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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   
هھھھفتمفصل   

  مرتکب ااشتباهه می شويید ووقتی
 

ططريیق ناصحيیح٬،  بهھیی رراا خوااهھھھيید ددااشت کهھ مشاووررهه رراا ززووددتر يیا دديیرتر اازز موقع مناسب٬، مواارردد
چکارر می تواانيید بکنيید  ٬،ددااددهه اايید. ددرر چنيین موااقع پايیاننبدوونن تاميین مواارردد حفاظظتی الززمم٬، وو نظيیر آآنن٬، 

تا جبراانن آآنن رراا بکنيید؟  
اانن مسيیحی گناهه کاررند؛ هھھھيیچ يیک مصونن اازز خطا نمی باشند. هھھھمهھٴٔ مشاوورراابتداا بايید ددرر نظر ددااشت کهھ 
د نيیز ممکن ااست نيیتشانن صحيیح نباش دد. بعضی موااقعخوااهھھھند کررراا  یهھھھمهھ قضاووتت هھھھایی ناصحيیح

من ”٬، “من کاررهھھھائی ددااررمم کهھ تقدمم بر مشاووررهه ددااررند”٬، “من اازز ددست اايین متقاضی بهھ ستوهه آآمدهه اامم(”
ددرر برددااشت ٬، مشاوورراانن مسيیحی یی اازز ددالئل دديیگرییشمارر٬، وو غيیرهه). بخاططر اايین وو “بايید عجلهھ  کنم

خوااهھھھند کردد. سؤاالی کهھ ددرر  ٬، ااشتباههوورردداا پايیانن دداادد وو چگونهھ آآنن رراا بجایی آآززمانی کهھ بايید مشاووررهه رر
؟ااشتباهه می شويید٬، چکارر بايید بکنيیدمرتکب  ووقتیاايین فصل بهھ آآنن می پرددااززيیم اايین ااست کهھ   
جانب تباهه اانجامم شدهه مطرحح کردد. چهھ ااندااززهه ااهھھھميیت دداارردد؟ االبتهھ سؤااالتی هھھھست کهھ بايید ددرر رراابطهھ با ااش

؟ بهھ چهھ ددليیل شما ااشتباهه کردديید (بی کفايیتی٬، ررووحيیهھٴٔ ـ خوبب يیا بد آآنن چهھ بوددهه؟ چهھ ااثریی رراا ددااشتهھ
تا جبراانن ااشتباهه صوررتت  بايید بکنيیدتاثيیر بر آآنچهھ  وو جواانب دديیگر ٬،ناصحيیح٬، يیا غيیرهه)؟ اايین هھھھا

.بگيیردد٬، خوااهھھھند گذااشت  
موررددیی کهھ کالً ددرر هھھھمهھ موجودد خوااهھھھد بودد رراا ددرر نظر می گيیريیم٬، وو سپس٬، بهھ موااررددیی کهھ  بتداا٬،ااااما 

 ااعترااففررسيیدگی خوااهھھھيیم کردد. هھھھر ااشتباهھھھی کهھ شدهه رراا بايید  ٬،مربوطط بهھ موقعيیت خاصی می باشند
 د. ااگر چهھ ممکن ااست با اايین کارر٬،ااگر قضاووتی کهھ کردديید ااشتباهه بوددهه بهھ آآنن ااعتراافف کنيیکردد. 

اارردد ااططميینانن ااوو رراا بيیشتر خوااهھھھيید اازز ميیانن ببريید٬، ددرر بيیشتر مورراا شما ددااشتهھ  بهھااططميینانی کهھ متقاضی 
عباررتت دديیگر٬، . ددرر آآيیندهه خوااهھھھد دداانست٬، ووقتی حرفی می ززنيید٬، می دداانيید کهھ حقيیقت دداارردد؛ بهھ کردد

آآنچهھ می کنيید رراا  ااططميینانن رراا اايیجادد می کند. ااوو خوااهھھھد دداانست مادد ووگناهه)٬، تنهھا ااعتااعتراافف بهھ ااشتباهه (
. با ددررووغغ وو حيیلهھ کاررتانن رراا اادداامهھ نمی وااهھھھيید سنجيید٬، وو نتيیجتاً بهھ شما ااططميینانن بيیشتریی خوااهھھھد يیافتخ

ددهھھھيید.  
فرااهھھھم  ااست کهھ باعث برگشت سريیع بهھ جانب جبراانن ررااجنبهھٴٔ دديیگریی کهھ ااعتراافف بهھ ااشتباهه دداارردد اايین 

غيیيیر ددهھھھد. وو سرعت تغيیيیر مسيیر می ساززدد. هھھھيیچ مورردد دديیگریی نيیست کهھ مسيیر رراا با اايین سرعت ت
تغيیيیر اافکارریی کهھ ”ااست کهھ ددرر غالب مسائل الززمم می باشد. خوبب می دداانيیم کهھ توبهھ٬، (کهھ معنی 

ً برگش“)دنباعث تغيیيیر مسيیر می شو ااستتارر ت کاملی رراا هھھھمرااهه دداارردد. ددررووغغ گفتن وو حيیلهھ (٬، ططبيیعتا
ضی قراارر گرفتهھ شودد٬، )٬، حتی فرضض کنيیم قابل قبولل خداا وو متقااازز حقيیقت موجودد ذذهھھھن شخص
نخوااهھھھد ددااشت. نتيیجتا٬ً، چونن بوجودد می آآوورردد٬،  بيیانن حقيیقتمسيیر رراا بگونهھ اایی کهھ سريیع اامکانن تغيیيیر 

کنيید. ٬، هھھھميیشهھ ااشتباهھھھاتت خودد رراا ااعتراافف بوجودد می آآووررددرراا خداا آآنن رراا خوااستهھ٬، وو سريیعتريین ررااهه 
بهھتر خوااهھھھيید تواانست ددرر ررااهه جديید قدمم بردداارريید.سپس٬،   

قضاووتت ناصحيیح نبوددهه٬، بلکهھ بخاططر تسليیم بهھ گناهھھھی شدهه اايید٬، هھھھميیشهھ گناهه خودد رراا  ااشتباههااگر ددليیل 
يید. با اايین کارر٬، ررضايیت ددوو ططلب بخشش کننهھ تنهھا بهھ خداا بلکهھ بهھ متقاضی ااعتراافف کنيید٬، وو اازز هھھھر 

خداا وو ااعتمادد متقاضی رراا جلب خوااهھھھيید کردد.   
بعنواانن مثالل٬، ند. تواانند صوررتت بگيیر ٬، ااشتباهھھھاتت گوناگونی میددرر خصوصص پايیانن ددااددنن بهھ جلساتت

رراا يید. بجایی آآنکهھ ددليیل عدمم پيیشرفت کهھ هھھھيیچ پيیشرفتی رراا ددرر کارر نديیدهه ااززمانی رراا ددرر نظر بگيیريید 
وو “. اايین مورردد غيیر قابل حل شدهه وو من ددست اازز آآنن بر خوااهھھھم ددااشت”ئيید٬، تفحص کنيید٬، بخودد می گو
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وولی ما هھھھنوزز مسئلهھٴٔ ااصلی ”ضض بگويید٬، سپس آآنن رراا اانجامم می ددهھھھيید. ممکن ااست متقاضی ددرر ااعتراا
ووقتی متوجهھ گناهھھھتانن می شويید (شايید ااعترااضض ااوو شما رراا هھھھوشيیارر کرددهه)٬، آآنچهھ “ رراا حل نکرددهه اايیم!

بهھ شما کرددهه بجایی خداا محدوودد ددرر حقيیقت من بايید ااعتراافف کنم کهھ ااميیدمم رراا ”بايید بگوئيید اايین ااست: 
کهھ مسئلهھ مم. بی صبریی مراا ببخشيید. حالل ٬، وو ووقتی جريیانن پيیشرفت شما کند شد٬، ددلسردد شدبوددمم

ددرر حقيیقت٬، ددرر بعضی مواارردد ممکن ااست ااعتراافف شما “. اادداامهھ ددهھھھيیم ررووشن شدهه٬، بهھتر ااست بهھ ررااهه
ً فکر نکنيید ااعتراافف بهھ گناهه ررااهھھھی براایی اايیجادد  باعث کوشش بيیشتر متقاضی شودد. االبتهھ ااشتباهھھھا

هھ گناهه بکنيید چونن خداا اايین رراا شما کوشش بيیشتر متقاضی نيیز بحسابب می آآيید؛ شما بايید ااعتراافف ب
.)١۱(خوااستهھ  

بهھ کهھ بهھ ااصل موضوعع متقاضی بپرددااززيید٬، رراا ددرر نظر بگيیريید. شما قبل اازز آآنریی حالل مثالل دديیگ
يید. خودد اايین سپس متقاضی رراا ررهھھھا کردد ررسيیدگی کردديید ااما ددهه اايید. بهھ مسائل جانبیمشاووررهه پايیانن دداا

يیتاً بهھ متقاضی گفتيید٬، اخودد رراا پيیداا کنيید. نهھ کوتهھ فکریی لموضوعع رراا می دداانيید٬، وولی نتواانستهھ اايید ددليی
بهھ  ااما می دداانيید کهھ“. فکر کنم بهھ هھھھمهھٴٔ مواارردد ررسيیدگی کرددهه اايیم٬، وو نتيیجتاً اايین آآخريین جلسهھٴٔ ما ااست”

دد پرووندهه ت می شويید (اازز ططريیق باززررسی مجدهھھھمهھٴٔ مواارردد ررسيیدگی نکرددهه اايید. ووقتی متوجهھ اايین حقيیق
من ددرر حقيیقت فکر ”بهھ متقاضی بگوئيید. باشد گر ماهه هھھھا اازز مدتت آآنن گذشتهھ يیا اانديیشهھٴٔ خودد)٬، حتی اا

. اايین ااشتباهھھھی بودد کهھ من مرتکب شدمم وو ططالب تمامم مواارردد مشاووررههٴٔ شما ررسيیدگی کرددممنمی کنم بهھ 
خرجج ددااددمم. حقيیقت اايین ااست کهھ بخشش شما می باشم. من خستهھ شدهه بوددمم وو بهھ اايین ددليیل عجلهھ ب

بالً بهھ آآنن ررسيیدگی نشد. حالل ااگر مواافق باشيید می خوااهھھھم بهھ جلساتت کهھ ق ووجودد ددااررند مطالبی
“مشاووررهه برگردديید تا ررسيیدگی الززمم اانجامم گيیردد. نظرتانن چيیست؟  

بطورریی کهھ گفتهھ بوددمم٬، فکر می کرددمم بقدرر ”بعضی موااقع نيیز قضاووتت ناددررستی رراا خوااهھھھيید کردد. 
ااتفاقق هھھھائی اافتاددهه٬، معلومم ااست کهھ ددرر کافی بهھ مسائل شما ررسيیدگی کرددهه بوددمم. ااما حالل کهھ شنيیدمم چهھ 

وواانی ااشتباهه بوددهه اامم. حالل می دداانم کهھ کارر هھھھایی بيیشتریی بايید اانجامم بگيیردد؛ شايید سکونت وو رريیشهھ دد
“؟ووقت مالقاتی براایی ددووشنبهھٴٔ آآيیندهه بگذاارريیممواافق هھھھستيید  . آآيیاالززمم باشد بيیشتر  

متقاضی رراا بهھ ددست کشيیش ااوو سپرددهه اايید. االبتهھ اايین بوددهه کهھ ممکن ااست بعضی موااقع ااشتباهه شما 
تواانائی هھھھا بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ کشيیش متقاضی ااست کهھ بايید اازز ااوو سرپرستی کند. ااما معموالً کشيیش 

! ددرر صوررتی کهھ تنهھا تواانائی لباسس گوسفند بوددهه ااند ددررند٬، يیا بدتر اازز آآنن٬، گرگی چنيین کارریی رراا نداارر
 انن٬، يیا هھھھمرااهه متقاضی٬، براايیشالززمم رراا ددرر جلساتت خصوصی د٬، می تواانيید کمک هھھھایینکارر رراا نداارر

فرااهھھھم ساززيید.   
تهھ کهھ شما با کشيیش ناسالمی هھھھمکارر شديید٬، ٬، ددليیلی ندااشااستم صوررتی کهھ کشيیش متقاضی ناسالددرر 

ر آآنکهھ فريیب خوررددهه اايید). شايید ترسس اازز آآنن يید (مگرراا بهھ ددستانن ااوو سپرددکهھ متقاضی چهھ ررسد بهھ آآن
اايین کارر نداارريید.  موجهھی براایی ٬، عذرروسفنداانن نامم ببرند. ااما بهھ هھھھر صوررتتشما رراا ددززدد گ ددااشتيید کهھ

بهھ ااشتباهه با متقاضی تماسس گرفتهھ٬،  لبهھ کردد٬، مجبورر خوااهھھھيید شدغ شما بر ترستانناانن ززمانی کهھ ووجد
خودد ااعتراافف کنيید٬، وو اازز ااوو بخوااهھھھيید کليیسايیش رراا ترکک کرددهه وو عضو کليیسایی دديیگریی بشودد. هھھھيیچ 

َ ااهھھھم مشاوورریی کهھ ااوو رراا ااوو رراا بهھ ددستانن کشيیشی کهھ نمی توااند دهھھھد٬، يیت بهھ متقاضی خودد بحقيیقتا
بايید سعی بکند ااوو رراا بهھ جانب کليیسائی کهھ حقيیقتاً بر ااساسس کالمم خداا بنا سپارردد. بمنحرفف خوااهھھھد کردد 

اايین کارر عمدهه اایی اازز فرآآيیند ااتنقالل/پايیانن مشاووررهه می باشد. ررسوالنن٬، اافرااددیی کهھ شدهه هھھھداايیت کند. 
تاددند٬، بلکهھ کليیسایی عيیسی مسيیح رراا توسط آآنن رراا ددووباررهه بهھ کنيیسهھ هھھھایی مرتد نفرس بوددندنجاتت يیافتهھ 
.)٢۲(هھھھا بنا ساختند  

متقاضی مشاوورر رراا قانع کرددهه (خالفف عقيیدههٴٔ ااوو) کهھ ززمانن پايیانن ممکن ااست ددرر موررااددیی نيیز٬، 
شاوورر الززمم نبوددهه٬، م هھھھر ددوو بهھ اايین نتيیجهھ ررسيیدند کهھ اايین ااقداامم صحيیح . ززمانی کهھمشاووررهه فراا ررسيیدهه

خالفف قضاووتت شخصی خودد  اا بايید ااعتراافف کند کهھ ااشتباهه کرددااست ددوو کارر رراا اانجامم ررساند. اابتد
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. ددرر اايین خصوصص دد. سپس بايید اازز متقاضی بخوااهھھھد ددووباررهه بهھ جلساتت مشاووررهه باززگرددددومتقاعد ش
سرززنش متقاضی کارر صحيیحی نخوااهھھھد بودد چونن ااوو نيیست کهھ سرپرستی مشاووررهه رراا عهھدهه دداارر 

. )٣۳(ااست  
اضی خودد جلساتت فشارر هھھھایی متقاضی متقاعد نشدهه باشد٬، وو متق ززيیراازز ططرفی٬، ممکن ااست مشاوورر 

هه بخوااهھھھد ددووباررهه بهھ مشاووررهه با مسائل وو مشکالتت برخورردد کرددرراا ترکک کرددهه باشد٬، وو حالل کهھ 
گردددد. ددرر اايین صوررتت نيیز ددوو کارر رراا بايید اانجم ددهھھھد. بايید خوررسندیی خودد رراا اازز آآنکهھ متقاضی بازز

شدهه بهھ ااشتباهه خودد ااعتراافف کند اابراازز نمايید٬، وو سپس قراارر مالقاتت مشاووررههٴٔ بعدیی رراا بگذاارردد. حاضر 
االبتهھ نبايید فرااموشش کردد کهھ اايین ووقايیع براایی خدمت مشاووررههٴٔ مسيیحی آآموززندهه نيیز هھھھستند.  

کهھ جايیز ااست٬، اادداامهھٴٔ مشاووررهه  ددرر نتيیجهھ٬، ااعتراافف بهھ گناهه (ااشتباهه)٬، ددررخوااست بخشش ددرر صوررتی
جزء ترکيیب کاررهھھھائی ااست براایی جبراانن  ٬،مناسبوو ترغيیب هھ ناتمامم ماندهه٬، وو تشويیق آآنچ بخاططر

ررااجع بهھ اايین موضوعع هھھھا خوبب فکر . ئی (ااشتباهھھھاتی) کهھ صوررتت گرفتهھ٬، الززمم می باشندشکست هھھھا
کنيید. ممکن ااست شما نيیز ددچارر چنيین ااشتباهھھھاتی بشويید.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هھھھفتمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

هھھھی ااست کهھ بايید نسبت بهھ آآنن اازز ااوواامر خداا سوء ااستفاددهه نکنيید. چنيین ااستفاددهه اایی خودد گناهھھھيیچگاهه ) ١۱(
شودد. توبهھ   

ووضعيیتی کهھ ددرر ددوورراانن عهھد قديیم ووجودد ددااشت شباهھھھت بهھ ااووضاعع کنونی ما دداارردد٬، بطورریی کهھ  )٢۲(
شدهه خاررجج دد اازز کليیسا هھھھائی کهھ مرتند شناختهھ شدهه ااند٬، رراا بايید تشويیق کر بسيیارریی اازز اايیمانداارراانن

.مم خداا مستقر می باشند بپيیوندندبهھ کليیساهھھھائی کهھ بر ااصولل کال  
يید.هھ مرحلهھٴٔ ااوولل٬، فصل چهھاررمم٬، ررجوعع نمائببراایی بحث بيیشتر ) ٣۳(  

 
 

 


