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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  
پنجمفصل   

بخشيیدننااميید   
 
 

رراا نمی تواانن با کسانی کهھ ااميیدیی ندااررند اادداامهھ دداادد. ززمانی کهھ موقعيیت سخت وو خستهھ  مسيیحی مشاووررههٴٔ 
ططاقت تحمل الززمم رراا نخوااهھھھند ددااشت. پولس ددرر نامهھ بهھ تسالونيیکيیانن می نويیسد: ٬،کنندهه گردددد  

 
١۱ااوولل تسالونيیکيیانن   

شودد وو محنت شما رراا   ناشی می وو پيیوستهھ ددرر حضورر خداا وو پدرر خودد٬، عمل شما رراا کهھ اازز اايیمانن: ٣۳
کهھ محرکک آآنن محبت ااست وو پايیداارریی شما رراا کهھ اازز ااميید بهھ خدااووندمانن عيیسی مسيیح االهھامم 

آآوورريیم. يیادد می  گيیردد٬، بهھ  می  
 

٬، نشانهھٴٔ ااهھھھميیت خاصی ااست “گيیردد  پايیداارریی شما رراا کهھ اازز ااميید بهھ خدااووندمانن عيیسی مسيیح االهھامم می”
ند. معموالً متقاضيیانن دداارردد. ااميید اامکانن پايیداارریی رراا بيیشتر می ککهھ ااميید ددرر ززندگی ررووحانی اايیمانداارر 

اانضباطط ررووززاانهھ دداارردد. اايین کوشش وو ددست بهھ کارر هھھھایی تاززهه اایی بزنند کهھ نيیازز بهھ شد ند مجبورر خوااهھھھ
باشد.  نامهھٴٔ قبلی اانجامم ندااددهه ااند٬، ططاقت فرساکارر می توااند براایی کسانی کهھ تا بحالل کارریی رراا ططبق بر

ااستهھ شودد بخاططر کارریی کهھ کرددهه بخشش بطلبد وو آآنن براايیش مشکل باشد. وی خممکن ااست اازز متقاض
نيیز ااگر ااميیدیی ددرر کارر نباشد٬، اامکانن ااجراایی آآنن کم خوااهھھھد بودد. ااما اازز ططرفف دديیگر٬، بدوونن ااجراایی آآنن 

ی بهھ ررااهه هھھھایی ممکن ااست متقاضنمی تواانن قدمم هھھھایی دديیگریی رراا برددااشت. ددرر بعضی اازز مواارردد 
ً الززمم ااست ميیزاانن ااميید متقاضنتيیجشودد. رراا مرتکب قبلی  گناهه هھھھاییذشتهھٴٔ خودد برگردددد وو هھھھمانن گ ی تا

رراا قبالً مورردد سنجش قراارر بدهھھھيید. ااگر ااميید نداارردد٬، وو يیا کم ااست٬، بايید ااميید رراا ددرر ااوو پرووررشش ددهھھھيید.  
ااميید يیعنی چهھ؟ ااميید ددرر کارریی ااست کهھ ررووحح االقدسس اازز ططريیق کالمش اانجامم می ررساند. اايین با آآنن 

ووااجج دداارردد فرقق دداارردد. ااميید اايین ددنيیا وواابستهھ بهھ شراايیط ااست کهھ دداائماً ددرر حالل تغيیيیر ااميیدیی کهھ ددرر ددنيیا رر
می باشد. شايید اانجامم بشودد٬، وو يیا شايید هھھھم اانجامم نشودد. ااميیدیی نا پايیداارر وو مضحک می باشد. کارربرددیی 
نداارردد. ااما خداا ددرر کالمش صحبت اازز ااميیدیی می کند کهھ حتمی ااست وو شکی ددرر آآنن نمی باشد. 

نهھ  اازز خداا دداارريیم رراا می دداانيیم اانجامم خوااهھھھد شد چونن ااوو ااست کهھ آآنن رراا اانجامم می ررساند اانتضارریی کهھ
. ددليیل آآنکهھ آآنن رراا ااميید می خواانيیم تنهھا اايین ااست کهھ هھھھنوزز اانجامم نشدهه ااست. ما  

 
٨۸ررووميیانن   
 کسی چگونهھ. نيیست ااميید دديیگر آآمد٬، ددست  بهھ کهھ ااميیدیی ااّما. يیافتيیم نجاتت ااميید هھھھميین با ززيیراا: ٢۲۴

ااست؟ يیافتهھ رراا آآنن کهھ باشد چيیزیی ااميید بهھ توااند  می  
.کشيیم  می رراا اانتظاررشش برددبارراانهھ اايیم٬،  نديیدهه هھھھنوزز کهھ ااميیدوواارريیم چيیزیی بهھ ااگر ااّما: ٢۲۵  

 
آآنچهھ می آآموززيیم اايیمانن بهھ ووعدههٴٔ خداا ااست. خداا می گويید ددرر اانتضارر آآنن باشيید وو حتماً بدست خوااهھھھيید 

آآوورردد.   
 

٢۲تيیتوسس   
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 خويیش ددهھھھندۀۀ  نجاتت وو عظيیم خداایی پرجاللل ظظهھورر يیعنی مباررکک٬، ااميید آآنن منتظر کهھ حيینی ددرر: ١۱٣۳
هھھھستيیم٬، مسيیح عيیسی  

 
تنهھا مربوطط بهھ ززمانن هھھھایی آآخر نمی باشد٬، بلکهھ اانتظارر ما ظظهھورر ررووززاانهھٴٔ ااميیدیی کهھ ددرر خداا دداارريیم 

خدووااندمانن عيیسی مسيیح ددرر ززندگی ما می باشد. اايین ظظهھورر ااوو ااست کهھ ززندگی ما رراا جاللل می ددهھھھد 
. ااگر شکی نيیز ووجودد دداارردد٬، تنهھا بهھ اايین ددليیل ااست کهھ تا بحالل تجربهھ اایی ددرر ددووباررهه ززندهه می کندوو 

اايین ررااهه ررووحانی ندااشتهھ اايیم. تجربيیاتی کهھ ددااشتهھ اايیم هھھھمهھ اازز نوعع ددنيیویی بوددهه وو شامل شک تردديید 
ددوو ررااهه فرقق ززيیاددیی بوددهه. ااما نبايید تجربيیاتت ررااهه هھھھایی ددنيیویی خودد رراا ددرر ررااهه خداا نيیز ددخالت ددهھھھيیم. اايین 

٬، وو دديیگریی ااست کهھ ما وو ددنيیا اانجامم می ررسانيیم کاررییکيیفيیت بزررگی رراا باهھھھم ددااررند. يیکی مربوطط بهھ 
د. ووقتی خداا وو مخلوقاتت ااوو رراا ددرر نظر بگيیريیم٬، ااست کهھ تنهھا خودد خداا اانجامم می ررسان ررییاککيیفت 

خوااست ااست کهھ  می بيینيیم کهھ کارر خداا کامل٬، جدیی٬، وو حتمی ااست. تنهھا چيیزیی کهھ اازز ما خوااستهھ اايین
ددااشتهھ باشيیم. نيیز اانتظارر ميیوههٴٔ آآنن رراا وو ااوو رراا بجایی آآوورريیم   

اووررههٴٔ خودد من اايین نکتهھ رراا ددرر تجربيیاتت ااوولل مشااميید رراا بايید ددرر هھھھمانن جلسهھٴٔ ااوولل سنجيیدهه وو بنا کردد. 
ددااشت٬، ااميیدشش رراا نيیز اازز ددست ددااددهه بودد. رراا ااررتباطط با مرددمم  آآووررددمم. يیک متقاضی کهھ مسئلهھٴٔ بدست 
ااميید نهھاددمم. پس اازز بحث کافی  تت برددااشتم وو تمرکزمم رراا بر بناییططالعاااددست اازز جمع آآوورریی نتيیجتا٬ً، 

پرددااختم وو نشانن ددااددمم کهھ خداا نيیا٬، بهھ ووعدهه هھھھایی خداا فرقق ميیانن ااميید ددرر خداا وو ااميید ددرر ددپيیراامونن 
جلسهھ رراا  سپس. ااوو توکل کرددهه ااند٬، برکاتت خودد رراا ددااددچطورر بهھ کسانی کهھ ددرر گذشتهھ بهھ ووعدهه هھھھایی 

خاررجج شودد٬، دديیدمم کهھ ااوو اايیستاددهه وو  بب ااططاقق رراا بازز کرددمم تا متقاضیددعا خاتمهھ ددااددمم. ااما ووقتی ددرربا 
٬، وو “بلهھ”ااوو گفت٬، “. آآيیا حرفف دديیگریی دداارريید کهھ می خوااهھھھيید بزنيید؟”حرکت نمی کند. اازز ااوو پرسيیدمم٬، 

بهھ  اازز اايینجا بعدتصميیم گرفتهھ بوددمم ”ددست اازز جيیب ددرر آآوورردد وو ددرر آآنن تيیغ رريیش ترااشی بودد. گفت٬، 
حالل می بيینيید کهھ ممکن ااست ااططالعاتت بسيیارریی ددرر مورردد “. ااططاقم بازز گرددمم وو شاهه ررگم رراا ببرمم

ددرر کارر نباشد! يیدیی براايیش نباشد٬، ممکن ااست متقاضیمسائل متقاضی بدست بی آآوورريید٬، ااما ااگر اام  
حالل ببيینيیم پولس ررااجع بهھ ااميید چهھ می گويید:  

 
١۱۵ررووميیانن   
کمالل شاددیی وو آآرراامش ددرر اايیمانن آآکندهه ساززدد تا با قدررتت اايینک خداایی ااميید٬، شما رراا اازز : ١۱٣۳

االقدسس٬، سرشارر اازز ااميید باشيید. ررووحح  
 

توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ خداا سرجشمهھٴٔ ااميید ما ااست نهھ آآنچهھ ااتفاقق می اافتد. خداا هھھھمهھ چيیز رراا عطف بهھ 
ااقع جانب خودد می کند٬، وو بخاططر هھھھميین ااست کهھ ااميید بهھ خداا دداارريیم. ااميیدیی کهھ ددرر ددنيیا هھھھست بيیشتر مو

سس کارر وو ااستواارر می باشد. ااما ااميید بهھ خداا٬، بر ااسا ماناااميید کنندهه ااست٬، چونن بر ااساسس کارر وو کيیفيیت 
صحيیح ااست وو کافی. خداا می فرمايید اايین . آآنچهھ خداا اانجامم می ددهھھھد هھھھميیشهھ کيیفيیت خداا ااستواارر ااست

ووحح االقدسس ررووحح االقدسس ااست کهھ ددرر ما قدررتت ااميید رراا می ساززدد. ززمانی کهھ کالمم رراا می خواانيیم وو رر
بهھ جريیانن می اافتد. ددرر ما حقانيیت آآنن رراا براایی ما آآشکارر می کند٬، اايین هھھھمانن قدررتت ااميیدیی ااست کهھ 

اايیمانداارر می خوااهھھھد آآنن رراا مالل خودد کند. ررووحح االقدسس اايین ااميید رراا ی کهھ کالمم بهھ ددلل می نشيیند٬، ززمان
اايیجادد می کند کهھ بزووددیی مالل خودد خوااهھھھد شد.   

 
 
 

١۱۵ررووميیانن   



 5 

گذشتهھ نوشتهھ شدهه ااست٬، براایی تعليیم ما بوددهه تا با پايیداارریی وو آآنن ددلگرمی کهھ ززيیراا آآنچهھ ددرر : ۴
کتب بخشد٬، ااميید ددااشتهھ باشيیم.  مقّدسس می   

 
آآنچهھ کالمم می گويید اانجامم  ی ااست اازز بر حق بوددنن ااميید بهھ خداا.آآنچهھ ددرر گذشتهھ نوشتهھ شدهه بودد شهھاددت

باشد. ددرر حقيیقت کالمم خداا کارر  خوااهھھھد شد٬، ااما بهھ شرطط آآنکهھ اافکارر وو ررفتاررمانن نيیز مطابق با آآنن
چهھ بنويیسند.   نمودد “ووحی”ررووحح االقدسس می باشد. ااوو ااست کهھ بهھ نويیسندهه هھھھایی آآنن   

 
١۱ددوومم پطرسس   

قبل اازز هھھھر چيیز٬، بداانيید کهھ هھھھيیچ ووحِی کتب مقّدسس ززاايیيیدۀۀ تفسيیر خودِد نبی نيیست.: ٢۲٠۰  
االقدسس اازز جانب خداا  ررووححززيیراا ووحی هھھھيیچگاهه بهھ ااررااددۀۀ اانسانن آآووررددهه نشد٬، بلکهھ آآددميیانن تحت نفوذذ : ٢۲١۱

سخن گفتند.  
 

می کند تا خوااست خداا رراا ددرر اايیمانداارر بجایی آآوورردد. ددرر نتيیجهھ بايید  ررووحح االقدسس اازز کالمش ااستفاددهه
کنيید. “ بازز”بداانيید کداامم آآيیاتت کالمم مربوطط بهھ موضوعع خاصص متقاضی می گردددد وو آآنن رراا براایی ااوو 

نن آآبدست آآمدهه باشد. ووقتی من می دداانم  می گيیردد کهھ شناخت الززمم اازز آآيیاتت مربوططهھ بناااميید ززمانی 
يید٬، آآنوقت ااميیدمم ززيیادد می شودد. انبدستم خوااهھھھد ررسرراا اانجامم ددهھھھم٬، آآنچهھ قولل ددااددهه رراا کارریی کهھ خداا گفتهھ 

ااما ااگر نداانم موضوعع چيیست٬، ااميیدمم ناپايیداارر وو ززوودد گذرر خوااهھھھد بودد.  
می  ١۱٣۳: ١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن  اووررههٴٔ مسيیحی مورردد ااستفاددههٴٔ من قراارر گرفتهھآآيیهھ اایی کهھ ددرر ططولل ساليیانن مش

:باشد  
 

١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   
ددهھھھد بيیش   آآيید کهھ مناسب بشر نباشد. وو خداا ااميین ااست؛ ااوو ااجاززهه نمی  هھھھيیچ آآززمايیشی بر شما نمی: ١۱٣۳

ساززدد تا تابب  اازز تواانن خودد آآززموددهه شويید٬، بلکهھ بهھ ووقِت آآززمايیش٬، ررااهه گريیزیی نيیز فرااهھھھم می
تحملش رراا ددااشتهھ باشيید.  

 
شرحح ددااددهه “ مسيیح وو مشکالتت شما”اايین آآيیاتت موجودد ااست رراا ددرر کتابچهھ اایی بنامم ااصولی رراا کهھ ددرر 

اامم (اايین کتابب بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ شدهه ااست). ااصل مهھمی کهھ ددرر اايین آآيیهھ می بيینيیم اايین ااست کهھ 
اانند آآنن رراا با آآززمايیشی نيیست کهھ اايیمانداارراانن نتو“ هھھھيیچ”ددرر کارر نيیست. کالمم می گويید “ نمی تواانم”

ددرر اايین آآيیهھ خداا سهھ “. من نمی تواانم”. معموالً مسيیحيیانن تکيیهھ کالمشانن اايین ااست٬، ندپيیرووززیی بگذرراان
مورردد تشويیق کنندهه رراا شرحح ددااددهه ااست:  

 
. شما ااووليین کسی نيیستيید کهھ چنيین آآززمايیشی رراا می گذرراانيید. کسانن دديیگریی بوددهه ااند کهھ با موفقيیت ١۱

آآنن رراا اانجامم ددااددهه ااند.  
يیط وو اامکاناتت شما ووفق خوااهھھھد دداادد.ابق با شراا. خداا آآززمايیش بخصوصص رراا مط٢۲  
. خداا آآززمايیش شما رراا ددرر ززمانی کهھ خودد الززمم می ددااند بهھ پايیانن خوااهھھھد ررسانيید.٣۳  

 
بهھ ددررستی ااجراا گردديید٬، ااميید رراا ددرر اايیمانداارر اايیجادد خوااهھھھد  کهھ اايین ووعدهه هھھھا بخوبی فهھميیدهه شد وو ززمانی

کالمم خداا سر شارر اازز ووعدهه هھھھایی ائيید. ساخت. اازز آآنهھا ااستفاددهه کنيید تا ااميید رراا ددرر متقاضيیانن اايیجادد نم
خدااووند ااست.   


