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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ددوومممرحلهھٴٔ   
مپنجفصل   

مشاووررهه ددررشکست   
 

هھھھيیچ ”با شکست موااجهھ می شودد؟ االبتهھ اازز جانبی٬، بلهھ. ااما اازز جانب دديیگریی مسيیحی آآيیا مشاووررهه 
شوند٬، اامکانن دداارردد مشاوورر وو متقاضی با شکست ررووبروو منظوررمم اايین ااست٬، کهھ با ووجودد آآنکهھ “. ووقت

موددهه چنانن کهھ ددرر کالمم دديیدهه اايیم٬، خداا فرکست نخوااهھھھند خورردد٬، چونن ش٬، هھھھيیچ ووقت شخداا وو ووعدهه هھھھايی
کهھ کالمش هھھھيیچ ووقت بدوونن ثمر بازز نمی گردددد:  

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

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

 ووررددههکهھ ددااشتهھ اايیم رراا بجا نيیا ااستیرراا ررووحح االقدسس بهھ ثمر می آآوورردد٬، حتی ااگر اانتظارر يیا خو کالمم خداا
شايید با ااشاررهه بهھ هھھھميین آآيیهھ بوددهه کهھ نويیسندههٴٔ کتابب عبراانيیانن صحبت اازز بارراانی می کند کهھ بر  .باشد

بارر می آآوورردد:مختلف محصولل ززميین می بارردد وو ددوو نوعع   
 

۶عبراانيیانن   
خاططر آآنهھا ِکشت   بارردد جذبب کند وو براایی کسانی کهھ بهھ  کهھ باررهھھھا بر آآنن می ااگر ززميینی٬، بارراانی رراا: ٧۷

يیابد.  شدهه ااست محصولل مفيید بارر آآوورَردد٬، اازز خداا برکت می  
ااررززشش ااست وو ددرر خطر لعنت قراارر دداارردد٬، وو   آآوورردد٬، بی  ااّما ززميینی کهھ خارر وو خس بارر می: ٨۸

سراانجامم نيیز سوززااندهه خوااهھھھد شد.  
 

کهھ ددرر آآنن بکارر برددهه می شودد فرقق دداارردد. االبتهھ ددرر اايین آآيیاتت ررااجع بهھ بارراانن يیکی ااست٬، ااما ززميینی 
. مثالل دهه٬، صحبت شووعظ کالمم وو کسانی کهھ با اايیمانن آآنن رراا ددرريیافت می کنند وو دديیگراانن کهھ نمی کنند

ً ددرر  بوددآآووررددهه شدهه ددرر خصوصص کسانی  کهھ کالمم رراا تعليیم می ددهھھھند وو بهھ آآنن اايیمانن ندااررند٬، وو نهھايیتا
ااما موضوعع بهھ متقاضيیانن نيیز هھھھشداارریی بودد بهھ اايین گونهھ ااشخاصص. ددهھھھند.  دگی آآنن رراا نشانن میززن

بهھرمند گرددند٬، ااما اايیمانن  ددرر ميیانن مسيیحيیانن باشند٬، وو اازز مزاايیایی آآنن ممکن ااستمربوطط می شودد. 
دد.بی اايیمانی آآنن هھھھا می گردد خصوصص اايین اافراادد باعث اافشایی ند. ووعظ کالمم ددررنمی آآوورر  

ممکن ااست رراا کالمم خداا مشاوورر می شودد.  شکست مشاووررههت کهھ باعث يیکی اازز مسائلی ااس ٬،اايین
يیمانی بی اا اافشاییمی آآوورردد ٬، وولی نتيیجهھ اایی کهھ حاصل کافی تعليیم ددااددهه باشدبطورر ووااضح وو با اايیمانن 

کنيیم٬، متقاضيیانی کهھ بهھ مشاووررههٴٔ مسيیحی رروویی می می اازز آآنچهھ تصورر  ددووررشايید متقاضی ااست. 
می نويیسند کهھ نجاتت رراا يیافت “ قاضیالعاتت شخصی متااطط”اايیمانداارر نيیستند. ددرر فرمم ااکثرااً آآووررند٬، 
ااند٬، ااما٬، هھھھم خوددشانن رراا فريیب می ددهھھھند٬، هھھھم مشاوورر رراا. ممکن ااست ددرر مشيیت خداا بوددهه کهھ  کرددهه

نچهھ بی آآاازز اايین ططريیق بهھ عيیسی مسيیح رروویی آآووررند.  مشاووررهه باعث آآنن گردددد کهھ آآنن هھھھا شکست
(بخاططر آآنکهھ نمی  ف خانگی باشدااست عدمم ااجراایی تکاليی ممکناايیمانيیشانن رراا مکشوفف ساختهھ 

شدهه رراا هھھھا آآنن عدمم ااجراایی خوااستهھ ااند يیا بهھ ددليیلی نمی تواانستهھ ااند). ووقتی مشاوورر٬، مواانعی کهھ باعث 
ووبروو شودد. ااهھھھميیتی کهھ دداارردد ررکهھ اايینمانن ندااررند٬،  مهھمبهھ اايین ووااقعيیت تفحس می کند٬، ممکن ااست 

شاووررهه تبديیل بهھ جلساتت بشاررتت می . جلساتت مددرر مسيیر مشاررووهه اايیجادد می کندتغيیيیریی ااست کهھ 
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رراا می  یززندگی مسيیح“ پاکساززیی”مشاوورر مسيیحی خدمتش ميیانن اافرااددیی ااست کهھ ددوورراانن ااما ند. گردد
گذرراانند٬، وو بی اايیمانانن تواانائی آآنن رراا ددرر خودد ندااررند.  

 
١۱تيیتوسس   

يیقت اازز پولُس٬، خاددمم خداا وو ررسولل عيیسی مسيیح٬، ددرر خدمِت اايیمانِن برگزيیدگانِن خداا وو شناخت آآنن حق: ١۱
کهھ موجد دديینداارریی ااست٬،  

 
ددرر جایی دديیگریی می خواانيیم:  

 
٨۸ررووميیانن   

تواانند خداا رراا خشنودد ساززند.  وو کسانی کهھ ددرر حاکميیِت نفس هھھھستند٬، نمی: ٨۸  
 

یی نيیاززاافشایی  وو بهھ ططريیق ٬،ااستست ما٬، مايیهھٴٔ پيیرووززیی خداا صوررتت٬، می تواانيیم بگوئيیم کهھ شک ددرر اايین
وورردد٬، ممکن ااست خداا اازز مشاووررهه ااگر اايیمانن بی آآوو . صوررتت گرفتهھ ااست کهھ متقاضی بهھ نجاتت دداارردد

هھھھائی خوااهھھھد بودد کهھ “ گشايیش”اازز عمدهه  ٬،ن پيیش آآيیدااگر چنيی. ااستفاددهه کرددهه باشد بهھ اايین شکلما نيیز ش
.ااست ررسيیدبهھ ثمر اضی قددرر متددرر ررااهه خداا٬، وو اازز ططريیق مشاووررههٴٔ شما٬،   

بهھ مشاووررهه ررجوعع می کنند٬، اايیمانن نمی آآووررند. بسيیارریی نهھ٬، هھھھمهھٴٔ کسانی کهھ بدوونن اايیمانن متاسفاااما 
ززندگی ددنيیویی رراا براایی خودد ترجيیح می ددهھھھند. بطورریی کهھ قبالً ااشاررهه شد٬، پشت بهھ عيیسی می کنند وو 

(بخاططر تکيیهھ بر اايیمانداارر بوددنن  ددرر آآغاززچونن  ووررهه (يیا مشاوورر) با شکست ررووبروو شداازز جانبی مشا
 رراا نمی تواانن اانکارر کرددموضوعع نتيیجهھ نرسيید. اايین  وو بهھپيیش گرفت حل مسائل رراا  ررااههمتقاضی) 

بلهھ . )١۱(هه بودداايیمانداارر وو عضو کليیسائی کهھ بهھ کالمم خداا اايیمانن دداارردد معرفی کردد چونن متقاضی خودد رراا
د؛ ااما٬، اازز جانب خداا وو حدفف ٬، مشاووررهه با شکست ررووبروو شمی تواانن گفت کهھ اازز لحاظظ ااهھھھداافف ااووليیهھٴٔ 

وو بنيیادد اايیمانن بهھ خداا رراا بنا متقاضی رراا اافشا نمودد  بوددننبی اايیمانن  هھھھمرااهه بودد (چوننااوو٬، پيیرووززیی 
. ددرر نتيیجهھ اامکانن دداارردد رردد٬، مسئلهھٴٔ ااصلی ااوو حل خوااهھھھد گشت). وو ااگر متقاضی اايیمانن آآووُ ساخت

بر رروویی  یی نبودد کهھ خداا اازز ططريیق عيیسی مسيیحشکست تبديیل بهھ پيیرووززیی نيیز بگردددد. اايین هھھھمانن کارر
بی  تبديیل بهھ موفقيیت فاجعهھٴٔ رروویی ززميین بنظر می ررسيید بنظر بزررگتريینصليیب اانجامم دداادد؟ آآيیا آآنچهھ 

ً ددرر جريیانن با  ٬،فاجعهھ وو مصيیبتخداا ددرر کارر تعويیض نگردديید؟  نظيیر پيیرووززیی ااست. وو ااوو غالبا
مشاووررههٴٔ مسيیحی اايین کارر رراا اانجامم می ددهھھھد (خداا رراا شکر). ااگر با مشاوورراانن مسيیحی دديیگر صحبت 

متقاضيیانی کهھ نيیازز بهھ بشاررتت ددااشتهھ ااند خوااهھھھيید شد. کثرتتمتوجهھ کنيید٬،   
ند٬، نجاتت رراا قبولل نمی هھھھستانی کهھ نيیاززمند اايیمانن بهھ عيیسی مسيیح ما٬، بطورریی کهھ قبالً گفتم٬، هھھھمهھٴٔ کساا

وو اايین ااشخاصص نيیز ااکثرااً بهھ دديیگراانن ند. می کنکنند. ددرر حقيیقت می تواانن گفت کهھ ااکثرااً آآنن رراا قبولل ن
می باشد٬، وو غيیرهه. شما  مشاووررههٴٔ مسيیحی ااططالفف ووقت ووفايیدهه نداارردد٬،  خوااهھھھند گفت کهھ مشاووررههٴٔ شما

تحريیف کرددند وو نمی تواانستند آآنچهھ حقيیقت رراا کهھ چونن نخوااهھھھيید تواانست آآنهھا رراا ررااضی کنيید 
. شما مجبورريید شکست خوررددندبهھ اايین ددليیل ٬، خوااستشانن بودد رراا اازز ططريیق مشاووررههٴٔ شما بدست آآووررند

٬، چونن خداا می گويید کهھ بی اايیمانانن تواانائی جذبب حقايیق ااوو رراا با چنيین حرفف هھھھایی ناددررست بساززيید
ندااررند:  
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٢۲ااوولل قرنتيیانن   
پذيیردد ززيیراا ددرر نظرشش جهھالت ااست٬، وو   ااّما اانسانن نفسانی اامورر مربوطط بهھ ررووحح خداا رراا نمی: ١۱۴

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

 
رراا  اازز (مشايیخ) هھ می شودد. شما بايید کليیسایی ااوو گذااشتددرر اايین ميیانن٬، مسئوليیتی نيیز بر ددووشش شما  وولی

کنيید٬، تا ااوو رراا يیا نزدد عيیسی مسيیح آآووررند٬، يیا ااگر قبولل نکردد٬، اازز کليیسایی خودد آآنچهھ پديید آآمدهه خبردداارر 
ااخرااجج کنند.  

لی محرزز (ثابت) نمی گيیردد٬، وو مورردد شک قراارر میکهھ بی اايیمانی متقاضی  نيیز پيیش می آآيید یززمان
رراا کنارر گذااشتهھ وو موضوعع رراا برررسی کنيید. ممکن  کاررددرر چنيین صوررتی٬، شما الززمم ااست  .)٢۲(گردددد
د. ت نيیازز بهھ ددخالت ااعضایی کليیسا باشااس  

 وواايیمانن هھھھستند٬،  ووااستهھٴٔ پيیروو شفا بهھ شکست بخورردد. خالفف کسانی کهھ نيیز اامکانن دداارردد مشاوورر٬، خودد 
مسيیحی بهھ شکست خودد ااعتراافف می ددليیل شکست خودد رراا کمبودد اايیمانن ططرفف می شماررند٬، مشاوورر 

اامکانن صحبت ررااجع بهھ هھھھمهھ نيیست. ٬، وو اايینجا مشاوورر ووجودد ددااررددشکست بسيیارریی براایی  کند. دداليیل
ررااهھھھنمایی ”کتابب  ااززمی تواانيید آآنن رراا  وو ٬،تهھيیهھ کرددهه اامم“ پنجاهه ددليیل شکست مشاووررهه”جزووهه اایی بنامم 

توااند ددرر ززمانن شکست مفيید  وو ددرر قسمت ضمائم٬، بدست آآوورريید. اايین جزووهه هھھھم می“ مسيیحیمشاوورراانن 
ااگر هھھھر هھھھفتهھ مطالعهھ شودد ممکن ااست پس اازز مدتی حفظ ووااقع شودد٬، وو هھھھم براایی جلوگيیریی اازز آآنن. 

بگردددد.  
شکی نيیست کهھ مشاوورر نهھايیتاً بهھ ددليیلی شکست خوااهھھھد خورردد٬، ااما هھھھميیشهھ اامکانن جبراانن آآنن نيیز ووجودد 

ررددهه اايید٬، وو بگوئيید کهھ بهھ چهھ ددليیل شکست خو کهھ ررااهه اايین ااست کهھ بهھ متقاضی ااعتراافف کنيیددداارردد. 
اايین باززگو کرددنن يید. يید دداادد٬، وو سپس آآنن رراا آآغازز کندداادديید رراا اانجامم خوااهھھھ اانجامم می حالل آآنچهھ بايید قبالً 

تی رراا بجایی می آآوورردد. گولل نزنيید. متقاضيیانن ممکن ااست خيیلی چيیز هھھھا معموالً نتيیجهھٴٔ مثبتلخ٬، حقيیقت 
رراا نداانند٬، وولی اامکانن عجيیبی ددرر شناخت بهھانهھ وو گولل ززددنن هھھھا ددااررند. گذشتهھ اازز اايین٬، گولل ززددنن وو 

خطا پذيیر هھھھستيید٬، وو نتيیجتاً ممکن اازز حقيیقت بدوورر ااست وو بی حرمتی بهھ خداا ااست. شما بهھانهھ ترااشی 
عالووهه بر اايین٬، با گفتن حقيیقت بهھ متقاضی٬، ددررسی بهھ ااوو ددااددهه اايید. بشويید.  نيیز موااجهھااست با شکست 
دد٬، وو ااگر خداا بخوااهھھھد٬، باعث اايیجادد گشايیش ودد شاهھھھد غيیرتت وو فرووتنی حق خوااهھھھد بوااوو با چشمانن خ

  د.خوااهھھھد شنيیز ددرر ااوو 
ززمانی نيیز پيیش می آآيید کهھ هھھھر ددوو مشاوورر وو متقاضی شکست می خوررند. اايین موضوعع معموالً ددرر 

 ))٣۳(شبانهھ ررووزز پس اازز آآغازز مشاووررهه ۴٠۰دد. ددرر چنيین موااقعی (آآشکارر می شوسهھٴٔ ششم يیا قبل اازز آآنن جل
ااست کهھ شش هھھھفتهھ  حالل”اازز کارر برميیدااررمم وو می گويیم٬،  ٬، من ددستباشد ااگر تغيیيیریی اايیجادد نشدهه

نرسيیدهه ررسيیدهه باشيیم. حالل کهھ بهھ نقطهھٴٔ عطف بايید  کرددهه اايیم٬، وو معموالً ددرر اايین مدتت مشاووررهه رراا آآغازز
ااشکالی ددرر کارر ووجودد دداارردد. بهھتر ااست مشاووررهه رراا متوقف کنيیم وو ببيینيیم ااشکالل اازز من ااست حتماً ٬، اايیم

 ی گذااشتهھ وو بهھ شما خوااهھھھد گفت نظر ااوواايین حرفف معموالً تاثيیر بر متقاض“. يیا شما٬، وو يیا هھھھر ددوو
اهه کنندگانن ااشتب نظرشش صحيیح ااست. چونن شما خودد رراا جزءمعموالً ررااجع بهھ ااشکالل کارر چيیست٬، وو 

شمرددهه اايید٬، ااوو تمايیل بيیشتریی براایی باززگو کرددنن ااشتاباهھھھاتت خودد خوااهھھھد ددااشت. هھھھمچنيین٬، اامکانن آآنن 
 بوددهه اايید٬، يیا اازز گفتن حقيیقت بيیم ددااشتهھ ماليیم وو مالحظهھ کارر هھ شما می ددهھھھد تا ببيینيید آآيیا بيیش اازز حدرراا ب

وو رروویی آآنن کارر کنيید. بهھ  ههآآنچهھ نادديیدهه گرفتهھ اايید رراا شناسائی کردد اايید. بهھ شما کمک خوااهھھھد کردد
رراا خوااهھھھد ددااشت.ددرر چنيین موقعيیتی ااستفاددههٴٔ ززيیاددیی کارر  برااووررددعباررتت دديیگر٬،   
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ً اازز ططرفی نيیز ممکن ااست حقيیقت ٬، يیا دد نشدهه٬، بلکهھ مورردد مشاووررهه پيیچيیدهه می باشدشکست اايیجا ا
 . ددرر اايین صوررتت٬، صبر ووداازز آآنن ااستفاددهه نمی کن يیامتقاضی با کندیی حقيیقت رراا ددررکک می کند 

افشارریی الززمم خوااهھھھد بودد. پ  
مشاووررهه ااشکالل ددرر  ددليیل آآننکل٬، موضوعع شکست رراا بايید با تحقيیق کامل برررسی کردد. هھھھميیشهھ  بطورر

اامکانن جبراانن آآنن ووجودد دداارردد.  ددرر ااکثر موااقعحتی ااگر اايینطورر باشد نيیست٬، وو   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مپنجفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

بحث بی ددرر کتابب عبراانيیانن باعث ) ااحتماال٬ً، ااعضایی کليیسا رراا نيیز ااغفالل کرددهه بودد (موررددیی کهھ ١۱(
).يیسا گردديیداايیمانانن ددرر کل  

) ٢۲بهھ عيیسی مسيیح؛ ( ااددعایی مخالفت وو بی اايیمانی) ١۱(: می گرددددثابت وو مسلم بهھ اايین ططريیق   )٢۲(
ً منجر بهھ اانضباطط   کليیسا وو شايید ااخرااجج اازز کليیسااانکارر عمدیی خوااست وو ااررااددههٴٔ خداا٬، کهھ نهھايیتا

). تمامم اايین ١۱٩۹: ٢۲(ااوولل يیوحنا  کليیسا رراا ترکک می کندخودد ) ٣۳)؛ (١۱٣۳: ۵گردددد (ااوولل قرنتيیانن 
يیع اازز رراابطهھ با کليیسایی عيیسی مسيیح سرچشمهھ می گيیرند؛ هھھھيیچ کسی خودد نمی توااند عضو ووقا

خوااستارر  کليیسائی رراا بی اايیمانن خطابب کند. ااوو می توااند شک ددااشتهھ باشد٬، هھھھشداارر بدهھھھد٬،
بی اايیمانن شمرددنن عضویی رراا دداارردد.ااما تنهھا کليیسا ااست کهھ قدررتت د٬، ررسيیدگی باش  

بنظر نقطهھٴٔ عطفی رراا باززگو می کند. ۴٠۰ددرر کالمم خداا٬، ) ٣۳(  
 


