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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
ش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. شامل بيی
فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن  ٬،بهھ ناچارر

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   
ششمفصل   
گيیرییپيی  

 
ااحداافف موجودد  ااست٬، ووپيیگيیریی  دداارردد٬،پايیانی مشاووررهه  دديیگریی کهھ رراابطهھٴٔ مهھمی با جلساتت موضوعع

جزء اانتقالل متقاضی بهھ ددستانن کليیسائی کهھ معرفف ااوو بوددهه٬، د. نهھ تنهھا شونختهھ بايید مفصالً شناددرر آآنن 
تنهھائی هھ متقاضی خودد بکهھ  ٬،تجربيیاتت شخصی“ پيیگيیریی”بلکهھ   ٬،ااست ااحداافف پايیانیمهھمی اازز 

تجربيیاتت اازز  مورردد (يیا موااررددیی)ددرر ااکثر موااقع٬، . وو ٬، نيیز حدفف مهھم دديیگریی ااستت آآووررددههبدس
ً ٬، پس اازز شش هھھھفتهھ اانجامم ررساندهه حدووددااً  خداارراا شخصی  یی اازز آآنچهھ ددرر اايین مرحلهھ برآآوورردد وو نتيیجتا

دداارردد اايین برآآوورردد  ی کهھآآشنائی متقاضی با ااحدااف دد.دداا اانجاممرراا می تواانن پس اازز شش هھھھفتهھ اايیجادد شدهه 
 . مقصودد اايین ااست کهھددااشتهھ باشدخودد  ی رراا برااییمخصوصاايیجادد جلساتت بهھ ممکن ااست نيیازز  نيیز
بتواانند مشاوورر هه هھھھایی قديیم شدهه٬، ممانعت اازز ررشد کرددهه٬، يیا باعث برگشت بهھ ررااااگر مسئلهھ اایی  ٬،کم حد

د. يیگيیریی شش هھھھفتهھ بهھ آآنهھا ررسيیدگی کنددرر جلسهھٴٔ پ  
ااگر ررشد  رر خوااهھھھد شد. متقابالً شش هھھھفتهھ آآشکا ٬، ددرر هھھھميین محدووددههٴٔ ت بوددههااگر متقاضی ددرر حالل برگش

 ٬،پيیگيیریی ااحداافف ددرر آآموختنمشاوورر . )١۱(ددرر هھھھميین شش هھھھفتهھ مشخص خوااهھھھد شد ٬،نيیز اادداامهھ پيیداا کرددهه
٬، پشتکارر وو هھھھر ددوو می باشد وو آآنچهھ خوااهھھھانن ٬،ددچهھ متقاضی اانجامم ددااددهه رراا خوااهھھھد کرمروورریی اازز آآن

.)٢۲(ددااشت خوااهھھھد برخداا گامم ررااهه  ددرر متقاضی ااست کهھبرددبارریی   
 

١۱۵يیوحنا   
توااند اازز خودد ميیوهه آآوورردد ااگر ددرر   مانم. چنانکهھ شاخهھ نمی  ددرر من بمانيید٬، وو من نيیز ددرر شما می: ۴

تواانيید ميیوهه آآوورريید ااگر ددرر من نمانيید.  تاکک نماند٬، شما نيیز نمی  
 

اا ددرر ررااهه حل مسائل دديیگر آآنچهھ اازز مشاووررهه بدست آآووررددهه ررچگونهھ مشاوورر می خوااهھھھد ببيیند متقاضی 
اا اازز ا متقاضی ررتنهھ٬، کهھ نهھ حدفف ااصلی مشاووررهه باشدموضوعع بايید . ددرر حقيیقت اايین ااست ددههکارر برب

نيیز٬، کند٬، بلکهھ ططريیق ااستفاددهه آآنن براایی خالصی اازز مسائل آآيیندهه می  چنگالل مسئلهھ اایی کهھ دداارردد بدوورر
  . هه می شوددبکارر بردد

 ٬، خوددشش هھھھفتهھٴٔ آآيیندههيیک ططريیق برآآوورردد چنيین تواانائی اايین ااست کهھ اازز متقاضی بخوااهھھھيید ددرر ططولل 
یی برآآوورردد هھھھا براایی اانجامم وو .آآمدهههھھھفتگی کهھ بهھ جلساتت مشاووررهه ٬، بگونهھ اایی دکن هھھھر هھھھفتهھ رراا برآآوورردد

پس اازز شش  ٬،رراا نيیز کهھ گرفتهھ یرراا براایی خودد ترتيیب ددهھھھد. نتايیجتکاليیفی  ٬،نيیز اازز ااوو بخوااهھھھيید هھھھفتگی
کهھ آآنهھھھد بدااند متقاضی تواانائی می خواا. بهھ عباررتت دديیگر٬، مشاوورر )٢۲(هھٴٔ پيیگيیریی بی آآووررددهھھھفتهھ بهھ جلس

 ددررشناخت مسئلهھ يیعنی می خوااهھھھد بدااند متقاضی تواانائی  رراا دداارردد يیا نداارردد.باشد خودد  اووررمشخودد 
ددرر  یااکثرااً مشکل متقاضيیانن. دداارردد يیا نداارردد ٬،رراا پايیانی هھٴٔ حلتا مر آآننکالمم٬، وو کارربردد صحيیح آآيیاتت 
ططرحح وو  ٬،مشکل ااستآآنچهھ براايیشانن  ).باشدحبت شدهه ص کارر ندااررند (ااگر قبالً ددرر موررددشش عملکردد
 ااست. وو ددرر ميیانن تعداادد معدووددییجريیانن کارر اادداامهھ بهھ وو  ٬،براایی آآنن رريیزیی (تکليیف هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه)برنامهھ 

صحبت مطابق با مرااحل سهھ گانهھ کهھ دديیدهه شدهه بندررتت  ٬،نيیز رراا فرااهھھھم ساختهھ ااند کاررکهھ برنامهھ قبلی 
. دهه ااندااززآآنن می کنيیم٬، ططرحح رريیزیی ش  

٬، براایی متقاضی نوشتهھددرر کالمش  ی ررااررااهھھھ بيیادد ددااشتهھ باشيیم اايین ااست کهھ کالمم خداا ااصلی کهھ بايید
نهھ تنهھا بايید . تکاليیف ددرر نظر گرفتهھ ااوودداارردد کهھ خداا براایی اافف وويیژهه اایی حداا شناختاجج بهھ يیحتاا ٬،وولی
اايیمانداارراانن . )٣۳(نيیز باشندمشخص ووااضح وو باشند٬، بلکهھ  ااووس کنندههٴٔ ااحداافف مورردد نظر ززندگی منعک
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ددرر ااددنن کارر هھھھایی خاصی)٬، نهھ با اانجامم ددااددنن يیا ند( می کنند تغيیيیر “مشخص”وو  “ووااضح” ططريیقهھ ب
 گفتهھ کهھ با ااوو فرقق دداارردد٬، وو هھھھمچنيینااست کهھ ررفتارر  خداا گفتهھ کهھ اانسانن ددرر اافکارر وو. شاننوو فکر خيیالل

ً تکاليیف نيیزااوو قدمم هھھھائی کهھ ددرر ررااهه   برميیداارريیم رراا برکت ددااددهه وو بهھ اايین شکل ميیوهه می آآوورردد. نتيیجتا
 ٬،ففااحداامتقاضی رراا ددرر ررااهه ررسيیدنن بهھ نوشتهھ شوند تا ووااضح وو مشخص بطورر هھھھر يیک بايید 

 ٬،نظر مورردد تکاليیفی رراا ددرر ررااهه ااحدااففممکن ااست متقاضی ندااند چهھ  اازز جائی کهھررااهھھھنمائی کنند. ااما 
نشناختهھ باشد.  المم خداا رراا با مسائل وو ررااهه حلشانن ررااکممکن ااست رراابطهھٴٔ  ٬،فرااهھھھم ساززددبراایی خودد 

متقاضی کارربردد آآنچهھ  ٬،ااصوالً يید. جلسهھ اایی رراا ددرر اايین رراابطهھ ترتيیب ددهھھھ شيیدااست الززمم ددااشتهھ با ممکن
هھ مصرفف قراارر گرفتمورردد می خوااهھھھيید بداانيید چگونهھ کهھ می باشد٬، ددرر جلساتت مشاووررهه آآموختهھ 

. )۴(ااست  
 اررااهه خداا کوتاهھھھی خوااهھھھند کردد. تکاليیف خودد رراا سرسریی وو يیا نددرر اادداامهھ بعضی موااقع متقاضيیانن 

پيیشرفت ررووحانی جريیانن براایی برددااشت رراا . جلسهھٴٔ پيیگيیریی بهھتريین موقعيیت نجامم خوااهھھھند ددااددتمامم اا
بر  ٬،٬، وو ترغيیبتشويیق٬، ررااهھھھنمائی مجددد. ددرر اايین جلسهھ ااست کهھ نيیازز بهھ ددمتقاضی اايیجادد خوااهھھھد کر

پايیهھ گيیریی (پس اازز شش هھھھفتهھ) رراا الززمم ااست جلسهھٴٔ پيی ٬،ددرر مرحلهھٴٔ پايیانینتيیجتا٬ً، می گردددد.  ووررددههآآ
ددرر اايین مدتت ااست کهھ يید. نگذاارريید متقاضی نيیازز آآنن رراا غيیر ضروورریی بشمارردد. بهھ ااوو بگوئيید گذاارریی کن

. ااوو ددرر کالمم خداا اايیجادد می گرددددنهھائی سکونت وو رريیشهھ ددوواانی   
هھھھمانکهھ متقاضی بدااند پس اازز شش هھھھفتهھ ددووباررهه با شما ررووبروو خوااهھھھد شد بهھ ااوو کمک خوااهھھھد کردد تا 

اايین مدتت سوددمند ووااقع می شودد چونن معموالً شش هھھھفتهھ  ٬،نيیز جانبیشد. اازز ددرر ررووحانيیت خداا کوشا با
دد. خوااست شما اايین بوددهه کهھ متقاضی رراا ددرر ررااهه هھھھایی خداا دداارردد تا ااقداامی تبديیل بهھ عاددتت بگرددططولل 

ساکن وو رريیشهھ ددوواانی کنيید٬، وو اايین شش هھھھفتهھ ززمانی ااست کهھ نتيیجهھٴٔ کارر رراا نشانن خوااهھھھد دداادد.   
بلکهھ کيیفيیت مشاووررههٴٔ شما رراا نيیز  ٬،متقاضی رراا برآآوورردد می کندپيیشرفت  پيیگيیریی شش هھھھفتهھ نهھ تنهھا

اازز آآنن نشانن می ددهھھھد. نشانن می ددهھھھد متقاضی چقدرر ااهھھھميیت بهھ مشاووررههٴٔ شما ددااددهه وو چهھ فايیدهه يیا رراا 
ددهھھھد. می تواانيید يیا آآنکهھ خداا رراا جاللل  ٬،ررااحتی خودد بوددههااهھھھد دداادد کهھ متقاضی جويیایی برددهه. نشانن خو
براایی هھھھفتهھٴٔ ااوولل . هھھھمچنيین می تواانيید ببيینيید تکاليیفی کهھ شما ووااضح يیا مبهھم بوددهه ئی هھھھاییببيینيید ررااهھھھنما

رراا ااصولی کهھ آآموختهھ تکاليیف کاملی  بر ااساسسوو متقاضی خودد تواانستهھ  ٬،کافی يیا کامل بوددهه ٬،ددااددهه اايید
براایی خودد فرااهھھھم ساززدد.  

ززيیاددیی رراا کمک  اززيیاددیی رراا دداارردد وو بهھ خدمت مشاووررههٴٔ شم بيینيید کهھ پيیگيیریی شش هھھھفتهھ ااهھھھميیت حالل می
ی محيیط وو مفهھوم بهھدهھھھم. بعضی متقاضيیانن بررااجع بهھ آآنن هھھھشداارر می کند. ااما موررددیی هھھھست کهھ بايید 

شش هھھھفتهھ اازز آآنن  ززمانی کهھعالقهھٴٔ ززيیاددیی بدست می آآووررند وو کرددهه  اايیجاددبراايیشانن جلساتت مشاووررهه  کهھ
سعی خوااهھھھند کردد  ااشتيیاقق وو آآررززوویی مجددد آآنن رراا خوااهھھھند کردد. اايین گونهھ متقاضيیانن ٬،بدوورر می مانند
موقعيیتی پيیش مجدددااً بهھ جلساتت برگرددند. نگذاارريید چنيین  ووجلب کنند  ٬،تنهھا بهھ آآنن ددليیل ٬،توجهھ شما رراا

ددررآآيیند. ددرر چنيین يیا اازز تنهھائی وو ی باشند٬، وواابستهھ بهھ کس يیا گرووهھھھمی خوااهھھھند  متقاضيیانن آآيید. اايین
جلساتت  برپا کرددننليیلی کهھ براایی يین اافراادد رراا اازز ددااثر بدهھھھيید. چنترتيیب  ااستشاننوبهھ ددررخصوررتی نبايید 
نمی باشند رراا بايید اازز اافکارر ضعف هھھھائی کهھ ااططميینانن دداارريید می تواانيید بشناسيید.  ٬،عنواانن می کنند

فف اايین شش هھھھفتهھ کفا وو هه شوند٬،اازز ميیانن بردد تاجامع عمل بپوشند ٬، ددرر ددعا وو کوشش شخصیبگذاارريید 
آآنکهھ متقاضی تواانائی پيیداا کرددنن ررااهه  . براایی ااططميینانن ااززااجراایی اايین کارر رراا می ددهھھھدالززمم براایی ززمانن 

حل کالمم رراا دداارردد٬، می تواانيید مسائل مختلفی رراا مطَرحح کنيید وو اازز ااوو بخوااهھھھيید ررااهه حل وو ططريیق عمل 
ااگر ددرر هھھھر مسئلهھ اایی کهھ عنواانن می کنيید ددليیلی براایی خوااستن جلساتت بيیشتر رراا رراا بيیانن کند.  هھھھر يیک

ااوو د هھھھميیشهھ دديیگراانن بهھ (می خوااهھھھانهھ ترااشی عنواانن کند٬، خوااهھھھيید شناخت کهھ ددليیل ااوو چيیزیی جز بهھ
.ند) نيیستبگويیند چکارر بايید بک  
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٬، الززمم ااست ااوو رراا اازز ااحداافف وو بهھ جانب کشيیش کليیسایی دديیگریی صوررتت گرفتهھددرر صوررتی کهھ اانتقالل 
آآگاهه کنيید. نيیز ااررززشش هھھھایی پيیگيیریی شش هھھھفتهھ  

ن ووحلهھ ددااددهه می . خصوصيیاتت تکاليیفی کهھ ددرر اايیوضوعع پيیگيیریی شش هھھھفتهھ اانجامم شدمشناخت  ٬،حالل
ند: يیکسانن می باشمعموالً هھھھمهھ  شودد ددرر هھھھر مورردد فرقق می کند٬، ااما ااحداافف وو مقاصد  

 
متقاضی. نهھٴٔ . ااررززيیابی عملکردد مستقال١۱  
  ااصالحح کارر هھھھایی نيیک اانجامم شدهه. وو ٬،اافزاايیش ميیزااننبرددااشت مواانع٬، . ٢۲
. کشف ضعف وو ااشکالل هھھھایی صد ررااهه٬، وو ترغيیب وو تشويیق الززمم.٣۳  
ند.عهھدهه گرفتهھ اابنی کهھ ووااررثث متقاضيیانن شدهه ااند وو مسئوليیت شبانی آآنهھا رراا . کمک بهھ کشيیشا۴  

 
تمايیل متقاضی رراا بدست آآووررددهه اايید٬، ااهھھھميیت الززمم رراا بهھ پيیگيیریی من پيیشنهھادد می کنم٬، ددرر صوررتی کهھ 

طهھ با کليیسا٬، متقاضی٬، وو شش هھھھفتهھ بدهھھھيید. ااميیدووااررمم توجهھ بهھ ااررززشش موقراانهھ اایی کهھ اايین کارر٬، ددرر ررااب
ااشتهھ باشيید.ددرراا شما دداارردد٬،   
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ششمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

 (بعنواانن مثالل٬، ناميید تحولل تاززهه اایی٬، محدووددههٴٔ ییررايیرراا می تواانن بر حسب آآيیاتت بسشبانهھ ررووزز  ۴٠۰) ١۱(
  ):پایی خودد وو متکی بهھ اايیمانن خودد می باشدززمانی کهھ متقاضی بر 

 
٧۷پيیداايیش   
بارريید.  وو بارراانن چهھل ررووزز وو چهھل شب بر ززميین فروو: ١۱٢۲  
هھھھمانن ررووزز٬، نوحح وو پسراانش سامم وو حامم وو يیافِث وو ززنن نوحح وو سهھ ززووجۀ پسراانش با آآنهھا ددرر : ١۱٣۳

بهھ کشتی ددررآآمدند٬،  
 

٢۲۴خرووجج   
وو موسی بهھ فراازز کوهه برآآمدهه٬، بهھ اابر ددااخل شد٬، وو چهھل شبانهھ ررووزز ددرر کوهه بودد.: ١۱٨۸  

 
٨۸تثنيیهھ   
تا شما رراا  بهھ يیادد آآرريید کهھ چگونهھ يیهھوهه خداايیتانن شما رراا چهھل سالل ددرر بيیابانن ررهھھھبریی کردد: ٢۲

خواارر وو ززبونن ساختهھ٬، بيیاززمايید وو آآنچهھ ددرر ددلل شماست بدااند٬، کهھ آآيیا فرمانهھایی ااوو رراا نگاهه 
خوااهھھھيید ددااشت يیا نهھ.  

 
.ددرر بعضی مواارردد نيیازز بهھ ددوو جلسهھ خوااهھھھد ددااشت) ٢۲(  
بهھ کتابب  ٬،دنمشخص وو وويیژههٴٔ ااشخاصص می باشيیهھٴٔ تکاليیفی کهھ هھبراایی ااططالعاتت بيیشتر ررااجع بهھ ت) ٣۳(

با ااوو کالمم “ وويیژهه”وو “ کلی”ررجوعع نمائيید. ااگر ررااجع بهھ مباحث “ رراانن مسيیحیررااهھھھنمایی مشاوو”
صحبت نکرددهه اايید٬، ااحتماالً ااحداافف مورردد نظر ااوو تنهھا جنبهھٴٔ کلی (کارر بخصوصی اانجامم نمی 

. خوااست خداا تنهھا ددرر ددرراازز مدتت اانجامم د ددااشت کهھ با شکست موااجهھ خوااهھھھند شدگيیردد) رراا خوااهھھھ
ززندگی متقاضی شدهه نيیز باشد. اايین کوتاهه مدتی کهھ الززمهھٴٔ  نمی گيیردد٬، وو بايید شامل ااحداافف

موضوعع ددرر رراابطهھ با تکاليیف کوتاهه مدتت شش هھھھفتهھ اایی ااهھھھميیت ززيیاددیی رراا دداارردد.  
پنجشنبهھ چکارر ”اازز کالمم خداا ددااررند٬، بهھ کتابب بيیشتر شناخت وو ااستفاددهه بهھ نيیازز براایی کسانی کهھ ) ۴(

٬، مرااجعهھ کنيید.What to Do on Thursday“ کنيیم  
 

 


