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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست.  شامل بيیش

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  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
ااووللفصل   

ددگرددب هھٴٔ آآخرممکن ااست تبديیل بهھ جلسلسهھٴٔ ااوولل ج  
 
 

 ً هھٴٔ آآخر ـ جلسهھٴٔ ااوولل ممکن ااست جلس ااست فصل بهھ آآنن ااشاررهه می کند نامم اايینآآنچهھ منظوررمم ددقيیقا
اووررهه رراا ررااهه هھھھایی بسيیارریی هھھھست کهھ اامکانن قطع مش ٬،ددليیل آآنن ااست کهھ می خوااهھھھم هھھھشداارر بدهھھھمدد. بگردد

ً تعجبد. ددرر هھھھمانن اابتداا اايیجادد می کنن بهھ مرددمم تنهھا يیک بارر  ٬،نکنيید کهھ ددرر بعضی اازز مواارردد نتيیجتا
هھھھمهھٴٔ مواارردد صدقق می کنند٬، ددالئل خصوصص عالووهه بر ددالئلی کهھ ددرر  می کنند. مشاووررهه ررجوععجلسهھٴٔ 
يین ددالئل رراا عدااددیی اازز اانيیز هھھھست کهھ مشاووررهه بهھ جلسهھٴٔ ددوومم نمی ررسد. من می خوااهھھھم ت خاصی

خودد  یرراا براایی شما کم کرددهه باشم. حد عقل٬، دداانستن چنيین ووقايیع برررسی کنم تا اامکانن اايیجاددشانن
د گرفت.نوو ناکامی رراا خوااهھھھ جلویی غافلگيیر شدنن  

 
ااساساً ددالئل موجودد رراا می تواانن بهھ سهھ قسمت تقسيیم کردد:  

. مسئلهھ ددرر هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل حل گشتهھ.١۱  
. متقاضی بازز نمی گردددد.٢۲  
ً موقتلی مشاووررهه رراا اادداامهھ نمی ددهھھھيید (. شما بهھ ددليی٣۳ يیا دداائمی). ا  

من بهھ هھھھر يیک اازز اايین مسائل بطورر جدااگانهھ ررسيیدگی خوااهھھھم کردد.  
 

 وو شانن معدوودد ااست٬،تعدااددمواارردد هھٴٔ ااوولل حل می گرددند. اايین ااررددیی پيیش می آآيیند کهھ ددرر هھھھمانن جلسمو
براایی بحث رراا متقاضی ووقت مالقاتت مثالً ند. ساددهه رراا دداارر ايیحنيیازز بهھ ااططالعاتت يیا نصجنبهھٴٔ معموالً 

 . معموالً شايیستگیااهھھھد ددرر آآنن نامم نويیسی کند ددررخوااست می کندوخررااجع بهھ دداانشگاهھھھی کهھ می 
رراا نيیز بايید ددرر هھٴٔ ااوولل مطرحح کردد. ااما٬، خطرااتی اامکاناتت رراا ددرر اايین مواارردد می تواانن ددرر هھھھمانن جلس

باشد.  دهههه بر مبنی ااططالعاتت ناکافی بدست آآم٬، تصميیم گرفتهھ شدنظر ددااشت. ممکن ااست ددرر اايین کارر
ررااحتی فکر ررسيید٬، بهھ  د. ووقتی بهھ حل سريیع موررددیی مینجلسهھٴٔ ددوومم يیا سومم ممکن ااست سوددمند باش

افتهھ اايید کارر دديیگریی نماندهه اانجامم يینتا ززمانی کهھ ااططميینانن هھھھميیشهھ  . حل سريیع مسائلنکنيید کارر تمامم شدهه
عاتت بيیشتریی تشويیق شودد ااططال ٬،. متقاضی ممکن ااست قبل اازز تصميیمدنددهھھھيید٬، بايید مظنونن ووااقع شو

رر اازز دداانشگاهه وو صحبت با رراا بدست آآوورردد (کاتالوگگ دداانشگاهه٬، صحبت با فاررغغ االتحصيیالنن٬، دديیداا
). براایی ررسيیدگی بهھ چنيین تکاليیفی ممکن ااست نيیازز بهھ جلساتت بيیشتریی باشد. مديیراانن٬، وو غيیرهه  

امم ااگر شک دداارريید٬، هھھھيیچ گاهه جلساتت رراا خاتمهھ ندهھھھيید. ااما اازز ططرفف دديیگر ااگر کارریی نيیست کهھ اانج
دهھھھيید يیا نهھ٬، بهھ بددهھھھيید٬، جلساتت رراا خاتمهھ ددهھھھيید. ددرر موااقعی کهھ مطمعن نيیستيید جلساتت رراا خاتمهھ 

يیا ااططالعاتت  ٬،سؤااالتت تاززهه اایی براایی شما پيیش آآيیدپس اازز اايین جلسهھ ممکن ااست ”متقاضی بگوئيید٬، 
دد. می خوااهھھھم آآززاادد باشيید ووقت مالقاتت براایی جلسهھٴٔ ددوومم يیا سومم رراا ددااشتهھ تاززهه اایی نسيیب شما گردد

اتت دديیگر رراا مالقاامکاناتت وو نبايید  ااتفاقق می اافتند . بهھ ااوو ااططميینانن بدهھھھيید کهھ چنيین ووقايیع معموالً “باشيید
فکر می کنيید سؤااالتت تاززهه بوجودد خوااهھھھند آآمد وو متقاضی ممکن ااست ميیل بهھ  نادديیدهه بگيیردد. ااگر شما

کنيید.  دديیگر رراا اايیجاددخودد ووقت مالقاتت  شمامالقاتت دديیگر رراا ندااشتهھ باشد٬،   
ردد (تغيیيیر مکانن٬، بگيی ی رراادداارردد تا تصميیمکهھ شخصی نيیازز بهھ کمک هھھھست براایی آآننيیز دد دديیگریی مواارر

ناتی رراا براايیش ددرر می خوااهھھھد مشاوورر اامکايیيیر شغل٬، وو غيیرهه) وو بهھ اايین خاططر ااززددووااجج با شخصی٬، تغ
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ااست اامکانن  هھھھمانطورر کهھ قبالً گفتهھ شد٬، ممکن ااست تنهھا يیک جلسهھ کافی باشد (وو ممکننظر بگيیردد. 
ً دديیگر نباشد چونن تصميیم با جلسهھٴٔ  حاصل کرددهه باشيید.رراا ااططميینانن  يید هھھھمانن جا گرفتهھ شودد)٬، ااما حتما  

صحبت الززمم رراا  ندت با کتابب مقدسس دداارری کهھ مطابقررااجع بهھ اامکاناتت مختلف مشاووررمعموالً ووقتی 
پس اازز ترکک جلسهھ ددرر  (وو اازز لحاظظ مشاوورر مسيیحی اايین مهھمتريین نکتهھ می باشد)٬، سؤااالتیکرددهه 

يیح انن رراا براايیش توضد. اايین اامکنآآيیمی پيیش خصوصص نحوههٴٔ اانجامم آآيیاتت مربوططهھ٬، براایی متقاضی 
رراا رروویی کاغذ يیاددددااشت کند وو بهھ جلسهھٴٔ بعدیی بی آآوورردد. سؤااالتتددهھھھيید٬، وو اازز ااوو بخوااهھھھيید آآنن   

هھ جلسکمکی کهھ الززمم دداارردد رراا ددرر يیک  ووقتی متقاضیضوعی کهھ می خوااهھھھم بگويیم اايین ااست ـ کل مو
نباشد. هھھھر ددوو شما بايید آآززاادد بوددهه  کارر ددررستیددرريیافت می دداارردد٬، پايیانن ددااددنن بهھ مشاووررهه ممکن ااست 

اايینجا ااست کهھ چونن ممکن ااست سر شما مشغولل بوددهه٬،  باشيید جلسهھٴٔ ددوومم رراا ترتيیب ددهھھھيید. خطر
 شش آآسوددهه د. ااوو نيیز ممکن ااست خوشحالل وو خاططرنيید کهھ جلساتت دديیگریی الززمم نمی باشوشخوشحالل ب

نن ااست کهھ مشاووررهه رراا خاتمهھ دداادد. ااما نبايید ددرر آآالززمم نيیست برگردددد. ددرر چنيین شراايیط تمايیل  اشد کهھب
خودد رراا دداارردد.  کاملوو برددااشت قاضی ااستحقاقق توجهھ د ددستخوشش اايین ااميیالل بشويید. هھھھر متبگذاارريی  

کلی مشاووررهه اادداامهھ يیابند٬، حتی ووقتی مشاازز ططرفف دديیگر٬، اافرااددیی هھھھستند کهھ ددلشانن می خوااهھھھد جلساتت 
باررهه برگردددد (ممکن ااست . ااما متقاضی ممکن ااست بخوااهھھھد ددووبهھ آآنن ررسيیدگی نشدهه باششنيیست کهھ 
تصميیم ممکن ااست  يیا). )١۱(لذتت می بردد اازز صحبت با شخص ددلسوزز هھائی می کند ووااحساسس تن

ددرر چنيین شراايیط بايید بهھ متقاضی آآموززشش دداادد (ررااجع بهھ هھھھمهھ چيیز).  گرفتن براايیش مشکل باشد
گردددد تصميیم رراا هھٴٔ ااوولل ممکن ااست متقاضی تشويیق ددرر هھھھمانن جلسشد. ددرر حقيیقت اططع باچگونهھ ق

ددااررند٬، نهھ  بيیشترییشاووررهه منن رراا بگيیردد. ااما اافرااددیی هھھھستند کهھ نيیازز بهھ يیندهه ددنبالل آآگرفتهھ وو ددرر هھھھفتهھٴٔ آآ
یی ددرر مورردد مسئلهھٴٔ تصميیم گرفتن. اايین کارر رراا بهھتر ااست ددرر جلسهھ اادهه٬، بلکهھ ددرر مورردد آآنچهھ ررجوعع ش

هھ اانجامم ندهھھھيید.د. هھھھر ددوو رراا ددرر يیک جلسآآنن ااست اانجامم ددهھھھيیبهھ خودد  مربوططکهھ   
مسئلهھٴٔ متقاضی حل شدهه٬، يیا  ٬، چوننااست حقيیقتاً آآخريین جلسهھ باشد هھ ااوولل ممکنبطورریی کهھ گفتم٬، جلس

يیم٬، وو حالل د. ما بهھ ددليیل مورردد ااوولل پرددااختنن نمی بيینيیبرگردددد٬، يیا شما لزوومی بهھ اادداامهھٴٔ آآنمی خوااهھھھد ااوو 
پرددااززيیم.بهھ ددليیل ددوومم می   

. بسيیارریی ترتيیب ددااددهه شدهه ااستهھٴٔ ددوومم متقاضی ممکن ااست بهھ جلسهھٴٔ بعدیی نيیايید٬، با ووجودد آآنکهھ جلس
يیند کهھ بهھ جلسهھ نخوااهھھھند آآمد. الززمم ااست بهھ منشی خودد مالقاتت تلفن می ززنند وو می گو ددرر هھھھمانن ررووزز

  ططريیق ررسيیدگی بهھ اايین گونهھ مواارردد رراا بدهھھھيید. يیک نمونهھ چنيین ااست:
“.شيیش اانصارریی٬، من فاططمهھ منشی اايیشانن هھھھستم٬، بفرمائيیداالو٬، ددفتر ک”  
هھٴٔ مشاووررهه بيیآيیم.ووزز بهھ جلسمم فاططمهھ خانم٬، من شيیداا هھھھستم. متاسفانهھ نمی تواانم اامراالو٬، سال”  
“ممکن ااست بفرمائيید چراا نمی تواانيید؟”  
“.رراا ندااررممبهھ آآنن ررااستش حالل آآمدنن ”  
آآئيید چونن اامکانن  هھ بهھ جلسهھ بیاايین ددرر حقيیقت بهھتريین ززمانی ااست ک کشيیش اانصارریی می گويیند”

“.خاصی رراا اايیجادد می کند  
متقاضيیانن رراا بدهھھھد. بايید تاکيید “ نهھ”ااما بهھ منشی بايید آآموززشش دداادد چگونهھ جواابب االبتهھ مواارردد مختلفند٬، 

هھ نداارردد. شايید الززمم ی ددليیل خوبب دديیگریی براایی تعطيیل جلسمتقاض ش شکستهھ٬،پايی آآنکهھکنيید٬، مگر 
نمی تواانن کارریی کهھ وو يیا کهھ ووقت با ااررززشش خودد رراا ددرر ااختيیارر متقاضی قراارر ددااددهه اايید٬، باشد حقيیقت آآن

لل يیا ددووررههٴٔ ااووساتت مشاووررهه . ااگر جلعنواانن کنيید ٬،رراا خداا ددرر جلساتت مشاووررهه می کند رراا نادديیدهه گرفت
مت کهھ شدهه جلساتت رراا اادداامهھ دداادد. رراا می گذررااند٬، الززمم ااست بهھ هھھھر قيیااووااسط   
 تطبيیق نمايیندخداا ابق با کالمم رراا مجبورر می کنيید ززندگيیشانن رراا مط آآنهھا بخاططر آآنکهھمتقاضيیانن بعضی 

. حتی ا مشکل نيیز هھھھستشوند کهھ تغيیيیر الززمم ااست٬، ااممی  متوجهھ  شايیدبهھ جلساتت بازز نمی گرددند. 
رراا باشد متقاضی کارر هھھھائی شد. ممکن ااست ااحتيیاجج ممکن ااست مسئلهھ اايیجادد کرددهه باتصورر تغيیيیر 
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يیا ددووست نداارردد بکند. ددرر چنيین صوررتی بايید متقاضی رراا تشويیق کردد٬، ااما  ٬،بکند کهھ تا بحالل نکرددهه
اا هھھھمرااهه خوااهھھھد هھھھشداارر نيیز دداادد کهھ بهھ تعويیق ااندااختن خوااست خداا مسائل وو ددررددسر هھھھایی بيیشتریی رر

آآيیا ااططميینانن ”. اازز اايیشانن بپرسيید٬، شوند کهھ سرپيیچی عمدیی بسيیارر خطرناکک ااستددااشت. بايید متوجهھ 
“داا بگوئيید نهھ؟دداارريید کهھ ميیخوااهھھھيید بهھ خ  

 صحيیحبهھ تعويیق ااندااختن آآنچهھ کارر نمی دداانند کهھ . هھھھستند کهھ برددااشتشانن ااشتباهه ااستنيیز متقاضيیانی 
وضيیح تووقت الززمم براایی صرفف  ززمانی برسد کهھ پس ااززممکن ااست  .)٢۲(ااستبی ااططاعتی  می باشد٬،

سؤاالل وو ددرر نتيیجهھٴٔ آآنن  بکنيید٬، وو بازز هھھھمرراا وو چگونهھ ددقيیقاً بهھ متقاضی مربوطط می شودد  ٬،آآنچهھ کالمم گفتهھ
چاررهه اایی نيیست ددرر هھھھر يیک اازز اايین مواارردد دد. آآوورر شک وو تردديید نسبت بهھ تفسيیر وو ااصولل آآنن بدست

صرفف توضيیح مطالب بکنيید. بيیشتریی جز آآنکهھ ووقت   
اازز شکست شايید اانجامم خوااست خداا باعث سرپيیچی شودد. اامکانن دداارردد ترسس اازز  عالووهه بر اايین مسائل٬،

عامل عمدههٴٔ شکست ددرر ررااهه خداا ااست. بهھ خودد  ٬،ترسسبايید بداانند کهھ د. خوررددنن ددرر ررااهه خداا می ترسن
رر کرددهه (دد آآغاززچونن خداا اانچهھ رراا  ٬،زوومی براایی ترسس نيیستتقضيیانن اايین ااططميینانن رراا بدهھھھيید کهھ لم

ااما ررووحح االقدسس معموالً ددرر حالی کهھ متقاضی بهھ پايیانن خوااهھھھد ررسانيید.  ٬،ززندگی ااوو بهھ ميیانن آآووررددهه)
نهھ قبل اازز کاررشش رراا اانجامم می ددهھھھد٬،  )٢۲۵: ١۱بهھ ااوو می باشد (يیعقوبب آآنچهھ مربوطط “ جامماان” مشغولل

ر نمی کنم بتواانم من فک” نتيیجتا٬ً، بهھانهھ هھھھائی چونن بايید قدمم الززمم رراا برددااشت تا خداا برکت ددهھھھد. آآنن. 
ئيید:٬، حقيیقت نمی تواانند ددااشتهھ باشند. بهھ آآنن هھھھا بگو“آآنن رراا اانجامم ددهھھھم  

 
ززمم رراا نيیز فرااهھھھم می ساززدد. ممکن ااست آآنچهھ خداا می خوااهھھھد اانجامم شودد٬، قدررتت ال” 

 بر نقشاانسانن يید٬، وو می دداانم ووقتی ااميید ااشکست خوررددهه  یی بسيیاررییقبالً ددرر ررااهه هھھھا
رراا پيیش کالمم خداا . ااما حالل ووضع تغيیيیر يیافتهھ وو آآبب می شودد بسيیارر ددرردد ناکک ااست

يید ن باشنيید مطمئی تواانچهھ ددرر کالمش گفتهھ ررفتارر کنيید٬، مگرفتهھ اايید. ااگر مطابق بهھ آآ
“.کهھ خداا نخوااهھھھد گذااشت شکست بخورريید  

 
بهھ هھھھنگامم تشريیح ووعدهه هھھھایی خداا  گردددد.بممکن ااست ووقت بيیشتریی رراا الززمم باشد تا متقاضی ررااضی 

الززمم ااست متقاضی بفهھمد کهھ اايین شما نيیستيید کهھ ووعدهه رراا می ددهھھھيید بلکهھ ووعدهه اازز خداا ااست. هھھھميیشهھ 
کنيید (با تشريیح آآيیاتت)٬، نهھ بهھ جانب خوددتانن.اايیمانن وو ااططميینانن متقاضی رراا بهھ جانب کالمم خداا هھھھداايیت   

٬، نمی وو ااما کسانی هھھھستند کهھ اازز تکليیفی کهھ دداادديید خوششانن نمی آآيید٬، وو يیا چونن آآنن رراا اانجامم ندااددهه ااند
اازز منشی ما خجالت خوااهھھھند کشيید. با ش ررووبروو شدنن باهھ بازز گرددند. فکر می کنند خوااهھھھند بهھ جلس

 .بهھتر توضيیح ددهھھھيیدد تا شما بتواانيید تکليیف ددااددهه شدهه رراا نددهھ برگربخوااهھھھيید بگويید کهھ الززمم ااست بهھ جلس
شا می منشی نيیز بايید بگويید کهھ اانجامم ندااددنن تکاليیف معموالً مسائل دديیگریی رراا کهھ ااساسی هھھھستند ااف

براایی اادداامهھ بهھ  یی مشاوورر (وو متقاضی) ددليیل خوبی هھھھستند. ددرر نتيیجهھ٬، اانجامم ندااددنن تکاليیف براادنکن
می کنيید٬، ممکن ااست معلومم شودد کهھ  امم ندااددنن کارر رراا تفحصقتی ددليیل اانججلساتت مشاووررهه. وو

ااموررااتت دديیگر  ئی هھھھا رراا ددررست نفهھميیدهه٬، تنبل ااست وو يیا اازز ططريیقا٬، يیا ررااهھھھنمبی نظم ااستمتقاضی 
حقايیق با ااررززشی  دداارردد.ددرر ااختيیارر اازز ررااهه خاررجج می شودد٬، يیا آآنکهھ فکر می کند ررااهه بهھتریی اازز خداا رراا 

بسيیاررند. آآنهھا رراا بخوبی تفحس کنيید. ددرر آآنهھا٬، معموالً ااساسس نن تکاليیف اافشا می کنند ددکهھ اانجامم نداا
ً (يیا مسائلی کهھ اابتداا عنواانن گردديید) رراا پيیداا خوااهھھھيید کردد.  مسائل آآنن کنيید  بهھ هھھھر قيیمتی شدهه٬، سعی نتيیجتا

د.اانيیبهھ جلساتت باززگردديیا هھھھشداارر تشويیق با ٬، رراا تکليیفش رراا اانجامم ندااددهه متقاضی کهھ  
بهھ عنواانن مثالل٬، کسانی هھھھستند  می کنند. سماجت اازز اانجامم خوااست خداا سر پيیچیيیانن با قاضبعضی مت

ااشخاصص دديیگریی ٬، با ووجودد آآنکهھ می دداانند اازز نظر خداا گناهه ااست. کهھ ددست اازز ززناکارریی بر نمی ددااررند
شراايیط الززمم ااست بهھ  نند. ددرر چنيیگناهھھھی کهھ کرددند اامتناعع می ووررزز ست بخشش نسبت بهھخواااازز ددرر
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دداامهھ يیابد٬، بهھ اانضباطط اا جاززهه ددااددهه شودد تاااسرکشی ااست٬، وو ااگر بهھ آآنن  کهھ اايین ررووحح ماندفهھاايیشانن 
ً ددرر رراابطهھ با اامکانن ااخرااجج شدننموضوعع٬، خص نشرحح کامل اايی. خوااهھھھد شد کليیسا منجر اازز  وصا

.ی ااستمهھماامر کليیسا٬،   
 

۵ااوولل قرنتيیانن   
عيیسی نجاتت  خدااووندددرر ررووزز  ررووحح اايین مردد رراا بهھ شيیطانن بسپارريید تا با نابوددیِی نفس گناهھھھکارر٬،: ۵

يیابد.  
 

 ددچارر٬، ممکن ااست اايین باشد کهھ متقاضی “اايین مردد رراا بهھ شيیطانن بسپارريید”بسيیارریی نمی دداانند کهھ 
. )٣۳(دندمهھٴٔ جسمانی) می گرددص“(ررنابوددیی نفس گناهھھھکا”مسائل وو مشکالتت بشودد کهھ تبديیل بهھ   

لل گردددد٬، وو شما بايید کمايین موررددیی ااست کهھ ممکن ااست ددرر جلسهھٴٔ ااوولل اايیجادد االبتهھ اايین ناااميید کنندهه تر
ی (وو هھھھمرااهه ااوو) ددعا کنيید. بيیش اازز يیک بارر سعی يید. براایی متقاضسعی خودد رراا بکنيید تا آآنن پيیش نيیآ

د شد٬، ااما هھھھميیشهھ نهھ. اازز آآنن ااططميینانن ددااشتهھ يیتغيیيیر ددهھھھد. بعضی موااقع موفق خوااهھھھنيید نظرشش رراا ک
کنيید.بر خوااهھھھند شد٬، فرقی نمی کند چکارر هھٴٔ آآخمشاووررههٴٔ ااووليیهھ تبديیل بهھ جلسلساتت باشيید. بعضی ج  

شايید تعجب کنيید کهھ الززمم ددهھھھيید.  حالل می پرددااززيیم بهھ مورردد سومم ـ شما هھھھستيید کهھ جلساتت رراا خاتمهھ می
آآنن  وو نمونهھند اررددالئل بس يیمی می گردددد؟چهھ باعث چنيین تصمشودد خودد چنيین کارریی رراا بکنيید. می 
ااهھھھم کردد.باززگو خو رراا هھھھا  

قطع جلساتت رراا ممکن ااست بناچاررااگر اانضباطط کليیسا٬، کهھ ررااجع بهھ آآنن صحبت کرددمم٬، الززمم باشد٬، 
کليیسا رراا آآغازز کنيید.  جريیانن کارر اانضباططد. شايید شما کنيید تا کليیسا کاررشش رراا شرووعع کن  
ی پس اازز آآنکهھ سعی کرددهه اايید کهھ نمی توااند بر آآووررددهه کنيید٬، حت کند ااگر متقاضی اازز شما ددررخوااستی

دهھھھد٬، آآنوقت مجبورر خوااهھھھيید شد مشاووررهه رراا خاتمهھ ددهھھھيید. ممکن ااست اازز شما برراا تغيیيیر ددررخوااستش 
یی ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی کهھ دداارردد رراا بهھ ززنش نگوئيید. ررااززدداارربخوااهھھھد موضوعع رراابطهھٴٔ نامشرووعی 

ووااضح ااعالمم کند کهھ مطلق نيیست. تواافق نامهھ اایی کهھ متقاضی ددرر آآغازز اامضاء می کند بايید بطورر 
می دداانيیم مطلق کهھ  ییطورروو بخوااهھھھد ددااشت٬، رراا ررااززدداارریی مشاووررههٴٔ مسيیحی مطابقت با کالمم خداا 

تفسيیریی کهھ آآنکهھ  مبنی بردد شو ااضافهھماددههٴٔ دديیگریی الززمم ااست نامهھ تواافق هھھھمچنيین ددرر اايین نيیست. 
  .جلساتت مشاووررههٴٔ مسيیحی خوااهھھھد بودد هھھھداايیت کنندههٴٔ  کالمم خداا می کند مشاوورر اازز

ددليیل دديیگریی کهھ باعث می شودد جلساتت رراا خاتمهھ ددهھھھيید٬، عکس االعملی ااست کهھ اازز متقاضی اانتظارر 
جلساتت . ددرر نتيیجهھ بهھ مشاووررهه اادداامهھ ددهھھھيید٬، وولی ااوو اامتناعع می ووررززدد نمی تواانيیدوو بدوونن آآنن  ٬،دداارريید

اضی يید. بعنواانن مثالل٬، شايید شما نيیازز دداارريید متقع گردددد تا اايین عکس االعمل بدست بيیآمشاووررهه بايید قط
نجامم ددهھھھد. ودد رراا ااعالمم کند. ااوو ممکن ااست نخوااهھھھد ااخ بهھ نامهھ اایی کهھ صحبت اازز آآنن کرددمم نظر مواافق

چگونهھ بعنواانن پدرر٬، آآنکهھ صوررتی اازز ” :يین تکليیف خانگی رراا ددااددهه اايیدمورردد دديیگر اايین ااست کهھ چن
نمی  آآننمتقاضی ررااضی بهھ اانجامم  لی٬، وو“فرمانی کرددهه اايید رراا فرااهھھھم ساززيیدشوهھھھر٬، وو مردد٬، اازز خداا نا

باشد. تا ززمانی کهھ متقاضی آآنن رراا اانجامم ندااددهه٬، ممکن ااست جلساتت مشاووررهه بهھ تعويیق بی اافتند. نوعع 
ووررهه می شودد اايین ااست کهھ متقاضی نمی خوااهھھھد تغيیيیریی کهھ کالمم اسومی کهھ باعث خاتمهھ ددااددنن بهھ مش

بطورر ووااضح . ممکن ااست خودد بلکهھ تنهھا می خوااهھھھد کاررشش ررااهه بی اافتدخداا اامر کرددهه رراا قبولل کند٬، 
يید مسيیحی نيیست بهھ مشاووررههٴٔ اتمهھ نيیز٬، ممکن ااست شخصی کهھ می گواايین حرفف رراا ززددهه باشد. ددرر خ

تا ززمانی کهھ مسيیح رراا بعنواانن ناجی وو  مسيیحی ررجوعع کند. شما چاررهه اایی نداارريید کهھ بهھ ااوو بگوئيید
می خوااهھھھد چونن تغيیيیرااتی رراا کهھ خداا . )۴(خداایی خودد قبولل نکرددهه٬، نمی تواانيید مشاووررهه رراا آآغازز کنيید

.)۵(ااهھھھيید ددااددود بودد٬، وو شما نيیز کارریی کهھ خالفف آآنن ااست رراا اانجامم نخناانجامم ررساند غيیر ممکن خوااهھھھ  
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هھٴٔ ااوولل خاتمهھ يیابند وو يیا براایی مدتی ساتت مشاووررهه ممکن ااست ددرر هھھھمانن جلسددرر نتيیجهھ می بيینيیم کهھ جل
ً ددرر موااررددیی کهھ مشخص ااست٬، خبهھ تعويیق بی اافتند. اايین موضوعع ددررددناکی ااست تعداادد  صوصا

جلساتت بيیشتریی الززمم ااست٬، وولی جز ااميیدوواارر بوددنن بهھ آآنن کارر دديیگریی نمی تواانن کردد. شما بايید سعی 
ددهھھھيید٬، وولی بداانيید کهھ هھھھميیشهھ با موفقيیت هھھھمرااهه نخوااهھھھد بودد.خودد رراا ددرر اانجامم کارر صحيیح اادداامهھ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل ااوولل  
 

خوااهھھھند جلساتت اادداامهھ يیابند محتاطط باشند.مشاوورراانن مردد بايید نسبت بهھ ززنانی کهھ می ) ١۱(  
هھھھميیشهھ ميیانن آآنچهھ خداا می خوااهھھھد وو ططريیق اانجامم آآنن رراا کهھ شما می خوااهھھھيید٬، فرقق بگذاارريید. شما ) ٢۲(

ااست خداا رراا اامر کنيید٬، وولی ططريیق اانجامم آآنن رراا تنهھا پيیشنهھادد کنيید.می تواانيید خو  
عع نمائيید. ررجو“ کتابب ددستی اانضباطط کليیسا”) بهھ کتابچهھٴٔ من ٣۳(  

هھالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)(اايین کتابچهھ تا ب  
ااما می تواانيید بهھ ااوو نشانن ددهھھھيید چگونهھ می توااند نجاتت رراا بدست آآوورردد.) ۴(  
)۵ (  

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


