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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  
ششمفصل   

با خوااست خداا ددستورر جلسهھتطبيیق   
 
 

متقاضيیانن براایی ررجوعع بهھ (منظورریی کهھ زوومم تغيیيیر ددستورر جلسهھٴٔ متقاضيیانن من قبالً ررااجع بهھ ل
کرددهه اامم. تا ززمانی کهھ اايین کارر رراا نکرددهه باشيید٬، شما ددرر يیک مسيیر خوااهھھھيید بودد وو اووررهه ددااررند) مش

متقاضی ددرر مسيیریی دديیگر.   
کسانن دديیگریی ند. هھ٬، ااما ددرر ااقليیتحی رراا ددرر نظر ددااررند؟ بلددستورر جلسهھٴٔ صحيیآآيیا متقاضيیانی هھھھستند کهھ 
يیند خوااست خداا رراا می خوااهھھھند اانجامم ددهھھھند٬، ااما بيیشتر می خوااهھھھند مسئلهھ شانن نيیز هھھھستند کهھ می گو

حل گردددد تا چيیز دديیگر.   
ما چهھ می ”صحيیح هھھھست يیا نيیست؟ جواابی کهھ بهھ سؤاالل  متقاضی سيیم ددستورر جلسهھٴٔ شنا اازز کجا می

سهھٴٔ متقاضی ااست. ٬، بهھتريین نشانهھ اازز ددستورر جلددااددهه شدهه “د)تواانيیم بکنيیم (چهھ اانتظارریی اازز ما دداارريی
. ااشتباهه ااست شش٬، می بيینيید کهھ نظر“خالصص شومم تتمی خوااهھھھم اازز ززيیر بارر اايین مشکال”ااگر نوشتهھ٬، 

وو برکت ددهھھھد. تطبيیق با خوااست متقاضی  وو رراا بساززددرراا ددچارر ززحمت کرددهه تا ااممکن ااست خداا ااوو 
ممکن ااست خداا می خوااهھھھد باعث خوااهھھھد شد برکاتی کهھ خداا براایی ااوو ددرر نظر دداارردد اازز ميیانن بروودد. 

سر سپرددگی وو ااستقامت رراا بهھ ااوو بی اافزاايید. االبتهھ ممکن نيیز هھھھست کهھ خداا می خوااهھھھد ددرردد وو ززحمت 
لی باشد٬، چونن فرآآووررددههٴٔ فرعی اانجامم خوااست ايید حدفف ااصااما با اايین حالل٬، اايین نب. رراا اازز ميیانن بردداارردد

خوشنوددیی ”. بايید حدفف بزررگتریی رراا ددنبالل کردد. اايین حدفف نيیز می باشدخداا هھھھميیشهھ صلح وو آآرراامش 
می باشد. “ خدااووند  

اايین حدفف  ااست.“ می خوااهھھھم ززنم بهھ منزلل برگردددد”حدفش می گويید بعنواانن مثالل٬، متقاضی 
ن می خوااهھھھم ززنم بهھ منزلل برگردددد٬، ااما م”ااررززشمندیی ااست٬، ااما نبايید حدفف ااصلی باشد. بايید بگويید٬، 

ددرر غيیر اايین “. ااجراا شودد٬، حالل چهھ ززنم برگردددد چهھ برنگرددددااست کهھ ميیخوااهھھھم مهھمتر خوااست خداا 
ا ااگر صوررتت٬، ااگر ززنش بر نمی گشت ممکن بودد ددست اازز اانجامم ددااددنن خوااست خداا بر می ددااشت. اام

خوشنوددیی خداا ااست٬، اانجامم آآنچهھ خداا می خوااهھھھد ااوو رراا ددرر براابر بازز نگشتن ززنش حفاظظت می  شحدف
نسيیبش خوااهھھھد شد.کردد. ووقتی حدفف ددررست باشد٬، بهھتريین هھھھا   

ن گفتهھ ااند:یی بوددهه کهھ ززنن وو شوهھھھریی بهھ مشاووررهه آآمدهه وو چنيیمواارردد  
“!ززندگی اادداامهھ ددهھھھممن ميیخوااهھھھم ااوو رراا ترکک کنم. دديیگر نمی تواانم بهھ اايین ”ززنن:   

“.اایی بابا٬، چراا موضوعع رراا اايینقدرر بزررگگ می کنيید. مسئلهھ اایی ووجودد نداارردد”شوهھھھر:   
ددرر چنيین شراايیطی کهھ برددااشت هھھھا اايینقدرر تفاووتت ددااررند چکارر می تواانن کردد؟ مسئلهھ اایی کهھ مشخص 

باشد٬، عدمم ااررتباطط صحيیح ااست. می   
لهھ اابتداا ددرر عدمم ااررتباطط معلومم ااست کهھ مسئرردد٬، نجا کهھ برددااشت شما اايینقدرر با هھھھم فرقق دداااازز آآ”مشاوورر: 

شما می باشد. حالل ببيینيیم خداا ددرر اايین باررهه چهھ می گويید: صحيیح ميیانن  
 

  ٣۳ااوولل پطرسس 
سانن٬، شما نيیز اایی شوهھھھراانن٬، ددرر ززندگی با هھھھمسراانتانن بامالحظهھ باشيید وو با آآنانن چونن   بهھ هھھھميین: ٧۷

جنس ظظريیفتر با ااحتراامم ررفتارر کنيید٬، چراا هھھھديیۀ سخاووتمنداانۀ حيیاتند٬، مبادداا کهھ هھھھمپایی شما ووااررثث  
ددعاهھھھايیتانن مستجابب نشودد.  
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ً بر ااررتباطط شبطورریی کهھ می بيینيیم٬، ااررتباططی کهھ با هھھھم ما با خداا ااثر دداارردد. بهھ ديیگر دداارريید٬، مستقيیما
وااهھھھد بودد. مثل آآنن ااست حيیح نخصحيیح نباشد٬، ااررتباطط با خداا نيیز ص عباررتت دديیگر٬، ااگر ااررتباطط باهھھھم

 ٬، ااما تا ززمانی کهھ با خوااهھھھرشش آآشتیااتوموبيیل خودد رراا بهھ ااوو بدهھھھيید ما ميیخوااهھھھد کليیدکهھ فرززند ش
. آآنچهھ خداا می )١۱(کارریی هھھھست کهھ بايید قبالً اانجامم گرددددنکرددهه٬، چنيین ااجاززهه اایی رراا بهھ ااوو نخوااهھھھيید دداادد. 

خوااهھھھد بر هھھھمهھ چيیز ااوولويیت دداارردد.  
 می خوااهھھھد.نيیز خوااهھھھيید ددااشت کهھ متقاضی چيیزیی کامالً ناددررست وو يیا مشوکک رراا رراا ااما موااررددیی 

انن خوااهھھھيید دداادد چراا حدفش نا ددررست می باشد. ااوو نبايید با آآنن بی االبتهھ شما اازز ططريیق کالمم بهھ ااوو نش
ااوو شدهه ااست:“ عاشق”اايیمانن ااززددووااجج کند٬، با ووجودد آآنکهھ   

 
٧۷ااوولل قرنتيیانن   

ززنن تا ززمانی کهھ شوهھھھرشش ززندهه ااست٬، بهھ ااوو بستهھ ااست. ااّما ااگر شوهھھھرشش ددررگذشت٬، آآززاادد ااست : ٣۳٩۹
تا با هھھھر خوااهھھھد ااززددووااجج کند٬، االبتهھ بهھ اايین شرطط کهھ آآنن مردد ددرر خدااووند باشد.  کهھ می   

 
وو ااگر رروواابط با آآنن ززنن رراا ددرر مقابل با خداا ددرر ددررجهھٴٔ ااوولويیت قراارر ددااددهه باشد٬، شهھوتت پرستی ااست 

کهھ گناهه می باشد:  
 

٣۳کولسايین   
پس٬، هھھھر: ۵ هھھھویی وو هھھھوسس٬، عفتی٬، ناپاکی٬،  آآنچهھ رراا ددرر ووجودد شما ززميینی ااست٬، بُکشيید٬، يیعنی بی 

پرستی ااست.  پرستی رراا کهھ هھھھمانن بت  ااميیالل ززشت وو شهھوتت  
 

اايین موضوعع هھھھا رراا بهھ ططريیق ووااضح براايیش ررووشن خوااهھھھيید کردد.  
وضيیح ددهھھھيید:رراا براايیش ت“ صت کاملفر”ااما ااگر موضوعع مشکوکک بنظر می ررسد٬، بايید ااصل   

 
١۱۴ررووميیانن   
شودد٬،   آآنن رراا بخورردد محکومم می ااّما کسی کهھ ددررباررۀۀ خوررددنِن خوررااکی ددچارر تردديید ااست٬، ااگر: ٢۲٣۳

ززيیراا با اايیمانن نخوررددهه ااست وو آآنچهھ اازز اايیمانن نباشد٬، گناهه ااست.  
 

کارریی کهھ می خوااهھھھيید اانجامم ددهھھھيید ممکن فکر می کنيید ٬، يیعنی ااگر “آآنچهھ اازز اايیمانن نباشد٬، گناهه ااست ”
نباشد٬، گناهه  بهھ خوددیی خوددکارر  آآننااست خالفف خوااست خداا باشد٬، آآنن رراا اانجامم ندهھھھيید. چونن حتی ااگر 

با اانجامم آآنن گناهه کرددهه اايید.  ٬،هھھھست يیا نيیستبراایی شما يید کهھ شامل خوااست خداا شما چونن مطمئن نبودد
د. ااگر ددرر آآيیندهه٬، يی٬، نبايید ددست بهھ آآنن بزنخوااست خداا هھھھست يیدتيیجهھ٬، تا جائی کهھ مطمئن نيیستددرر ن

وررتت٬، کهھ اازز نظر خداا ااشکالی نداارردد٬، می توااند جانب آآنن رراا بگيیردد. ددرر هھھھر ددوو ص ییمتوجهھ شد
٬، هھھھم ددرر کارر وو منظورر آآنن.منظورر جاللل ددااددنن بهھ خداا ااست  

رراا مطابق با خوااست خداا کند٬، اادداامهھ مشاووررهه (ددستورر جلساهه) ااگر متقاضی حاضر نيیست منظوررشش 
متقاضی  ددستورر جلسهھ اایی کهھ”منطقی نيیست. چونن مسئلهھ اازز آآنچهھ صحبت اازز آآنن شدهه بودد٬، تبديیل بهھ 

مهھٴٔ مشاووررهه ددرر ززميینهھٴٔ تطبيیق ددستورر بهھ اادداار متقاضی حاضر شدهه ااست. ااگ “بايید بهھ آآنن پايیبند باشد
٬، می تواانن بهھ جلساتت اادداامهھ دداادد. ااما ااگر نمی خوااهھھھد ددستورر االعمل خداا رراا پی گيیریی جلسهھ هھھھست

نا خوااستهھ  هه شدهه کهھ مشاوورراانن ددرر کمالل محبت٬،دد. بعضی موااقع دديیدرراا بايید خاتمهھ دداانمايید٬، جلساتت 
اازز موقعيیت نشانن ددااددهه ااند. اايین ااشکالل بزررگی ااست. ددستورر متقاززیی مواافقت خودد رراا با سو ااستفاددهه 

د. ااما ززمانی کهھ بايید اازز آآنن پی گيیریی کننجلسهھ رراا ررووحح االقدسس فرااهھھھم می ساززدد٬، وو مشاوورراانن مسيیحی 
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بهھانهھ هھھھا وو بی ااططاعتی هھھھا رروویی خودد رراا ظظاهھھھر ساختند٬، موقع آآنن ررسيیدهه کهھ ددست اازز آآنن شستهھ وو جداا 
٬، بی فايیدهه ااست.رریی بهھ ددنبالل آآنن نمی تواانن کرددشد. ددلسوززیی ددرر جائی کهھ کا  

کهھ اازز من کمک بگيیردد٬، بگويید کهھ منظوررشش هھھھمانن منظورر خدااست ـ ددرر ااگر متقاضی تنهھا بخاططر آآن”
“. ددرر ددلش چنيین منظورریی رراا نداارردديیعنی حالی کهھ ووااقعاً اايینطورر نيیست٬، چهھ؟   

 
١۱۶ااوولل سموئيیل   

ما ززيیراا ااوو رراا رردد کرددهه اامم٬، ندیی قامتش نظر منااما خدااووند بهھ سوموئيیل گفت: (بهھ چهھرهه ااشش وو بل: ٧۷
چونکهھ خدااووند مثل اانسانن نمی نگردد٬، ززيیراا کهھ اانسانن بهھ ظظاهھھھر می نگردد وو خدااووند بهھ ددلل می 

نگردد.)  
 

٢۲يیوحنا   
دداانست ددرر ددرروونن اانسانن   وو نيیاززیی ندااشت کسی ددررباررۀۀ اانسانن چيیزیی بهھ ااوو بگويید٬، ززيیراا خودد می:  ٢۲۵

چيیست.  
 

لل اانسانن چيیست. ااست (عيیسی مسيیح) کهھ می ددااند ددرر دد“ خداا”می کنيیم کهھ اازز اايین آآيیاتت چنيین برددااشت 
ااگر متقاضی . )٢۲(نچهھ متقاضی می گويید وو می کند ااست٬، وو نهھ بيیشتر اازز آآننمشاوورر کاررشش برررسی آآ

ددررووغغ بگويید٬، ددرر جلساتت بعد آآشکارر خوااهھھھد شد (اازز ططريیق تکاليیفی کهھ بر حسب آآنچهھ گفتهھ وو کرددهه 
ناددررستی رراا ددااددهه باشد٬، نخوااهھھھد تواانست تکاليیف رراا اانجامم ررساند. تا  ساختهھ شدهه ااند). ااگر ااططالعاتت

:اايیجادد شک وو تردديید می کند براایی شما بدست نی آآمدهه اازز آآنچهھززمانی کهھ نشانهھٴٔ محسوسی   
 

١۱٣۳ااوولل قرنتيیانن   
حالل   دداارردد٬، هھھھميیشهھ ااميیدوواارر ااست وو ددرر هھھھمهھ عتماددکند٬، هھھھموااررهه اا  محبت با هھھھمهھ چيیز مداارراا می: ٧۷

کند. میپايیداارریی   
 

گفتهھ ممکن ااست متقاضی اازز قصد ااططالعاتت ناصحيیحی رراا بهھ شما ددااددهه باشد. شايید ددرر ووااقع ددررووغغ ن
ددررست نبوددهه يیا ااططالعاتت کافی ندااشتهھ ااست. ددرر اايینصوررتت٬، شما  ست برددااشت ااووباشد. ممکن نيیز هھھھ

  مجبورر خوااهھھھيید شد بهھ ااوو کمک کنيید ااططالعاتت نا ددررست رراا اازز آآنچهھ ووااقعيیت دداارردد جداا ساززدد.
کافی مشکل هھھھست بداانيید ددرر ددلل  بداانيید ددرر ددلل ااوو چهھ می گذرردد (بقدررپس ددرر حالی کهھ نمی تواانيید 

ططالعاتی کهھ می ددهھھھد ددررست باشد. ااگر مطمئن ااخوددتانن چهھ می گذرردد)٬، بايید بهھ متقاضی گوشزدد کنيید 
ما ددررووغغ نيیست٬، اازز ااوو بخوااهھھھيید شکش رراا نيیز باززگو نمايید. ااگر شکی نداارردد٬، آآنن رراا نيیز باززگو نمايید. اا

وو يیا ددررووغغ هھھھایی مصلحتی (کهھ چيیزیی جز ددررووغغ نمی باشند)٬، جريیانن مشاووررهه رراا ُکند کرددهه وو خداا رراا 
ند. بجایی آآنکهھ ااوو رراا با خوشش نمی آآيید. اايین حقايیقی ااست کهھ بايید ددرر جلساتت ااووليیهھ آآشکارر شدهه باش

نمائيید٬، بهھتر آآنن ااست کهھ قبل اازز ووقوعع اازز آآنن جلوگيیریی نمائيید.  ددررووغغ ررسواا  
اايین خودد جزء فرااهھھھم ساختن وورريید کهھ آآنچهھ می گويید وو می کند ددرر محضر خداا ااست. اضی بيیابيیادد متق

محيیط (ززميینهھٴٔ) مناسب مشاووررههٴٔ مسيیحی ااست. بهھ ااوو گوشزدد کنيید کهھ ممکن ااست حقايیق رراا بتوااند 
چونن خداا ددلل رراا می بيیند وو (ضررر بهھ خودد ااست) بگونهھ اایی ااستتارر نمايید٬، ااما نهھايیتاً خودد رراا گولل ززددهه 

غغ رراا اافشا می ساززدد.ددرروو  
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۴عبراانيیانن   
تر اازز هھھھر شمشيیر ددوو  ززيیراا کالمم خداا ززندهه وو مؤثر ااست وو بُرندهه: ١۱٢۲ ددمم٬، وو چنانن نافذ کهھ نفس وو  

کند٬، وو سنجشگر اافکارر وو نيیّتهھایی ددلل ااست.  ررووحح٬، وو مفاصل وو مغِز ااستخواانن رراا نيیز جداا می  
هھھھمهھ چيیز ددرر براابر چشمانن ااوو کهھ هھھھيیچ چيیز ددرر تمامم آآفريینش اازز نظر خداا پنهھانن نيیست٬، بلکهھ : ١۱٣۳

حسابب ما با ااووست٬، عريیانن وو آآشکارر ااست.  
 

بزنيید٬، نهھ  اامورر عاددیینن ااعنورر نمی کند. اايین حرفف هھھھا رراا االبتهھ تحت خداا با آآنچهھ حقيیقت نداارردد کا
بهھ ااوو مظنونن می باشيید. االبتهھ ووقتی آآنن رراا قبل اازز جمع آآوورریی ااططالعاتت عنواانن کنيید٬، کهھ بخاططر آآن

ً ددست د ااوو رراا مرتکبددليیل نداارردد فکر کن ورر جلساتت نهھ تنهھا بايید مناسب با ااشتباهه شمرددهه باشيید. نتيیجتا
موقعيیت متقاضی وو مطابق با کالمم بوددهه باشند٬، بلکهھ بايید بر مبنایی حقيیقت وو ددررستی بنا گردديیدهه 

کارر خداا نيیست.باشند. کج کرددنن حقيیقت   
چند حقايیق می کنيید٬، هھھھر فاشش کرددنن بگذاارريید بر اايین موضوعع آآخر پافشارریی کنم. ووقتی صحبت اازز 

حقايیق (تمامم آآنچهھ “ تمامم”ناخوشايیندیی قراارر ددهھھھد٬، بايید تاکيید بر  ممکن ااست متقاضی رراا ددرر موقعيیت
 تماممااما ررااجع بهھ موضوعع می ددااند) باشد. االبتهھ منظورر تکراارر حقايیق اازز دديیدگاهه هھھھایی مختلف نيیست٬، 

. کسانی خوااهھھھند بودد کهھ نصف حقيیقت رراا نچهھ کمک می کند تا حقايیق آآشکارر شوند بايید گفتهھ شوددآآ
باززگو می کنند٬، ددرر حالی کهھ تمامم حقيیقت ااووضاعع رراا بگونهھٴٔ دديیگریی نشانن خوااهھھھند دداادد.   

“.ااوو مراا کتک ززدد! ااوو کشيیدهه بهھ صوررتت من ززدد!”ززنن می گويید:   
بلهھ من کشيیدهه بهھ صوررتت ااوو ززددمم چونن بقدرریی آآشفتهھ شدهه بودد کهھ سرشش رراا ”شوهھھھرشش می گويید: 

ااوو رر می کوبيید. من فکر می کرددمم سرشش خوااهھھھد شکست٬، وو با کشيیدهه ززددنن سعی کرددمم مهھکم بهھ دديیواا
نن هھھھا ا هھھھم ددااررند ااگر تنهھا يیکی اازز آآاايین ددوو ددااستانن فرقق بزررگی ب“. رراا متوجهھ کارریی کهھ می کند بنمايیم

رراا بهھ شمارر آآوورردد. االبتهھ ررفتارر شوهھھھر ممکن ااست حکيیمانهھ نبوددهه باشد٬، ااما نيیت اانجامم آآنن بد نبوددهه. ااما 
ل حقيیقت فرقق بزررگی رراا اايیجادد می نمايید.ک  

ااگر بتواانن ددستورر عمل (ددستورر جلسهھ) خدااووند رراا ددرر ااووليین جلسهھ پایی گذاارریی نمودد کارر مهھمی اانجامم 
اايین کارر رراا می کند تا ددستورر جلسهھ نامم مشاوورر رراا عهھدهه دداارر نگردددد. ااگر الززمم باشد  مشاووررشدهه ااست. 

ودد عيیبی نداارردد. تا ززمانی کهھ ررااهه تنگ وو بارريیک ددوو يیا سهھ جلسهھ ااختصاصص ددااددهه ش ٬،براایی اايیجادد آآنن
کارر هھھھایی دديیگر فايیدهه نخوااهھھھند ددااشت.براایی هھھھمهھ ااشکارر نشدهه٬،   
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فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل ششم  
 

نيیز هھھھمانن رراا می بيینيیم.  ١۱۵وو  ١۱۴: ۶) ددرر متی ١۱(  
ودديیموسس وو يیوحنا نيیز می خواانيیم کهھ عيیسی مسيیح می دداانست ددرر ددلل نيیک ۴وو  ٣۳) ددرر فصل هھھھایی ٢۲(

. مشاوورراانی فکر می کنند می دداانند ددرر ددلل متقاضی چهھ می گذرردد. ززنانن کنارر چاهه آآبب چهھ بودد
د. ددرر خداا ااست٬، وو نبايید قدمی ددرر اايین عرصهھ برددااشت کنيیشتباهه ااست؛ اايین حق وويیژههٴٔ فکرشانن اا

٬، کهھ شدهه )Idols of the Heart(“ بت هھھھایی قلبی”بعضی مکاتب مشاووررههٴٔ مسيیحی صحبت اازز 
می بيینيیم٬، ددرر صوررتی کهھ ددرر آآنجا  ١۱۴کک می آآيیند. اايین موضوعع رراا ددرر حزقيیالل بنظر مشکو

ً منظورر بت هھھھائی نيیست کهھ خودد  شهھوتت٬، مالل٬، وو غيیرهه)٬، بلکهھ براایی خودد می ساززيیم (شخصا
بت شهھواانی٬، بت ”بت هھھھائی ااست کهھ خداا ددرر ززمانن تبعيید اازز ميیانن برددهه بودد. ووقتی صحبت اازز 

ی تواانن بهھ ووجوددشانن ددرر کسی پی بردد. اايین م ٬، وو غيیرهه٬، می شودد٬، گوئی“مقارربت جنسی
ووقتی کالمم خداا مشکوکک بنظر می ررسد. اامکانن خطر رراا ددرر اايینجا نبايید نادديیدهه گرفت.  موضوعع

اازز چنيین ووااژژهه اایی ااستفاددهه نمی کند٬، نبايید آآنن رراا بنا ساخت. اانسانن بر بيیروونن می نگردد٬، وو آآنچهھ 
اازز کالمم ددوورر نشويید. بر ددرروونن می باشد قلمروو خداا ااست.  

 


