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پيیشگفتارر مترجم  
 

مسيیحی" ااست. اايین کتابب  "مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ  ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب ووهه اایی کهھجز
اامکانن پذيیر نيیست. بهھ  د وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیلمی باشفصل بيیش اازز سی شامل 

نن ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراا
فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب با مرااحل عملی ااجراایی کالمم خداا آآشنائی بيیشتریی بدست آآووررند.  

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

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااحداافف پايیانیمر  
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ددوومممرحلهھٴٔ   
مقدمهھ  

 
ددرر باررههٴٔ آآغازز کارر آآنچهھ  ررااجع بهھ ٬،“مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”اازز گرووهه سهھ گانهھٴٔ  مرحلهھااووليین 

خط مشی رراا فرااهھھھم می ساززدد٬، کارر رراا ااست کهھ ااست رراا برررسی می کند. مشاوورر الززمم بهھ دداانستن 
ااست  مسيیر تاززهه اایی ااختصاصص بهھ ددوومم٬، العاتت الززمم رراا بدست می آآوورردد. مرحلهھٴٔ آآغازز می کند٬، وو ااطط

 تاززهه. کلمهھٴٔ شاخص نيیز ااست کهھ اايیجادد می گرددددوو نيیروویی تاززهه اایی  ٬، وو عزممکهھ مشاووررهه بدست آآووررددهه
بايید اازز یی کهھ قطارررراا بخودد گرفتهھ وو مانند  تاززهه ااییجنبهھٴٔ نيیز٬، مشاووررهه  . تغيیيیر صوررتت گرفتهھ ووااست

ررااهه سر پائيینی وو کوشش کمتریی براایی  اازز آآنن پس ووآآنن ررسيیدهه٬،  ٬، بهھ نقطهھٴٔ ررأأسسرروویی کوهھھھی بگذرردد
آآنن٬، مشاووررهه ممکن ااست موفق قبل اازز  اامم. ناميیدهه “گشايیش”رراا  ررأأسسن . اايیصد الززمم ااستقررسيیدنن بهھ م
ررسيیدنن بهھ اايین ورریی کهھ کارر هھھھایی صحيیح اانجامم می گرفتهھ (ددرر ووااقع کاررهھھھائی کهھ منجر بهھ بوددهه٬، بط

کهھ مشاوورر متوجهھ تغيیيیر می کند . ااووضاعع ززمانی بودد ااما تغيیيیر ااساسی هھھھنوزز اايیجادد نشدهه مرحلهھ شدهه)٬،
. داابراازز شدهه می کن) قابل تحسيین ددرر مسئلهھ (يیا مسائلحسوسس وو آآغازز تغيیيیریی م  

کند. ممکن ااست کهھ ددرر هھھھمهھٴٔ مواارردد صدقق  ووقت اايیجادد می شودد؟ ززمانن خاصی نداارردديیيیر چهھ اايین تغ
صوررتت  ودد)٬، تا جلساتت هھھھفتم يیا هھھھشتميیيیر ددرر اايین جلسهھ بندررتت اانجامم می شميیانن ااووليین جلسهھ (تغ

پيیداا پيیمايید رراا می کند متقاضی آآنن ررااهھھھی کهھ بايید  کاررییست کهھ ددرر آآنن مشاوورر اا هھااووليی بگيیردد. جلساتت
 آآغاززهھٴٔ ااوولل هه شودد تا اايین پيیشرفت ( کهھ ددرر جلسکند. ممکن ااست تعدااددیی جلساتت دديیگر بهھ آآنن اافزوودد

تکاليیف خانگی اانجامم می گيیرند  جلسهھ کهھ ددرر فاصلهھٴٔ ميیانشانن تغيیيیر پس اازز چندااما د٬، تحکيیم يیابشد) 
اا گشايیش می ناميیم.آآغازز اايین تغيیيیر رر بوجودد می آآيید.  

ااست کهھ خاططر هھھھميین هھ براایی موفق بوددنن مشاووررههٴٔ مسيیحی بايید نوعی گشايیش صوررتت گرفتهھ باشد. ب
ساززند. ممکن ااست  رراا براایی آآنن فرااهھھھم می ززميینهھی براایی آآنن نقشهھ می کشند٬، وو مشاوورراانن مسيیح

ااما  .)١۱(اايین تنهھا چيیزیی ااست کهھ صوررتت می گيیردد بعضی موااررددددرر گشايیش جزعی اايیجادد گردددد٬، وو 
هھ کامالً مشهھودد ااست٬، حتی ااگر دد می شودد کامعموال٬ً، اايین گشايیش بهھ شکل يیک ددگرگونی بزررگگ اايیج

دداانش٬،  یی ددررتوااند تغيیيیر تغيیيیر ااساسی نبوددهه باشد. اايین تغيیيیر٬، بطورریی کهھ خوااهھھھيیم دديید٬، می شامل
نجامم پس اازز موفقيیت ددرر اا٬، يیا شودد اازز توبهھ اايیجادد ددررکک٬، ااررااددهه٬، وو سر سپرددگی باشد. ممکن ااست پس

باشد. بسيیارر شاددییفاددهه اازز کالمم خداا باشد وو هھھھمرااهه اابراازز ددرر برددااشت وو ااست تکليیف خانگی يیا  
(ااگر چهھ معموالً شناختهھ باشد ان هھھھر ددوو متقاضی وو مشاوورر برااییاايیجادد شدهه گشايیش ما ممکن ااست اا

ً آآممکن ااست يیکی اازز ططرفيین (معموالً متقاضی)  يیا)٬، ددشناختهھ می گردد چنيین  د. ووقتیآآنن رراا نشناسنا
شبيیهھ  وو اايین رراا نيیز بوددهه مدههبالً گشايیش هھھھایی غيیر ووااقعی بوجودد آآنن ااست کهھ قی می اافتد٬، بخاططر آآااتفاق

ی ااست٬، بايید بهھ آآنن توجهھ کردد وو حقيیق ی يیا مشاوورر متوجهھ می شوند کهھ آآننبهھ آآنن می بيینند. ووقتی متقاض
قی ااست.حقيی گشايیشمعموالً متوجهھ خوااهھھھد شد کهھ اايین کارر رراا بر ااساسس آآنن اادداامهھ دداادد.   

پيیشيین دديیديیم خداا می فرمايید: مرحلهھٴٔ ی ااست٬، بطورریی کهھ ددرر گشايیش ددرر مشاووررهه حيیات  
 

۵۵ااشعيیا   
: ززيیراا خدااووند می گويید کهھ اافکارر من اافکارر شما نيیست وو ططريیق هھھھایی شما ططريیق هھھھایی من نی.٨۸  
تر ااست هھھھمچنانن ططريیق هھھھایی من اازز ططريیق هھھھایی شما وو اافکارر : ززيیراا چنانکهھ آآسمانن اازز ززميین بلند٩۹

من اازز اافکارر شما بلندتر می باشد.  
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ً ما بايید تغيیيیر کنيیم تا  کنيیم (بگونهھ اایی کهھ ددرر عيیسی مسيیح دديیدهه اايیم).  مثل ااوو فکر کنيیم وو ررفتاررنتيیجتا
وو جالب توجهھ  .)٢۲(ااساسس توبهھ رراا تشکيیل می ددهھھھد کارر وو ررفتارر نيیز٬، بطورریی کهھ دديیديیماايین تغيیيیر ااف

٬، بالفاصلهھ بهھ کالمم ررجوعع سانن با خداا (ددرر آآيیاتت قبل)اان اافکارر وو ررفتارر تطبيیقکهھ پس اازز لزوومم  ٬،ااست
:می بيینيیمنيیز اايین تغيیيیر صوررتت بگيیردد رراا تا کرددهه وو آآنن رراا منشاء آآنچهھ الززمم می باشد   

 
۵۵ااشعيیا   
: وو چنانکهھ بارراانن وو برفف اازز آآسمانن می بارردد وو بهھ آآنجا بر نمی گردددد بلکهھ ززميین رراا سيیراابب ١۱٠۰

برززگر رراا تخم وو خوررندهه رراا نانن می بخشد٬،کرددهه٬، آآنن رراا بارروورر وو بروومند می ساززدد وو   
: هھھھمچنانن کالمم من کهھ اازز ددهھھھانم صاددرر گردددد خوااهھھھد بودد. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت بلکهھ ١۱١۱

آآنچهھ رراا کهھ خوااستم بجا خوااهھھھد آآوورردد وو براایی آآنچهھ آآنن رراا فرستاددمم کامراانن خوااهھھھد گردديید.  
 

نيیز هھھھميیشهھ موثر کالمش گويید  ٬، خداا میرراا بوجودد می آآووررددتغيیيیر اايین ددرر صحبت اازز کالمی کهھ 
“. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت بلکهھ آآنچهھ رراا کهھ خوااستم بجا خوااهھھھد آآوورردد ”ست. می گويید هھھھ

رراا بکارر می بردد٬، خداا خوااست خوددشش رراا بجایی  کهھ ووقتی کالمم خداامی ددااند اايین رراا مشاوورر مسيیحی 
رراا بکارر  یسانکالمم ررااکد وو بی جانن اان مشاووررهھھھميیشهھ مطابق با خوااست ما نيیست!). کهھ می آآوورردد (

:)٣۳(بکارر می بردد دهه وو قدررتمند خداا رراانبرددهه٬، بلکهھ کالمم ززن  
 

۴عبراانيیانن   
تر اازز هھھھر شمشيیر ددوو  ززيیراا کالمم خداا ززندهه وو مؤثر ااست وو بُرندهه: ١۱٢۲ ددمم٬، وو چنانن نافذ کهھ نفس وو  

تهھایی ددلل ااست.کند٬، وو سنجشگر اافکارر وو نيیّ   ررووحح٬، وو مفاصل وو مغِز ااستخواانن رراا نيیز جداا می  
 

٬، يیا ممکن ااست بطورریی کهھ قبالً گفتم بهھ تدرريیج ووجد وو شاددیی اافشا شوددشکل بهھ تغيیيیر ممکن ااست 
بهھ هھھھر شکلی کهھ باشد٬، ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی اازز ططريیق  صوررتت گيیردد. ااما هھھھر ووقت اايیجادد شودد وو

عظيیم ااست. آآنن نيیز وو نتيیجهھٴٔ کارربردد عملی کالمم خداا ددرر ززندگی متقاضی بوجودد می آآيید.   
بگونهھٴٔ مختلفی اايیجادد می شودد. ممکن ااست ااططالعاتت جديیدیی بدست آآمدهه باشد٬، برددااشت تغيیيیر اايین 

آآنن ددرر ززندگی کسب شدهه  ست آآمدهه باشد٬، تواانائی جديیدیی ددرر کارربرددتاززهه اایی اازز ااططالعاتت قديیم بد
ـ حی . تغيیيیر ووااقعی مسيیبودد پديیداارر گشتهھ باشدباشد٬، يیا شکست مواانعی کهھ ددرر ررااهه حقيیقت بوجودد آآمدهه 

وو “ اافکارر”ززندگی متقاضی بهھ  شامل نزدديیک شدنندد ـ هھھھميیشهھ نوعی کهھ خداا رراا خوشنودد می سازز
پايیهھ وو ااساسس مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا خداا کهھ ددرر کالمش آآمدهه می باشد. چنيین برددااشتی ااست کهھ “ ططريیق”

بوجودد می آآوورردد.  
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ددوومم فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی مقدمهھ  

 
لهھ می شوند٬، ممکن ااست ددرر حقيیقت بهھ حل مسئ گشايیش هھھھایی جزعی کهھ منجر) يیک ررشتهھ اازز ١۱(

ً نزدديیکتريین شباهھھھبهھتريین ررااهه دديیدنن تغيیيیر باشد تی ااست کهھ بهھ ررشد مسيیحی وو ٬، چونن تقريیبا
پاکساززیی دداارردد.  

تغيیيیر اافکارر تاکيید شدهه (با ااستفاددهه اازز کلمهھٴٔ  د دداارردد. ددرر عهھد جديید کالمم خداا٬، بهھتوبهھ ددوو بع) ٢۲(
metanoia ددرر عهھد قديیم نتيیجهھٴٔ وو يیا تجديید نظر دداارردد)٬،  يیيیر اافکاررکهھ ددرر ززبانن فاررسی معنی تغ

سی بهھ کهھ ددرر ززبانن فارر shuvاايین تغيیيیر اافکارر رراا ددرر تغيیيیر ررفتارر بيیانن کرددهه (با ااستفاددهه اازز کلمهھٴٔ 
می تواانن گفت کهھ گشايیش نشانهھٴٔ توبهھ  عباررتیشدهه ااست). بهھ  ططريیق هھھھا يیا جهھت ررفتارر ترجمهھ

ست.می باشد چونن شامل هھھھر ددوو قسمت اازز آآنن اا  
“ چگونهھ کمک کنيیم مرددمم تغيیيیر کنند”ابب من براایی بحث بيیشتریی ررااجع بهھ اايین موضوعع بهھ کت) ٣۳(

How to Help People Change ٔمی کند بيیانن رراا  ١۱۶: ٣۳ددوومم تيیموتاووسس ٬، کهھ ططريیق عملی آآيیهھٴ
اايین بوددهه کهھ کالمش اانسانن رراا تغيیيیر  خدااقصد ورر ئيید. ددرر اايین کتابب نشانن ددااددهه اامم چطررجوعع نما

توااند آآنن رراا بکارر بردد تا بهھ اايین حدفف برسد. مشاوورر مسيیحی چگونهھ میددهھھھد وو   
هھھھالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)”(اايین کتابب تا    
 


