
 1 

 
مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی  

مرحلهھٴٔ ددوومم: گشايیش  
ممچهھاررفصل   

 
 
 
 
 
 

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   
ممچهھاررفصل   
عطفنقطهھٴٔ   

 
 

گشايیشی کهھ ددرر مشاووررهه اايیجادد می شودد رراا می تواانن بهھ شکل جویی آآبی تشبيیهھ کردد کهھ قبالً بهھ يیک 
. اايین بهھ عباررتی آآنچهھ من اازز هھ سمت عکس آآنن ددرر حالل حرکت ااستسمت حرکت می کردد٬، وو حالل ب

سمت  بهھانن می ددهھھھد. قبل اازز گشايیش٬، مشاووررهه ن مرحلهھ صحبت اازز آآنن کرددهه اامم رراا نشاابتداایی اايی
. پس اازز گشايیش٬، ندکهھ ددرر مقابل حل مسائل جایی گرفتهھ بودد حرکت می کرددواارر هھھھائی شکست دديی

ررشد وو حل مسائل می باشند٬،  بهھ ااهھھھداافف ااصلی کهھ ٬، وو حالل می تواانندديیواارر بوجودد آآمدحفرهه هھھھائی ددرر 
  دد.رروویی آآوورر

. ااما٬، رراابطهھ اایی رریی ااست کهھ عضو کليیسایی شما شدههمثالی رراا ددرر نظر بگيیريید. سيیميین٬، تاززهه اايیمانداا
نمی کند وو عضو ااعتراافف بهھ اايیمانن خودد می گويید مسيیحی ااست٬، وولی خودد  کهھبا مردد جواانی دداارردد 

کهھ دداارريیم رراا تشويیق وو  رراابطهھ اایی”وااستهھ کليیسا رراا ترکک کند چونن٬، ااوو اازز سيیميین خ .)١۱(کليیسا نمی شودد
ممکن ااست با کسی  اادداامهھ ددهھھھد٬، اايین رراابطهھکهھ ااگر سيیميین بهھ مسئلهھ اايینجا ااست “. يیق نمی کنندتصد

االبتهھ بهھ اايین شرطط کهھ آآنن (”ضح ااست حکم خداا وواا .)٢۲(کهھ ااعتراافف بهھ عيیسی مسيیح نکرددهه ااززددووااجج کند
يین خاططر ااست کهھ ااززددووااجج مسيیحی با غيیر تت). بهھ هھھھم٣۳٩۹: ٧۷(ااوولل قرنتيیانن “مردد ددرر خدااووند باشد

مسيیحی رراا رردد می کنيید. نهھايیتا٬ً، پس اازز آآموززشش کافی٬، آآنچهھ سيیميین با آآنن ررووبروو می باشد اايین ااست 
م گرفت کهھ اازز کالمم خداا تصميی سيیميین نيیز پس اازز چند جلسهھکهھ اازز خداا ااططاعت می کند يیا نمی کند. 

دد؛ جريیانن لساتت مشاووررهه تغيیيیر خوااهھھھند کرپس٬، جيید. اازز آآنن هھھھر چهھ می خوااهھھھد پيیش بيیا ااططاعت کند؛
ند. شما وو سيیميین حرکت می کنت هھھھر ددوو مشاوورر وو متقاضی ددرر يیک سم ٬،اللآآبب برعکس می شودد. ح

 ٬،ااست کهھ من معتقدمم ليین ددليیددرر اايین مسيیر حرکت می کنيید. بهھ هھھھم ٬،خانم٬، هھھھر ددوو ددرر يیک قايیق
تالشش وو کوشش  ددرر ٬،آآرراامشهه خوااهھھھند بودد. اايین هھھھمرااآآرراامش بيیشتریی با اازز گشايیش  بعدجلساتت 

مزيیت ااست کهھ متقاضی ددرر بدست آآووررددنن خوااست خداا آآيیدشش می شودد (نيیست٬، بلکهھ آآرراامشی 
بهھتريین ووجهھ آآنن  چگونهھ ددررحدفف آآنن ااست کهھ ٬، کهھ ررااهه براایی متقاضی آآشکارر شدههحالل  .جانبی/ثانویی)

رراا خوااهھھھد گرفت.مسيیحی جنبهھٴٔ عملی ززندگی رراا اانجامم ررساند. مشاووررهه اازز اايین پس   
دداارردد با متقاضی مشاوورر وو رراابطهھ اایی کهھ  ٬،نحوههٴٔ مشاووررههمشاوورر وو  تاززهه٬، تاثيیر ززيیاددیی بربرددااشت اايین 

براایی نقش هھھھمرااهه وو هھھھمدمم رراا  ی ددااشتسعآآنکهھ مشاوورر ووجودد با قبل اازز اايین نقطهھ٬، خوااهھھھد گذااشت. 
ااوو ممکن ااست . بوددددااشتهھ رراا باشد٬، متقاضی خودد ممکن ااست برددااشت دديیگریی  متقاضی ددااشتهھ

چشمانن ررووحانی ااوو بازز شدهه وو شما رراا با . ااما حالل٬، ردديیا حتی ددشمن خودد می شم متخاصممشاوورر رراا 
باشد٬، با ووجودد آآنکهھ  عهھدهه دداارررراا نقش متخاصم چشمانن ررووحانی خوااهھھھد دديید. االبتهھ مشاوورر نمی خوااهھھھد 

حالل٬، هھھھمهھ چيیز تغيیيیر کرددهه  ااماچنيین نقشی رراا بعهھدهه بگيیردد.  قعی (قبل اازز گشايیش) الززمم بوددههددرر مواا
آآغازز خوااهھھھد شد.وو هھھھمکارریی   

الززمم ددااشتهھ ااصراارر وو مالمت کند٬، حالل کهھ بر نقطهھٴٔ عطف ررسيیدهه٬، بايید  ٬، مشاووررچونن قبل اازز گشايیش
رراا ددرر ررااهه جديیدیی  ررووشش دديیگریی رراا بکارر بردد. حالل الززمم ااست خودد رراا ددرر کنارر متقاضی پندااشتهھ٬، ااوو

يیق کند٬، بهھ سؤاالل هھھھايیش پاسخ ددهھھھد٬، ااوو رراا ددرر برنامهھ وو تشوددهھھھد ٬، آآموززشش کهھ براايیش آآشکارر شدهه
بهھ هھھھشداارر هھھھایی  حالل دديیگر نيیازز ند.ااوو رراا بر پا گردداارريیزیی يیارریی کند٬، وو ززمانی کهھ شکست می خورردد٬، 

گيیردد. اايین فرقق جایی آآنهھا رراا بايید ب شرفت هھھھائی کهھ ددرر ررااهه ااست٬،تند نيیست٬، بلکهھ شورر وو ذذووقق پيی
 ٬،. ااوو بايید خودد رراا وواارردد ززندگی تاززهه ببيیند. مشاوورر)٣۳(دشما بايید براایی متقاضی محسوسس باشررفتارر 
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. گشايیشی يید آآنن رراا نشانن ددهھھھدااووليین (وو شايید تنهھا) کسی ااست کهھ ااوو رراا ددرر ررااهه جديید می بيیند٬، وو با
خودد ندااشتهھ اايین برددااشت رراا کن ااست متقاضی دد. ممشکر وو شاددیی نمو براایی ااوو اايیجادد شدهه وو بايید

ددرر ززندگی ااوو خوااهھھھد د اايین گشايیش چهھ مفهھومی ن کنيیهھ ددرر اايین صوررتت بايید براايیش ررووش٬، کباشد
اانجامم می ررساند) وو برکاتی کهھ خداا  تغيیيیرااتی کهھ خداا اازز ططريیق کالمش وو توسط ررووحح االقدسسددااشت (

ً رددهه چيیستنامم بددرر کالمش براايیش  ٬، گشايیش جزء تغيیيیرااتی ااست کهھ خداا اانجامم می ررساند. . نتيیجتا
دد آآنکهھ ررااهھھھی کهھ ددرر پيیش ااست٬، پيیچ وو خم هھھھایی خودد متقاضی اازز برکاتت آآنن بهھرهه خوااهھھھد بردد (با ووجو

رراا خوااهھھھد ددااشت). خوااست خداا جز سالمتی٬، چيیز دديیگریی براایی اانسانن نيیست. ااما آآنچهھ بايید بخاططر 
کهھ ددرر مرااحل ااووليیهھٴٔ ززندگی با خداا٬، متقاضيیانن نيیازز ددااررند تا حّدیی بر اايیمانن مشاوورر اايین ااست ددااشت٬، 

دد. بايید متقاضی ی ااست کهھ نيیازز بهھ نشانن ددااددنن دداارراايین اايیمان. وددشانن شکوفا گرددددتکيیهھ کنند تا اايیمانن خ
صحبت اازز اايیجادد شدهه شاددیی کنيید٬، وو  اا اابتداا ددرر شما ببيیند. پس بخاططر گشايیشاايیمانن بهھ کارر خداا رر

توجهھ فرااوواانی می کند.  بارر می آآوورردد بکنيید. اايین حرکاتی ااست کهھ خداا اازز آآنن ااستفاددههٴٔ هھ سالمتی کهھ ب
بهھ منظورر نيیک نمودد (پيیداايیش تبديیل بودد رراا خداا  شدهه تحميیلنيیت بد بهھ متقاضی  نيیز بکنيید٬، کهھ آآنچهھ با

  .)٢۲٨۸: ٨۸؛ ررووميیانن  ٢۲٠۰: ۵٠۰
ز الززمم گذااشتهھ نيیتمرکز بر آآنچهھ خداا ددرر پيیش متقاضی ااما٬، با ووجودد نيیازز بهھ شاددیی وو شکر گذاارریی٬، 

جهھش عظيیمی . ددررست ااست کهھ نشدهه آآغازز شدهه٬، وو هھھھنوزز تمامم . بهھ عباررتت دديیگر٬، کارر خداا تنهھاااست
٬، شامل د تا بگونهھ اایی کهھ خداا گفتهھباشنيیز صوررتت گرفتهھ٬، ااما ررفتارر تاززهه بايید مکمل برددااشت تاززهه 

هھھھمرااهھھھی کنيید. اامکانن نيیز يید ااوو رراا ددرر اايین ررااهه تنگ وو بارريیک دد. شما بابگرددااوو اافکارر وو ررفتارر هھھھر ددوو 
متقاضی با ساددگی حالل بتهھ دداارردد ددرر آآيیندهه مجبورر بشويید ددووباررهه بر فرمانن هھھھایی کالمم پافشارریی کنيید (اال

 ووخامت االبتهھ نهھ با ززممکن ااست دديیواارر هھھھایی تاززهه اایی نيیز (بيیشتریی بهھ حقانيیت کالمم پی خوااهھھھد بردد). 
بايید متقاضی اابتداا . ااما نيیازز خوااهھھھند ددااشت تاززههوو کوشش هھھھایی  کهھ بهھ اانگيیزههند ) پديید آآيیااستحکامم قديیم

تا بتوااند بر آآنن بساززدد. ااگر آآنن رراا بدست نی آآووررددهه٬، بايید بهھ  ٬،بدست آآمدهه رراا شناسائی کرددهه باشدآآنچهھ 
 اايینهھھھم اازز لحاظظ جسمانی وو هھھھم اازز لحاظظ ررووحانی. رراا شناسائی کند٬، فرقی کهھ اايیجادد شدهه ااوو کمک کردد 

ررووحيیهھٴٔ شاددیی کهھ خداا صحبت اازز آآنن کرددهه رراا اايیجادد می کند وو باعث شکر گذاارریی می گردددد. ٬،شناخت  
خصوصيیاتت آآنن چنيین ااست کهھ دد. وو می گيیر سرچشمهھاازز خداا  ااست کهھتمامم اايین عواامل جزء برکاتی 

شدهه اايید٬،  اتتهھھھر برکتی٬، برکاتت دديیگریی رراا بوجودد می آآوورردد٬، وو تمامی نداارردد (ااگر تا بحالل متوجهھ برک
). برکاتت دديیگریی رراا ددنبالل ددااشتهھ ااست دداانيید کهھيیقيیناً می   
شدهه بودد٬، وو شکست هھھھايیش ددرر متقاضی نزوولی ددرر ززندگی  یباعث اايیجادد گرددااب کهھ قبالً گناههآآنگونهھ 

آآنن کامالً مخالف  ییددرر مسيیريیکی پس اازز دديیگریی اادداامهھ می يیافت٬، حالل بر عکس٬، چونن  ططولل ززندگی
ررااجع بهھ چنيین موضوعع هھھھا  .باعث پيیرووززیی هھھھایی دديیگریی خوااهھھھد شدااوو بهھ حرکت آآمدهه٬، پيیرووززیی 

ررجوعع کنيید وو  )۴(“یهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحصوررتت جلس”سرمايیهھ گذاارریی کنيید. بهھ وو رروویی آآنن  صحبت کنيید
ززیی هھھھا رراا پی گيیریی کنيید. بهھ اايین شکل پيیرووموضوعع هھھھائی رراا کهھ بهھ ساددگی می تواانن حل کردد رراا 

ررووحيیهھٴٔ جديید دد. اامانن پيیشروویی رراا اادداانهھ دداا حالل کهھ ررووحيیهھ عوضض شدهه٬، بايید بی. دداانباشتهھ خوااهھھھيید کر
بوجودد می آآوورردد (بهھ يیادد ددااشتهھ باشيید کهھ متقاضی ااست کهھ رراا ااست کهھ اانگيیزههٴٔ الززمم براایی پيیشروویی 

بايید بخوااهھھھد ددرر ررااهه باشد وو ددرر آآنن بماند). نگذاارريید آآنن آآتش وو شوغی کهھ اايیجادد شدهه فرووکش کند. خودد 
حالل کهھ بهھ عباررتی جانب سرپائيین کوهه رراا می پيیمايید٬، ررااهه براايیش آآسانتر خوااهھھھد شد؛ اازز آآنن بهھرهه 

شما ااست. حالل موقع آآنن  ااشکالل ااززبهھ کندیی پيیش می رروودد٬، ااحتماالً ااگر مشاووررهه اازز اايین پس  بگيیريید.
نيیست کهھ ددست اازز کارر وو کوشش بر دداارريید. ااتفاقاً موقعيیت مساعد کارر وو کوشش بيیشتریی شدهه ااست.  

هھھھيیچ . يین کرددتحس رراا براایی ررشد وو محبتی کهھ نشانن ددااددهه ٬، پولس کليیساددرر کتابب ااوولل تسالونيیکيیانن
نهھ تنهھا محکوميیتی نيیست٬، بلکهھ اابراازز دديیدهه می شودد ددرر آآنن نيیست. محکوميیتی کهھ ددرر کتابب هھھھایی دديیگر 

کوئی نيیز رددهه ااند٬، بلکهھ اازز آآنن ااستفاددههٴٔ نيیاايین ااندااززهه برددااشت ک کرددهه کهھ پيیغامم خداا رراا نهھ تنهھا تا تعجب
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:کرددهه ااند  
 

١۱ااوولل تسالونيیکيیانن   
چراا: ۵ بهھ شما ررسيید٬،  االقدسس وو يیقيین کامل کهھ اانجيیل ما تنهھا نهھ با کلماتت٬، بلکهھ با قدررتت وو ررووحح 

خاططر شما چگونهھ ددرر ميیانتانن ررفتارر کردديیم.  دداانيید بهھ چنانکهھ نيیک می  
االقدسس  شما اازز ما وو اازز خدااووند سرمشق گرفتيید وو ددرر ررنج بسيیارر٬، کالمم رراا با آآنن شاددیی کهھ ررووحح: ۶

بخشد٬، ااستقبالل کردديید.  می  
یی گذااشتيید٬،گونهھ شما براایی هھھھمۀ اايیمانداارراانن مقدوونيیهھ وو ااَخائيیهھ سرمشقی بر جا  بديین: ٧۷  
ووااسطۀ شما نهھ  ززيیراا کالمم خدااووند بهھ: ٨۸ تنهھا ددرر مقدوونيیهھ وو ااَخائيیهھ ططنيین اافکند٬، بلکهھ اايیمانن شما بهھ خداا  

ددرر هھھھمهھ گونهھ کهھ دديیگر نيیاززیی نيیست ما چيیزیی بگويیيیم.  جا بر سر ززبانهھاست٬، آآنن   
تهھا ددست گويیند٬، وو اازز اايینکهھ چگونهھ اازز ب  ززيیراا آآنانن خودد اازز ااستقبالل گرمم شما اازز ما سخن می: ٩۹

سویی خداا باززگشتيید تا خداایی ززندهه وو حقيیقی رراا خدمت کنيید  کشيیدهه٬، بهھ  
وو ددرر اانتظارر آآمدنن پسر ااوو اازز آآسمانن باشيید٬، کهھ اازز مرددگانن برخيیزاانيیدشش٬، يیعنی عيیسی٬، کهھ ما رراا : ١۱٠۰

بخشد.  اازز غضب آآيیندهه ررهھھھايیی می  
 

عميیقاً مؤثر ووااقع شدهه بودد٬، چونن خداا بودد کهھ اايیشانن رراا می آآموخت:محبتشانن   
 

۴ااوولل تسالونيیکيیانن   
اايید کهھ   ددررباررۀۀ محبت برااددرراانهھ نيیاززیی نيیست چيیزیی بهھ شما بنويیسيیم٬، ززيیراا خودد اازز خداا آآموختهھ: ٩۹

يیکديیگر رراا محبت کنيید٬،  
 

ددرر نتيیجهھ٬، چهھ چيیز دديیگریی رراا می توااند بهھ عنواانن سرپرست بهھ اايیشانن بگويید؟ می گويید محبت 
بيیشتریی رراا اازز خودد نشانن ددهھھھيید:  

 
٣۳ااوولل تسالونيیکيیانن   

يیابد٬، خدااووند محبت شما رراا بهھ يیکديیگر وو بهھ هھھھمۀ   گونهھ کهھ محبت ما بهھ شما فزوونی می  وو هھھھمانن: ١۱٢۲
مرددمم بسيیارر اافزوونن گرددااند.  

 
هھھھنگامی کهھ چرخخ بهھ حرکت اافتادد٬، شتابب رراا اادداامهھ ددهھھھيید. اازز کل اايین کتابب چنيین پيیغامی رراا ددرريیافت 

اايین ررووحيیهھ اایی ااست “. تر٬، هھھھم بهھترخوبب پيیش می رروويید؛ پيیشرفت رراا اادداامهھ ددهھھھيید٬، هھھھم بيیش”می کنيیم: 
جشن می گيیردد وو  مشاووررانن نداارردد. يیجرکهھ ترکيیب يیافتهھ کهھ شما بايید ددااشتهھ باشيید. مردداابب اازز آآبی 

شاددیی می کند٬، ااما متقاضی رراا تشويیق بهھ برددااشت هھھھایی بيیشتر نيیز می کند.  
دديید کهھ  یمن بر اايین موضوعع تاکيید می کنم چونن٬، ووقتی شورر وو شوغغ گشايیش فرووکش کردد٬، وو متقاض

وو آآهھھھستهھ قدمم بردداارردد٬، يیا حتی  تهھآآرراامم گش٬، ممکن ااست ااوو بودد رراا بدست آآووررددهه آآنچهھ ددرر اابتداا خوااست
شتابب رراا (سویی خودد تحرکک وو  ٬،بخوااهھھھد بکلی بهھ مشاووررهه خاتمهھ ددهھھھد. االبتهھ شکی نيیست کهھ گشايیش

کهھ  الززمیر قدررتت (عشق ااووليیهھ) تا ززمانی کهھ قدررتت الززمم رراا نيیز ددااشتهھ باشد. ااگ خداا) دداارردد٬، ااما٬،
. ددااشتاازز ااوو هھھھد٬، چگونهھ می تواانن اانتضارر پيیشرفت رراا اايیجادد تحرکک وو شتابب می کند رراا اازز ددست بد

نگذاارريید شمع ررووشن شدهه خاموشش گردددد.  
گشايیشی کهھ اايیجادد شدهه (تغيیيیر  ددرر مسيیر الززمم“ ااعمالل”لی کهھ ددرر ددست هھھھست٬، االبتهھ ددرر خصوصص مثا

“ ررفتارر”کامل نشدهه. حالل بايید  ٬، وو خوااست خداااايیجادد شدهه تنهھا ددرر اافکارر بوددهه) هھھھنوزز اانجامم نگرفتهھ
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گناهه  براایی ااوو ند٬، جايیگزيین آآنچهھ خدااتارر) کهھ مطابق با کالمم خداا هھھھست(االگو هھھھایی ررف جديیدیی ییهھھھا
ند. ميیوهه رراا ووقت کافی الززمم ااست تا بارر بوجودد نمی آآيیاايین االگو هھھھا يیک ررووززهه د. نبشو ٬،محسوبب کرددهه

اانجامم ررووززاانهھ وو منظم خودد  رر (يیا کارر) تاززهه٬، نيیازز بهھررفتامعموالً هھھھر آآووررددهه شودد. شما خوااهھھھيید دديید کهھ 
شش هھھھفتهھ می باشد. بهھ عباررتت گردددد “ ططبيیعی”ررفتارر جديید نيیازز دداارردد تا . حد عقل ززمانی کهھ رراا دداارردد

هھھھفتهھ رراا بايید براایی متقاضی  دديیگر٬، برنامهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه (شامل تکاليیف مربوططهھ) بهھ مدتت شش
بر پا  ههاايیجادد شدبخاططر گشايیش  ی کهھ. پس اازز جشن وو سپاسيیدبهھ مرحلهھٴٔ ااجراا بگذااررد وو ططرحح کنيی
وو می توااند بهھ ززندگی قبلی خودد اادداامهھ ددهھھھد. ددرر صوررتی  ممکن ااست فکر کند کارر تمامم شدهه٬، گشت
 د. بايیدتت نفسانی شدهه ررووحح رراا خاموشش کنيینطورر نيیست٬، وو شما نبايید بگذاارريید ددستخوشش تمايیُال کهھ اا

وو با ووجودد آآنکهھ ررااهه سرپائيین خوااهھھھد بودد٬، ررااهھھھی ااست کهھ بايید ٬، هھبدااند کهھ ددرر نقطهھٴٔ عطف جایی گرفت
ررووحح االقدسس ااست. ميیوههٴٔ “ ميیوههٴٔ ” برسد. نبايید فکر کند گشايیشططی شودد تا بهھ مقصد (خوااست خداا) 

ء ررفتارر هھھھایی جديید نيیز جز .ررووحانیهھھھم وو ااست جسمانی (شباهھھھت بهھ عيیسی مسيیح) هھھھم ررووحح االقدسس 
دديیگر ميیوههٴٔ ررووحح االقدسند.   

ً شما بهھ عنواانن مشاوورر مسيیحی بايید توجهھ کرددهه باشيید٬، کهھ گشايیش  هھھھا٬، متقاضی رراا بهھ سویی نتيیجتا
روورر نيیز می شگفت اانگيیزند وو اليیق جشن وو سهھھھداايیت می کنند٬، وو نقاطط عطف نيیز (خداا)  ررااستی

خوااست خداا صوررتت نگرفتهھ. هھھھنوزز “ اانجامم”وو  ٬،مشخص شدهه ٬، اازز خوااست خداا تنهھا مسيیرباشند. ااما
نفوذذ خودد رراا يیارر ددرر پيیش ااست تا تجربهھ هھھھا نيیز زز کارر بسَملی کالمم تجربهھ نشدهه وو هھھھنوجواانب عَ 

. بهھ ددست بيیايیدبگذااررند وو ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس   
 
 
 

ممچهھاررفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

).١۱٧۷: ١۱٨۸(متی  رددهه ااستخاررجج اازز کليیسا) شم“(ااجنبی وو خرااجگيیر”) وو بهھ خاططر آآنن٬، خودد رراا ١۱(  
ا اازز عضويیت ددرر کليیسا اامتناعع می سيیميین می گويید کهھ مسيیحی ااست٬، اامووقتی ددووست پسرشش بهھ ) ٢۲(

دد٬، چاررهه اایی نداارريید جز آآنکهھ رراابطهھ رراا رردد کنيید. االبتهھ ددرر خاللل اايین مدتت سعی خوااهھھھيید کردد ووررزز
ااوو رراا بهھ جانب عيیسی رروویی آآوورريید. ااما٬، تا ززمانی کهھ اازز کليیسا خاررجج ااست٬، بايید ااوو رراا بی اايیمانن 

  هھ خودد چهھ می گويید).حسابب آآوورريید (صرفف نظر اازز آآنک
پريیدهه وو فريیادد شاددیی رراا بزبانن  مشاهھھھد گشايیش بوددهه اامم٬، اازز جايی ووقتی من ددرر بعضی اازز موااقع) ٣۳(

شدهه من آآووررددهه اامم! آآنن چنانن بوددهه کهھ ااحالی ساختمانن اازز ددفاتر دديیگر مرااجعهھ کرددهه وو جويیایی حالل 
خوااستهھ اامم ددرر ددعایی ددهه با هھھھمهھ سهھيیم شدهه اامم٬، وو اازز هھھھمهھ ااند. ااگر شيیريینی ددرر ددفتر موجودد بو

برنامهھٴٔ قبلی فرااهھھھم  ششکرگذاارریی مراا هھھھمرااهھھھی کنند. االبتهھ کارریی نيیست کهھ الززمم باشد براايی
ددیی اازز کارر خداا رراا نبايید ساخت. با اايین ووجودد٬، من تمامم اايین کارر هھھھا رراا کرددهه اامم. خوشی وو شا

اابزاارر شاددیی وو ستايیش اازز خداا ددرر ددسترسس نيیست٬، می تواانن آآنن رراا فرااهھھھم  دد. ااگرفرووکش کر
مانی رراا (هھھھر چند خريید٬، مهھمانانن رراا می تواانن صداا کردد٬، وو مهھساخت. شيیريینی رراا می تواانن 

مختصر کهھ باشد) می تواانن ررااهه ااندااخت.   
بهھ فصل سومم اازز مرحلهھٴٔ ااوولل “ صوررتت جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی”براایی صحبت بيیشتریی ررااجع بهھ ) ۴(

اايین کتابب ررجوعع نمائيید.  


