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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   
ددووممفصل   
می گيیردد؟ رراا چهھ جانب گشايیش  

 
 

من صحبت اازز پنج مورردد خوااهھھھم کردد کهھ هھھھر يیک جدااگانهھ٬، يیا با ترکيیب مختلف٬، منجر بهھ گشايیش 
ً باعث اايیجادد آآنن نباشند٬، وولی مشخ ص ااست کهھ عامالنن ااصلی آآنن خوااهھھھند شد. ممکن ااست ددقيیقا

:خوااهھھھند بودد  
 

. توبهھ١۱  
. آآموززشش وو شناخت٢۲  
. اانجامم مرتب تکاليیف هھھھفتگی٣۳  
مجموعهھٴٔ مسائل). مسئلهھ (يیا ۴  
. سرسپرددگی (کهھ بهھ چند مورردد باال رربط پيیداا می کنند؛ بهھ فصل ددهھھھم ررجوعع کنيید).۵  

 
ددرر اايیجادد گشايیش دداارردد.  ی٬، نقشيیا قسمتی (اافکارر وو ررفتارر)توبهھ٬، تا ااندااززهه بپرددااززيیم.  )١۱(بهھ توبهھ حالل

(اازز ططريیق تغيیيیر  نوووقتی بيیادد می آآوورريیم کهھ توبهھ شامل اافکارر نو (اازز ططريیق تغيیيیرعقايید) ووززندگی 
کنيیم. نفوذذیی کهھ ددرر گشايیش دداارردد رراا قبوللررااهه) می باشد٬، مشکل نيیست   

. اايین می تواانن ددرر متقاضی مشاهھھھدهه کرددنيیز نن رراا . وو آآرراا ددنبالل دداارردد نوئیوو  تاززگیگشايیش هھھھميیشهھ 
خوااهھھھيید دديید.  ٬،يیا ررفتارر هھھھایی بخصوصص متقاضیتاززگی رراا ددرر اافکارر٬، يیا ررووحيیهھ٬، ددرر سرسپرددگی٬، 

کردديید٬، می دداانيید کهھ گشايیش اايیجادد شدهه ااست. ممکن ااست متقاضی مدعی گشايیش ووقتی مشاهھھھدهه 
 می کنيیميیا مشاوورر تصورر اايیجادد آآنن رراا بکند٬، ااما تنهھا اازز ططريیق آآنن تاززگی کهھ صحبت اازز آآنن  ٬،باشد

ی وو مشاوورر ددرر اايین رراابطهھ ممکن ااست بيینيید کهھ برددااشت متقاض ااست. ددرر نتيیجهھ می قبوللقابل 
کهھ (تقاضی نيیز ممکن ااست متوجهھ آآنچهھ مشاوورر معتقد بهھ آآنن ااست هھھھمزمانن نباشد. حتی خودد م

٬، مگر آآنکهھ خودد تجربهھٴٔ آآنن سيیدهه وو گشايیش رراا بدست آآووررددهه) نباشدمتقاضی بهھ نقطهھٴٔ عطف ررووحانی رر
ااما توبهھ اايینگونهھ ااست. يیحيیایی تعميید ددهھھھندهه هھھھميین رراا می گفت:. )٢۲(رراا نيیز بدست آآوورردد  

 
٣۳متی   
بيیاوورريیدشايیستۀ توبهھ  ثمرییپس : ٨۸  

(خط کشی اازز من ااست)      
 

يیح نيیز جز نشانهھٴٔ تاززهه اایی اازز آآنچهھ مدعی بهھ آآنن ااست. عيیسی مسچهھ می توااند باشد ٬، “ثمر”اازز منظورر
ااما ددرر خصوصص ززمانی کهھ . )٣۳(ی آآووررند می تواانيید بشناسيیدماایی کهھ  ميیوههگفت ااشخاصص رراا بر ااساسس 

 تارددهه وو بهھ مسائل موجودد پرددااخت چنيین اامکانی بدست می آآيید نمی تواانن عجلهھ ددااشت. بايید صبر ک
. نهھايیتاً اايیجادد خوااهھھھد شد٬، ااما توسط بهھ ثمر ررسدددرر متقاضی ٬، ططبيیعتاً “تاززگی”نشانهھٴٔ محسوسی اازز آآنن 

هه بهھ کارر هھھھایی دديیگر خداا٬، وو مشاوورر تا ززمانی کهھ براايیش محسوسس نشدهه نمی توااند رروویی آآنن حسابب کردد
ليیل نمی باشد کهھ ميیوهه اا رراا بدست آآووررددهه٬، ددخد “شناخت” چوننمتقاضی نيیز بايید بدااند . ررسيیدگی کند
تنهھا ضهھنی نيیست. تنهھا اافکارر . رراا اانسانن هھھھم می بيیند وو هھھھم حس می کند . محصولل خدااآآووررددهه شدهه

.)٢۲۴وو  ٢۲٣۳: ۴(اافسسيیانن  د٬، بلکهھ ررفتارر نيیز بايید عوضض شوددننيیست کهھ بايید تغيیيیر کن  
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وو  ٬،آآرراامم بنشيینند تواانست ندخوااهھھھمتوجهھ اايیجادد گشايیش شدند٬، ٬، هھھھر ددوووو مشاوورر  متقاضیکهھ ززمانی 
جلساتت مشاووررهه رراا با مشکالتت کمتریی بگذرراانند. االبتهھ منظورر اازز مشکالتت کمتر اايین نيیست کهھ کارر 

٬، مسائل تاززهه اایی نيیز اافشا گردديیدهه) ااحتماالً بخاططر گشايیش ( کم شدههکهھ بايید ااجراا شودد ی هھھھایی الززم
  .دولت اانجامم می گرددنافتهھ وو کارر هھھھا با سهھآآرراامم يیبلکهھ ااعصابب 
کهھ نقطهھٴٔ عطفی رراا  ٬،اایی ااست دداانش تاززههبخاططر کسب هھھھمچنيین ددرر بعضی متقاضيیانن اايین گشايیش 

نجاتت خودد بهھ مدتی ااست با متقاضی کهھ (بهھ ددليیل آآموززشش ناصحيیح) . بعنواانن مثالل٬، اايیجادد کرددهه ااست
  کند:ددررکک رراا٬،  هھ معنی آآيیاتی کهھ ددرر اايین رراابطهھ خداا ددااددههااوو نتواانست. )۴(٬، مشاووررهه می کنيیدشک برددهه

 
١۱ااوولل پطرسس   

ووااسطۀ ررستاخيیز   سپاسس بر خداا وو پدرر خدااووند ما عيیسی مسيیح کهھ اازز ررحمت عظيیم خودد٬، ما رراا بهھ: ٣۳
عيیسی مسيیح اازز مرددگانن٬، تولّدیی تاززهه بخشيید٬، براایی ااميیدیی ززندهه  

آآاليیش وو ناپژمرددنی کهھ براایی شما ددرر آآسمانن نگاهه ددااشتهھ شدهه ااست؛  ناپذيیر وو بی وو ميیرااثی فسادد: ۴  
ااکنونن آآماددهه   ووااسطۀ اايیمانن٬، محفوظظ هھھھستيید براایی نجاتی کهھ اازز هھھھم  شما نيیز بهھ قدررتت خداا وو بهھوو : ۵

ظظهھورر ررسد؛  شدهه ااست تا ددرر ززمانن آآخر بهھ  
 

مگر نمی بيینيید کهھ نجاتی کهھ بدست ”می پرسيید٬، ددرر رراابطهھ با آآنچهھ پطرسس ددرر اايین آآيیاتت گفتهھ وو  
اايیجادد شدهه٬، وو آآنن صليیب٬، وو ررستاخيیزشش٬،  آآووررددهه اايید تنهھا بهھ ططريیق کارر اانجامم شدهه عيیسی مسيیح رروویی

“ ناپژمرددنی”وو “ بخشيیدتولّدیی تاززهه  ”رراا خداا بهھ شما بهھ شکل  ررستاخيیزما نداارردد. اايین بستگی بهھ ش
(يیعنی “ آآخر ززمانن بهھ ظظهھورر ررسد”وو تا  دداارريید٬،“ محفوظظ هھھھستيید براایی نجاتی کهھ هھھھم ااکنونن”ااست. 

ممکن ااست شکست  شما). اادداامهھ خوااهھھھد يیافتمر آآووررددهه وو تا آآخر ززمانن اايین ررااهھھھی ااست کهھ خداا بهھ ث
 ٬، وو(بلکهھ شکست شما رراا تبديیل بهھ پيیرووززیی می کند) هھھھيیچ ووقت شکست نمی خورردد ااووبخورريید٬، ااما 

رراا اازز ططريیق کالمش خداا نهھ تنهھا . يیعنی ددرر ررااهه نجاتت کامل٬، محفوظظ خوااهھھھيید ماند ٬،“اايیماننووااسطۀ   بهھ”
ااشت می کنيید٬، بلکهھ ااططميینانن دداارريید ررووحح االقدسس برددوو هھھھمهھ چيیز رراا اازز دديیدگاهه کالمش (ااوو)  می شناسيید

حح االقدسس رراا ددرر شما ررووخداا بخاططر هھھھميین ااست کهھ  بارر خوااهھھھد آآوورردد.هھ ميیوهه ااشش رراا اازز اايین ططريیق ب
.رراا بهھ ررووحح االقدسس ووااگذاارر کنيید ٬، وو تجربهھساکن نمودد. شما چشم بهھ ااوو ددووختهھ بهھ ررااهه اادداامهھ ددهھھھيید  

قاضی می نمايید. آآنگاهه٬، مانند متجانن کالمش رراا بهھ نحویی وواارردد ددلل  بگونهھ اایی٬، مجموعهھٴٔ ررووحح االقدسس 
 چيیزیی شبيیهھ بهھ اايین رراا می گويید: پريیدههاازز جایی خودد بهھ ووجد می آآيید وو متقاضی ریی کهھ ررهھھھا شدهه٬، فَن
خودد نگاهه  پس ااووست کهھ مراا ددرر ...... حتی اايیمانم هھھھم اازز خداا می آآيید..... حاال فهھميیدمم!  .... هھھھانن”

پس نيیاززیی ببيینم! ددرر ررااهه بارر دديیدهه اامم٬، می تواانم ددووباررهه ااوو رراا  اايینپس ااگر خداا رراا  .نهھ من ددرر ااوو ددااشتهھ
اايین گشايیش ددرر “. چهھ عالی! حاال فهھميیدمم شم٬، چونن ااوو براایی هھھھميیشهھ ددرر من هھھھست ....نيیست نگراانن با

ااست کهھ بدست آآووررددهه. حالل چگونهھ اايین دداانش جديید ددرر ززندگی ااوو جلوهه خوااهھھھد  دداانش جديیدییکسب 
وو وو ترسس وو مشکالتت سر ررااهه رراا اازز ميیانن خوااهھھھد بردد رراا٬، ددرر جلساتت بعد ددنبالل خوااهھھھيید کردد. ااما  کردد

وو اايیجادد خوااهھھھند کهھ بايید اايیجادد شوند ( اازز اايین پس٬، قاعدااً تغيیيیرااتت بسيیارریی هھھھستبدست آآمدهه وو گشايیش 
رر عطا داان٬، ررستگارریی نجاتی ااست کهھ بهھ هھھھر اايیمااززگی دداارردد وو بايید آآنن رراا بيیاموختت ااما آآنچهھ٬، )شد

. (رراابطهھٴٔ کارر اانسانن وو کارر خداا) شدهه ااست  
مثالل اايین  .اايیجادد می گردددد اانجامم مرتب تکاليیف خانگی٬، اايین گشايیش اازز ططريیق دديیگریی ددرر متقاضيیانن

ی آآيید. ززنن ااوو شما م ٬، بهھ مشاووررههٴٔ ددليیل خوددخوااهھھھی کهھ دداارردد نظر بگيیريید: شوهھھھریی بهھددرر رراا 
د. ددااستانن شکست خوررددهه اازز شما کمک می ططلب خوااست ططالقق کرددهه٬، وو ااوو ددلل شکستهھ با ررووحيیهھٴٔ ددرر

خداا ااوو رراا اازز می گويید  ٬،هھھھمچنيینمقصر می شمارردد. نيیز هھا خودد رراا رراا براایی شما شرحح می ددهھھھد وو تن
آآگاهه کرددهه وو می خوااهھھھد بر آآنن چيیرهه شودد٬، ااما نمی ددااند چطورر. شما نيیز اابتداا بر دداارردد کهھ خوددخوااهھھھی 
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براايیش ررووشن شدهه  نظورریی کهھ ددرر کارر می باشديید تا نيیت وو مخوشنوددیی خداا کارر می کنمهھم ااصل 
ـ اايین فرآآوورردد جانبی  بخاططر آآنکهھ ززنش رراا بهھ خودد برگرددااندمنظورر خوشنوددیی خداا ااست نهھ باشد (

(عملی/ ررفتارر تاززهه) ددرر ررااهه ضوعع براايیش ررووشن شد٬، ااوو رراا موپس اازز آآنکهھ اايین ). خداا نيیز خوااهھھھد بودد
کهھ قراارر می ددهھھھيید. پس اازز پنج جلسهھ   عوضض)خداا گانهھ (بال وو با محبت ٬،شوهھھھریی بهھتر٬، با مالحظهھ

می  می بيینيید وواارردد شدهه٬، ددرر جلسهھٴٔ ششم ااوو رراا با شاددیی گردديید اانجامم تکاليیف خانگیصرفف ططرحح وو 
نمی خوااست مراا ررهھھھا کند؛ تنهھا می  حقيیقتگفت کهھ ددرر  وو کرددمم شد یی کهھمتوجهھ تغيیيیر ززنم”گويید٬، 

. اايینهھا ااررززشش ززيیاددیی چگونهھ خوشنودد شدههاايین٬، متوجهھ شدمم خداا خوااست مراا بيیداارر کند. عالووهه بر 
ر دداادد٬، وو ٬، ااوو رراا تغيیيیصوررتت گرفتااوو ررااهه اانجامم تکاليیف  کوششی کهھ ددرر“. ٬، خداا رراا شکرددااررند

کهھ بر  “کوهه” آآننش هھھھا الززمم بودد٬، تا اايین کوش محبت خداا رراا شناخت وو فهھميید چگونهھ اابراازز می گردددد.
“:اافکندهه شو بهھ ددرريیا”سر ررااهه ااوو بودد رراا بگويید  

 
١۱١۱مرقس   
اازز جا کندهه شدهه٬، بهھ”گويیم٬، ااگر کسی بهھ اايین کوهه بگويید٬،   آآميین٬، بهھ شما می: ٢۲٣۳ وو “ ددرريیا اافکندهه شو٬، 

گويید رروویی خوااهھھھد دداادد٬، براایی ااوو اانجامم   ددرر ددلل خودد شک نکند بلکهھ اايیمانن ددااشتهھ باشد کهھ آآنچهھ می
خوااهھھھد شد.  

 
چند بعنواانن مثالل٬، بهھ گشايیش می ررسند.  ٬،کهھ ددااررند مسئلهھ يیا مسائلیاازز ططريیق دديیگریی متقاضيیانن 
حظهھ اایی ددرر ررااهه حل مسئلهھ بدست ٬، وو پيیشرفت قابل مالکهھ مشاووررهه بهھ کندیی پيیش می رروودد جلسهھ ااست

کارر بهھتریی اارراائهھ يیا اازز ااوو بخوااهھھھيید  ٬،بايید ااوو رراا مرخص کنيیديیا می کنيید کهھ  مدهه ااست. شما نيیز فکرنيیا
رروویی پل من اازز گذشتن بر ” يید:هھھھيیجانن بسيیارر وواارردد می شودد وو می گوتا اايینکهھ ددرر جلسهھٴٔ بعدیی با  ددهھھھد.

شخصی بمن تلفن ززدد وو گفت ” می گويید:“ عجب.. چطورر شد؟”می پرسيید:“. دديیگر نمی ترسم
زز ااوو بپرسم حالل ددخترمم . بدوونن آآنکهھ ااکهھ تصاددفف کردد وو آآتش گرفت وددب یددخترمم ددااخل ااتوموبيیل

يیدمم کهھ ددخترمم ددرراا بهھ بيیماررستانن ررساندمم. خوشبختانهھ  چطورر ااست سواارر ااتوموبيیل خودد شدمم وو خودد
وونن آآنکهھ ططورریی نشدهه وو حالش کامالً خوبب ااست. ااما متوجهھ شدمم کهھ بهھ خاططر عجلهھ اایی کهھ ددااشتم٬، بد

ررااجع صحبتی کهھ تمامم  “. دد شدهه بوددمم تا بهھ بيیماررستانن برسماازز رروویی چند پل ررَ حوااسم بهھ ررااهه باشد٬، 
شاهھھھد آآنن شدهه خودد عمالً  ٬،٬، حاللمحبتی کهھ بر ترسس چيیرهه می شودد کرددهه بودديیدررااجع بهھ بهھ ترسس٬، وو 
آآنن٬، نيیازز  اازز بعدمی خوااستيید بدست آآوورردد رراا٬، بدوونن اانجامم تکليیفی٬، بدست آآووررددهه بودد. االبتهھ  هھبودد. آآنچ

. ااما٬، اازز لحاظظ مسئلهھٴٔ موجودد (ترسس)٬، موضوعع رريیشهھٴٔ خودد رراا بپروورراانددداارردد تا بهھ تحکيیم وو تروويیج 
  .)۵(ررسيیدههبهھ نقطهھٴٔ عطف اايیجادد شدهه وو  گشايیش

مشاووررههٴٔ مسيیحی شما رروویی می آآوورردد٬، الززمم ااست سرسپرددگی رراا نسبت بهھ ااهھھھداافف  ووقتی شخصی بهھ
بيیاوورريید٬، چونن هھھھر ددوو رراا کالمم خداا ووااجب کرددهه ااست. اايین  بدست ٬،وو ططريیق اانجامم کارر مشاووررهه٬،

مرحلهھ ٬، شامل پنج کرددمماازز آآنن صحبت مرحلهھٴٔ ااوولل فصل ددهھھھم ورریی کهھ ددرر بطسپرسدگی نيیز٬، سر
می باشد: )خصوصيیاتت(  

 
يیعنی ااططميینانن بهھ آآنکهھ مشاوورر مسيیحی بهھ ااوو کمک  .آآنچهھ ددرر پيیش ااستشناخت . ١۱

خوااهھھھد کردد خوااست خداا رراا اازز ططريیق کالمش بشناسد٬، وو آآنن رراا بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا 
بگذاارردد.  

. حالل آآنکهھ ممکن ااست اازز آآنچهھ خداا اازز ااوو خوااستهھ خوشش نيیازز بهھ ااجراایی آآنن. ٢۲
اازز قصد) آآنن رراا اانجامم نيیايید (ممکن ااست براايیش خوشايیند نباشد)٬، بايید بخوااهھھھد (

ددهھھھد تا خداا رراا خوشنودد بساززدد.  
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. ممکن ااست شخصی بخوااهھھھد وو فن ااجراایی آآنن منابع الززمم نيیازز بدست آآووررددنن. ٣۳
تغيیيیرااتی کهھ می ددااند الززمم ااست رراا بدست آآوورردد٬، ااما ااگر اابزاارر کارر (منابع وو 
ططريیق ااستفاددهه اازز آآنن) رراا ندااشتهھ باشد٬، خوااست ااوو بهھ تنهھائی تغيیيیر رراا اايیجادد 

وااهھھھد کردد.نخ  
. تا ززمانی کهھ برنامهھٴٔ ااجراائی آآنن٬، هھھھمرااهه ثبت ررووزز برنامهھ رريیزیی وو ززمانن بندیی. ۴

آآغازز کارر ددرر ددست نباشد٬، هھھھنوزز مرحلهھٴٔ بحث وو گشايیش رراا می گذررااند.  
. متقاضی ررااهه رراا اازز ططريیق بحث وو گفتگو با مشاوورر شناسائی می کند٬، آآنن اانجامم. ۵

تا بحالل هھھھيیچ ررااهھھھی کهھ ددرر نامم خداا  ااما تنهھا متقاضی ااست کهھ ررااهه رراا می پيیمايید.
پيیموددهه شدهه بی برکت نماندهه ااست.  

 
گشايیش ممکن ااست ددرر هھھھر يیک اازز اايین مرااحل بوجودد آآيید (بطورریی کهھ ميیبيینيید٬، ترتيیب متواالی 

(ااما  ستبدااند تغيیيیریی کهھ مطابق با کالمم می باشد چيی ددااررند). بعنواانن مثالل٬، اايیمانداارریی ممکن ااست
ً بخوااهھھھد آآنن رراا بدست بیکورر کورراانهھ آآنن رراا پيیگيیریی نخوااهھھھد کردد). ااوو ممکن ااست  وو وورردد٬، آآ حقيیقتا

می دداانم ن”برساند. آآما مسئلهھٴٔ ااوو اايین ااست کهھ می گويید: نيیز عالووهه بر آآنن٬، بدااند چگونهھ آآنن رراا اانجامم 
نچهھ جلویی کارر آآاايین حرفف ااوو رراا مورردد باززجوئی قراارر می ددهھھھيید تا “. چراا آآنن رراا اانجامم نمی ددهھھھم!

وورريید٬، نشانن می ددهھھھند کهھ ااوو شخص بی نظمی ااست کهھ گرفتهھ رراا پيیداا کنيید. ااططالعاتی کهھ بدست می آآ
ند. ددرر نتيیجهھ٬، بحث شابااوولويیت بر ااموررااتت ددررااززمدتت پيیداا کرددهه  ٬،ااجاززهه ددااددهه ااموررااتت کوتاهه مدتت

اانهھٴٔ آآنن هھھھا رراا ليیفی کهھ پشتوکاملی ررااجع بهھ برنامهھ رريیزیی ززمانن بندیی شدهه رراا آآغازز می کنيید وو تکا
ااستفاددهه کنيید وو نشانن ددهھھھيید کهھ  ٢۲۵: ١۱١۱حتی ممکن ااست اازز عبراانيیانن . بهھ ااوو می ددهھھھيیدتشکيیل می ددهھھھد 

ستی٬، خداا رراا ددرر صدرر هھھھمهھ چيیز٬، حتی مرددمم٬، قراارر می ددهھھھد: اااايیمانن رر  
 

١۱١۱عبراانيیانن   
ااوو آآززاارر دديیدنن با قومم خداا رراا بر لذتِت ززووددگذرِر گناهه ترجيیح دداادد.: ٢۲۵  

 
ططرحح می براايیش شدهه رراا دیی بن ززماننبرنامهھٴٔ کمکی کهھ بهھ متقاضی می کنيید٬، يیعنی بطورریی کهھ گفتيیم٬، 

(کارریی کهھ آآغازز  يیدئبگو“ نهھ”قعی الززمم ااست يید٬، ااوو رراا ددرر خصوصص چهھ موگذااررکنيید وو بهھ ااجراا می 
ااوو رراا ددرر ووفادداارریی اازز ووعدهه هھھھايیش ٬، شدهه بايید پايیانن بپذيیردد تا کارر دديیگر آآغازز شودد) آآموززشش می ددهھھھيید

اايیجادد خوااهھھھد نمودد. ااساسس مطلب ددرر يیکی اازز مرااحل پنج گانهھ گشايیش رراا  ٬،٬، وو غيیرهه)حمايیت می کنيید
 ددااددههسرسپرددگی بهھ يیکايیک مرااحل پنجگانهھ بهھ جائی برسانيید کهھ بايید رراا اايینجا ااست کهھ متقاضی 

مرااهه هھھھ رراا ددررستی ااست٬، ااما هھھھر چهھ نيیت خوبب ددااشتهھددلش ددرر جایی  وو يیتش خوبب بوددههنّ ااوو شد. با
اايین شکست هھھھایی می ااموررااتت ررووززاانهھ٬، اازز ميیانن برددهه ااست. ٬، با بی نظددلل ددااررددخيیانت بهھ آآنچهھ ددرر 

هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه خودد رراا ززمانن بندیی کند٬،  موززدد ااموررااتت ررووززاانهھٴٔ بی آآ د. بايیدنهھھھولناکی ااست کهھ نبايید اادداامهھ يیاب
 می آآووررددرراا کهھ تنهھا ررووحح االقدسس ميیوهه  ددررست ااستنيیز بکند.  هھھھا خودد رراا مسئولل اانجامم ررساندنن آآننوو 

ً ددرر ٬، ااما ما بايید ددرر حالل اانجامم آآنچهھاندااررنهھ اايیم رراابطهھ با مسئلهھٴٔ  ررووحح االقدسس گفتهھ باشيیم (خصوصا
د عمل کنموجودد)٬، تا ميیوهه ااشش رراا ددرر ما بوجودد آآوورردد. کلمهھ بايید ددرر متقاضی جسم بپوشد٬، وو ططورریی 

(تا شهھاددتی رراا بدست آآووررددهه باشد).  بهھ ززبانن آآووررددکهھ متقاضی خودد ميیوهه رراا تجربهھ کرددهه   
ددااند٬،  مشاوورر نمی ددااند چهھ ززمانن يیا مرحلهھ اایی گشايیش اايیجادد خوااهھھھد شد. متقاضی نيیز اايین رراا نمیاالبتهھ 

اايین  .)۶(وولی هھھھر ددوو ددرر اايین ررااهه بايید کوشا باشند چونن خداا ووعدهه ددااددهه کالمش رراا برکت خوااهھھھد دداادد
باعث  ٬،بکارر برددهه می شودد ٬،کهھ قبالً ووضع شدههبا اانجامم مرتب ططرحح وو برنامهھ هھھھائی  کوشش هھھھائی کهھ

آآنن تجربهھ اایی کهھ ررووحح االقدسس می خوااهھھھد اايیجادد کند رراا بدست بی آآوورردد.  خوااهھھھد شد  
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ددووممفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

فصل ددهھھھم. ۵فصل هھھھفتم ررجوعع نمائيید. هھھھمچنيین بهھ صفحهھٴٔ  ٬،) بهھ صفحهھٴٔ هھھھفتم١۱(  
.“باشدفکر کنم موضوعع براایی شما ررووشن شدهه ”مشاوورر: ) ٢۲(  

.“شايید٬، ااما هھھھنوزز شک ددااررمم”متقاضی:   
جربيیاتت ددرر ااوواايیل کارر بوجودد می آآيید چونن ااووالً متقاضی تا بحالل شناختی اازز ت اايین ووضع معموالً 

با شکست عمالً ددااشتهھ  یی کهھااً ااميیدمکرررحنی ددااشتهھ)٬، وو قبالً کالمم ندااشتهھ (تنهھا شناخت ذذ
.يیافتهھ سراانجامم  

٧۷متی ) ٣۳(  
پيیش خوکانن ميیندااززيید٬، مبادداا هھھھایی خودد رراا  آآنچهھ مقّدسس ااست٬، بهھ سگانن مدهھھھيید وو مروواارريید«: ۶      

آآنهھا رراا پايیمالل کنند وو برگرددند وو شما رراا بَِدررند.  
 

عيیسی مسيیح ررااجع بهھ معلميین ددررووغيین صحبت می کند٬، وو  االبتهھ ددرر اايین آآيیهھ وو آآيیاتت قبل اازز آآنن
ددرر گويید کسی کهھ توبهھ حقيیقی رراا نگذررااندهه نمی توااند ميیوههٴٔ خوبب بارر آآوورردد. ااما ااصلی کهھ می 

کارر می باشد٬، بهھ متقاضيیانن نيیز حکم فرما ااست. ميیوههٴٔ خداا رراا تنهھا خداا بارر می آآوورردد نهھ اانسانن. 
رراا بارر “ خوبب”ووجودد خودد نداارردد) ممکن ااست ميیوههٴٔ اانسانی کهھ نجاتت نيیافتهھ (ررووحح االقدسس رراا ددرر 

خودد وورردد. ااما٬، اانسانی کهھ خداا رراا ددرر ووجودد نيیز بارر بی آآرراا “ خيیلی خوبب”حتی ميیوههٴٔ  ٬،ووررددبی آآ
 ررووحح االقدسساانسانی  ظظهھورر ززميینهھ رراا برااییوورردد. بی آآ“ نيیکو”ميیوههٴٔ  دد (ررووحح االقدسس)٬، تنهھا بايیدرردداا
ااست٬، نهھ ميیوهه “ نيیکو”ميیوههٴٔ  ٬،. ااساسس کاررآآووررددهه شودد“ نيیکو”ميیوههٴٔ فرااهھھھم ساززدد تا متقاضی) ددرر (

ساکن  رراا تنهھا ررووحح االقدسس دداارردد٬، وو ددرر کسانی کهھ“ نيیکو”محصولل ااررززههٴٔ هھھھایی دديیگر. تواانائی 
رراا دداارردد. خوددهھٴٔ محصولل مکانن عرض٬، ااااست  

آآنچهھ می ااندگی بی قيید وو شرطط خداا ااست٬، نهھ وخااساسس ررستگارر بوددنن نجاتت اايیمانن دداارراانن٬، فرززند  )۴(
کنند. خداا نجاتت رراا بدوونن قيید وو شرطط بهھ اايیمانداارراانن بهھ مسيیح عطا فرموددهه٬، وو چهھ بهھ گناهه 

آآنهھا رراا ددرر جانب خداا برگرددند يیا نگرددند٬، آآنن رراا اازز ددست نمی ددهھھھند. فيیض خداا ااست کهھ 
٬، وو بهھ پيیش می برااند.٬، نگاهه می ددااررددبرگرددااندهه  

يیک مورردد حقيیقی.) ۵(  
اايیمانن بهھ آآنچهھ خداا ووعدهه ددااددهه ززميینهھ رراا براایی کارر ررووحح االقدسس فرااهھھھم خوااهھھھد ساخت:) ۶(  

 
۵۵ااشعيیا   
: هھھھمچنانن  کالمم من کهھ اازز ددهھھھانم صاددرر گردددد خوااهھھھد بودد. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت ١۱١۱

آآنچهھ رراا کهھ خوااستم بجا خوااهھھھد آآوورردد وو براایی آآنچهھ آآنن رراا فرستاددمم کامراانن خوااهھھھد بلکهھ 
گردديید.  

 
٢۲۶الوويیانن   

ض من سلوکک نمايیيید وو ااوواامر مراا نگاهه ددااشتهھ٬، آآنهھا رراا بجا آآوورريید٬،: ااگر ددرر فراايی٣۳  
: آآنگاهه بارراانهھایی شما رراا ددرر موسم آآنهھا خوااهھھھم دداادد٬، وو ززميین محصولل خودد رراا خوااهھھھد آآوورردد٬، وو ۴

حراا ميیوههٴٔ خودد رراا خوااهھھھد دداادد.ددررررختانن ص  
: وو کوفتن خرمن شما تا چيیدنن اانگورر خوااهھھھد ررسيید٬، وو يیدنن اانگورر تا کاشتن تخم خوااهھھھد ررسيید٬، ۵

وو نانن خودد رراا بهھ سيیریی خوررددهه٬، ددرر ززميین خودد بهھ اامنيیت سکونت خوااهھھھيید کردد.  


