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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  
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مرحلهھٴٔ ااوولل  
مددهھھھيیاززفصل   

جلساتت پايیاننددرر خصوصص  نکاتی  
 
 

موعدیی کهھ براایی آآنن تعيیيین کردديید٬، رراا ططوالنی تر اازز  ٬، بازز می گويیم: هھھھيیچ جلسهھ ااییاایی هھھھيیچ جلسهھ
ددرر جلساتت بعدیی اايین ااهھھھد شد. وااگر چنيین کنيید٬، اايین ااشتباهه يیقيیناً باعث پشيیمانی شما خ .)١۱(ندهھھھيید اادداامهھ

. اايین االقدسس رراا بهھ صفر می ررساندبی نظمی باعث ضعف اانضباطط می شودد وو اامکانن عمل ررووحح 
پس اازز ددعا٬، جلساتت نيیز می شودد. ددرر پايیانن جلساتت٬،  پايیاننززددنن با متقاضی پس اازز  هھھھشداارر شامل گپَ 

اازز صندلی خودد بلند شدهه ددستتانن رراا براایی خداا حافظی بهھ ططرفف متقاضی ددرراازز کنيید وو ااوو رراا بهھ خاررجج 
نوعع ضررر رراا اايیجادد  جلسهھ ددوو پايیانناازز اازز ااططاقق مشاووررهه هھھھداايیت نمائيید. کپ ززددنن٬، ددرر کنارر ددرر وو پس 

ً ممی کند: ااوولل اات . حالل الززمم حيیط ررووحانی اايیجادد شدهه رراا اازز ميیانن می برددالفف ووقت ااست٬، وو عمدتا
ااست قدرریی ددرر اايین مورردد صحبت کنيیم.  

هه می شويید. ا هھھھمرااد کهھ با متقاضی ددرر ددعنمسيیحی (جلساتت ااووليیهھ) پايیانن می يیابززمانی جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ 
هھ قاعدتاً بهھ ااووجج مطلبی کهھ می خوااستيید ررسيیدهه٬، تکاليیف هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه ددااددهه شدهه٬، کهھ جلساايین ززمانی ااست 

براایی تعهھدااتی کهھ متقاضی بهھ خداا ددااددهه٬، براایی سرسپرددگی ااوو بهھ خداا٬، مسائلی کهھ ددرر هھھھفتهھٴٔ وو ددرر ددعا٬، 
اانجامم براایی ٬، وو ممکن ااست گريیبانگيیر ااوو شوددآآيیندهه ددرر پيیش خوااهھھھد ددااشت وو ووسوسهھ هھھھائی کهھ 

پايیانن صحبت نهھايیت جلسهھ رراا فرااهھھھم خوااهھھھد ساخت ( )٢۲(ااووججخانگی٬، ددعا خوااهھھھيید کردد. اايین تکاليیف 
رراا “ آآميین”ددعا٬، ززمانی کهھ  پايیاننددرر وو ). ت متقاضی؛ آآغازز ددعایی آآخر جلسهھااووجج ررووحانيیهھھھایی شما؛ 

بهھ ززبانن می آآوورريید٬، ززمانی ااست کهھ بايید اازز صندلی بهھ پا خاستهھ وو متقاضی رراا رروواانهھ اانجامم خوااست 
می کنيید. مشاووررهه بنا ااووليیهھٴٔ بنمائيید. بيیادد ددااشت باشيید کهھ االگویی کارر خودد رراا ددرر جلساتت  هھھھایی خداا

صحبت هھھھایی هھھھمهھ گانی (گَپ ززددنن؛ خوشش وو بش کرددنن؛ ررااجع بهھ ااخبارر ررووزز صحبت کرددنن؛ وو 
غيیرهه) متقاضی رراا اازز ززيیر پوشش ررووحانيیتی کهھ ددرر جلسهھ بوجودد آآووررددهه اايید بر می دداارردد وو چشمانن ااوو 

اايین ددقيیقاً هھھھمانن ااست کهھ نمی خوااهھھھيید!. )٣۳(نيیا منتقل می نمايیدرراا اازز خداا بهھ دد  
اددهه می ميیانن جلسهھ آآکهھ بحث بهھ پايیانن ررسيیدهه وو خودد رراا براایی ددعایی پاااست جلسهھ٬، ززمانی “ ااووجج”

 هھھھمتشويیق رراا نيیز می تواانيید شامل ترغيیب باشد. نيیز بايید شامل نکاتت تشويیق کنندهه اايین ااووژژ  کنيید.
بکنيید:  

 
خودد رراا بهھ خداا ااعالمم کردديید٬، می تواانيید ااططميینانن ددااشتهھ باشيید سرسپرددگی حالل کهھ ”

کهھ ااگر کاررهھھھائی کهھ صحبت اازز آآنن کردديیم رراا اانجامم بدهھھھيید٬، ااووضاعع عوضض خوااهھھھد 
ن خداا ااست کهھ رراا بگيیردد. بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ اايی شد. نگذاارريید چيیزیی جلویی کارر شما

انی کهھ مکافاتت رراا ددرر شما وو دديیگراانن اايیجادد خوااهھھھد نمودد. ااوو ددرر ززمالززمم تغيیرااتت 
باعث چيیزیی جلودداارر کارر شما ااست٬، با شما خوااهھھھد بودد. مهھم اايین ااست کهھ نگذاارريید 

د. تعهھدیی کهھ بهھ اانجامم کارر هھھھا دداادديید رراا فرااموشش کنيی سرسپرددگی کهھ بهھ خداا وو شودد آآنن
ااوو٬، کارر رراا با موفقيیت بهھ پايیانن خوااهھھھيید ررساند. حالل٬، “ فيیض”بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ با 
.....“٬، بيیائيید با هھھھم ددعا کنيیم.  )۴(اا خاتمهھ ددهھھھيیمقبل اازز آآنکهھ جلسهھ رر  

 
قبل اازز آآنکهھ متقاضی اازز ااططاقق خاررجج شودد٬، ااططميینانن يیابيید کهھ هھھھمهھ چيیز رراا با خودد برددهه ااست. نگذاارريید 
چيیزیی جایی گذااشتهھ شودد. موااررددیی ررخخ ددااددهه کهھ متقاضی تکليیف ددااددهه شدهه رراا ددرر جلسهھ جا گذااشتهھ 
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تشنج ااست. جایی نيیافتهھ وو حوااسش پرطط شدهه٬، يیا ااعصابش مفکاررشش اايین بخاططر آآنن ااست کهھ يیا ااااست. 
نداارردد کهھ  فرقیاالبتهھ نبايید اامکانن آآنکهھ شخصی عمدااً تکليیف رراا فرااموشش کرددهه رراا نادديیدهه گرفت. االبتهھ 

ددااددهه شدهه٬، کتابچهھ وو  )۶(ليیفاکهھ متقاضی تک٬، شما بايید خودد رراا مسئولل آآنن بداانيید )۵(عمدیی بوددهه يیا نهھ
٬، هھھھمگی رراا ددرر موقع خداا حافظی ددرر ددست دداارردد.کهھ براایی خودد نوشتهھااشت هھھھائی دددداوو يی ٬،اانتشاررااتت  

 
 
 

مددهھھھيیاززفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

. د٬، ااما تاکيید رراا بر ااستثنا می گذااررمممی کنناايیجابب االبتهھ قبولل ددااررمم کهھ مواارردد ااستثنائی آآنن رراا ) ١۱(
مواارردد ااستثنائی نيیز اازز نوعع ااستراارریی بايید باشند نهھ چيیزیی کمتر اازز آآنن.  

مانند نرددبانی ااست کهھ پلهھ هھھھایی آآنن برددااشت هھھھایی ررووحانی می باشند کهھ متقاضی ددرر ططولل جلسهھ ) ٢۲(
د متقاضی ددرر آآنن باشد تا بتوااند آآنچهھ يی٬، جائی ااست کهھ می خوااهھھھ“ااووجج”بدست آآووررددهه ااست. 
. يیندهه تدااررکک دديیدهه اايید رراا اانجامم ررساندبراايیش ددرر هھھھفتهھٴٔ آآ  

ی کهھ ررووحح االقدسس بدست آآووررددهه رراا کم می قدررت ) با معرفی مباحثی کهھ رربطی با موضوعع ندااررند٬،٣۳(
کنيید. مانند نرددبانی ااست کهھ متقاضی بهھ پائيین پلهھ هھھھایی ررووحانی آآنن ررسيیدهه باشد.  

توجهھ کنيید: اايین نشانهھٴٔ ختم جلسهھ ااست.) ۴(  
ددرر ددلل ااوو جایی دداارردد وو تنهھا بهھ نن لل ررسيیدگی بهھ نيیت مرددمم نيیستيیم. آآبيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ ما مسئو) ۵(

.رربط پيیداا می کند متقاضی وو خداا  
) تکاليیف رراا بايید هھھھميیشهھ چاپپ شدهه ددرر ددست متقاضی گذااشت (اازز ددست شما٬، چاپپ شدهه بهھ ددست ۶(

تکليیف چاپپ شدهه نيیز٬، ددرر هھھھفتهھ اایی کهھ متقاضی). اايین خودد سوء تفاهھھھماتت رراا اازز ميیانن بر ميیداارردد. 
کارر هھھھا رراا بهھ آآنن ططعلق ددااددهه شدهه٬، نقش مشاوورر رراا بخودد می گيیردد٬، وو متقاضی رراا تشويیق می کند 

اانجامم ددهھھھد.   


