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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

وممسمرحلهھٴٔ   
تمهھھھشفصل   

  ددناگهھانی ممکن ااست الززمم گرددپايیانن 
 

ً بخاططر  ٬، يیا ددالئلی کهھ مربوطط بهھ مشاوورر بوددههاادداامهھ ندااددنن متقاضی من ررااجع بهھ پايیانی کهھ ااشتباهھھھا
ووررهه رراا ناگهھانن الززمم می ددااررند٬، صحبت مشابهھ موقعيیت هھھھائی کهھ پايیانن ررااجع صحبت کرددهه اامم. حالل 

.خوااهھھھم کردد  
دد (ددرر پرتو کالمم). بيیادد ددااشتهھ ااست مشاووررهه اانجامم نمی گيیراابتداا٬، موررددیی ااست کهھ بهھ نظر شما معلومم 

٬، گناهھھھانن گذشتهھ رراا پشت سر باشيید کهھ تنهھا اايیمانداارراانن حقيیقی می تواانند ددرر فيیض خداا ررشد کنند
٬، وو ررااهه هھھھایی جديید خداا رراا جايیگزيین کنند. ددرر صوررتی کهھ بهھ نحویی معلومم شدهه کهھ متقاضی گذااررند

شما حدسس ززددهه اايید وو با پيیگيیریی حقيیقت ثابت شدهه)٬،  (متقاضی ااعتراافف کرددهه٬، يیا مسيیحی نيیست
پايیانن گيیردد. مشاووررهه بايید ناگهھانن  
بهھ هھھھيیچ عنواانن. کارریی کهھ ااخرااجج می شودد. اازز جلساتت نيیز متقاضی نيیست کهھ آآنن ااما٬، اايین بهھ معنی 
وررتت المم خداا ااست کهھ با اايیمانداارراانن مشتنهھا اازز ططريیق کاايین ااست کهھ بهھ ااوو بفهھمانيید٬، بايید اانجامم بگيیردد 

کنيید: می  
 

٨۸ررووميیانن   
تواانند خداا رراا خشنودد ساززند.  وو کسانی کهھ ددرر حاکميیِت نفس هھھھستند٬، نمی: ٨۸  

 
پس نوعع ناپسند دديیگریی کنيید. تبديیل بهھ  کهھ پسنديیدههٴٔ خداا نيیست رراا٬، کسیشما خيیالل نداارريید ززندگی 
بهھ ددررجهھٴٔ ددوومم ااوولويیت هھ جلساتت بشاررتت می گرددند. مشاووررهه اووررهه تبديیل بچکارر بايید کردد؟ جلساتت مش

قراارر می گيیردد. حالل بايید اازز خداا وو اانسانن شرووعع کردد تا بهھ توبهھ وو اايیمانن ددسترسی پيیداا کردد. االبتهھ 
بهھ ااوو بگوئيید٬، خداا ررااهه حل مسائل وو مشکالتت ااوو رراا دداارردد٬، ااما هھھھمچنيین بعنواانن مشاوورر مسيیحی بايید 

دددد. صفاتت خداا تنهھا براایی ااوو بگر وو پيیروو دواانن فرززند يیگانهھٴٔ خداا٬، قبولل بکناابتداا بايید عيیسی رراا بعن
نگهھداارریی شدهه. نناااايیمانداارر  

اايین نيیست کهھ  تنهھاااما ددرر هھھھميین رراابطهھ بايید اايین هھھھشداارر رراا نيیز بدهھھھيید٬، منظورر اازز اايیمانن بهھ عيیسی مسيیح 
د. تنهھا ززمانی کهھ ددلش د جلساتت مشاووررهه اادداامهھ پيیداا کننمی خوااهھھھ بخاططر آآنکهھ٬، دااعتراافف کن ززباننبا 

اانجامم بگيیردد ددرر  ت. ددرر غيیر اايین صوررتت٬، هھھھر چهھ ددرر جلساتت مشاووررههاايیمانن آآووررددهه ااسلمس شدهه 
حقيیقت بهھ ضررر ااوو تمامم خوااهھھھد شد. خداا اازز ااوو خوشنودد نخوااهھھھد بودد٬، وو ررفتارر هھھھا تنهھا ظظاهھھھریی خوااهھھھند 

وو  ائل وو مشکالتت ااوو بيیشتر خوااهھھھند شد٬،مس ددووررووئی اايیجادد شدههبودد (مانند فريیسيیانن)٬، وو نهھايیتاً بخاططر 
!مسيیحيیانن نمی ددهھھھند آآمد. اايین هھھھشداارر رراا ااکثراازز پایی ددرر خوااهھھھد ااوو   

ااگر متقاضی آآيیندههٴٔ شما بهھ عيیسی مسيیح اايیمانن آآوورردد٬، آآموززشش بسيیارریی رراا بايید کسب کند. ااما فهھم وو 
جد ددرر آآوورردد کهھ دداانش کمی کهھ دداارردد ددرر حقيیقت بهھ نفع ااوو تمامم می شودد. می توااند ااوو رراا چنانن بهھ ووَ 

آوورريید کليیسایی اافسس د. بيیادد بيیکند وو حفظ نمايی ددررکک مدتی ااست اايیمانن آآووررددهه ااند سريیعتر اازز کسانی کهھ
خودد رراا اازز ددست ددااددهه بودد:“ محبت نخستيین”رراا کهھ   

 
٢۲مکاشفهھ   

اایی.  گذااشتهھ ااّما اايین اايیراادد رراا بر تو ددااررمم کهھ محبِت نخستيیِن خودد رراا فروو«: ۴  
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ااعمالی رراا  سر اانجامم ٬،چنانن غيیرتی براایی خداا اايیجادد کرددهه بودد ی کهھ ددرر اابتداایی اايیمانن٬،اايین محبت ااوول
بجایی آآوورردد کهھ پسنديیدههٴٔ خداا بودد:  

 
٢۲مکاشفهھ   

جا آآوورر کهھ ددرر آآغازز   اایی. پس توبهھ کن وو ااعمالی رراا بهھ  آآرر کهھ اازز چهھ ااووجی سقوطط کرددهه  يیادد   بهھ: ۵
آآنجا کهھ هھھھست آآووررددیی. چهھ ااگر توبهھ نکنی٬، خودد خوااهھھھم آآمد وو چرااغداانت رراا اازز   جا می  بهھ

گيیرمم.  برمی  
 

ممکن ااست رراا بهھ ااوو بدهھھھيید.  ٬،کالمم آآموززشش فشرددهه٬، ااما کلی اازز آآنن هھھھيیجانن وو ااشتيیاقق ااستفاددهه کنيید وو
دد.چنيین سرعتی نتوااند پيیش بروو ززمانی کهھ شوقق وو ااشتيیاقق ااوو کمتر شد٬، با  

ددرر دد. يیکی اازز ددالئل تاسف بارر نا بهھنگامم پايیانن ددااددالئل دديیگریی نيیز هھھھست براایی آآنکهھ مشاووررهه رراا 
ددرر چنيین اازز اانجامم خوااست خداا ممانعت می کند.  کرااررااً  مشاووررههٴٔ مسيیحی٬، ززمانی ااست کهھ متقاضی

ديیل بهھ مرحلهھٴٔ اانضباطط خوااهھھھد شد. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ کليیسایی صوررتی٬، مرحلهھٴٔ پايیانی مشاووررهه تب
بطورر وومم٬، اانضباططی کهھ کالمم خداا ددرر صوررتت لز ااماعيیسی مسيیح هھھھيیچ اايیمانداارریی رراا تادديیب نمی کند٬، 

کليیسا اازز نگاهه ووررززدد (تمردد)٬، آآاامتناعع مکرررااً نمايید. ااگر متقاضی  ااجراا میرراا ووااضح نشانن ددااددهه 
ئولل ااجراایی ااحکامی ااست کهھ خداا ٬، وو کليیسا مسيیعنی رَردد کرددنن حاکميیت خداادد ااخرااجج می گردددد. تمرّ 

نيیم کهھ ددوورراانی رراا می گذرراااامرووززهه بهھ ااوو ددااددهه. اايین حاکميیت رراا نمی تواانن نادديیدهه گرفت.  ددرر کالمم
. ااما حاکميیت حقيیقی کرددنيیز گی پيیشنهھادد می شودد خالفف آآنن اايیستاددوو  ٬،شدهه محسوبب ناپسند ٬،حاکميیت
ميیت کليیسا اازز صاددرر می گردددد. ززمانی کهھ حاکنيیز ااوو  ااست کهھ بی نهھايیت ااست٬، وو اازز خداا تنهھا اازز

حاکميیت اازز ميیانن خوااهھھھد ررفت. ببيینيید کالمم خداا چهھ می گويید: ميیانن بروودد٬، هھھھمهھ نوعع  
 

١۱٣۳عبراانيیانن   
کنند   بانی می  اازز ررهھھھبراانن خودد ااططاعت کنيید وو تسليیم آآنهھا باشيید؛ ززيیراا اايیشانن بر جانهھایی شما دديیدهه: ١۱٧۷

وو بايید حسابب بدهھھھند. پس بگذاارريید کارر خودد رراا با شاددمانی اانجامم ددهھھھند نهھ با آآهه وو نالهھ٬، ززيیراا اايین 
نفع شما نخوااهھھھد بودد.بهھ   

 
بريید:بخوااهھھھيید آآيیهھٴٔ دديیگریی رراا نيیز بکارر هھھھيیچ شک وو اابهھامی ددرر اايین فرمانن نيیست٬، مگر   

 
٢۲تيیتوسس   
اايینهھا رراا بگو٬، وو با کمالل ااقتداارر تشويیق وو توبيیخ کن٬، وو مگذاارر کسی تو رراا حقيیر شمارردد.: ١۱۵  

 
آآنچهھ ددرر متی ررااجع بهھ اانضباطط نوشتهھ شدهه نيیز گويیایی اايین حقيیقت ااست:  

 
١۱٨۸ متی  
ااگر برااددررتت بهھ تو گناهه ووررززدد٬، نزددشش بروو وو ددرر خلوتت خطايیش رراا بهھ ااوو گوشزدد کن. ااگر «: ١۱۵

اایی؛  سخنت رراا پذيیرفت٬، برااددررتت رراا باززيیافتهھ  
 

ددرر حکم خداا بيیانن کرددهه. کهھ کليیسایی  )“سخن”٬، “گوشزدد”سخنانی ااست ( اامتناعع اازز پذيیرفتنتمّردد٬، 
ساززدد.خودد رراا مرتد می  ی کهھ کرااررااً نمی پذيیردد٬،شخص  
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٬، ددرر اايین مورردد نيیز بايید مشاووررهه رراا (پس ااگر متقاضی شما بهھ خاططر تفرقهھ ساززیی بهھ شما معرفی شدهه
) پايیانن بدهھھھيید:رراابطهھٴٔ جديید بناییتوبهھ يیک يیا ددوو جلسهھ براایی اايیجادد اازز   

 
٣۳تيیتوسس   
ميین بارر هھھھشداارر ددهه٬، وو اازز آآنن پس٬، با ااوو تفرقهھ ااست يیک بارر٬، وو سپس براایی ددوو بهھ آآنن کهھ عامل: ١۱٠۰

ررتباطط کن.قطع اا  
 

بيیش اازز حد اادداامهھ می ددهھھھند. ددرر  ٬،کهھ براایی متقاضی ددااررند ااهھھھميیتیمشاوورراانن جلساتت رراا بخاططر  معموالً 
نامم “ نا بجا ااهھھھميیت”ددوو ددستگی شودد. من اايین رراا  ددچاررممکن ااست کليیسا  صوررتی کهھ ددرر اايین مدتت

ااست. بهھ هھ ددرر خطر کليیسا ااست ک .ااصلی بايید براایی ااعضایی کليیسا باشد نگراانیبرددهه اامم٬، چونن 
مشاووررهه رراا  گفتهھ شد کهھوو اانضباطط رراا نيیز کامالً ااجراا نکند.  دوسس گفتهھ شد کهھ مشاووررهه رراا اادداامهھ ندهھھھتيیت

کهھ شخص بخاططر آآنکهھ ددرر کارر ااست٬، ااست عجلهھ اایی ٬، وو قطع رراابطهھ کند. منظورر٬، ناگهھانن پايیانن ددااددهه
هھ فکر می کنند بزووددیی وويیراانی ببارر آآوورردد. کسانی کمی توااند  یی ددرر کليیسا هھھھست کهھسرکش وو متمردد

ااشتباهه بزررگی می کنند٬، وو معموالً باعث ااززهھھھم پاشيیدگی ااعضا  ٬،می تواانند بيیش اازز خداا بخشندهه باشند
  می گرددند. تفرقهھ موضوعع بسيیارر خطرناکی ااست٬، وو هھھھيیچ گاهه نبايید تحمل بگردددد.

مشاووررهه ززمانی بايید پايیانن بگيیردد کهھ متوجهھ می شويید تواانائی ررسيیدگی بهھ مسائل متقاضی رراا نداارريید. 
ززمم ااست مشاوورریی کهھ اازز اايین موضوعع با ااططالعع کنيید. سپس النيیز وو صحيیح ااست کهھ متقاضی رراا 

واائی ددرر نداانستن ت يیا ررسفّ ددهه وو متقاضی رراا بهھ ااوو معرفی کنيید. هھھھيیچ خِ شايیستگی دداارردد رراا پيیداا کر
نخوااهھھھند بودد٬، بايید اايیجادد کردد.  پذيیرررسواائی رراا براایی کسانی کهھ آآموززشش ااما٬،  يیزیی ووجودد نداارردد.چ

ززمانی کهھ متقاضی رراا بهھ مشاوورر دديیگر معرفی می کنيید٬، خودد رراا نيیز معرفی بکنيید. شايید شما نيیز 
ااوو گردددد؟بتواانيید اازز ااوو بيیآموززيید. چراا نبايید ضعفی کهھ خداا ددرر شما اافشا نموددهه نيیز شامل برکت   
 براایی شما ووااضحسپس متقاضی هھھھست کهھ ااصراارر دداارردد بقدرر کافی مشوررتت کرددهه٬، ددرر صوررتی کهھ 

ددليیل قضاووتت خودد رراا نيیز باززگو کرددهه اايید٬، ااما اايین ططورر نيیست. شما اايین رراا بهھ ااوو گفتهھ اايید وو کهھ ااست 
خوبب٬، ااگر اايین ااصراارر شما ااست٬، بسيیارر ”ااوو گوشش نمی ددهھھھد. آآنگاهه چکارر بايید کردد؟ می گوئيید٬، 

. االبتهھ ممکن ااست شما ددررست گفتهھ باشيید. ااما نظریی کهھ من ددااررمم مشاووررهه رراا پايیانن خوااهھھھيیم ددااددخالفف 
من فکر نمی کنم٬، وو ددرر صوررتی کهھ متوجهھ شديید ااشتباهه کرددهه اايید وو مسائل وو مشکالتت شما رراا اازز 

“.پایی ددرر آآوورردد٬، من حاضر خوااهھھھم بودد هھھھميین جا شما رراا ددووباررهه مالقاتت کنم  
مشاووررهه رراا پايیانن دداادد٬،  ٬،صحيیح نيیست قبل اازز ااتمامم کاررکهھ اايید٬، با ووجودد آآن جهھ کرددههتوحالل ااميیدووااررمم 

ددرر حقيیقت ددرر خصوصص بعضی  ددرر بعضی موااقع خاصص٬، پايیانن ناگهھانی ممکن ااست الززمم گردددد.
) رراا نيیز فرااموشش بعنواانن خاددمم کليیسا (تمامم ااعضا نقش خوددصوررتت بگيیردد.  بايیدمواارردد پايیانن ناگهھانی 

کنيید. رراا حفظ نکنيید٬، وو حرمت مقدسس کليیسا  
 
 
 

 


