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

ددووباررهه بهھ ززندگیشکل   
 

 ااست کهھ منجر بهھ شکست رروواابط٬، گشايیشی ووااقعی نقطهھٴٔ عطفی کهھ ددرر مشاووررهه بدست می آآيید معموالً 
کلی چيیزیی کمتر اازز تغيیيیرااتت قبل می گردددد. عيیسی مسيیح هھھھایی هھھھایی اافکارر وو ررفتارر هھھھمرااهه با االگو قبل
ااست. بنيیاددیی رراا نمی پذيیردد کهھ شامل قسمت عمدههٴٔ گذشتهھٴٔ اايیمانداارراانن وو   

 
۴اافسسيیانن   

کنم کهھ ررفتارر شما دديیگر نبايید هھھھمانند ااقواامم ددوورر اازز   گويیم وو ددرر خدااووند تأکيید می  پس اايین رراا می: ١۱٧۷
کنند.  خداا باشد کهھ ددرر بطالت ذذهھھھن خودد ررفتارر می  

 
اايیمانداارراانن بهھ عيیسی مسيیح اانسانن هھھھایی تاززهه هھھھستند وو ززندگيیشانن با کمک خداا نيیز تاززهه خوااهھھھد شد. 

صداا کردد بهھ ااوو چنيین گفت: ززمانی کهھ خداا ااررميیا رراا  
 

١۱ااررميیا   
یی وو بداانن کهھ تو رراا اامرووزز بر ااّمت هھھھا وو ممالک مبعوثث کرددمم تا اازز رريیشهھ بر کنی وو منهھدمم سازز: ١۱٠۰

»هھھھالکک کنی وو خراابب نمايیی وو بنا نمايیی وو غرسس کنی.  
 

اازز رريیشهھ بر کنی وو منهھدمم ساززیی وو ”ااميیدووااررمم توجهھ کرددهه باشيید کهھ ددرر آآيیهھٴٔ قبل٬، خداا نهھ تنهھا می گويید 
آآنچهھ اازز ميیانن برددهه شدهه “. غرسس کنیوو  بنا نمايیی”گفتهھ ٬، بلکهھ هھھھمچنيین “هھھھالکک کنی وو خراابب نمايیی

ااگر بايید با چاررههٴٔ کتابب مقدسيیش جايیگزيین گردددد. هھھھميین کارر نيیز بايید ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی اانجامم بگيیردد. 
ء رراا خوااهھھھد گشت٬، چونن ططبيیعت اانسانن تحمل خالنگردددد٬، متقاضی يیقيیناً بهھ ررااهه هھھھایی گذشتهھٴٔ خودد بازز 

. ددرر اايینصوررتت ررااهه وو اافکارر گذشتهھ خوااهھھھد بوددنداارردد. ددرر نتيیجهھ٬، چيیزیی بايید جایی آآنن رراا پر کند٬، کهھ 
ناخودد آآگاهه بهھ جانب نيیکی تمايیل نمی گيیردد. حالل کهھ متقاضی شما ددرر جانب سمت تاززههٴٔ اانسانن هھھھيیچگاهه 

نقطهھٴٔ عطف قراارر گرفتهھ٬، بايید رروواابط تاززهه اایی رراا اايیجادد کند٬، وو ززندگيیش رراا شامل اافکارر وو ررووحيیهھٴٔ تاززهه 
.مر می آآووررددهھھھایی تاززهه اایی رراا ث کهھ تصميیم وو سر سپرددگیکند اایی   

تا حد ززيیاددیی بستگی بهھ کمکی ااست شما بدست متقاضی می ررسد اووررههٴٔ کهھ ددرر ااثر مش ززندگی تاززهه اایی
ساززدد.  “بنا”تهھ ااشش رراا ددووباررهه بر ااساسس کالمم خداا وو می کنيید تا خراابهھ هھھھایی ززندگی گذشکهھ شما بهھ اا

ااگر ددرر اايین کارر موفق نشودد٬، گشايیش بدست آآمدهه بی فايیدهه خوااهھھھد بودد٬، وو حتی ممکن ااست صدمهھ نيیز 
نهھ تنهھا بهھ ررااهه وو ررووشش هھھھایی قديیم خودد بازز گردددد٬، بلکهھ ررووشش هھھھایی  بهھ ااوو وواارردد بساززدد. ااوو ممکن ااست

تاززهه اایی رراا نيیز اايیجادد نمايید. تمامم ووقت وو کوشش هھھھایی صرفف شدهه باططل خوااهھھھد شد. کمتر چيیزیی 
وو ددرر ددنبالهھٴٔ آآنن با سر  ٬،باعث سر شکستگی شخصی می شودد جز آآنکهھ ااميیدشش بهھ ااووجج ررسيیدهه باشد

اافکندگی رروو بروو گردددد.  
نپذيیرفتن اانجيیل خدااووند اازز جانب ااسراائيیل بودد ثالل خانهھ اایی کهھ پاکک شدهه مربوطط بهھ ماازز آآنجائی کهھ 

چهھ  مربوطط بهھ هھھھمهھ؛ ٬،باعث بدبختی هھھھایی بيیشتریی گردديید٬، ااصل مورردد نظر وو )۴۵تا  ۴٣۳: ١۱٢۲(متی 
می گردددد:نيیز نداارر ٬، يیا اايیماقومم٬، بی اايیمانن  
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١۱٢۲متی   
رروودد تا جايیی   مکانهھایی خشک وو بايیر میآآيید٬، بهھ   هھھھنگامی کهھ ررووحح پليید اازز کسی بيیروونن می«: ۴٣۳

يیابد.  براایی ااسترااحت بيیابد٬، ااّما نمی  
ررسد وو خانهھ رراا   ااّما چونن بهھ آآنجا می“ گرددمم.  می اایی کهھ اازز آآنن آآمدمم٬، بازز  بهھ خانهھ”گويید   پس می: ۴۴

يیابد٬،  خالی وو رُرفتهھ وو آآررااستهھ می  
شوند وو ددرر آآنجا   خل میآآوورردد وو هھھھمگی دداا  رروودد وو هھھھفت ررووحح بدتر اازز خودد رراا نيیز می  می: ۴۵

شودد. عاقبت   گزيینند. ددرر نتيیجهھ٬، سراانجامم آآنن شخص بدتر اازز حالت نخست ااوو می  سکونت می
»اايین نسل شروورر نيیز چنيین خوااهھھھد بودد.  

 
موضوعع اايین ااست٬، عدمم تعويیض آآنچهھ ااشتباهه ااست با آآنچهھ صحيیح می باشد باعث مسائل وو مشکالتت 

بيیشتریی خوااهھھھد شد.  
کرددمم٬، ررااهه هھھھایی خداا مانند ررااهه هھھھایی ما نيیست٬، وو اافکارر ااوو نيیز مانند اافکارر ما بطورریی کهھ قبالً ااشاررهه 

ووقتی ررااهه وو اافکارر قديیم اازز ططريیق نمی باشد. هھھھمچنيین خداا گفتهھ کهھ ررااهه وو اافکارر ااوو باالتر اازز ما ااست. 
شکستهھ وو خورردد می شوند٬، بايید با آآنچهھ اازز خداا ااست تعويیض گرددند. اايین بهھ آآنن معنی ااست٬،  ٬،گشايیش

نيیز خداا ااست٬، وو بايید ططريیق بدست آآووررددنن آآنن رراا تاززهه اایی اازز کهھ متقاضی محتاجج شناخت ررااهه وو اافکارر 
بهھ ااوو آآموخت. ااگر نتوااند ددرر هھھھفتهھ وو ماهه هھھھایی پس اازز گشايیش چنيین ررااهه وو اافکارریی رراا اازز خودد نشانن 

د٬، ااشکالل بزررگی ددرر مشاووررههٴٔ پس اازز گشايیش ووجودد دداارردد. حالل صحبت اازز اامکاناتت ااشغالل ددووباررهه ددهھھھ
خانهھ خوااهھھھيیم کردد تا ببيینيیم چگونهھ می تواانن آآنن رراا بهھ جانب خدااووند بازز گرددااند.  

من قبالً ررااجع بهھ رروواابط ااشتباهھھھی کهھ باعث ضررر وو ززيیانن شخص می رراا بايید تغيیيیر دداادد.  قديیم رروواابط
اامم: شوند صحبت کرددهه  

 
١۱۵ااوولل قرنتيیانن   

»ساززدد.  معاِشر بد٬، ااخالقق خوبب رراا فاسد می«فريیب مخورريید: : ٣۳٣۳  
 

فسخ گردددد. وو نمی تواانن ددرر اايین خصوصص مردددد ماند. ااررتباطط بايید معاشرتت با هھھھمجنس گراايیانن بايید 
کامالً قطع گردددد وو هھھھيیچ شکی براایی ططرفيین ددرر اايین خصوصص ووجودد ندااشتهھ باشد.  

من اازز گناهھھھم با اايین شخص ”متقاضی شما ااعترااضض خوااهھھھد کردد کهھ٬، سس بزنم کهھ دمن می تواانم ح
“. توبهھ کرددهه اامم وو بخشش عيیسی مسيیح رراا ددرريیافت کرددهه اامم٬، وو حالل می خوااهھھھم بهھ ااوو نيیز کمک کنم

ً ضعيیف هھھھستيید. ”گونهھ باشد٬،  ااما جواابب شما بايید اايین شما تاززهه بخشش رراا ددرريیافت کرددهه اايید وو نتيیجتا
“. يیدبا ااوو ددااشتهھ باشنوعع تماسی رراا  هھھھيیچشما نبايید   

ست اايین اا لی کهھ پس اازز گشايیش مطرححانهھ بدوونن سرنشيین نخوااهھھھد ماند. سؤااتوجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ خ
بهھ متقاضی خودد هھھھشداارر ددهھھھيید٬، ااگر خداا رراا وواارردد “ غالل خوااهھھھد کردد؟چهھ کسی خانهھ رراا ااش”ااست کهھ 

تسخيیر خوااهھھھند کردد. ااما  نکند٬، می توااند ااططميینانن ددااشتهھ باشد کهھ ساکنانن نامشرووعع وواارردد شدهه خانهھ رراا
ند٬، بلکهھ با ددقت ساکنانن صحيیح ايید موااظظب باشند کهھ ساکنانن نامشرووعع منزلل رراا تسخيیر نکننهھ تنهھا ب

رراا وواارردد کنند. ددرر اايین رراابطهھ الززمم ااست با ااشخاصی کهھ ددرر مسيیح ررشد کرددهه وو ززندگی خودد رراا بر 
ااساسس تغيیيیرااتت خداا بنا کرددهه ااند٬، رراابطهھ اايیجادد کردد.   

هھ با بی اايیمانانن بهھ متقاضی هھھھشداارر ددهھھھيید٬، وو اازز مزيیایی رروواابط با اايیمانداارراانن ددرر خصوصص رراابط
وو ااوو رراا بهھ جانب ااررتباطط با  زز نوعع رروواابطی کهھ دداارردد ااططالعع بدسی آآوورريیدصحبت کنيید. الززمم ااست اا

ً ااعضایی کليیسايیش ااگر براایی متقاضی شما مشکل ااست رروواابط يید. سوقق ددهھھھ )اايیماندرراانن (خصوصا
الززمم باشد شما ددرر اايین خصوصص بهھ ااوو کمک کنيید:تاززهه رراا اايیجادد کند٬، شايید   
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. بهھ ااوو هھھھنر ددووست يیابی رراا بيیاموززيید.١۱  
. ااوو رراا بهھ اايیمناددااررنن دديیگر معرفی نمائيید (ااعضایی کليیسايیش).٢۲  
. بهھ ااوو کمک کنيید مواانع سر ررااهه ددووست پيیداا کرددنن رراا بشناسد وو اازز ررااهه بر دداارردد.٣۳  

 
ددیی رراا بوجودد آآوورردد٬، کمتر مورر خداا پسندهھھھانهھ اضی خودد می کنيید تا ززندگیددرر ررااهه کمکی کهھ بهھ متق

. مهھمتر اازز رروواابط ررووحانی ااست  
 اافکارر تاززههاالگو هھھھایی االگو هھھھایی تاززههٴٔ ززندگی بايید جایی االگو هھھھایی قديیم رراا بگيیرند. ددرر اايین رراابطهھ بهھ 

موضوعع نگراانی (کهھ براایی ززندگی آآرراامم وو ررااحت مسيیحی خصوصص ددرر بعنواانن مثالل٬، توجهھ نمائيید. 
ااصولل الززمم رراا اايین گونهھ بيیانن کرددهه ااست:حيیاتی ااست)٬، پولس   

 
۴فيیليیپيیانن   

ددرر پايیانن٬، اایی برااددرراانن٬، هھھھر: ٨۸ آآنچهھ ررااست ااست٬، هھھھر  آآنچهھ ووااالست٬، هھھھر  آآنچهھ ددررست ااست٬، هھھھر  آآنچهھ  
پاکک ااست٬، هھھھر ددااشتنی وو هھھھر  آآنچهھ ددووست  آآنچهھ ستوددنی ااست٬، بداانن بيینديیشيید. ااگر چيیزیی عالی  

ااست وو شايیانن ستايیش٬، ددرر آآنن تأمل کنيید.  
 

بهھ متقاضی خودد بيیاموززيید چگونهھ اافکاررشش رراا ددرر ددست خودد بگيیردد٬، وو نگذاارردد نگراانی٬، خيیالل  بايید
ررااهه يیابند. بايید بيیاموززدد چگونهھ آآنهھا رراا رردد  ٬، يیا مقاصد تلخ وو گناهه االودد بهھ اافکاررششهھھھایی ناپاکک جنسی

.)١۱(آآمدهه ددست ررسی پيیداا کند ٨۸نمايید تا بتوااند بهھ آآنچهھ ددرر آآيیهھٴٔ   
رددهه رتباً ررااجع بهھ آآنن ددرر کلماشش صحبت کآآغازز نکردد. خداا م Skinnerسکيینر بحث ررااجع بهھ ررفتارر رراا 

دد. تغيیيیر ددرر ددلل آآغازز می اازز ددلل سرچشمهھ می گيیردد بايید ددووباررهه ساززمانن يیافتهھ شوررفتارر کهھ ااست. 
اافکارر وو ررفتارر ما مطابق با ااوو نيیست٬، ووقتی خداا می گويید . تبديیل بهھ عمل نيیز بگرددددشودد ااما بايید 

بطورر خودد کارر هھ ددرر ددلل اايیجادد می گردددد ککهھ ددرر ما بايید اايیجادد گردددد. تغيیيیریی  منظورر تغيیيیریی ااست
:تبديیل بهھ تغيیيیر عمل نمی گردددد  

 
۴عبراانيیانن   

تر اازز هھھھر شمشيیر ددوو  ززيیراا کالمم خداا ززندهه وو مؤثر ااست وو بُرندهه: ١۱٢۲ ددمم٬، وو چنانن نافذ کهھ نفس وو  
تهھایی ددلل ااست.نيی اافکارر ووکند٬، وو سنجشگر   ررووحح٬، وو مفاصل وو مغِز ااستخواانن رراا نيیز جداا می  

 
ند. اانجامم ددهھھھ کارریی ٬،اايیمانداارریی مطابق با تغيیيیریی کهھ ررووحح االقدسس اايیجادد کرددهه هھھھستند کهھ مخالفنداافرااددیی 

متمايیل می با آآنن ااما کارر ررووحح االقدسس چنانن ااست کهھ نهھ تنهھا ددلل رراا تغيیيیر می ددهھھھد بلکهھ ررفتارر رراا نيیز 
کند. ااوو ددرر هھھھر ددوو اابعادد کارر می کند.  

اازز خودد ددوورر کرددنن ”دد٬، آآنن عمل ررفتارر هھھھایی خالفف موااززيین خداا بر می دداارر ددست اازز ووقتی اايیمنادداارریی
ززندگی  ااوو ااست (کهھ معمارر قدسس می باشد. کالمم خداا االهھامم شدهه ااززنهھايیتاً کارر ررووحح اال “وو بخودد اافزووددنن

)٬، وو ااوو ااست کهھ اافکارر ما رراا ررووشن می ساززدد تا آآنن رراا ما يیعنی ررووحح االقدسس اازز آآنن ااستفاددهه می کند
ما رراا تشويیق بهھ ددعا می کند تا کنش هھھھائی کهھ ددرر اايین ررااهه می کنيیم  ااوو جذبب خودد کنيیم؛ ددررکک کرددهه

هھھھستيیم کهھ  مابرآآووررددهه گردددد. ااما٬، نهھ ااوو٬، بلکهھ  وو اازز ططريیق هھھھمانن کالمم خوااست هھھھايیمانند٬، نرکت يیابب
يیم.آآوورر“ بهھ جا”بايید   
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٢۲٨۸متی   
وو بهھ آآنانن تعليیم ددهھھھيید کهھ هھھھر: ٢۲٠۰ جا آآووررند. اايینک من هھھھر ررووززهه تا   بهھاامم٬،  آآنچهھ بهھ شما فرمانن ددااددهه 

»با شما هھھھستم! ددنيیاپايیانن اايین   
مشاوورراانی هھھھستند کهھ ددررجهھٴٔ آآموززشش رراا بی ااندااززهه باال می برند. فکر می کنند ااگر بخوبی آآموززشش 

یی هھھھست هھھھایی بسيیارر  ددهھھھند باعث خوااهھھھد شد کهھ تبديیل بهھ عمل گردددد. اايین اافکارر صحيیح نيیستند. آآموززشش
ً يیحيیانن بدست آآووررددهه ااند وولی ددليیل نمی باشد بهھ هھھھمهھ عمل نيیز می کنند. سکهھ م بيیشتر آآنچهھ نبايید ااتفاقا

با ووجودد آآنکهھ اازز بند گناهه نجاتت يیافتهھ ااند:بکنند رراا اانجامم می ددهھھھند.   
 

١۱ااوولل پطرسس   
نهھ اايید٬،   دداانيید اازز شيیوۀۀ ززندگی باططلی کهھ اازز پدرراانتانن بهھ ااررثث برددهه بودديید٬، باززخريید شدهه  ززيیراا می :١۱٨۸

بهھ چيیزهھھھایی فانی چونن سيیم وو ززرر٬،  
 

کو ااست رراا اانجامم ددهھھھند:هھھھر آآنچهھ نيی وو حالل آآززاادد شدهه ااند  
 

٣۳فيیليیپيیانن   
اايیم٬، مطابق آآنن ررفتارر کنيیم.  اایی کهھ ررسيیدهه  مهھم اايین ااست کهھ بهھ هھھھر مرحلهھ: ١۱۶  

 
کنيیم. عمل نمی “) اايیم  اایی کهھ ررسيیدهه  بهھ هھھھر مرحلهھ(”منتهھی ااکثرااً مطابق با شناختی کهھ اازز ااوو دداارريیم 

براایی کسانی ااست کهھ پس اازز بدست آآووررددنن گشايیش٬، نيیازز بهھ آآموززشش وو ی کهھ اايین موضوعع دداارردد ااهھھھميیت
متقاضی وواارردد ااوو  يید ررااهه هھھھایی خداا مطابق با اافکارر تاززههٴٔ تشويیق بهھ اانجامم خوااست هھھھایی خداا ددااررند. با

د. نگرددب نيیز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهھھھدديیاززفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررااهھھھنمایی ”نگراانی وو آآنچهھ ددرر اايین رراابطهھ ددرر فصل ششم متی آآمدهه٬، بهھ کتابب موضوعع ررااجع بهھ ) ١۱(
ررجوعع نمائيید.“ مشاوورراانن مسيیحی  

 


