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پيیشگفتارر مترجم  
 

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

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.  

هھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی ک
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   
پنجمفصل   

ررووحيیهھ  
 

ررووحيیهھ  ٬، وو آآننصحبت شدههمشاووررهه هھھھست کهھ کمتر ررااجع بهھ آآنن  یپايیانمرحلهھٴٔ موضوعی ددرر رراابطهھ با 
ی کهھ بدليیلدداارردد. پايیانن نبايید ززمانن بيیم وو هھھھرااسس باشد٬، متقاضی پس اازز پايیانن جلساتت اایی ااست کهھ 

 آآنچهھ ددرر پيیش رروویی خودد می بيیند ااميید وو اانتظارر ی پر اازز٬، بلکهھ ززمانبستگی بهھ مشاوورر اايیجادد شدههوواا
چنيین ررووحيیهھ اایی ااست کهھ بايید اازز ططريیق بازز کرددنن آآيیاتی کهھ آآنن رراا اايیجادد می کنند بوجودد آآوورريید. . باشد

حالل کهھ مسائل ظظاهھھھریی حل شدهه ااند٬، فشارر آآنهھا سبک شدهه وو آآيیندههٴٔ ززندگی ررووحانی ااوو بدوونن مانع ددرر 
پيیش ااست. حالل متقاضی تواانائی اانجامم آآنچهھ قبالً اامکانش رراا ندااشت دداارردد.   

یی دديیگریی رراا کهھ دداارردد ددنبالل کند. شايید ددرر مطالعهھٴٔ کالمم خداا اايین٬، حالل بايید بتوااند نيیاززهھھھاعالووهه بر 
جديیت الززمم رراا ندااشتهھ وو جلساتت مشاووررهه نيیازز آآموززشش کالمم خداا رراا اافشا کرددهه٬، يیا پدرر خوبی نبوددهه وو 
حالل بايید نقش خودد رراا بگونهھٴٔ کاملتریی ااجراا نمايید. ممکن ااست جایی خودد رراا ددرر رراابطهھ با خداا وو 

اختهھ وو حالل مشتاقق آآنن ااست کهھ رروواابط جديیدیی رراا اايیجادد نمايید. يیا ممکن ااست آآموختهھ نهھھھمسايیهھ بهھتر ش
ااززخودد ددوورر ”نيیکوئی جايیگزيین کند٬، وو حالل کهھ آآموختهھ چگونهھ چگونهھ ترکيیب گناهھھھانن گذشتهھ رراا با 

بهھ ٬، می خوااهھھھد آآنن رراا بهھ جواانب دديیگر ززندگيیش ااستفاددهه کند. )١۱(کارر می کند“ کرددنن / بخودد اافزووددنن
عباررتت دديیگر٬، ررووحيیهھٴٔ ااوو بايید شامل ااميید وو اانتظارر براایی ررووززهھھھایی آآيیندهه باشد.  

باشد٬، بلکهھ بايید متمرکز بر موضوعع هھھھایی  ااميید مبهھموو  ااحساسسااما٬، اايین ررووحيیهھ نبايید تنهھا بر ااساسس 
مشاوورر الززمم ااست ااوو رراا ددرر اايین ززميینهھ هھھھداايیت کند. مشاوورر می توااند تکليیفی رراا بهھ ااوو خاصی باشد. 

اازز هھھھر يیک  اازز قسمتوو يیک يیا ددوو  رروویی کاغذ نوشتهھجواانب مختلف ززندگيیش رراا  صوررتی ااززبدهھھھد کهھ 
. قبل اازز پايیانن جلساتت٬، اايین ررووحانی بيیشتریی دداارردد٬، عالمت گذاارریی کند رراا کهھ ااحتيیاجج بهھ ررشدجواانب 

هھھھفتهھٴٔ قبل  يیکوو  ٬،آآنهھا رراا ددررجهھٴٔ ااوولويیت بخشيیدهه ٬،مشاوورر با کمکمشاووررهه می آآوورردد وو بهھ فهھرست رراا 
ددرر هھھھفتهھ اایی کهھ شامل آآغازز بکارر می کند. ددرر اايین صوررتت مشاوورر می توااند پيیشرفت ااوو رراا ٬، اازز ااتمامم

برررسی کند وو تغيیيیرااتت الززمم رراا بدهھھھد. بهھ اايین شکل٬، متقاضی ددرر حالل اانجامم کارر برنامهھٴٔ قبلی بودد٬، 
من می ”ااست کهھ مشاووررهه رراا پشت سر می گذاارردد٬، وو بهھ اايین شکل ااست کهھ می توااند بخودد بگويید٬، 

“.نجامم ددهھھھماانن رراا تواانم آآ  
بوجودد آآوورردد٬، ممکن ااست ااوو رراا می توااند براایی متقاضی شاددیی بسيیارریی کهھ تجربهھٴٔ جديید ررووحانی 

٬، وو ددرر اايین خصوصص ااست کهھ مشاوورر بايید ااوو رراا بهھ دداامنهھٴٔ قبل تجربيیاتت بيیشتریی رراا بکندتشويیق بهھ ت
وتاهه مدتت٬، جواانب کند. عالووهه بر ززميینهھ هھھھایی ززندگی ررووحانی ما ددرر ککهھ دداارردد٬، آآشنا ززندگی ررووحانی 

. هھھھمهھ کارر رراا نمی تواانن ددرر کوتاهه مدتت اانجامم دداادد. خداا دتت آآنن رراا نيیز بايید مورردد نظر قراارر ددهھھھيیمددرراازز م
خداا خودد رراا بی نهھايیت بشويیم. آآگاهه صحبت کرددهه وو می خوااهھھھد اازز آآنن اازز ززندگی ددررااززمدتی کهھ دداارريیم 

ً وو اا  يید خودد رراا بهھ اايین شکل ببيینيیم ووهھھھر يیک با بدیی معرفی کرددهه وو ما رراا ددرر شباهھھھت خودد آآفريید. نتيیجتا
بدیی کهھ خوااهھھھد ددااشت ببيینيیم. آآنچهھ می کنيیم رراا ددرر پرتو جواانب اا  

سيیارر٬، اازز ررهھھھائی وو تنهھائی می اازز جانب دديیگر متقاضيیانی هھھھستند کهھ با ووجودد اانجامم کارر وو کوشش ب
دد رراا کهھ خو ٬،د کهھ خداا ااستنبايید بداانيینند. می بشکست وو ررسواائی رراا ددرر آآيیندههٴٔ خودد  ترسند٬، وو حتی
 خدااااست کهھ گارر ما مسيیحيیانن ددرر پرتو دداانشی وو نهھ ما ااوو رراا پيیداا می کنيیم. ررووزز ٬،مکشوفف می کند

تا بحالل متقاضی خودد شاهھھھد ااست کهھ . ددااددهه ااووی ااست کهھ ئبر ووعدهه هھھھاااستواارر نسيیب ما کرددهه وو 
 ٬،ااددبهھ ااوو خوااهھھھد دد قيیامتوو اايین اازز برکاتت خداا ااست کهھ فرموددهه تا  ٬،رددههموفقيیت ااررززشمندیی رراا کسب ک

فرقق خوااهھھھد با گذشتهھ وو هھھھيیچگاهه کم وو کثریی ددرر آآنن نخوااهھھھد بودد. پس چهھ لزوومی دداارردد فکر کند آآيیندهه 
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خوااهھھھد تواانست اازز  ٬،اايین موفقيیت رراا اايیجادد کندددااشت. هھھھمانن خداائی کهھ اازز کالمش ااستفاددهه کردد تا 
. ااست) (اايین حدفف وو نيیروویی ززندگی ما کالمش ااستفاددهه کند تا ددرر آآيیندهه بيیشتر ددرر شباهھھھت خداا ددررآآيید

ً ااگر بستگی بهھ مشاوورر بوجودد می آآنن رراا تواانائی وو قدررتت ااوو نداارردد٬، وو تنهھا خداا ااست کهھ  هه٬، يیانتيیجتا
آآوورردد (االبتهھ با حرکت اازز ما)٬، پس نهھ تنهھا نبايید اازز چيیزیی بيیم ددااشتهھ باشيیم٬، بلکهھ اايیمانن خودد رراا بکارر 

ددهھھھيیم.  ررسانيیم٬، وو ااگر نيیست٬، ددرر اانتظارر ااوو صبر بخرجج٬، اانجامم برددهه ااگر کارریی هھھھست  
شکی ددرر آآنن بهھ خودد ررااهه  تا ٬،کرددهه ثبتیی ما ددرر ددست خداا ااست٬، وو ااوو آآنن رراا ددرر کالمم خودد پيیرووزز

يیم. اازز اايین آآيیاتت اازز ميیانن ببر ٬،ا محبت عزيیمی کهھ خداا بهھ ما ددااررددندهھھھيیم. هھھھر شک وو اابهھامی رراا بايید ب
ااستفاددهه کنيید:  

 
١۱اافسسيیانن   

رروو من نيیز چونن ووصف اايیمانن شما رراا بهھ عيیسایی خدااووند وو محبتتانن رراا بهھ هھھھمۀ مقّدسانن   اازز اايین: ١۱۵
شنيیدمم٬،  

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

رراا  خوااهھھھم کهھ ررووحح حکمت وو مکاشفهھ  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   کهھ آآنن رراا ددرر مسيیح بهھ: 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
دد.ددرر عصر آآيیندهه ممکن ااست اازز آآنِن کسی شو  

 
١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   

ددهھھھد بيیش  آآيید کهھ مناسب بشر نباشد. وو خداا ااميین ااست؛ ااوو ااجاززهه نمی هھھھيیچ آآززمايیشی بر شما نمی: ١۱٣۳
ساززدد تا تابب  اازز تواانن خودد آآززموددهه شويید٬، بلکهھ بهھ ووقِت آآززمايیش٬، ررااهه گريیزیی نيیز فرااهھھھم می

تحملش رراا ددااشتهھ باشيید.  
 

١۱۵ررووميیانن   
٬، براایی تعليیم ما بوددهه تا با پايیداارریی وو آآنن ددلگرمی کهھ ززيیراا آآنچهھ ددرر گذشتهھ نوشتهھ شدهه ااست: ۴

کتب بخشد٬، ااميید ددااشتهھ باشيیم.  مقّدسس می   
اايینک خداایی ااميید٬، شما رراا اازز کمالل شاددیی وو آآرراامش ددرر اايیمانن آآکندهه ساززدد تا با قدررتت : ١۱٣۳

االقدسس٬، سرشارر اازز ااميید باشيید. ررووحح  
 

 ودد تا خودد تجربيیاتت رراا بيیآززمايیدبهھ عباررتت دديیگر٬، حالل کهھ متقاضی بهھ ررااهه اافتاددهه وو بايید آآززاادد ش
د. کنرراا قبولل “ خوددمانن مسئولل خوددمانن هھھھستيیم”یی کهھ می گويید٬، (آآززموددهه شودد)٬، نگذاارريید ررووحيیهھٴٔ ددنيیو

محبت بهھ خداا وو هھھھمسايیهھ ااست٬، وو شايید خوااست خداا اايین باشد کهھ اايین محبت رراا اازز ررااهه  ززماننحالل 
نمايید: خدمت ٬،ی بسر می برندمشاووررههٴٔ مسيیحی بهھ کسانی کهھ ددرر گناهه وو مسائل وو مشکالتت ززندگ  
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  ۶غالططيیانن 

اایی برااددرراانن٬، ااگر کسی بهھ گناهھھھی گرفتارر شودد٬، شما کهھ ررووحانی هھھھستيید ااوو رراا با ماليیمت بهھ ررااهه : ١۱
گردداانيید. ددرر عيین ررااست بازز هھھھوشش باشش کهھ خودد نيیز ددرر ووسوسهھ نيیفتی.  حالل٬، بهھ   

 
بهھ اایی کهھ خودد بدست آآووررددهه رراا ااوو می خوااهھھھد. ااما بهھوشش باشيید وو تجر اايین ررووحيیهھ اایی ااست کهھ خداا اازز

نگيیريید. نهھ جایی براایی خودد  وو آآموززشش هھھھایی الززمم ددرر خدمت بهھ خداا رراا نادديیدهه ٬،نشمارريیدمالکک عمل 
پسندیی هھھھست وو نهھ خودد ااستواارریی:  

 
١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   

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

مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا گذررااندهه ااند٬، ليیاقت خدمت ااشخاصی هھھھستند کهھ فکر می کنند چونن ددووررههٴٔ کامل 
“ تواانا”پولس بر ااساسس چهھ برددااشتی آآنانن رراا  ٬،بيیاددشانن بی ااندااززيید. )٣۳(مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا نيیز ددااررند

شمرددهه ااست.   
 

١۱۵ررووميیانن   
اايین ااططميینانن رراا ددااررمم کهھ شما خودد اازز نيیکويیی مملو٬، وو اازز معرفت کامل  خودداایی برااددرراانن٬، من : ١۱۴

گفتن بهھ يیکديیگر نيیز تواانايیيید. پند برخورردداارريید وو بهھ  
 

رراا اازز متقاضی دداارريید٬، آآنن رراا بهھ ااوو بگوئيید. ااگر نداارريید٬، آآنن رراا نيیز بهھ ااوو  ااگر شما چنيین برددااشتی
کهھ ررااجع بهھ هھھھمهھ چيیز صحبت وو مشوررتت بکنيید وو موضوعی رراا نادديیدهه يیا بگوئيید. منظورر اايین ااست 

ااستواارر باشد.“ ررااستی”يید بر ااساسس نشمارريید. ررووحيیهھ با“) نيیاززیی بهھ گفتن نداارردد(”کم ااهھھھميیت   
ً می بيینيیم کهھ نی اانتقالی کهھ ددرر مرحلهھٴٔ پايیا برااییؤثریی ااست ممهھم وو ررووحيیهھٴٔ متقاضی عنصر  نتيیجتا

ً با شکست اانجامم می گيیردد. ااگر ررضايیتی کهھ نسيیبش شدهه تنهھا بخاططر آآنچهھ بدست آآووررددهه باشد ٬، يیقيینا
ق فيیضش٬، با ااستفاددهه اازز کالمم٬، تغيیيیرااتت الززمم کهھ خداا اازز ططريی بشوددموااجهھ خوااهھھھد شد. ااما٬، ااگر متوجهھ 

بهھرمند رراا بوجودد آآوورردد تا برکت رراا بهھ ااوو بدهھھھد٬، اازز قدررتت ررووحح االقدسس بهھرمند شدهه وو ددرر آآيیندهه نيیز 
ااقدااماتت الززمم رراا بجایی  وو ٬،هھ خوااست خداا ددرر ززندگيیش ددااشتب توجهھی ااست کهھخوااهھھھد بودد. عمدتا٬ً، 

هه اايیجادد کرددرراا  بهھ شناخت وو ااجراایی کالمم خداانيیازز مسئلهھٴٔ قبليیش کهھ (ددرر اايین خصوصص٬، توجهھ بهھ  آآوورردد
. )٬، بکنيیدوو قدمی کهھ ددرر ررااهه کالمم براایی حل مسئلهھ پيیش گرفت بودد٬،  

 
٨۸ررووميیانن   
هھھھمۀ ااند٬،   ددااررند وو بر ططبق ااررااددۀۀ ااوو فرااخوااندهه شدهه  دداانيیم ددرر حق آآنانن کهھ خداا رراا ددووست می  می: ٢۲٨۸

با هھھھم براایی خيیريیت ددرر کارر ااست. چيیزهھھھا  
رراا کهھ اازز پيیش شناخت٬، اايیشانن رراا هھھھمچنيین اازز پيیش معيین فرمودد تا بهھ شکل پسرشش ززيیراا آآنانن : ٢۲٩۹

ددررآآيیند٬، تا ااوو فرززند ااررشد اازز برااددرراانن بسيیارر باشد.  
وو آآنانن رراا کهھ اازز پيیش معيین فرمودد٬، هھھھمچنيین فرااخوااند؛ وو آآنانن رراا کهھ فرااخوااند٬، هھھھمچنيین پاررسا : ٣۳٠۰

شمردد؛ وو آآنانن رراا کهھ پاررسا شمردد٬، هھھھمچنيین جاللل بخشيید.  
تواانيیم گفت؟ ااگر خداا با ماست٬، کيیست کهھ بتوااند بر  ددرر براابر هھھھمۀ اايینهھا چهھ می: ٣۳١۱ ضد ما باشد؟   
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پنجمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررجوعع کنيید.“ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”ررااجع بهھ اايین موضوعع بهھ ) ١۱(  
کهھ خودد می ددهھھھيید. ااست ترجيیهھی ددرر اايین رراابطهھ آآيیاتت بسيیارریی ووجودد دداارردد٬، وو بستگی بهھ مورراادد وو ) ٢۲(

بايید ماهھھھيیت ررووشن وو ووااضحی براايیتانن ددااشتهھ باشد. براایی  ٬،ااما٬، هھھھر آآيیهھ اایی کهھ ااستفاددهه می کنيید
بحث بيیشتر ررااجع بهھ ااستفاددهه اازز آآيیاتت بهھ فصل سومم اازز مرحلهھٴٔ ددوومم اايین کيیابب ررجوعع نمائيید.  

کشورر ددرر lorsAssociation of Certified Biblical Counse “اانجمن مشاوورراانن مصدقق مسيیحی”) ٣۳(
  .ل آآموززشش٬، کارربردد٬، وو نظاررتت ااستگوااهھھھيینامهھ اایی الززمم دداارردد کهھ شامل مرااح ٬،آآمريیکا

 
 
 
 


