيیروو می: ١۱٣۳  

 
جایی آآنن رراا بايید با شکر وو سپاسس اازز پيیرووززیی کهھ تابحالل کسب خودد کرددهه وو با ووعدهه هھھھایی خداا٬، پر  

  ساخت.
ااما اامکانن دداارردد متقاضی شما ددرر اايین مدتت ددچارر تاخت وو تازز شيیطانن شدهه وو اازز پایی ددرر آآمدهه ااست. 

تارر هھھھایی بيیگانهھ مشاهھھھدهه می کنيید٬، رريیشهھ گناهه رراا ددرر جواانب مختلف ززندگی ووقتی ااوو رراا ددرر اافکارر وو ررف
اا ااوو می بيینيید٬، نبايید کنارر کشيیدهه وو تنهھا ناظظر جريیانن باشيید. چاررهه نيیست٬، شراايیط ززندگی ااوو حکم آآنن رر

پست گراائی هھھھا بريید وو يیک يیا ددوو جلسهھ رراا بهھ منظورر ررسيیدگی بهھ کرددهه کهھ ددخالت رراا ددووباررهه بکارر 
ددااشتهھ باشيید کهھ بيیش اازز ددوو جلسهھ بهھ آآنن نسپارريید٬، چونن ددرر نهھايیت کليیسایی ااوو ااست کهھ بکنيید. توجهھ 

بايید مسئوليیت رراا بعهھدهه بگيیردد. ااما پس اازز ااتمامم ررسيیدگی٬، ددووررههٴٔ شش هھھھفتهھ رراا ددووباررهه آآغازز کنيید. اايین 
. )١۱(کارر رراا حتی ااگر چنيین پيیش آآمدیی ددرر هھھھفتهھٴٔ آآخر شش هھھھفتهھ اانجامم شد٬، بکنيید  

امم گرفتهھ باشد٬، جنبهھٴٔ مهھمی اازز هھھھفتهھ٬، ددرر صوررتی کهھ ددرر ررااهه صحيیح اانج ددرر خالصهھ٬، ددووررههٴٔ شش
متقاضی ددرر خداا خوااهھھھد بودد. حالل متقاضی رراا بهھ خداا می سپارريید.  سکونت  

 
٢۲فيیليیپيیانن   
ززيیراا خدااست کهھ با عمل نيیروومند خودد٬، هھھھم تصميیم وو هھھھم قدررتت اانجامم آآنچهھ رراا کهھ خشنوددشش : ١۱٣۳

آآوورردد.  ساززدد٬، ددرر شما پديید می  می  
  

هھھھم تصميیم وو هھھھم ”متقاضی شما بر خالفف تصورریی کهھ ددنيیا دداارردد٬، تنهھا نيیست. خداا خودد گفتهھ کهھ٬، 
کارر هھھھا رراا خوااهھھھد دداادد. اازز اايین بيیشتر چهھ می تواانن خوااست؟“ قدررتت اانجامم  
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ززددهھھھمددوواافهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

لل مقصودد کنتر .مايیش ددووررههٴٔ شش هھھھفتهھ رراا آآشکارر ساززيید) چراا؟ چونن می خوااهھھھيید ااهھھھميیت آآزز١۱( 
ااوو نيیازز بهھ کارر آآموززیی وو ااستفاددهه اازز ررووحح دگی ررووحانی ااوو ااست کهھ خودد بايید ددرر ددست بگيیردد. ززن

االقدسس دداارردد. مسائل رراا خودد براانداازز کند وو ررااهه حل رراا ددرر کالمم بيیابد. کارریی کهھ هھھھمهھٴٔ اايیمانداارراانن 
ند. االبتهھ ااگر متقاضی رراا مشاهھھھدهه کردديید بهھانهھ آآووررددهه وو ضعف رراا بخودد ررااهه ددااددهه٬، با بهھ آآنن مشغول

ااوو صحبت کنيید وو ضعف رراا اازز ددلش ددرر آآوورريید. محبت هھھھمهھٴٔ ضعف هھھھا رراا اازز ميیانن می بردد. 
ماند. هھھھر چهھ سر  باقیباشد. نگذاارريید کارر بدوونن اانجامم ددشمن می خوااهھھھد بازز ددااررندههٴٔ اانجامم کارر هھھھا 

کو ااست٬، چونن ددلل ددرر خداا ماندهه وو ااوو با ددلل کارر دداارردد. اانجامم کارر باشد نيی  
 


