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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   
هھھھمددزسيیفصل   
سهھٴٔ پيیگيیرییجل  

 
شما بايید آآررززوویی ررسيیدنن بهھ اايین روودد٬، اايین آآخريین جلسهھ خوااهھھھد بودد. ببخوبی پيیش  هھھھاکارر ااگر هھھھمهھٴٔ 
تهھ باشد. ااگر چنيین برددااشتی رراا ددااشتهھ متقاضی رراا کمک کنيید آآنن رراا نيیز ددااشهھ رراا ددااشتهھ باشيید وو جلس

اايین جلسهھ شما  شش هھھھفتهھٴٔ آآززمايیش تمامم ااحداافف خودد رراا بدست آآوورردد. ددررددرر باشد٬، سعی خوااهھھھد کردد 
جایی ماندهه٬،  بهھالززمم ااست تمامم جواانب کارریی کهھ اانجامم ددااددهه اايید رراا برررسی کنيید وو ببيینيید٬، چيیست کهھ 

ً االبتهھ يیا ررشد کرددهه.  ٬، ووچيیست کهھ عقب نشيینی کرددهه مطلوبب ااست کهھ عقب گرددیی رراا مشاهھھھدهه نهھايیتا
 ددرر نظر گرفتهھ وو بهھ آآنناا ددررجهھٴٔ ااهھھھميیتی کهھ دداارردد ررنمی کنيید. ااما٬، ددرر صوررتی کهھ مشاهھھھدهه کردديید٬، بايید 

بنظر می ررسد پايیانن مشاووررهه  ٬،تهھٴٔ خوبی رراا ددااشتهھی کردد. اازز ططرفی٬، ااگر متقاضی شش هھھھفررسيیدگ
ددعایی خيیر وو سالمتی براایی ززندگی پر بارر وو ميیوههٴٔ ااوو خوااهھھھد بودد.  ٬،سرررسيیدهه٬، وو آآنوقت تنهھا کارر ماندهه

د.اادداامهھ ددهھھھااوو صاددرر شدهه وو الززمم ااست ززندگی رراا “ سالمتی”برگهھٴٔ   
. بايید اازز مدااررکک ددااددهه شدهه جواانبی رراا می تواانند ددااشتهھ باشندچهھ شما “ مشاهھھھدااتت”ببيینيیم اايین  حالل

شرووعع کردد. اايین مدااررکک آآنچهھ ددرر اايین شش هھھھفتهھ اانجامم شدهه رراا ثبت کرددهه ااند (العقل اايین آآررززووئی 
). ااما٬، الززمم ااست اازز خودد ااوو بشنويید٬، وو ددرر صوررتی کهھ مدااررکک بدوونن ااستفاددهه ماندهه ااست شما دداارريید

آآنن رراا پر خالی ااند (متاسفانهھ تعدااددیی نيیز چنيین خوااهھھھند بودد)٬، آآنچهھ ددرر نظر ااوو ااست می توااند جایی 
کند. اازز آآنچهھ ددرر فکر ااوو ااست آآغازز کنيید٬، وو بهھ آآنن بپرددااززيید. سپس٬، مسائلی کهھ با آآنن برخورردد کرددهه 

:اانن قراارر ددااددمی تو ددوو قسمت ددرر کداامم يیک (يیا هھھھر ددوو) اايینبودد رراا يیاددددااشت کنيید وو ببيینيید وو آآنهھا رراا   
ااشکالل اازز ددررکک مطلب بوددهه٬، يیا. ١۱  
. ااشکالل ددرر اانجامم کارر.٢۲  

بهھ آآنن رراا نيیز اانجامم   خودد مسئلهھ اایی رراا ددررکک کرددهه وو کارر مربوطط متقاضیاالبتهھ اامکانن نيیز دداارردد 
بايید بيیادد ااوو يید. ی کهھ کسب کرددهه تقديیر کنخداا رراا شکر کرددهه وو اازز موفقيیتدهه. ددرر اايین صوررتت٬، بايید ررسان

رراا ددرر شباهھھھت خودد بنا می ساززدد٬، وو اانسانن ااحتيیاجج بهھ شناخت مسئلهھ  فرززنداانشززندگی آآوورريید کهھ خداا 
ااجراا قراارر بگيیردد.  بهھ مرحلهھٴٔ بايید  ٬،اازز دديیدگاهه کالمم رراا دداارردد وو ررااهه حلش نيیز بدوونن ددخالت ااحساساتت

.بحالل کسی کهھ تجربهھ ددرر اايین کارر بدست آآووررددهه ااست اخوش  
 ٬، آآنوقتهه٬، يیا مرتکب گناهه بخصوصی شدههرددکالً شکست خورردد وو عقب نشيینی کمتقاضی ااما ااگر 

يید کهھ خداا آآوورر اايین اافراادد بهھ يیاددالززمم خوااهھھھيید ددااشت جلساتی رراا بخاططر ررسيیدگی بهھ آآنهھا فرااهھھھم ساززيید. 
کهھ آآنهھا رراا اازز دديیدگاهه کالمم بر اانداازز کرددهه وو د نمی شمارردد٬، بهھ شرطط آآنمسائل وو مشکالتت ما رراا بَ 

   اا قراارر بدهھھھيیم. رراا مورردد ااجرمنظورر ددااشتهھ  آآنهھاحکمی کهھ براایی 
روویی پطرسس رراا مثالل قراارر بدهھھھيید. عيیسی مسيیح بهھ پطرسس هھھھشداارر ددااددهه بودد کهھ مراا شکست وو پس

اانکارر نکن:  
 

٢۲۶متی   
گويیم کهھ هھھھميین اامشب٬، پيیش اازز بانگ خرووسس٬، سهھ بارر   آآميین٬، بهھ تو می«عيیسی بهھ وویی گفت: : ٣۳۴

»مراا اانکارر خوااهھھھی کردد!  
 

وو فتادد٬، بلکهھ توبهھ کردد اازز پایی نيیختی ااوو شد. ااما٬، وو اانکارر ااوو موجب پس رروویی٬، ناااميیدیی٬، وو بدب
وو  ٬،). ااما فرااتر اازز آآنن نيیز بروويید٢۲١۱(يیوحنا  خودد رراا ددرر خداا ددووباررهه بازز يیافت تيیوو موجودد ٬،برگشت
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٬، وو ددرر ررسالهھٴٔ ددوومش اازز پطرسس هھھھيیچ ووقت اايین تجربهھٴٔ خودد رراا فرااموشش نکردد بکنيید آآنکهھصحبت اازز 
رروويیداادد هھھھایی اا فرااموشش نکنند. ززندگی اامرووززهه شامل نيیز اايین ااموررااتت رر آآنهھاخواانندگانش خوااست 

شدهه وو اامکانن قاططی کرددنن وو گيیج شدنن جایی خودد دداارردد. خداا نيیز آآنن رراا می ددااند٬، وو بهھ اايین  فرااوواانی
ً ما رراا بهھ يیادد  الززمم نيیست تلخهھ می آآوورردد. ااما ااصلی نيیز پایی بر جا ااست؛ خودد منظورر ااست کهھ دداائما

وههٴٔ تلخ گناهه رراا نيیز نخوااهھھھيیم چشيید:ااگر پايیبند بمانيیم٬، ميیهھھھا رراا بچشيیم٬، وو   
 

٢۲٢۲لوقا   
يیادد آآوورردد کهھ گفتهھ   آآنگاهه خدااووند رروویی گرددااند وو بهھ پِطُرسس نگاهه کردد٬، وو پِطُرسس سخن ااوو رراا بهھ: ۶١۱

»اامرووزز پيیش اازز بانگ خرووسس٬، سهھ بارر مراا اانکارر خوااهھھھی کردد.«بودد:   
تلخی بگريیست.  پس بيیروونن ررفت وو بهھ: ۶٢۲  

 
٬، خداا رراا بر ددرروونن دداارريیم تا ددست ما رراا گرفتهھ وو بر وولی ااگر اافتادديیم٬، يیمفتنيیتر آآنن ااست کهھ بهھ ززميین بهھ

بدست می آآوورريیم. وو بهھ اايین خاططر  آآنهھاپا خيیزااند. ددليیل ووقوعع چنيین پيیش آآمد هھھھا٬، آآموززشی ااست کهھ اازز 
الززمم ااست کهھ هھھھميیشهھ بيیادد آآنن باشيیم تا اابعادد تاززهه اایی کهھ ددرر ززندگی آآيیندههٴٔ ما دداارردد رراا فراا بگيیريیم. بهھ اايین 

پطرسس می گويید: جهھت  
 

١۱ددوومم پطرسس   
پس اايین اامورر رراا هھھھموااررهه بهھ شما يیاددآآوورریی خوااهھھھم کردد٬، هھھھر: ١۱٢۲ دداانيید وو ددرر آآنن   چند آآنهھا رراا می 

اايید٬، ااستواارريید.  حقيیقت کهھ يیافتهھ  
دداانم تا آآنگاهه کهھ ددرر اايین خيیمهھ ساکنم٬، شما رراا اازز ططريیق يیاددآآوورریی   آآرریی٬، مصلحت چنيین می: ١۱٣۳

براانگيیزاانم٬،  
 

يیاددآآوورریی خوااهھھھم کردد٬، هھھھر”کهھ می گويید٬، توجهھ ددااشتهھ باشيید  دداانيید وو ددرر آآنن حقيیقت کهھ   چند آآنهھا رراا می 
“. براانگيیزاانمشما رراا اازز ططريیق يیاددآآوورریی  ”وو سپس می گويید٬، “. اايید٬، ااستواارريید  يیافتهھ  

 
١۱ددوومم پطرسس   

رروو هھھھر  اازز اايین: ١۱۵ چهھ ددرر تواانن ددااررمم خوااهھھھم کردد تا بتواانيید پس اازز ررحلتم هھھھموااررهه اايین اامورر رراا بهھ يیادد  
آآوورريید.  

 
منظوررشش بيیادد آآووررددنن آآنچهھ ددرر ززندگی می گذرردد ددرر پرتو کالمم خداا ااست. ما با کالمم ااست کهھ پيیش می 
رروويیم وو ززندگی می کنيیم. کالمم حقايیق رراا ددرر ززندگی ما ررووشن می ساززدد٬، وو ررااهھھھی فرااهھھھم می ساززدد کهھ 

ررووشن می رراا يیم. اايین آآيیاتت يیک موضوعع وو ططعم تلخ شکست رراا نچشددچارر سر شکستگی نشويیم 
وو نمی خوااست دديیگر برااددرراانن وو خوااهھھھراانش چنيین تجربيیاتی  اانند؛ پطرسس اازز ااشتباهھھھاتش آآموخت٬،گردد

رراا ددااشتهھ باشند. اازز قوتت کالمش چنيین برددااشت می کنيیم کهھ تجربهھٴٔ بسيیارر ناگواارریی بودد وو نمی 
خوااست دديیگراانن آآنن رراا نيیز ددااشتهھ باشند. االبتهھ براایی کسانی کهھ مرتکب ااشتباهه می شوند٬، ررااهه هھھھمانن 

شگيیریی ااست. تجربيیاتت ناگواارر هھھھر چهھ باشند٬، قوههٴٔ ززيیاددیی بحث ددرر اايینجا پيی توبهھ ااست٬، وولی موضوعع
ی کهھ اازز خداا ااست٬، با سرعت وو رسانند. حيیاتوو جانن رراا نيیز می تواانند بهھ لب برراا مصرفف می کنند 

ددرر  کهھتحرکک بسيیارر پيیش می رروودد٬، وو نيیازز بهھ ررووحيیهھٴٔ شادد وو پر اازز ااميید دداارردد. نتيیجتا٬ً، آآنچهھ کوهه وو ددررهه 
پس اازز ددرريیافت پيیامی کهھ بما ررساندند٬، با نکتهھٴٔ عطفی بشمارريیم وو  رراا بايیدپشت سر گذااشتيیم ززندگی 

. خداا نمی خوااهھھھد ااشتباهھھھاتی کهھ دديیگراانن کرددهه ااند گذاارریی وو ااميید٬، ززندگی رراا اادداامهھ ددهھھھيیم شاددیی وو شکر
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بهھ ررااهه اادداامهھ ددهھھھيیم. با نشاطط وو  ٬،. بايید اازز کالمم آآنچهھ مد نظر ااست رراا ددرر يیابيیمرراا ما نيیز تکراارر کنيیم  
وو ززندگی پطرسس تنهھا تلخ ماتت کشيیدهه شدهه قدرردداانی کنيید. اازز ززح. نيیز صحبت کنيیدپيیرووززیی هھھھا اازز 
شد کهھ ددرر کالمم می ددرر آآنن بودد کهھ شامل ررسالهھ هھھھایی ااوو  يیانن نبودد٬، بلکهھ بقدرریی نشاطط وو حيیاتتگر

وو ااوو رراا اايین  ٬،خداا دداارريیمهھھھستی . ما فرززنداانن خداا هھھھر يیک جایی مخصوصص خودد رراا ددرر عالم خواانيیم
نظورر ددااشتهھ وو نسبت بهھ آآنن بايید دديید اايین شش هھھھفتهھٴٔ آآموززشی٬، چهھ پايیانی رراا مگونهھ جاللل می ررسانيیم. 

. ااگر متقاضی ددرر اايین هھھھفتهھ با مسئلهھ اایی ررووبروو شدهه وو بگونهھ اایی اازز ططريیق کالمم بهھ آآنن قدمم بردداارريید
ززندگی ااوو بجایی گذااشتهھ رراا تفحس د وو اابعاددیی کهھ ددرر رددهه٬، بايید آآنن رراا ززيیر سنجش قراارر ددهھھھيیررسيیدگی ک

ددهه کردد. ددرر اابعادد مختلف ززندگی ااستفا (ددرر صوررتی کهھ مثبت بوددهه ااند) اازز برددااشت هھھھا می تواانند. کنيی
رراا می ططلبد. آآجر هھھھایی ساختمانی هھھھميیشهھ ططالب آآجر هھھھایی بيیشتریی  اادبرکت هھھھميیشهھ برکاتت دديیگر خ

می باشند تا ساختمانن کامل شدهه وو اانسانن ددرر خداا پر پا گردددد. ررووحيیهھٴٔ سالم با دداانش کافی اازز کالمم٬، 
دداارردد٬، بهھ شرطط آآنکهھ هھھھشداارر هھھھایی آآنن رراا نيیز بخاططر بسپارريیم. اتت رراا هھھھمرااهه می هھھھميیشهھ برک  

ت بطورریی کهھ گفتهھ شد٬، جلسهھٴٔ پيیگيیریی بايید تمامم جواانب ززندگی رراا مورردد نظر قراارر بدهھھھد. ممکن ااس
نمی  مرحلهھٴٔ پيیگيیرییدد. ددرر تبديیل بهھ ددوو يیا سهھ جلسهھٴٔ نمويیا  الززمم باشد جلسهھ رراا ددوو ساعت اادداامهھ دداادد٬،

رراا خالصهھ کردد يیا عجلهھ بهھ خرجج دداادد. منظورر اايین ااست کهھ هھھھمهھ چيیز مورردد برررسی  تواانن موضوعی
هھھھر مورردد  آآنکهھددیی رراا الززمم دداارردد تا پس اازز اقراارر بگيیردد. معموالً موضوعع بحث ززيیادد ااست وو ووقت ززيی

برررسی شد٬، شکلی کلی اازز تمامی آآنن بدست متقاضی نيیز برسد. بايید هھھھمهھ چيیز جایی اافتاددهه وو آآشکارر 
برددااشت هھھھایی خودد رراا بهھ ددررستی بهھ ززبانن آآووررهه ی کهھ متقاضی بهھ جائی ررسيیدهه کهھ خودد باشد. تنهھا ززمان

کارریی ”يیردد٬، می تواانيید بگوئيید کهھ وو جایی آآنن رراا ددرر ززندگيیش می بيیند وو اازز آآنن پند هھھھایی الززمم رراا می گ
“. تمامم شدههددااشتيیم با هھھھم  کهھ  

رااشی هھھھایی ااوو تمامی حالل بهھ موررددیی بايید پرددااخت کهھ ددرر آآنن متقاضی هھھھيیچ کارریی نکرددهه٬، وو بهھانهھ ت
نداارردد. منصرفف شدهه (با ووجودد آآنکهھ تشويیق کرددهه اايید)؛ ممکن ااست ااعترااضض وو گستاخی نشانن بدهھھھد 

نالهھ وو شيیونن بر پا می کند (ااگر تا  فقطددااددهه اايید)؛ ممکن ااست (با ووجودد آآنکهھ توبيیخ کالمم رراا بهھ ااوو 
واانيید اازز ااوو بخوااهھھھيید ززمانی بحالل بهھ اايین مورردد ررسيیدگی نکرددهه اايید٬، حالل دديیگر دديیر شدهه٬، وو تنهھا می ت

صص شدهه نزدد شما باززگردددد). منظورر اايین ااست کهھ حد حدوودد مسئوليیت هھھھایی خودد رراا کهھ اازز آآنن خال
آآنچهھ الززمم بوددهه رراا اانجامم ددااددهه اايید. شايید ددرر آآيیندهه شما يیا شخص دديیگریی تواانائی کمک  بشناسيید. شما

کرددهه اايید وو کارر بجائی نرسيیدهه  بيیشتریی بهھ ااوو رراا ددااشتهھ باشد٬، ااما ااگر تا اايین ااندااززهه ووقت صرفف ااوو
ااست٬، بهھتر ااست ااوو رراا بدست تواانایی خداا بسپارريید.  

متقاضی اازز جريیانن کارر ررسيیدگی نمائيید٬، بهھتر آآنن ااست عدمم پيیگيیریی ااما٬، ددرر صوررتی کهھ الززمم شد بهھ 
صحبت کردديید وو مسائلی کهھ جلوگيیریی اازز آآنن می  کارر هھھھایی الززممررااجع بهھ  کهھ موضوعع شناسائی کنيید.

عدمم عاددتت بهھ اانجامم کارر هھھھایی  ی نيیز کردديید. حالل کهھ اانجامم نگرفتهھ ااند٬، مسئلهھٴٔ اانضباطط ووکنند رراا برررس
. ممکن ااست موضوعع يیا پيیشامدیی٬، حوااسشانن رراا بخودد مسئلهھ اايیجادد کرددهه ااندپيیش آآمدهه  یی کهھجديید
نهھ بهھ اانجامم کارر نيیستند٬،وو بهھا مايیل یکارر رراا بگيیرند. يیا بهھ ددليیل می کند وو اازز يیادد می برند ددنبالهھٴٔ  جلب

می گيیرند وو بهھ تعويیق می ااندااززند. شما می دداانيید کهھ ررووحح االقدسس ددرر چنيین شراايیطی نمی توااند کارر 
کند. ممکن ااست الززمم باشد آآنچهھ ددرر هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه می گذرردد رراا ددووباررهه (براایی آآخريین بارر) براايیش پيیش 

وو شکلی رراا بيینی کرددهه وو اازز ااوو بخوااهھھھيید تکاليیفی ددرر اايین ززميینهھ براایی خودد بنويیسد تا ززندگيیش نظم 
بخودد بگيیردد. نيیت بهھ تنهھائی کافی نيیست٬، هھھھمانگونهھ کهھ بهھتريین برنامهھ هھھھا نيیز بدوونن عمل پوچچ وو بی 

جسم  ررووحح االقدسس ددرر ططريیق وو اافکارر٬، هھھھر ددوو باهھھھم ااست کهھ ميیوهه می آآوورردد.معنی بشمارر خوااهھھھند آآمد. 
هھ هھھھميین خاططر ااست اازز جاللل اافتاددهه می گويید الززمم نيیست٬، ااما خداا می خوااهھھھد آآنن رراا اانجامم ررسانيیم. ب

ااجراا با هھھھمت وو کوشش يیم وو ززمانن ااجراایی آآنن رراا قبالً تعيیيین می کنيیم٬، وو بموقع٬، کهھ برنامهھ می رريیز
می نمائيیم. تنهھا بهھ اايین شکل ااست کهھ بهھ ررااهه می اافتيیم وو ددرر ووقت خودد٬، بهھ آآنن عاددتت می کنيیم.   
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رراا صولی کهھ ددااررند وو جواانب اا ٬،رراا جمع کرددهه ههدد٬، هھھھر آآنچهھ قبالً جزعيیاتت کارر بوهھھھفتهھ پيیگيیریی شش
هھھھميیشهھ ٬، وو الززمم ااست ددااددههد. حکمت خداا شامل جميیع جزعيیاتی ااست کهھ ززندگی رراا شکل نشانن می ددهھھھ

شودد تا مسيیریی کهھ نشانن می ددهھھھند رراا آآشکارر نمايید. خداا با تمامم ووجودد فرززنداانش کارر می کند٬، برآآوورردد 
ست خصوصيیاتت فراا وو اايین رروويیداادد هھھھا وو برددااشت هھھھا هھھھمهھ قسمتی اازز کل ززندگی می باشند. الززمم اا

کند. اايین مسيیریی ااست کهھ  ی متقاضی نيیز ررخنهھگرفتهھ اازز اايین برددااشت هھھھا٬، بهھ جانب بقيیهھٴٔ جواانب ززندگ
متقاضی ددرر آآيیندهه ددرر آآنن ررااهه خوااهھھھد ررفت. برکاتت٬، هھھھر يیک ططالب برکاتت دديیگریی می گرددند وو 

ساختمانن بر پايیهھ هھھھایی برکاتت ددرريیافت شدهه ااستواارر می گردددد.   
ً جلس رراا شامل کليیاتت وو حکمتی کهھ دداارردد بکنيید٬، وو براایی جمع آآوورریی وو بستهھ بندیی یی هھٴٔ پيیگيیرنتيیجتا

. الززمم ااست آآماددگی قبلی براایی آآغازز کارر هھھھر آآنچهھ زعيیاتت٬، آآماددگی قبلی رراا بدست آآووررددهه باشيیدج
شد٬، مواارردد تعداادد ززيیاددیی  آآنهھاممکن ااست پيیش آآيید رراا ددااشتهھ باشيید. االبتهھ بطورریی کهھ صحبت اازز 

ااست کهھ می تواانن ددرر هھھھمانن جلسهھ آآنهھا رراا آآغازز کردد. هھھھر چهھ بيیشرفت کارر  ند٬، ااما ااقدااماتت الززممنداارر
با سرعت اانجامم بگيیردد٬، براایی متقاضی وو کارر خداا بهھتر ااست.   

جشن گوچکی رراا ددااشتهھ  هھ می گذااررند٬، آآماددههٴٔ انی کهھ با موفقيیت پایی بهھ اايین جلسددرر آآخر٬، براایی کس
خداا ددرر اايین کارر نيیز هھھھست. باشيید. ررضايیت  

 
 
 

 


