
 1 

 
مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی  

مرحلهھٴٔ ددوومم: گشايیش  
ااووللفصل   

 
 
 
 
 
 

Critical Stages of  
Biblical Counseling  

 
 
 
 
 
 
 

نويیسندهه: ِجی آآدداامز  
مترجم: شاهھھھرخخ صفویی  

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

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  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  
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ددوومممرحلهھٴٔ   
ااووللفصل   

گشايیشی ددرر کارر باشد؟بايید چراا   
 

 ً ٬، متقاضيیانن ددرر ررااهه ااشتباهھھھی بسر می برند. ددليیل ممکن ااست نادداانی٬، نافرمانی٬، وو يیا هھھھر چونن عمدتا
بخودد ”٬، بلکهھ “ااست اازز خودد ددوورر کرددنن”د نهھ تنهھا نباشد. تغيیيیرااتی کهھ کالمم خداا اايیجادد می کننيیز ددوو 

ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس بر  ت تغيیيیر کنند ووالززمم ااسعقايید وو ررفتارر هھھھایی گذشتهھ . )١۱(نيیز می باشند“ اافزووددنن
ااستواارر گرددند:  

 
۴اافسسيیانن   

تأثيیر ااميیالِل   لحاظظ شيیوۀۀ ززندگی پيیشيین خودد٬، آآنن اانسانن قديیم رراا کهھ تحت  شما آآموختيید کهھ بايید بهھ :٢۲٢۲
ددرر آآوورريید.   فريیبندهه ددستخوشش فسادد بودد٬، اازز تن بهھ  

بايید ططرزز فکر شما نو شودد٬،: ٢۲٣۳  
کنيید٬، کهھ آآفريیدهه شدهه ااست تا ددرر پاررسايیی وو قّدووسيیت حقيیقی٬، شبيیهھ خداا وو اانسانن جديید رراا ددرر بر : ٢۲۴

باشد.  
پس٬، اازز ددررووغغ رروویی برتافتهھ٬، هھھھر: ٢۲۵ ررااستی گويیيید٬، چراا  يیک با هھھھمسايیۀ خودد٬، سخن بهھ  کهھ ما هھھھمهھ٬،  

ااعضایی يیکديیگريیم.  
سر ررسد٬،  مگذاارريید ررووززتانن ددرر خشم بهھ»: شويید٬، گناهه نکنيید هھھھنگامی کهھ خشمگيین می«: ٢۲۶  
اابليیس رراا مجالل ندهھھھيید.وو : ٢۲٧۷  
ددززدد دديیگر ددززددیی نکند٬، بلکهھ بهھ کارر مشغولل شودد٬، وو با ددستهھایی خودد کارریی سوددمند اانجامم ددهھھھد٬، : ٢۲٨۸

تا بتوااند نيیاززمنداانن رراا نيیز چيیزیی ددهھھھد.  
ددهھھھانتانن بهھ هھھھيیچ سخن بد گشوددهه نشودد٬، بلکهھ گفتاررتانن بهھ: ٢۲٩۹ کارر آآيید وو   تمامی براایی بنایی دديیگراانن بهھ 

وندگانن رراا فيیض ررساند.نيیاززیی رراا برآآووررددهه٬، شن  
اايید٬، غمگيین مساززيید.  ررووحح قّدووسس خداا رراا کهھ بداانن براایی ررووزز ررهھھھايیی مهھر شدهه: ٣۳٠۰  
هھھھر: ٣۳١۱ گونهھ تلخی٬، خشم٬، عصبانيیت٬، فريیادد٬، ناسزااگويیی وو هھھھر نوعع بدخوااهھھھی رراا اازز خودد ددوورر کنيید.   
ااست٬، شما گونهھ کهھ خداا شما رراا ددرر مسيیح بخشوددهه   با يیکديیگر مهھربانن وو ددلسوزز باشيید وو هھھھمانن: ٣۳٢۲

نيیز يیکديیگر رراا ببخشايیيید.  
 

اازز ”. ااما توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ اايین فرآآيیند )٢۲(يیماسس ررشد ررووحانی مسيیحی رراا می شناسددرر اايین آآيیاتت ااس
(ااگر اايینطورر بودد٬، خداا تغيیيیرااتت الززمم  بهھ خوددیی خودد بوجودد نمی آآيید“ زووددننخودد ددوورر کرددنن/بخودد ااف

)٬، کهھ تبديیل بهھ آآموختهھ وو بهھ ددلل سپرددهه شدهه چهھ(آآنمی باشد “ ططرزز فکر نو”. آآنن رراا اامر نمی کردد)
سر چشمهھ نمی گناهه آآلودد هھھھایی زز عقايید وو ررفتارر ززندگی ررووحانی می شودد. وو چونن اايین ططرزز فکر نو اا

مرههٴٔ ررووحح ززهه بهھ سمر برسد (ثررااهه وو ررووشش تا٬، اازز جانب خداا٬، تا اايین دديیردد٬، مکاشفهھ اایی رراا الززمم ددااررگ
مسيیح ٬، وو اازز ططريیق شخص عيیسی مسيیح براایی ما مکشوفف نمودد خداا اافکارر وو ررفتارر خودد رراا. )االقدسس

؟. وو چگونهھ شد کهھ اانجامم پذيیرفتدد (ززبانن گفتارر وو ررفتارر)کر“ تفسيیر”وو  نشانن ددااددما  نيیز آآنهھا رراا بهھ  
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١۱يیوحنا   
وو ما بر جاللل ااوو نگريیستيیم٬، جاللی ددررخورر  وو کالمم٬، اانسانن خاکی شد وو ددرر ميیانن ما مسکن گزيید.: ١۱۴

اازز جانب پدرر آآمد٬، پر اازز فيیض وو ررااستی. آآنن پسر يیگانهھ کهھ  
 

خاکی می ددرر جسم اانسانن مطلق نيیکی وو حقيیقت  ووجودداازز کهھ شهھاددتت  ٬،رراا اايین مکاشفهھٴٔ جسمانی خداا
٬، می گويید عيیسی مسيیحددرر حکايیت اازز نيیم. اازز ططريیق هھھھمانن کالمی کهھ ددرر کالمش می خواا ٬،ددهھھھد
پر اازز فيیض وو ”مانند عيیسی مسيیح خداا متقاضی شما رراا نيیز ٬، “خاکی شد وو ددرر ميیانن ما مسکن گزيید”

دد. خوااهھھھد نمو“ ررااستی  
. آآنهھا تسلط بر هھھھمهھ چيیز رراا ددااشتند. ندبودد“ ررااستیفيیض وو ”اانسانن ااووليیهھ (آآددمم وو حّواا) نيیز دداارراایی هھھھميین 

“ فيیض وو ررااستی”حالل کهھ متقاضی نجاتت رراا يیافتهھ٬، هھھھمانن رراا اازز ددست ددااددند.  آآنن ٬،ااما ددرر سقوططشانن
:نيیز متی باشدددرر ددسترسس ااوو ٬، کن ااستددرر ااوو سااازز ططريیق ررووحح االقدسس  کهھ   

 
٣۳کولسيیانن   

صوررتت   شودد تا بهھ  اايید٬، کهھ ددرر معرفت حقيیقی هھھھر آآنن نو می  وو اانسانن جديید رراا ددرر بر کرددهه: ١۱٠۰
آآيید. آآفريینندۀۀ خويیش ددرر  

 
۴اافسسيیانن   

وو اانسانن جديید رراا ددرر بر کنيید٬، کهھ آآفريیدهه شدهه ااست تا ددرر پاررسايیی وو قّدووسيیت حقيیقی٬، شبيیهھ خداا : ٢۲۴
باشد.  

 
“ ددرربر”٬، نيیازز دداارردد آآنن رراا بسر می بردد “ووسيیتقدّ پاررسايیی وو ”ددرر “ آآفريیدهه شدهه”حالل کهھ متقاضی 
نمی  شباهھھھت بهھ خداا رراا تنهھا ددرر سخنخداا٬،  ددرر کالمم. “شبيیهھ خداا باشد”بگيیردد تا  تننيیز بکند. بايید بهھ 

پاررسايیی ”. وو اايین کنيیمررووززاانهھٴٔ فرززند خداا نيیز مشاهھھھدهه می هھھھایی ٬، بلکهھ ددرر جميیع ررفتارر وو کردداارر بيینيیم
ددرر  کهھ“ پاررسايیی وو قّدووسيیت حقيیقی”. هھھھمانن کالمم رراا ددرر کالمم خداا می يیابيیم“ وو قدووسيیت حقيیقی

ددرر مشاووررههٴٔ جا ااست٬، کهھ وو اايین. خودد رراا نشانن دداادد نی عيیسی مسيیح)يیع( موجودديیت اانسانن خاکی
پاررسايیی وو ”متقاضی رراا ددرر مسيیر شناخت آآنن  ٬،)٣۳(ااستفاددهه اازز مسائل وو مشکالتت ززندگی مسيیحی٬، با

. فرآآيیندیی کهھ مشاووررههٴٔ ی کهھ ددرر ززندگی ااوو دداارردد٬، قراارر می ددهھھھيیمصترکيیب خا٬، وو “قدووسيیت حقيیقی
 ) شامل سهھ مرحلهھ می باشد٬، کهھ مرحلهھٴٔ یی کهھ ددرر فهھرست کتابب مشرووحح ااستمسيیحی دداارردد (بطورر

المم خداا خودد رراا بگونهھ اایی کهھ ددرر آآنن ک ززمانی بايید اايیجادد شدهه باشد. ممنامم برددهه اا“ گشايیش ”ددوومم آآنن رراا 
 “مرزز”. اايین رروویی آآوورردد ااوو نيیزررفتارر  ٬، بلکهھخداا نهھ تنهھا بهھ جانب اافکاررمتقاضی  آآشکارر کند تا

اازز کالمم صاددرر شدهه رراا کهھ عقايید وو اافکارر تاززهه اایی ددرر آآنن ٬، کهھ ووجودد ددااررددددرر عالم ررووحانی  ٬،نامرئی
دداارردد وو هھھھم عملی. هھھھر  صوصيیاتت فکرییخ پوشاند. گشايیشی ااست کهھ هھھھمررووحح االقدسس جامع عمل می 

منظورر کالمم هھھھميین  .“شبيیهھ خداا باشد”نيیز کالمم ددرر متقاضی جسم پوشيیدهه وو ااوو ددوو رراا الززمم می باشد تا 
ااست:  

 
۵۵ااشعيیا    

صاددرر گردددد خوااهھھھد بودد. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت بلکهھ نانن کالمم من کهھ اازز ددهھھھانم هھھھمچ: ١۱١۱
فرستاددمم کامراانن خوااهھھھد گردديید. رراا ننووبراایی آآنچهھ آآآآنچهھ رراا کهھ خوااستم بجا خوااهھھھد آآوورردد   

 
“ بجا”رراا ددرر متقاضی “ آآنچهھ رراا کهھ خوااستم”کهھ خداا اازز کالمش می خوااهھھھد٬، اايین ااست کهھ “ ثمریی”
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گردددد. اايین مرززیی ااست “ کامراانن”ددرر متقاضی (بگونهھٴٔ وويیژهه) “ براایی آآنچهھ آآنن رراا فرستاددمم”آآوورردد٬، وو 
براایی شناخت بيیشتر . شودد“ کامراانن”وو آآووررددهه “ بجا”ااوو کهھ متقاضی بايید اازز آآنن عبورر کند تا کالمم ددرر 

برگردديیم بهھ کالمم:٬، الززمم ااست “گشايیش”اازز اايین   
 

٢۲تيیانن ااوولل قرن  
گويیيیم٬، ااّما نهھ اازز حکمتی کهھ متعلق بهھ   ااّما ددرر عيین حالل٬، ما ددرر ميیانن بالغانن اازز حکمت سخن می  : ۶

يیا حکمراانانن اايین عصر باشد کهھ محکومم بهھ ززوواالند٬، اايین ددنيیا  
هھھھا نهھانن ااست وو خداا آآنن رراا پيیش اازز آآغازز  گويیيیم کهھ اازز دديیدهه  بلکهھ اازز حکمت پنهھانن خداا سخن می:   ٧۷

ززمانن٬، براایی جاللل ما مقررر فرموددهه ااست.  
يیک اازز حکمراانانن عصر حاضر اايین حکمت رراا ددررکک نکرددند٬، ززيیراا ااگر آآنن رراا ددررکک   ااّما هھھھيیچ:   ٨۸

کرددند.  کرددهه بوددند٬، خدااوونِد جاللل رراا بر صليیب نمی  
٩۹  : اایی   وو بهھ هھھھيیچ اانديیشهھ آآنچهھ رراا هھھھيیچ چشمی نديیدهه٬، هھھھيیچ گوشی نشنيیدهه٬،« چنانکهھ آآمدهه ااست: 

  »خداا براایی ددووستداارراانن خودد مهھيیا کرددهه ااست. نرسيیدهه٬،
بر ما آآشکارر ساختهھ٬، چرااززيیراا خداا آآنن رراا توسط ررووحح خودد : ١۱٠۰ کهھ ررووحح٬، هھھھمهھ  حتی ااعماقق خداا  چيیز 

کاوودد.  رراا نيیز می  
ددمی آآگاهه باشد٬، جز ررووحح خودد ااوو کهھ ددرر ددرروونن ااووست؟ بر هھھھميین ززيیراا کيیست کهھ اازز اافکارر آآ: ١۱١۱

قيیاسس٬، فقط ررووحح خدااست کهھ اازز اافکارر خداا آآگاهه ااست.  
اايیم کهھ اازز خدااست تا آآنچهھ رراا خداا بهھ ما عطا کرددهه   وولی ما نهھ ررووحح اايین ددنيیا٬، بلکهھ ررووحی رراا يیافتهھ: ١۱٢۲

ااست٬، بداانيیم.  
کهھ آآموختۀ حکمت بشریی باشد٬، بلکهھ با کلماتی گويیيیم٬، آآنن هھھھم نهھ با کلماتی   وو اازز هھھھميین سخن می: ١۱٣۳

کنيیم.  سانن حقايیق ررووحانی رراا با کلماتی ررووحانی بيیانن می  آآموززدد؛ وو بديین  کهھ ررووحح می  
پذيیردد ززيیراا ددرر نظرشش جهھالت ااست٬، وو   ااّما اانسانن نفسانی اامورر مربوطط بهھ ررووحح خداا رراا نمی: ١۱۴

قاددرر بهھ ددررکشانن نيیست٬، چراا هھا اازز دديیدگاهھھھی ررووحانی ميیّسر کهھ قضاووتت ددررست ددررباررۀۀ آآنهھا تن 
ااست.  

توااند ددررباررۀۀ ااوو  کس نمی  کند٬، وولی هھھھيیچ  ااّما شخص ررووحانی ددررباررۀۀ هھھھمهھ چيیز قضاووتت می: ١۱۵
قضاووتت کند.  

وولی ما فکر مسيیح رراا  »ززيیراا کيیست کهھ اازز فکر خدااووند آآگاهه باشد تا بتوااند ااوو رراا تعليیم ددهھھھد؟«: ١۱۶
دداارريیم.  

 
کهھ پس اازز گشايیش٬، متقاضی بطورر کامل تغيیيیر يیافتهھ٬، وو اامکانن نداارردد  نمی باشدمعنی آآنن االبتهھ اايین بهھ 

باززگویی اايین حقيیقت ااست٬، کهھ تنهھا ززندگی قبلی خودد بازز گردددد. تغيیيیریی کهھ يیافتهھ٬،  کهھ ددووباررهه بهھ نَحو
وو ررووشش  کهھ باعث جابجائی ررااهه ش٬، قدمی رراا ددرر ررااهه خداا پيیش کشيیدههالعقل ددرر اايین برحهھ اازز ززندگيی

. هھھھایی جديید ززندگيیش شدهه ررووشش هھھھایی قديیم با ررااهه وو  
وو حتی بر ططبق اافکارر  ٬،ههددررکک کردد ددرر ززمانن گذشتهھمتقاضی کالمم رراا  حالل بايید اامکانن آآنن رراا بدهھھھيیم کهھ

نموددهه  گشتباززخودد  گناهه آآلودد گذشتهھٴٔ وو ررفتارر هھھھایی تاززههٴٔ آآنن ززندگی نيیز کرددهه٬، ااما حالل بهھ ررااهه وو ررووشش 
. معرفی شدهه نداارردد چونن قبالً بهھ آآننشناخت ررااهه وو ررووشش هھھھایی تاززهه لزوومی بهھ  ااست. ددرر اايین صوررتت

مسائل اازز خداا ااست. هھھھمانن نافرمانی کهھ باعث “ نافرمانی”آآنچهھ الززمم دداارردد٬، شناخت حقايیق مربوطط بهھ 
. هھھھمانن ررااهه باططلی کهھ باعث هھھھمهھٴٔ مسائل وو کهھ ااوو رراا بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی آآووررددهه وو مشکالتی شد
اارر هھھھائی کهھ هھھھمرااهه هھھھشدرراا تشويیق خداا  ممکالدگی بشر شدهه. ااما توجهھ نيیز ددااشتهھ باشيید کهھ مشکالتت ززن
. هھھھر ددوو الززمم ااست تا توبهھ (تغيیيیر اافکارر وو ررفتارر) رراا عمل آآووررددهه وو متقاضی رراا کندمی می ددهھھھد نيیز 
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گرددااند: “ ااستواارر”٬، وو “رريیشهھ ددووااندهه”نهھ تنهھا اازز منجالبب گناهه بيیروونن آآوورردد٬، بلکهھ ددرر ااوو   
 

٣۳اافسسيیانن   
ساکن شودد٬، وو ددرر محبت رريیشهھ ددوواانيیدهه٬، ااستواارر گردديید٬، ووااسطۀ اايیمانن ددرر ددلهھایی شما  تا مسيیح بهھ: ١۱٧۷  

 
قدررتی رراا ززمانی آآغازز می شودد کهھ ررووحح االقدسس  ٬،مسيیح ددررددلل متقاضی“ ساکن شدنن”وو “ رريیشهھ”اايین 

باشد:ددرر ااوو اايیجادد کرددهه   
 

٣۳اافسسيیانن   
کنم کهھ بر  وو ددعا می: ١۱۶ حسب غنایی جاللل خودد بهھ شما عطا فرمايید کهھ ددرر اانسانن باططنی خويیش  

ررووحح ااوو قویی وو نيیروومند شويید٬، مددد  بهھ  
 

ساکن ”ددرر ددلل متقاضی “ ووااسطۀ اايیمانن  تا مسيیح بهھ”گردددد “ مددد ررووحح ااوو قویی وو نيیروومند”ددرر  وو
).١۱٧۷(آآيیهھٴٔ “ شودد  

:يیح ددرر متقاضی اايینطورر گفتهھ شدههعيیسی مس“ ساکن شدنن”ددرر جایی دديیگریی اازز کالمم خداا٬، ررااجع بهھ   
 

٣۳کولسيیانن   
کالمم مسيیح بهھ: ١۱۶ هھھھايیی کهھ اازز ررووحح   ساکن شودد؛ وو با مزااميیر٬، سرووددهھھھا وو نغمهھددوولتمندیی ددرر شما  

گزاارریی وو اازز صميیم ددلل براایی خداا  ااست٬، با کمالل حکمت يیکديیگر رراا پند وو تعليیم ددهھھھيید؛ وو با شکر
بسراايیيید.  

 
نهھ تنهھا اازز ططريیق پند وو کالمم حاکميیت می کند. اايین حاکميیت اايیست کهھ صحبت اازز  ووااژژهه“ ددوولتمندیی”

ددرر متقاضی بوجودد آآوورردد. نيیز رراا  آآنن تعليیمميیوههٴٔ  ٬، بلکهھ عمالً وو با ااقتدااررتعليیم لفظی بايید جایی بگيیردد
توجهھ خاصی بهھ . الززمم ااست )۴(گر٬، تقويیت اايیمانن متقاضی معرفی کرددمی تواانن آآنن رراا بهھ عباررتت دديی

وو  ززندگی ررووحانی “رريیشهھ ددووااندنن”مسيیحی معموالً شامل  کارر مشاووررهه٬، چونن ددااددهه شودد اايین موضوعع
نيیز می باشد.  مسيیح ددررمتقاضی  “ساکن شدنن”  

د) رراا می ددرر نتيیجهھ٬، حدفف مشاووررههٴٔ مسيیحی (وو فرقی نمی کند مسائل وو مشکالتت متقاضی چهھ باشن
تواانن بهھ ددوو قسمت تقسيیم کردد:  

 
٬، کهھ ددرر آآنن اايیمانداارر با حقايیقی اازز کالمم خداا “گشايیش”مت . هھھھداايیت متقاضی بهھ سَ ١۱

ی بردد. آآشنا می شودد٬، وو آآنن رراا بگونهھٴٔ وويیژههٴٔ خودد ددرر ززندگی بکارر م  
تا دديیگر (آآگاهه وو با تجربهھ کرددهه) . متقاضی رراا ددرر مسيیح وو کالمم خداا رريیشهھ ددووااندهه ٢۲

بهھ ووسوسهھ هھھھایی ززندگی گذشتهھٴٔ خودد بازز نگردددد.   
 

٬، بيیشتر جنبهھٴٔ ٢۲شماررههٴٔ )٬، وو حدفف ١۱۶: ٣۳تعليیم کولسيیانن رراا دداارردد ( پند٬، بيیشتر جنبهھٴٔ ١۱شماررههٴٔ  حدفف
ااست). تعليیم وو تادديیبشامل (مشاووررهه اایی کهھ  خوااهھھھد ددااشترراا  تعليیم  

حقيیقت ددرر شما نيیازز بهھ  دهه باشد. ااگر متقاضیتا اايینجا ووااضح شلزوومم اايیجادد گشايیش بايید  ددرر نتيیجهھ
ززندگيیش دداارردد (شايید اايیمانن بهھ عيیسی مسيیح آآووررددهه ااما تعليیماتت صحيیحی نيیافتهھ٬، وو خودد نيیز جويیایی آآنن 

م ناصحيیحی رراا يیافتهھ نيیز هھھھميینطورر. ااگر تعليیتعليیم خوااهھھھد ددااشت. بهھ اجج بيیشتر ااحتيی)٬، )۴(ددرر کالمم نبوددهه
کهھ  بگونهھ اایی تعليیم ددهھھھدمتقاضی رراا مشاوورریی کهھ تعليیم رراا ددرر نظر دداارردد٬، اايین ااست کهھ  پس حدفف
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ددرر المم گشايیشی اازز ک شکلبهھ اايین  مشاوورر بهھ ززبانن آآووررددهه ددرر ززندگيیش ررخنهھ کند وو شودد آآنچهھباعث 
. ددعایی شما نيیز هھھھميین بايید باشد. ددززندگيیش بوجودد آآووررددهه شو  

اايین  )کهھ نافرمانی کرددهه يیا ضعيیف می باشد( می باشدتادديیب  شحدفمشاوورریی کهھ اازز جانب دديیگر٬، 
چنانن تقويیت نمايید کهھ ززندگيیش مطابق خداا ددرر ررووحح رراا وو ااوو  کهھ ااوو رراا بهھ جانب توبهھ هھھھداايیت کندااست 

بطورریی کهھ سرپيیچی وو مخالفت متوقف رروودد. اايین حدفف نيیز نيیازز بهھ گشايیش دداارردد٬، ااحکامم خداا پيیش با 
ودد وو بهھ جایی آآنن ااشتيیاقق بهھ ررااهه وو ررووشش هھھھایی خداا جايیش رراا پر کند. ش  

يیم٬، بهھ هھھھر گونهھ کهھ باشد٬، ااساسس موفقيیت مشاووررهه رراا بجایی می گشايیشی کهھ صحبت اازز آآنن می کن
د. تکاليیف خانگی ممکن نبيیشتر شامل سستی وو بهھانهھ ترااشی باشآآوورردد. جلساتت ااووليیهھ ممکن ااست 

. کوشش هھھھایی متقاضی ممکن ااست با اانجامم شدهه باشند اتماممی وو نبی ميیلااست بهھ تعويیق اافتاددهه وو يیا با 
اايین ددووررههٴٔ سخت وو شکست هھھھائی موااجهھ شدهه وو ااوو رراا ووسوسهھ بهھ گناهه کرددهه باشد٬، يیا هھھھر چهھ دديیگر. 

ااما٬، حالل کهھ گشايیشی اايیجادد شدهه٬، مشاووررهه دد. بهھ شکل باال ررفتن اازز کوهه مجسم کر ددشواارر رراا می تواانن
 ررااهه سر پائيینی خوااهھھھد بودد. اازز آآنن پس٬، کارر مشاوورر نيیز ررااهھھھت ٬،آآنن پسنقطهھٴٔ عطفی رراا گذررااندهه٬، وو اازز 

تر خوااهھھھد شد. حالل آآنکهھ ممکن ااست کارر هھھھایی ززيیاددیی ددرر اامر تحکيیم ززيیر بنا وو رريیشهھ ساززیی باقی 
بجایی . )۵(بجایی می آآووررددمتقاضی وو مشاوورر هھھھر ددوو مشاووررهه ططعم شيیريینی رراا براایی ااما ماندهه باشد٬، 

خالصی رراا بدست خوااهھھھند آآوورردد وو آآنهھا رراا تحکيیم حصولل  کردد. با هھھھم هھ با هھھھم٬، هھھھمکارریی خوااهھھھندمقابل
. قدووسيیت ددرر ررااهه د کردد. حقيیقت آآشکارر خوااهھھھد شدررخنهھ خوااهھھھکالمم ددرر جسم  . ااصوللخوااهھھھند ساخت
ً ددرر ززندگی ااوو حض٬، يیرووززیی هھھھایی دديیگر متقاضیااست٬، وو با پ ورر خوااهھھھد ددااشت. وو بخاططر دداائما

ااگر ددرر گذرر تر خوااهھھھد شد. وو پس شباهھھھت بهھ خداا آآسانررددهه٬، اازز آآنن اانضباططی کهھ ززندگيیش بدست آآوو
آآنن با سرعت بيیشتریی اايیجادد خوااهھھھد شد وو  گشايیشدد٬، پديیداارر گرددنيیز مسئلهھٴٔ تاززهه اایی جلساتت آآيیندهه٬، 

ااططميینانن بيیشتریی نسبت بهھ پيیرووززیی هھھھایی دديیگر اايیجادد می . فرقق بزررگگ وو جامعی رراا ببارر خوااهھھھد آآوورردد
رراا ددرر ررااهه خداا کسب کرددهه وو بهھ اايین ددليیل ااعتبارر گردددد. متقاضی مطمعن ااست کهھ قبالً پيیرووززیی 

بيیشتریی رراا براایی پيیرووززیی هھھھایی آآيیندهه بهھ خودد می ددهھھھد. حالل رراابطهھٴٔ ااوو با خداا بهھتر شدهه وو خداا رراا ددرر 
کهھ قبالً  شدهه بهھ سویی ززندگی ررووحانیبهھ عباررتت دديیگر٬، گشايیش باعث جهھشی ززندگيیش می بيیند. 

ووجودد ندااشت.   
رراا پيیگيیریی کردد٬، وو ززمانی کهھ اايیجادد شد آآنن رراا شناخت٬، تا اازز  پس ددرر اايین صوررتت٬، الززمم ااست گشايیش

ددنبالل دداارردد رراا بدست آآوورردد.هه کرددهه وو پيیرووززیی هھھھایی دديیگریی کهھ آآنن ااستفادد  
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ااووللفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

مرااجعهھ کنيید. “ ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی”) بهھ فصل نوززددهھھھم کتابب ١۱(  
ااست)(اايین کتابب بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ شدهه    

) مشاووررهه مسيیحی ررشد ررووحانی متقاضی رراا حدفف قراارر می ددهھھھد. بطورریی کهھ خوااهھھھيیم دديید٬، شامل ٢۲(
ِکشت وو کارر ررووحح االقدسس می باشد.  

ددرر خداا ااست کهھ ااختيیارر کرددهه.  ییی گناهه آآلوددمسائل وو مشکالتت اانسانن بخاططر ررااهه ررووشش ززندگ )٣۳(
هه خداا براایی کسی مشکل وو مسائل وو مشکالتی ووجودد نداارردد. ااگر رراا (کهھ موجوددیی بهھشتی ااست)٬،

ززندگی شمردد. اايیمانن وو پايیداارریی ططاقت فرسایی مسائل ططاقت فرسا ااست٬، نبايید آآنن رراا ددرر رردديیف 
ميیوهه بارر آآوورردد. خداا حاللل مسائل  می ساززدد تاااست کهھ ززميینهھ رراا براایی ررووحح االقدسس فرااهھھھم 

ززندگی ااست٬، نهھ بانی آآنن.  
ند.اادداامهھ نمی ددهھھھااما بقيیهھٴٔ ررااهه رراا  مانند بسيیارریی کهھ قدمم ااوولل رراا ددرر ااززددووااجج بر می ددااررند٬،) ۴(  
حمت براایی هھھھر ددوو بوددهه٬، يیکی تالشش ددرر اانجامم خوااست تالشش وو زز ززااددووررههٴٔ قبلی ممکن ااست پر ) ۵(

خداا٬، وو دديیگریی تالشش ددرر مخالفت با آآنن.  
 


