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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

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.  

بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر  شخصی کهھ
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   
نهھمفصل   

قاضی چکارر بايید کردد؟با ددوو مت  
 

با ززنن وو شوهھھھراانن متاهھھھل٬، وواالديین وو فرززنداانن٬، وو  ٬،خوااهھھھيید ددااشتبسيیارریی اازز مواارردد مشاووررهه اایی کهھ 
مورردد يیک  ددررتابحالل حالل ببيینيیم آآنچهھ اافرااددیی کهھ نيیازز بهھ مصالحهھ وو آآشتی ددااررند٬، خوااهھھھد بودد. 

نن گفت ااکثر ااصولی کهھ می تواا. متقاضی پيیداا می کند يیا نمی کند “ددوو”ی بهھ متقاضی گفتهھ اايیم٬، رربط
الل٬، ااگر ززنن وو شوهھھھریی تفرقهھ اايیجادد ند. بعنواانن مثهه مربوطط بهھ ددوو متقضی يیا بيیشتر نيیز ميیگرددگفتهھ شد
م٬، رربط پيیداا می کند. هھھھمچنيین ددرر خصوصص يیند٬، تمامم آآنچهھ ددرر فصل قبل صحبت اازز آآنن کرددشاب کرددهه

می توااند رربط  سانند نيیزنن رربهھ پايیا مشاووررهه رراا ززووددتر يیا دديیر تر اازز موعدااشخاصی کهھ می خوااهھھھند 
.يیکی ااست بر هھھھمهھپيیداا بکند. ااساسس ااصولل حاکم   

دد. يیک مورردد٬، تفاووتت الززمم ااست ررااجع بهھ آآنن هھھھا صحبت کر االبتهھ فرقق هھھھایی مهھمی نيیز ووجودد ددااررند کهھ
ااست کهھ يیک متقاضی با دديیگریی دداارردد٬، بصوررتی کهھ ااوولی ززووددتر اازز دديیگریی مرحلهھٴٔ پايیانی ووااکنشی 

مشاوورر مجبورر خوااهھھھد شد با چنيین مسائلی رر چنيین صوررتی چکارر بايید کردد؟ ند. ددبهھ ااتمامم می ررسارراا 
ررووبروو شدهه وو حل کند.  

تا پايیانن مختلف ااست٬، بايید بخوااهھھھيید هھھھر ددوو  هھھھر يیک پيیشرفترعت سددرر مورردد متقاضيیانی کهھ اابتداا 
رراا بدست تریی رعت بيیشتریی رراا ددااشتهھ وو برددااشت کاملمتقاضی کهھ سجلساتت اادداامهھ ددهھھھند. بهھ ٬، کارر

الززمم دد٬، آآووررمی هھ ددرر اامر محبت بدست ی کد. آآموززشباشحالل می توااند يیارر متقاضی دديیگر  آآووررددهه٬،
وو  ٬،هھھھر يیک ددرر خانوااددهه اایی ررشد کرددهه اايیمد. ااست ددرر پرتو نيیاززهھھھایی متقاضی دديیگر اادداامهھ يیاب

اووررهه می تواانند می گذرراانيیم. جلساتت مش تاززهه ااییددرر خدمت وو بنایی خانوااددههٴٔ حالل رراا ررووززگاررمانن 
 ساززدد. اازز اايین فرصت هھھھا بايید کماللاافراادد فرااهھھھم جمعی اا براایی آآموززشش وو تربيیت بهھتريین موقعيیت رر

ااستفاددهه رراا بردد.  
راادد حضورر ددااشتهھ ااگر بعنواانن مثالل٬، ميیز مشاووررههٴٔ خواانوااددگی بهھ کارر گرفتهھ شدهه٬، الززمم ااست هھھھمهھٴٔ ااف

الززمم  ررحالل چهھ برنامهھ تنهھا مربوطط بهھ آآنچهھ يیکی اازز حضاباشند تا برنامهھ اایی کهھ دداارردد٬، اانجامم گيیردد (
بهھ اايین شکل ااست کهھ سوء تفاهھھھم هھھھر ددوو بايید ددرر جريیانن کارر باشند. . )ااست اانجامم ررساند باشد يیا نباشد

  دد.ددرمی گخنثی نيیز وو تدليیس عمدیی 
دديیگریی نيیست٬، هھھھر ددوو بايید حضورر  ضر بهھ آآشتی هھھھست وواااگر يیکی اازز ططرفيین جلسهھٴٔ مصالحهھ ح
ددرر اايین مصالحهھ ااست کهھ بايید بر  ست خدااخواامنظورر اانجامم ددااشتهھ باشند تا مصالحهھ اانجامم گيیردد. 

تحکامم وو مقاوومتی رراا نيیز اايین ااست کهھ ااس ااگر خيیالتانن ٬،ووهه بر اايینعالصدرر هھھھمهھٴٔ ااحداافف دديیگر باشد. 
جمعی خودد رراا  ااستحکامميید تا رراابطهھٴٔ جديید ددااررنيیازز بهھ حضورر هھھھر ددوو ددرر اايین رراابطهھ بوجودد آآوورريید٬، 

گيیردد.ب  
مشخص شدهه باشد کهھ متقاضيیانن بهھ جائی خوااهھھھند ررسيید کهھ ااميیدووااررمم با چند مثالی کهھ آآووررددمم براايیتانن 
د٬، وو ددرر اايین ميیانن ااست کهھ خدااووند کاررشش رراا بهھ کمالل می ننيیازز بهھ هھھھمکارریی وو يیارریی يیکديیگر دداارر

(بهھ عباررتی می تواانن گفت: کلمهھ جسم می  رراابطهھ با خداا شامل رراابطهھ با دديیگراانن می گردددد ررساند.
.پوشد)  

تا بحالل آآنچهھ الززمم  نتواانستهھ ٬، کهھااستدديیگر ی يیارریی متقاضيیک متقاضی٬،  يیکی اازز ررااهه هھھھایی توبهھٴٔ 
وو يیا کمکی بهھ ااوو برساند٬، نهھ تنهھا خودد ددرر اايین ررااهه بتوااند تشويیق  ٬،توبهھ کاررد. ااگر رراا اانجامم ررسان ااست

ن مورردد کالمم خداا ددرر اايیآآززموددهه می شودد٬، بلکهھ شما رراا ددرر جريیانن کارر مشاووررهه نيیز يیارریی کرددهه ااست. 
:کامالً مشخص صحبت کرددهه  
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١۱٠۰عبراانيیانن   
تواانيیم يیکديیگر رراا بهھ محبت وو اانجامم ااعمالل نيیکو براانگيیزاانيیم.  وو ددرر فکر آآنن باشيیم کهھ چگونهھ می: ٢۲۴  

 
بکشيیم وو ررااهه خوددمانن رراا ددنبالل ررااهه خداا آآنن نيیست کهھ هھھھر گاهه نيیازز هھھھایی خوددمانن برآآووررددهه شد٬، کنارر 

يید. ررااهه خداا ررااهه هھھھمکارریی وو رراا بهھ متقاضيیانن بدهھھھ اتتيیحرر بسيیارریی اازز مواارردد الززمم ااست اايین توضيیم. ددکن
ااصولل حاکم ددرر هھھھمهھ جا يیکی هھھھستند. اازز تکراارر اايین . می گرددددمحبت اابراازز  شاملااست کهھ هھھھمرااهھھھی 
رراا ززندگی ما مختلفی کهھ شامل محبت وو اابراازز آآنن ااست٬، بگونهھٴٔ قافل نمانيید. ززندگی مسيیحيیانن  حقايیق

.وو خوااهھھھد ساخت بنا ساختهھ  
وو ددااشتهھ٬، تا بحالل ئی اانجامم خوااست خداا رراا اکهھ تواان اازز خودد تعريیف کندممکن ااست يیک متقاضی 

شناسيید وو ددرر محبت عيیتی رراا ب. بايید نشانهھ هھھھایی ووقوعع چنيین موقخودد رراا ددرر قيیايیس با دديیگریی قراارر ددهھھھد
وو نظرشش رراا  بيیروونن کشانيیداازز آآنن منجالبب ورریی کهھ بدست آآووررددهه آآگاهه کنيید وو ااوو رراا ااوو رراا اازز خودد مح

آآوورريید کهھ ااگر فيیض خداا ددرر کارر نباشد٬، هھھھيیچ کارریی بطورر صحيیح بی ااوو متمرکز دديیگریی نمائيید. بيیادد 
خالفف ددووررووئی کهھ ددرر  وودد. فيیضی کهھ ددرريیافت کرددهه اايیم ما رراا فرووتن می ساززدد٬، يیراانجامم نمی گ

:)١۱(٬، عمل می کندفريیسی بودد کهھ بهھ خودد ددعا می کردد  
 

١۱٨۸لوقا   
نگريیستند٬،  دديیدۀۀ تحقيیر میآآنگاهه براایی برخی کهھ اازز پاررسايیی خويیش مطمئن بوددند وو بر دديیگراانن بهھ : ٩۹

اايین َمثَل رراا آآوورردد:  
ددوو تن براایی عباددتت بهھ معبد ررفتند٬، يیکی فَريیسی٬، دديیگریی خرااجگيیر.«: ١۱٠۰  
گويیم کهھ هھھھمچونن دديیگر مرددمانن  خداايیا٬، تو رراا شکر می”فَريیسی اايیستادد وو با خودد چنيین ددعا کردد: : ١۱١۱

ددززدد وو بدکاررهه وو ززناکارر نيیستم٬، وو نهھ مانند اايین خرااجگيیرمم.  
گيیرمم وو اازز هھھھر  بارر ددرر هھھھفتهھ ررووززهه میددوو : ١۱٢۲ “ددهھھھم.  يیک می  آآووررمم٬، ددهه  ددست می  چهھ بهھ   
سویی آآسمانن بلند کند٬، بلکهھ بر   ا آآنن خرااجگيیر ددوورر اايیستادد وو نخوااست حتی چشمانن خودد رراا بهھاام: ١۱٣۳

“خداايیا٬، بر مِن گناهھھھکارر ررحم کن.”گفت:   کوفت وو می  سيینۀ خودد می  
 

شهھاددتت هھھھایی خودد آآززاادد ااست  ااررااعهھٴٔ اازز  معرفی شدهه٬، پستنهھا بعنواانن شاهھھھد ددرر صوررتی کهھ شخصی 
٬، (بهھ ددليیل نيیازز بهھ ررشد ررووحانی) ااما ددرر صوررتی کهھ بخوااهھھھد ددرر جلساتت بماندجلساتت رراا ترکک کند. 

ورر ااوو اادداامهھ دداادد. بهھ حضد٬، وولی نمی تواانن بنا ساززيی ٬،جديیدیی رراا بهھ نامم ااووجلساتت مشاووررههٴٔ  يیدمی تواان
کردد. هھھھمانگونهھ کهھ نمی تواانن تمامم موااررددیی کهھ مسعلهھٴٔ  ااددغاممبا دديیگریی رراا سی شخصی کمواارردد نبايید 

کسی نمی تواانن  دد؛خشم خاصص خودد رراا دداارر صشخااددغامم کردد٬، چونن هھھھر ددااررند با هھھھم ددرر ميیانن خشم رراا 
.اافزووددرراا بهھ جلساتت مشاووررهه   

حالل موررددیی رراا ددرر نظر بگيیريید کهھ ددرر آآنن يیک متقاضی خشم گيین شدهه وو نمی خوااهھھھد بهھ مشاووررهه 
می   می خوااهھھھد اادداامهھ ددهھھھد (اايین مواارردد بيیشتر ددرر متقاضيیانن ززنن وو شوهھھھر پيیشی دديیگریی اادداامهھ ددهھھھد٬، وول

کهھ می خوااهھھھد بماند بکنيید. خوااست ببيینيید چهھ کمکی می تواانيید بهھ آآن آآيید). ددرر اايین صوررتت الززمم ااست
ااوو رراا بايید ددرر خداا براایی ااوو اايین نبوددهه؟ خداا فرززنداانش رراا ددوورر خودد جمع می کند٬، نهھ اازز هھھھم پرااکندهه. 

 ٬،ددرر اايین صوررتت ااميیدیی براایی موفقيیت مشاووررهه نيیزمهھ بهھ جلساتت مشاووررهه تشويیق وو تحسيین نمائيید. اادداا
تالفف ٬، الززمم ااست ررااجع بهھ ااخاازز جانب متقاضی کهھ می خوااهھھھد جلساتت رراا اادداامهھ ددهھھھد. خوااهھھھد ددااشت

صحبت ااوو اایی ااصالحح آآنن فرااهھھھم ساختهھ با د وو ددرر ررااهھھھی کهھ خداا برهھھھائی کهھ بجایی ماندهه مشوررتت کنيی
ددرر اايین رراابطهھ شاهھھھد بوددهه اايید وو برددااشت هھھھایی . ددرر اايین خصوصص شما ااوو بپيیمائيیدررااهه رراا نيیز با  کنيید وو

د وو ررااهھھھی ايید بهھ آآنچهھ تاززهه گذشتهھ ررسيیدگی کنيیددرر نتيیجهھ٬، اابتداا ب. وفف بر جريیانن بوددههشما نيیز معط
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رراا بايید اازز دد قبلی بو رراابطهھٴٔ . ااما آآنچهھ مربوطط بهھ ميیانشانن فرااهھھھم ساززيید آآميیز٬، اادداامهھٴٔ رروواابط محبتبراایی 
آآنچهھ قبالً بوددهه آآلت ددست شيیطانن گردديیدهه٬، وو حالل بايید با آآنچهھ اازز خداا د٬، چونن صحنهھٴٔ مشاووررهه ددوورر کنيی

کهھ حالل٬، هھھھمهھ چيیز عوضض شدهه وو الززمم ااست رروواابط نيیز تاززهه  ٬،دبيیاددشش آآوورريیگردددد. ااست٬، مد نظر 
بگردددد.  

وو نمی تواانن ررااجع بهھ د٬، ننمونهھ هھھھایی بسيیارریی اازز موااررددیی کهھ شامل ددوو متقاضی می باشند ووجودد دداارر
ً مربوطط  هھھھمهھ صحبت کردد. شودد٬، با تعدااددیی اازز خصوصيیاتت مشترکی کهھ بهھ هھھھمهھ می آآنچهھ عموما

کالمم رراا صولل وو ااساسس . ااميیدووااررمم بتواانيید هھھھميیشهھ اارراا ددرر اايین فصل مورردد بحث قراارر ددااددهه اامم ددااررند
سی کرددهه وو بررروو سپس آآنچهھ مربوطط بهھ هھھھر ددوو می شودد رراا  ٬،ددهھھھيیدمورردد نظر قراارر  ٬،وو اابتداا حاکم

ددرر آآنن کوشا با شيید. ااست.خصوصيیاتت خداا رروواابط ميیانن مسيیحيیانن اازز عمدهه  جامع عمل بپوشانيید.  
 
 
 
 
 
 
 

نهھمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

مرااجعهھ کنيید:ززيیر هھھھمچنيین بهھ آآيیاتت ) ١۱(  
 

١۱فيیليیپيیانن   
هھھھر: ٣۳ گويیم  آآووررمم٬، خداایی خودد رراا شکر می  يیادد می  گاهه شما رراا بهھ   
کنم٬،  یوو هھھھموااررهه ددرر هھھھمۀ ددعاهھھھايیم براایی هھھھمگی شما شاددمانهھ ددعا م: ۴  
اايید.  ززيیراا اازز ررووزز نخست تا بهھ اامرووزز٬، ددرر کارر اانجيیل شريیک بوددهه: ۵  
يیقيین ددااررمم آآنن کهھ کارریی نيیکو ددرر شما آآغازز کردد٬، آآنن رراا تا ررووزز عيیسی مسيیح بهھ: ۶ کمالل خوااهھھھد  

ررسانيید.  
 

۶غالططيیانن   
 ووااقع کسی نباشد٬، خودد  کهھ بهھ  اایی پنداارردد٬، ددرر حالی  ززيیراا ااگر کسی خويیشتن رراا فردد برجستهھ: ٣۳

ددهھھھد.  رراا فريیب می  
هھھھر: ۴ آآنکهھ   صوررتت فخر ااوو بهھ خوددشش خوااهھھھد بودد٬، بی  کس بايید ااعمالل خودد رراا بيیاززمايید. ددرر آآنن 

خودد رراا با دديیگراانن مقايیسهھ کند.  
 

ااصولل خودد رراا  نيیز يیسهھ با هھھھم قراارر می ددهھھھد. جامعهھ شناسیاااست کهھ مرددمم رراا ددرر مقاايین اايین ددنيیا  ررااهه
بسيیارریی اازز مسائل خداا مقايیرتت دداارردد.  حاکميیت ا ااصلبنا ساختهھ وو ب ٬،بر تراازز جميیع آآمارر وو ااررقامم
مقايیسهھ رراا نادديیدهه نگيیريید (ددرر . ميین مقيیاسس هھھھا ااست کهھ اايیجادد می گرددندميیانن فرددیی نيیز بخاططر هھھھ

رراا  کالمم خداا) خداا گانهھ (آآيیاتتهھھھایی   صوررتی کهھ اافشا شد)٬، وو بگونهھٴٔ صحيیح٬، ددرر محبت٬، آآموززشش
بدهھھھيید.  


