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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب  “یمرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیح”کتابب  ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀجز
نيیست.  خرددمنداانهھشامل بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت 

بهھ ناچارر فصل هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن 
داا بدست آآووررند.فاررسی ززبانن اازز ططريیق اايین کتابب٬، آآشنائی بيیشتریی اازز مرااحل عملی ااجراایی کالمم خ  

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

مشاووررهه رراا متمرکز ااساسس کارر نمائيید  
 

رریی اازز رر من آآنچهھ بسيیادد نيیست. منظوررهه ددرر آآنن اانجامم ميیگيیرکهھ مشاوو هھھھيیچ چيیزیی مهھمتر اازز فضائی
ااست کهھ يیطی محيیطی مواافق با خوااست هھھھایی متقاضی٬، بلکهھ مح يیعنی ٬،مشاوورراانن فکر می کنند نيیست

فيید متقاضی وو خداا موظظددرر هھھھر کارریی کهھ می کنيید٬، ورر خداا می کند. هھھھمهھ چيیز ددرر آآنن حکايیت اازز حض
 مم بهھ خداا وو کالمش کند٬، عزمم محسوسیرراا مقابل هھھھم قراارر بدهھھھيید. اايین فضا بايید ترااووشش اازز ااحتراا

٬، بدوونن تامل وو ططفرهه٬، اايیجادد شدهه نسبت بهھ خوشنودد ساختن ااوو٬، وو ررضايیت نسبت بهھ تواافق با کالمم
کمتریی رراا نمی تواانيید ددااشتهھ باشيید. هھھھر فضایی دديیگریی جز اايین . بعنواانن مشاوورر مسيیحی٬، هھھھدفف باشد

.)١۱(ناميید“ مشاووررههٴٔ مسيیحی”رراا نمی تواانن   
٬، ااما چيیز دديیگر اايیجادد فضائی ااست ٬، يیک چيیز ااست٬، هھھھر قدرر کهھ نيیکو ااستددااشتن چنيین حدفی ددرر ددلل

حدفشانن باشد. مشاوورراانی هھھھستند کهھ تمامم آآنچهھ ددرر اايینجا ررااجع بهھ می کهھ براایی متقاضی نيیز آآشکارر 
يیا نمی دداانند  )٢۲(گفتهھ اامم رراا تصديیق می کنند٬، ااما يیا می ترسند آآنن رراا براایی متقاضی خودد ررووشن کنند

منظورر اايین فصل٬، ررفع ترسس اازز مشاوورراانن وو کمک بهھ آآنانی ااست کهھ نمی چگونهھ آآنن رراا بجایی آآووررند. 
دداانند چگونهھ اايین فضایی الززمم رراا بوجودد آآووررند.  

فضایی ما ااست. حتی ااگر می خوااستيیم٬، نمی تواانستيیم اازز ااوو پنهھانن  خداااابتداا بايید ددررکک کرددهه باشيیم کهھ 
اايین موضوعع رراا بخوبی بيیانن می کند: ١۱٨۸تا  ١۱: ١۱٣۳٩۹شويیم. مزمورر   

 
١۱٣۳٩۹مزمورر   

اایی.  وو شناختهھ  خدااوونداا٬، تو مراا آآززموددهه: ١۱  
دداانی.  هھھھايیم رراا اازز ددوورر می  تو اازز نشستن وو برخاستنم آآگاهھھھی٬، وو اانديیشهھ: ٢۲  
اایی٬، وو با هھھھمۀ ررااهھھھهھايیم آآشنايیی. ميیدنم رراا سنجيیدههااتو ررااهه ررفتن وو آآرر: ٣۳  
اایی خدااووند٬، بهھ تمامی اازز آآنن آآگاهھھھی. تو ٬،حتی پيیش اازز آآنکهھ سخنی بر ززبانم آآيید: ۴  
اایی.  اایی٬، وو ددست خويیش رراا بر من نهھاددهه  اامم کرددهه  اازز پيیش وو اازز پس ااحاططهھ: ۵  
سيید.اانگيیز ااست٬، وو چنانن ووااال کهھ بداانن نتواانم رر  چنيین دداانشی براايیم بس شگفت: ۶  
اازز ررووحح تو کجا بروومم؟ اازز حضورر تو کجا بگريیزمم؟: ٧۷  
ااگر بهھ آآسمانن فراارروومم٬، تو آآنجايیی٬، وو ااگر ددرر هھھھاوويیهھ بستر بگسترمم٬، تو آآنجا نيیز هھھھستی!: ٨۸  
تريین کراانهھایی ددرريیا قراارر گزيینم٬،  ااگر بر بالهھایی سحر پروواازز کنم٬، وو ددرر ددووررددست: ٩۹  
ست ررااستت مراا خوااهھھھد گرفت.حتی آآنجا نيیز ددست تو مراا ررااهھھھنما خوااهھھھد بودد٬، وو دد: ١۱٠۰  
گرددمم بهھ شب بدلل خوااهھھھد  گمانن تارريیکی مراا پنهھانن خوااهھھھد کردد٬، وو نورِر گردداا  بی«ااگر گويیم: : ١۱١۱

٬،»شد  
ررووشن ااست؛ چراا کهھ  ررووززتو تارريیک نيیست٬، بلکهھ شب هھھھمچونن ااما حتی تارريیکی نيیز نزدد : ١۱٢۲
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تارريیکی وو ررووشنايیی نزدد تو يیکسانن ااست.  
تو مراا ددرر ررحم ماددررمم ددرر هھھھم تنيیدیی.ززيیراا باططن مراا تو آآفريیدیی؛ : ١۱٣۳  
اانگيیزند٬، جانن من اايین   اامم؛ ااعمالل تو شگفت  ستايیم٬، ززيیراا عجيیب وو مهھيیب ساختهھ شدهه  تو رراا می: ١۱۴

ددااند.  رراا نيیک می  
آآنگاهه کهھ ددرر ژژررفایی ززميین  شدمم.  اامم اازز تو پنهھانن نبودد٬، چونن ددرر نهھانن ساختهھ می  ااستخواانبندیی: ١۱۵

شدمم٬،  تنيیدهه می  
شد ددرر کتابب تو  هھھھمهھ ررووززهھھھايیی کهھ براايیم ررقم ززددهه  دديید.  کالبد شکل ناگرفتۀ مراا میدديیدگانت : ١۱۶

گردديید٬، پيیش اازز آآنکهھ هھھھيیچ يیک هھھھنوزز پديید آآمدهه باشد. ثبت   
هھھھایی تو ددرر باررههٴٔ من چهھ ااررجمند ااست! جملۀ آآنهھا چهھ عظيیم ااست! خداايیا٬، اانديیشهھ: ١۱٧۷  
شومم٬، هھھھنوزز با  ووقتی کهھ بيیداارر می ر ااست.هھھھایی شن فزوونت  شماررمم٬، اازز دداانهھ ااگر بخوااهھھھم آآنهھا رراا بر: ١۱٨۸

اامم.  تو  
 

(حتی ددرر يیک ززمانن).  ددرر هھھھمهھ جا حاضر ااست٬، چونن ااوو هھھھر جا کسی هھھھست٬، خداا نيیز ددرر آآنجا هھھھست
 شوند. اايین يیکی ااززووااقعيیت آآنن بايید يیاددآآوورر مشاوورراانن مسيیحی اايین حقيیقت رراا می دداانند. ااما معموالً 

د٬، . ططريیقی کهھ مشاووررهه رراا اانجامم می ددهھھھيیگفتهھ ااستادد فضائی کهھ وو مزمورر ددالئلی ااست براایی اايیج
توجهھی کهھ بهھ اانجامم هھھھمهھ چيیز بر ططبق د٬، وو يیخودد می شماررحرفف هھھھایی جائی کهھ کالمم خداا رراا ااقتداارر 

.)١۱(فراايیند هھھھایی خداا می کنيید٬، نشانهھٴٔ تواافق شما با آآنچهھ نويیسندههٴٔ مزمورر گفتهھ خوااهھھھد نمودد  
هه مسيیحی رراا ددرريیافت کند. ااگر چنيین برددااشتی براایی متقاضی الززمم ااست کهھ ددرر چنيین فضائی مشاوورر

ثيیریی بر وااهھھھد دديید٬، وو نهھ آآنکهھ مشاووررهه چهھ تأرراا کسب کرددهه باشد٬، ززندگی خودد رراا اازز دديیدگاهه دديیگراانن خ
اايین چيیزیی خودد ااوو يیا دديیگراانن خوااهھھھد گذااشت٬، بلکهھ چگونهھ خداا رراا خوشنودد يیا ناخوشنودد خوااهھھھد کردد. 

د ـ ووضعی کهھ موجب آآنن می شودد کهھ متقاضی ااست کهھ مشاوورراانن مسيیحی می خوااهھھھند بدست آآووررن
نيیازز بهھ اانجامم خوااست خداا رراا دداارردد٬، بجایی آآنکهھ کارر خوددشش ررااهه بی اافتد (مسئلهھ ااوو حل شودد). عموماً 
متقاضيیانن با ررووحيیهھٴٔ فرااغت وو ررهھھھائی وواارردد جلساتت مشاووررهه می شوند. ااما٬، فضائی کهھ خودد رراا ددرر 

کهھ ااوو رراا جذبب تغيیيیریی کهھ خداا ميیخوااهھھھد بگردددد  جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ شما می بيیند٬، بگونهھ اایی بايید باشد
(بجایی تغيیيیریی کهھ خودد می خوااهھھھد). االبتهھ تنهھا فضایی الززمم نمی توااند چنيین کارریی رراا بکند٬، ااما کمک 

رراا ددرر جلساتت مشاووررههٴٔ  ییخداا فرااگرمی تواانن چنيین فضایی بزررگی رراا می توااند بکند. چگونهھ 
م کردد.مسيیحی بنا ساخت؟ من تنهھا چند مورردد رراا برررسی خوااهھھھ  

بوددهه باشد٬، بلکهھ خودد نيیز آآنن رراا  کوشااابتداا٬، نهھ تنهھا الززمم ااست کهھ مشاوورر ددرر اايیجادد چنيین فضائی 
ددرروونن هھھھمهھ کارریی کهھ اانجامم می ددهھھھد بخوااهھھھد. گراايیش هھھھایی ااوو بايید مسيیحی باشند. منظورر اايین ااست کهھ 
چنيین فضائی (يیا ررووحيیهھ اایی) رراا بايید ددرر ااختيیارر آآماددگی هھھھایی قبل اازز مشاووررهه٬، آآموززشش وو ددعا هھھھایی 

٬، بگذاارردد.دداارر می شويید ررهه عهھدههالززمم براایی اانجامم مشاووررهه٬، وو نقشی کهھ ددرر جلساتت مشاوو  
ريید بعنواانن نمونهھ٬، بايید عموماً ززبانی کهھ بکارر می ب ززبانیسوميین مورردد ذذکر شدهه رراا ددرر نظر بگيیريید. 

اازز کالمم بوددهه باشد ـ خصوٱٱً نهھ آآنن ززبانی کهھ نقل اازز فراايیض اانسانی می کند (رروواانشناسی وو 
ند بعضی اافراادد بيیم ززبانن آآووررددنن رروواانکاوویی). شما بايید با شناختی آآشنا اازز خداا صحبت کنيید (نبايید مان

. اايین ززبانن نيیز اازز ططرفی٬، نشانن خوااهھھھد دداادد کهھ تمايیل شما بيیشتر بهھ آآنچهھ خداا بهھ آآنن رراا ددااشتهھ باشيید)
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می کند ااست تا آآنچهھ خودد اانجامم می ددهھھھيید. بايید سعی وو کوشش شما ددرر ررااهھھھی باشد کهھ خداا رراا ددرر 
خوبب حاال ميیبيینيید کهھ خداا نظرشش ”ززدد٬، ززندگيیش پيیداا کند٬، نهھ خودد رراا. چنيین حرفف هھھھائی رراا خوااهھھھيید 

سعی کنيید ددرر ...“. من فکر می کنم اايین موضوعع چنيین ااست ”٬، بجایی “ررااجع بهھ اايین موضوعع چيیست
خصوصص هھھھر موضوعی (ددرر صوررتت اامکانن)٬، آآيیاتت مربوطط بهھ آآنن رراا ددرر ددسترشش متقاضی قراارر 

نبايید  فتن آآيیاتت کالمم خداابکارر گربدهھھھيید (اافکارر٬، عقايید٬، تکاليیف٬، وو غيیرهه). ااما تذکر بايید بدهھھھم کهھ 
خوددتانن اانجامم شودد (کهھ يیقيیناً منجر بهھ تحريیف معنی آآنن هھھھا خوااهھھھد  وو عقايیدبخاططر بحق شناسی اافکارر

اافکارر وو عقايید شما رراا تشکيیل ددااددهه باشند. شما آآنگاهه خوااهھھھيید تواانست آآيیاتت  ززميینهھٴٔ شد)٬، بلکهھ اايین آآيیاتت 
ژههٴٔ ااوو نشانن ددااددهه وو ددرر ززندگی ااوو بهھ جريیانن کرددهه رراابطهھٴٔ آآنن رراا با موضوعع وويی“ بازز”رراا براایی متقاضی 

می گذاارريید. شما بايید پيیشروو وو قاصد خداا باشيید٬، مامورر اازز جانب خداا ددرر جلساتت مشاووررههٴٔ فرززنداانن 
نتيیجتا٬ً، بايید تايیيید کنيید کهھ ررووحح االقدسس مشاوورر حقيیقی ااست کهھ اازز ططريیق کارر بردد کالمش ميیوههٴٔ خداا. 

اووررههٴٔ مسيیحی جاللل رراا بطورر دداائم بهھ خداا وو کالمش مش رر می آآوورردد. بهھ عباررتت دديیگر٬، فضاییخداا رراا با
می ددهھھھد.  

رراا نيیز اافزوودد. براایی خداا  کرددفضایی عمل بايید ٬،ااوولل گفتهھ شد عالووهه بر تمامم آآنچهھ ررااجع بهھ جلسهھٴٔ ااما 
بايید کارر هھھھایی ززيیاددیی رراا اانجامم دداادد٬، وو ططريیقی کهھ ددرر مشاووررهه بکارر می بريید نيیز گويیایی آآنن بايید بوددهه 

ززددنن نشودد. مشاووررهه مسيیحی “ پَ گ”ووررهه تبديیل بهھ ددرردد ددلل هھھھایی مکررر وو مشاباشيید باشد. موااظظب 
ً اازز ااهھھھميیت خاصی برخورردداارر ااستوو کالمم خداا رراا بکارر می بردد٬، وو  ٬،ااست . خوااست خداا بايید نتيیجتا

٬، وو اازز خداا بخوااهھھھيید آآنن رراا می تواانن خندهه وو شوخی رراا ددااشتااجراا گردددد. االبتهھ منظورر اايین نيیست کهھ ن
باشد کهھ موضوعع بکند. ااما خندهه وو شوخی تنهھا براایی نشانن ددااددنن ااهھھھميیتی  نيیز شامل مشاووررههٴٔ خودد

دداارردد. بهھ هھھھر حالل٬، بايید ددرر مسيیر کالمم ماند.  
گوئی خيیالل حالل نشستهھ متقاضی کنارر مشاووررهه می کنند٬، وو نهھ اوورراانن مسيیحی عموماً اازز پشت ميیز مش

خودد ددااررند٬، وو اازز  هھھھایی خاصی رراا ددرر ددست ررسس وو ااحواالل پرسی رراا دداارردد. آآنهھا قلم٬، کاغذ٬، وو کتابب
نيیز می کنند. موضوعع اايین ااست کهھ آآماددگی مشاوورر براایی اانجامم کارر رراا اابراازز می دداارردد.  ااستفاددههآآنهھا 

 اانجامم کاررهھھھمهھ چيیز نشانهھٴٔ کارریی ااست کهھ بايید اافشا شدهه وو اانجامم گيیردد. جلساتت مشاووررهه بايید بهھ مرحلهھٴٔ 
  برسد.

نمايید. شما حق آآنن رراا دداارريید اانتظارر بسيیارر جادد می يیعنصر دديیگر اازز فضایی الززمم٬، ااميیدیی ااست کهھ اا
خوبی اازز آآنچهھ خداا ددرر ززندگی متقاضی می کند ددااشتهھ باشيید. اايین ررووحيیهھٴٔ شما نيیز قطعاً تاثيیر مثبت بر 

ی رراا ددرر شناخت ااميیدیی کهھ ددرر مشاووررهه متقاضی خوااهھھھد ددااشت. ددرر حقيیقت٬، متقاضيیانن قدررتت عجيیب
هھھھست رراا ددااررند.  

پرووررشش ددهھھھد٬، بايید خودد ااعتقادد بهھ اازز ططريیق گشايیش ووعدهه هھھھایی خداا نهھ تنهھا الززمم ااست مشاوورر ااميید رراا 
ددااشتهھ باشد. هھھھيیچ کس دديیگریی نيیست بجز مشاوورر مسيیحی کهھ تواانائی ددااددنن چنيین ااميیدیی رراا هھھھا نيیز آآنن 

ددرر دهھھھد٬، ووعدهه هھھھایی خداا تی متقاضی خودد رراا با کالمم ووفق بددااشتهھ باشد. تنهھا ااوو ااست کهھ می ددااند ووق
ااست خداا رراا اانجامم حقيیقت ااوو می توااند تعهھد وو ضمانت کند کهھ ووقتی خوبهھ ثمر می ررسد. ددرر ززندگيیش 

می ررسانند٬، ووعدهه هھھھایی خداا نيیز نسيیب آآنهھا خوااهھھھد شد. عالووهه بر اايین٬، می دداانند کهھ با بکارر برددنن کالمم 
مسئلهھ اایی رراا می تواانن اازز ططريیق خداا حل کردد (توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ  هھھھرخداا وو توکل بهھ ررووحح االقدسس٬، 

اايین اانتظارر عالی ااست کهھ می تواانن ددااشت. خودد رراا بهھ يیادد هھھھمهھ حل کردد). “ متقاضی اازز ططريیق”نگفتم 
موجودد اايین چيیزهھھھا بی ااندااززيید تا اانتظاررتانن نيیز بر اانگيیختهھ شودد. ااگر چنيین نکنيید٬، ااشکالی ددرر کارر 

ززيیادد براایی خداا دداارردد. ااگر ااشتيیاقق جلب . بهھ يیادد ددااشتهھ باشيید کهھ هھھھر جلسهھ ااحتيیاجج بهھ تشويیق وو ااست
خودد نيیازز بهھ مشاووررهه دداارريید. شايید چنيین نکنيید٬،   

يید چهھ فرقق نشانن بدهھھھم تا خودد ببيینرراا من سعی کرددهه اامم تا اايینجا آآنن فضایی الززمم براایی جلسهھٴٔ ااوولل 
٬، آآيیا تا بحالل ررااجع بهھ اايین چيیز هھھھا فکر کرددهه مسيیحی . جنابب مشاوورربزررگی رراا می توااند ددااشتهھ باشد
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حاصل کنيید هھھھمهھٴٔ س بهھتر ااست اازز هھھھميین حالل شرووعع کنيید. ااما با يیک هھھھشداارر: ااططميینانن اايید؟ ااگر نهھ٬، پ
گونهھٴٔ مکانيیکی شکل مشاووررههٴٔ مسيیحی رراا نمی تواانن بهھ آآنچهھ صحبت اازز آآنن شد رراا ددرر ددلل ددااشتهھ باشيید. 

خداا ااست! خداا ااست کهھ  کهھ سر وو کارر دداارردد٬، کهھ شخص عمدههٴٔ آآننکردد. با اانسانن ااست بر هھھھم وو سواارر 
نزدديیکی رراا توسط کالمش بوجودد می آآوورردد. تصميیماتی کهھ گرفتهھ می شودد٬، برددااشت هھھھائی ااررتباطط وو 

د. مشاوورر وو متقاضی نددلل هھھھداايیت شوکهھ بدست می آآيید٬، وو ااعمالی کهھ اانجامم می گرددند٬، هھھھمهھ بايید اازز 
بايید توجهھ ددااشتهھ باشند کهھ خداا با مشاووررههٴٔ مسيیحی شوخی نداارردد٬، چونن فرززند خودد رراا می بيیند کهھ 

ددرراازز کرددهه اانتظارر ااوو رراا می کشد. ووقتی آآنچهھ تا بحالل خوااندهه اايید رراا بخاططر بسپارريید وو اازز ددست بهھ ااوو 
خوااهھھھيید بودد. خودد خداا بخوااهھھھيید بکارر بی ااندااززدد٬، مشاوورر خوبی براایی متقاضی   

 
 
 
 
 
 
 

فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل ددوومم  
 

شما کشت می ددهھھھد نمايیش نمی کنيید! بلکهھ تخمی ااست کهھ خداا اازز ططريیق ) االبتهھ اايین کارر رراا براایی ١۱(
وو ددرر نتيیجهھ بايید صدااقت رراا ددااشتهھ باشيید.  

 
 


