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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  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
مددهھھھفصل   
سرسپرددگی بنایی  

 
االبتهھ ااحتمالل ززيیاددیی دداارردد  باشد.متقاضی بهھ خداا حدفف شما ددرر آآغازز بايید بدست آآووررددنن سرسپرددگی 

ددرر جلساتت ااووليیهھ بدست نخوااهھھھيید آآوورردد٬، وو آآنن ااشکالل نداارردد. متقاضی نبايید تنهھا بر ااساسس اايین رراا کهھ 
ق کالمش براایی ااوو صحبت هھھھایی شما وو اايیمانی کهھ بهھ آآنن دداارريید متکی باشد. بايید خودد آآنچهھ خداا اازز ططريی

بهھ چيیزیی کمتر اازز آآنن ااکتفا کرددنن متقاضی رراا سرسپرددهه بهھ مشاوورر آآشکارر کرددهه رراا بهھ حسابب آآوورردد. 
. نتيیجتاً ٬، وو اايین عکس آآنچهھ منظورر اازز مشاووررههٴٔ مسيیحی ااست رراا بارر خوااهھھھد آآووررددمی کند٬، نهھ بهھ خداا

جلساتت سرسپرددگی کامل٬، کوتاهه آآمد (ااما بهھ شرطط آآنکهھ ددرر تاکيید براازز ددرر جلساتت ااووليیهھٴٔ مشاووررههٴٔ بايید 
يیژههٴٔ کالمم براایی متقاضی ). اازز ططريیق تکاليیف ااست کهھ معنی ووااووليیهھ تکاليیف خانگی رراا اانجامم بدهھھھد

ددرر  آآوورردد. سرسپرددگی بهھ خداا تنهھا لفظی نيیست٬، بلکهھفاشش خوااهھھھد شد وو سرسپرددگی رراا بهھ بارر خوااهھھھد 
.ميیوهه می آآووررددااست کهھ عمل   

مم تا حقايیق کال ااستسرسپرددگی ااحتيیاجج بهھ ر مهھمی اازز مشاووررههٴٔ مسيیحی ااست. عنصسرسپرددگی 
منظورر هھھھایی خداا  کهھ خداا ااست هھ هھھھاییخوااستهھھھميین ددرر ااجراایی د. وو آآشکارر شدهه وو بهھ ااجراا گذااشتهھ شون

. بدوونن سرسپرددگی٬، مشاووررهه شکست خوااهھھھد خورردد. متقاضی رراا بايید دنبارر آآووررددهه می شوددرر متقاضی 
اا دداارردد اايین ر خدبهھ شما بگويید (وو بهھ ااوو تذکر بدهھھھيید کهھ ددرر برااببا ززبانن خودد بهھ جائی برسانيید کهھ 

حرفف رراا می ززند)٬، براايیش آآشکارر شدهه کهھ خداا می خوااهھھھد اازز ططريیق هھھھميین مسائل خوااست خوددشش رراا 
ست رراا ااجراا خوااهھھھد نمودد.ااووآآنچهھ خوااست وو با فيیض ااوو ٬، ددرر ززندگی ااوو بهھ ااررمغانن آآوورردد  

ی با آآنچهھ می گوئيید وو می کنيید می متقاض محدووددددوورریی کنيید٬، مواافقت اازز آآنن نهھايیتاً آآنچهھ می خوااهھھھيید 
اادداامهھ رراا بهھ آآنن شکل . يیا متقاضی با َسر (ددلل وو جانن) وواارردد مشاووررههٴٔ مسيیحی می شودد٬، يیا نبايید آآنن باشد

رراا بايید بنا سپرسپرددگی بهھ خداا  ٬، يیعنیدداادد. بجایی آآنکهھ بهھ مسئلهھٴٔ معرفی شدهه بپرددااززيید٬، مسئلهھٴٔ بنيیاددیی
.ساززيید  

بهھ حرفف متقاضی بهھ ووعدهه هھھھایی خداا ااست. ااگر نيیاززمند ااعتمادد قدررتمند سرسپرددگی نشانهھٴٔ ااعتمادد 
خودد رراا بداارريید٬، کفايیت نخوااهھھھد ددااشت. بايید براایی متقاضی آآشکارر گردددد کهھ کالمم خداا مالکک هھھھایی 

. وو يیا هھھھر کس دديیگریی می گوئيیدآآنچهھ شما تشخيیص مسئلهھ وو ررااهه حل آآنن ااست٬، نهھ   
:پنج خصوصيیاتت دداارردد سرسپرددگی کامل معموالً   

 
بهھ ااوو کمک مشاوورر مسيیحی يیعنی ااططميینانن بهھ آآنکهھ  .آآنچهھ ددرر پيیش ااست شناخت. ١۱

خوااهھھھد کردد خوااست خداا رراا اازز ططريیق کالمش بشناسد٬، وو آآنن رراا بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا 
بگذاارردد.  

آآنچهھ خداا اازز ااوو خوااستهھ خوشش  . حالل آآنکهھ ممکن ااست ااززااجراایی آآنن نيیازز بهھ. ٢۲
آآنن رراا اانجامم (اازز قصد) يید (ممکن ااست براايیش خوشايیند نباشد)٬، بايید بخوااهھھھد نيیا

ددهھھھد تا خداا رراا خوشنودد بساززدد.  
ممکن ااست شخصی بخوااهھھھد . وو فن ااجراایی آآنن منابع الززمم نيیازز بدست آآووررددنن. ٣۳
اابزاارر کارر (منابع وو رااتی کهھ می ددااند الززمم ااست رراا بدست آآوورردد٬، ااما ااگر يیغيیت

رراا اايیجادد تغيیيیر خوااست ااوو بهھ تنهھائی دااشتهھ باشد٬، رراا نططريیق ااستفاددهه اازز آآنن) 
دد.نخوااهھھھد کر  
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ثبت ررووزز هھھھمرااهه  ٬،. تا ززمانی کهھ برنامهھٴٔ ااجراائی آآننبرنامهھ رريیزیی وو ززمانن بندیی. ۴
نوزز مرحلهھٴٔ بحث وو گشايیش رراا می گذررااند.آآغازز کارر ددرر ددست نباشد٬، هھھھ  

٬، می کند. متقاضی ررااهه رراا اازز ططريیق بحث وو گفتگو با مشاوورر شناسائی آآنن اانجامم. ۵
کهھ ددرر نامم خداا  ررااهھھھیهھھھيیچ تا بحالل می پيیمايید. تنهھا متقاضی ااست کهھ ررااهه رراا ااما 

.ااست شدهه بی برکت نماندهه پيیموددهه  
 

بايید موضوعع رراا براایی متقاضی شودد٬،  سرسپرددگی بناتا  ندهھھھر يیک اازز اايین خصوصيیاتت ووااجبچونن 
چهھارر عنصر هھھھر يیک اازز  ٬، بر پيیشرفت“آآنن اانجامم”ررووشن کنيید. عالووهه بر اايین٬، بايید ددرر هھھھر قسمت اازز 

رراا براایی ررووحح االقدسس  ززميینهھ. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ سرسپرددگی بهھ خداا ااست کهھ دديیگر نيیز نظاررتت کنيید
حاظظر  ٬،فرااهھھھم می ساززدد. ااگر بعنواانن مثالل٬، متقاضی بخاططر آآنکهھ می خوااهھھھد خداا رراا خوشنودد کند

مکانن اا اانجامم ددهھھھد٬، ااکالً چطورر آآنن رر چهھ بگويید وو ااست اازز دديیگریی ططلب بخشش کند٬، ااما نمی ددااند
بعهھدهه بگيیريید تا خودد ااهھھھد شد نقش شخص دديیگر رراا وآآنوقت الززمم خ. نمايیددداارردد کارر رراا خراابتر اازز قبل 

(بهھ  تت بخوااهھھھداازز کارریی کهھ کرددهه معذرروااند اانجامم ددهھھھد يیا نهھ. ااگر ببيینيید آآنچهھ الززمم ااست رراا می ت
وضوعع ررسيیدگی هھھھد شد بهھ اايین م٬، بجایی آآنکهھ بهھ گناهه خودد ااعتراافف کند٬، آآنوقت الززمم خواا)ااحتمالل قویی
٬، بجایی آآنکهھ بهھ گناهه خودد ااعتراافف کند٬، (بهھ ااحتمالل قویی) رردداشمبشخص دديیگر رراا مقصر کنيید. يیا ااگر 

آآنوقت الززمم خوااهھھھد شد بهھ آآنن نيیز٬، ررسيیدگی کنيید. وو بهھ اايین شکل اادداامهھ خوااهھھھد يیافت.  
 ٬، ددرر بر میرراا٬، ططبق کالمم داافف خداا٬، چيیزیی ااست کهھ تمامم ااهھھھآآنن سرسپرددگی کهھ کامل وو ووااجب ااست

فاشش کرددهه رراا دداارردد٬، وو براایی ااوو گيیردد. يیعنی متقاضی با ددلل وو جانن٬، ااشتيیاقق اانجامم آآنچهھ خداا ددرر کالمش 
يیا بدست خوااهھھھد وو منابع الززمم رراا بکارر خوااهھھھد بردد (ررااهه ااجراایی آآنن رراا فراا خوااهھھھد گرفت 

مانن بندیی شدهه بر رروویی دد کهھ متقاضی برنامهھٴٔ ااجراائی خودد رراا ززرراا ددااررمعنی آآنن هھھھمچنيین ).)١۱(آآوورردد
وو ددنبالل می کند. غذیی نوشتهھکا  

بهھ  ايید کردد؟ خوبب٬، بدوورر اازز خاتمهھ ددااددنندهھھھد چهھ کارر بتقاضی سرسپرددگی کامل رراا نشانن نمحالل ااگر 
 نبايید با سرسپرددگی خصوصصدد. ااما قبل اازز هھھھر چيیز ددرر جلساتت٬، چند کارر دديیگر رراا می تواانن کر

یی رراا آآنن ااصراارر بوررززيید. بگوئيید کارربر آآنکهھ  جزاررهه اایی نداارريید مشاجرهه کنيید. چمتقاضی بحث وو 
سر سپرددگی بدوونن  ووخداا ااست  ااززااصلی کارر  سرسپرددگی آآغازز کنيید. چوننبنایی نمی تواانيید بدوونن 

 سر سپرددگی قبل اازز آآنکهھ خصوصيیاتت ٬،اازز ططرفی. قدررتی اازز ررووحح االقدسس صاددرر نمی گرددددمتقاضی 
شتهھ باشيید کهھ سر بر آآنن دداافرضض  واانيیدنمی ت )(پنج مورردد باال درراا بهھ متقاضی توضيیح ددااددهه باشيی

متقاضی  ٬،ااگر با اايین ووجوددااما . شاهھھھد موجودديیت آآنن نيیز باشيید الززمم ااست .سپرددگی بوجودد آآمدهه ااست
رراا نداارردد٬، ممکن ااست جلساتت رراا بهھ تعويیق بی ااندااززيید (يیک يیا ددوو قدمم برددااشت هھھھنوزز آآماددههٴٔ ااعالمم وو 
بايید توجهھ بعنواانن مشاوورر مسيیحی بتوااند تصميیم الززمم رراا بگيیردد.  فکرشش رراا کرددههجلسهھ) تا متقاضی 

بخوااهھھھد بهھ جلساتت اادداامهھ ددهھھھد٬،  ٬،ددااشتهھ باشيید کهھ ممکن ااست متقاضی بخاططر ررهھھھائی اازز مسئلهھٴٔ موجودد
.ررااهه حل سرسریی)نادديیدهه گرفتهھ شودد (سرسپرددگی بهھ اايین شکل وو   

 
٧۷يیوحنا   
خوااهھھھد يیافت کهھ آآيیا اايین تعاليیم اازز  رردد٬، ددررعمل آآوو  ااگر کسی برااستی بخوااهھھھد ااررااددۀۀ ااوو رراا بهھ: ١۱٧۷

گويیم.  خدااست يیا من اازز خودد می  
 

٬، می تواانيید اانتظارر ددااشتهھ باشيید خداا نيیازز متقاضی براایی عليیماتت شما مطابق با کالمم خداا باشدااگر تااما 
د. بهھ عباررتت دديیگر٬، ااگر تعليیم شما کامل ااست٬، ددليیلی نداارردد ااعالمم ددهھھھبدست آآووررددنن حقيیقت رراا برکت 

محبت خداا گناهھھھانن بسيیارریی رراا می پوشاند.  سرسپرددگی متقاضی نيیز کامل نباشد.  
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هھھھست کهھ پايیهھٴٔ ددرر ررااهه خداا ااما عنصر دديیگریی  ااساسس مشاوورر مسيیحی رراا تشکيیل می ددهھھھد٬،سرسپرددگی 
آآنراا مقدمم بر هھھھمهھ چيیز کهھ توبهھ الززمم می باشد٬،  . ااگر ددرر جائیااست توبهھعميیقتریی رراا دداارردد وو آآنن 

سراانجامم توبهھ٬، ميیلی نخوااهھھھد شد.  ٬، سرسپرددگی کامل بناااجراا نگذاارريیدمرحلهھٴٔ  آآنن رراا بهھد وو يیررانشم
متقاضی . کلی کهھ ددرر ررااهه خداا هھھھست٬، بدست می آآوورردداانجامم کارر هھھھایی مش ااست کهھ اايیمانداارر براایی
بهھ يیکدلی منتهھی می شودد. اازز ددوو ددلی می گيیردد. ددرر ززندگيیش جانب ررضايیت خداا رراا   

بهھ مشاووررهه ٬، نمی تواانيید اازز متقاضی کهھ هھھھر ووقت ددلش می خوااهھھھد ووقتی سرسپرددگی ددرر کارر نباشد
اازز ططرفی نيیز٬،  نيید.ملزمم بهھ اانجامم تکاليیف خانگی بکشما نمی تواانيید ااوو رراا بيیايید يیا نيیايید٬، اايیراادد بگيیريید. 

. اامرووززهه صحبتی اازز آآنن نکرددههخودد ندااشتهھ چونن  متقاضی هھھھيیچ ووقت خودد رراا مسئولل ااجراایی کارریی
ی کنند تا بر ططبق م کهھ مرددمم ترجيیح می ددهھھھند بر ططبق ااميیالشانن ززندگددرر ددنيیائی ززندگی می کنيی

. ددوورراانن سر بهھ هھھھواائی رراا می گذرراانيیم. ددوورراانی ااست کهھ ررفتارر کنند بهھ آآنن هھھھا محولل شدههمسئوليیتی کهھ 
 يیا نمی ددهھھھند٬، نهھ چونن می ددهھھھندنجامم کارریی ددااررند٬، آآنن رراا اانجامم کهھ نسبت بهھ اا ااحساسیمرددمم ططبق 

ً نجامم ددهھھھند. اا می دداانند آآنن رراا الززمم بايید توجهھ نيیز ددااشت کهھ  قصد وو حدفی ددرر کارر نيیست. نتيیجتا
صيیاتت سرسپرددگی ااگر پنج مورردد اازز خصوااما سرپرددگی براایی بسيیارریی اازز متقاضيیانن تاززگی دداارردد. 

کارریی کهھ خداا خوااستهھ نيیز نهھايیتاً بوجودد خوااهھھھد آآمد. ااوو گی سرسپردد يید٬،رراا براایی متقاضی ررووشن نمائ
سس ااحتيیاجج بهھ ززمانن دداارردد تا با ررااهه ااحسا دد.ددرر نظر گرفتن ااحساساتت) اانجامم دداانن اازز قصد (بدووبايید رراا 

ااست “ بخودد اافزووددنن”٬، وو “اازز خودد ددوورر کرددنن”آآنن شيیوههٴٔ . ددداا آآشنا شدهه وو مواافق آآنن بگرددوو ررووشش خ
. خداا اايیجادد می کند  مثبتی رراا نسبت بهھ ررااهه وو ررووششکهھ ااحساسس   

رراا بهھ ززبانن  ززندگی ززناشوئی (تا آآخر عمر) مم سرسپرددگی بهھچونن ددرر ززمانی ززندگی می کنيیم کهھ مردد
ووررند٬، ااما پس اازز يیک سالل ططالقق می گيیرند٬، معلومم ااست کهھ سرسپرددگی براايیشانن معنی نداارردد. آآمی 

وو دداانش  اازز ططريیق صرفف ووقت(ددرر اايینجا ااست کهھ شما بايید صحبت رراا با عرضهھٴٔ سرسپرددگی خودد 
ائل گردددد. ااوو نيیز بخوااهھھھيید بهھ چنيین تصميیمی ن وو اازز ٬،کنيید آآغاززبهھ متقاضی  )٢۲(بخاططر کمک دد)٬،خو

نشانن  ٬،می کنيیدخودد آآنچهھ  عکسااستفاددهه کنيید وو آآنن رراا  تواانيید اازز مثالل ططالقق کهھ گفتهھ شد حتی می
(ددرر هھھھمهھٴٔ جلساتت ااووليیهھ بهھ آآنن  بکشيیدددهھھھيید. ددرر مجموعع٬، سعی کنيید موضوعع سرسپرددگی رراا بهھ ددررااززاا 

ااست. حيیاتیخداا اايین  کاررددرر بهھ ااهھھھميیت آآنن پی برددهه شودد چونن  تاااشاررهه کنيید)   
ردد نتيیجتا٬ً، چونن سرسپرددگی ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی حيیاتی ااست٬، ززمانی کهھ متقاضی نسبت بهھ آآنن ددلس

بايید براايیش ررووشن کنيید٬، کهھ مشاووررههٴٔ شما نمی توااند بدوونن دد. شودد٬، آآنن رراا بی ااهھھھميیت نخوااهھھھيید شمر
بعنواانن مثالل٬، شما براايیتانن ووااجب ل گردددد. حرفف هھھھا بايید تبديیک بهھ عمسرسپرددگی ااوو اادداامهھ پيیداا کند. 

يید٬، حتی ااگر ددوو يیا سهھ هھھھفتهھ بهھ بکنکهھ بهھ ااوو ددااددهه اايید ااست کهھ ااوو رراا مسئولل اانجامم تمامم تکاليیف خانگی 
ضی کوتاهه بيیائيید. بهھ بهھ عباررتت دديیگر٬، شما نمی تواانيید نسبت بهھ سرسپرددگی متقاند. شابتعويیق اافتاددهه 
وعع هھھھایی مطرحح شدهه بهھ موضرراا ددرر رراابطهھ با سهھم خودد  موظظف خوااهھھھيید بوددنيیز ٬، شما هھھھميین سانن

آآگاهه کنيید.نيیز کمالل برسانيید٬، وو متقاضی رراا اازز پيیشرفت هھھھایی خودد ددرر مشاووررههٴٔ اانجامم شدهه   
سرسپرددگی ااوو بهھ خداا بيیشتر شودد٬، خداا خوددشش رراا  هھھھر قدررمطلب رراا ددررکک کند کهھ اايین بايید  متقاضی

بيیشتر براایی ااوو آآشکارر خوااهھھھد کردد. ااما ااضافهھ نيیز بکنيید کهھ قدررتی کهھ شيیطانن ددرر ددوورراانن سخت وو 
ططاقت فرسا اابراازز می کند رراا نمی تواانن نادديیدهه گرفت. وو کارریی کهھ شما بهھ آآنن ااشتغالل دداارريید٬، معموالً 

 ددرر ززمانی کهھ کامالً  . بهھ هھھھميین خاططر ااست کهھ نبايیدشامل کاررهھھھایی سخت وو ططاقت فرسا خوااهھھھد بودد
مسئلهھ اایی شدهه اايید٬، موضوعع سرسپرددگی رراا اازز يیادد ببريید. ززميینهھٴٔ ثابت وو محکمی رراا ددرر  وواارردد جريیانن

 ددرر ددوورراانی کهھ با سختی وو مشکالتت فرااوواانن ررووبروو هھھھستيید٬،آآنوقت هھھھمانن جلساتت ااووليیهھ بساززيید وو 
ررااجع بهھ سرسپرددگی صحبت ززيیاددیی بکنيید. لزوومی نخوااهھھھيید ددااشت  
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مددهھھھفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

آآنن رراا ززيیانن مالی کهھ بهھ دديیگریی وواارردد شدهه رراا متقاضی بايید جبراانن کند وولی پولل تصورر کنيید ) ١۱(
یی بازز کهھ براا باشدشغل ااضافی وو نيیم ووقتی  سرسپرددگی ممکن ااست ددليیل بدست آآووررددنن نداارردد.

.پرددااخت بدهھھھی الززمم شدهه ااست  
گی کارر هھھھا ررسيید لغو نخوااهھھھيید کردد٬، سر ساعت بهھمعنی آآنن اايین ااست کهھ شما نيیز جلساتت رراا ) ٢۲(

٬، وو غيیرهه.خوااهھھھيید کردد  
 


