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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   
ششمفصل   

هھھھاگشايیش ددرر ززووجج   
 

معموالً يیکی اازز ططرفيین اابتداا ند. ددرريیافت کنبا هھھھم شوهھھھریی گشايیش رراا ززنن وو  ست کهھاامکانن کمتریی هھھھ
دديیگریی هھھھيیچ  ااماگشايیش رراا ددرريیافت می کند٬،  يیکی اازز آآنهھاهھھھستند کهھ  ززووجج هھھھائیوو می ررسد.  آآننبهھ 

ً ووقت بهھ گشايیش نمی ررسد.  اايیجادد چنيین موقعيیت  اتی کهھ باعثاازز اامکانالززمم ااست صحبت اايینجا  نتيیجتا
ساددگی براایی مشاوورر نداارردد. يیا ااکثرااً لطف وو  کهھ٬، بکنيیممی شوند  هھھھا  

باهھھھم بهھ نقطهھٴٔ عطف کارر می کرددند٬، هھھھم با هھھھمززنن وو شوهھھھر گرووهه ااوولل رراا ددرر نظر بگيیريید کهھ چونن 
(ددوورر ديیگر ميیانن هھھھم ااررتباططرروویی مسئلهھٴٔ بر هھھھر ددوو کهھ موقعيیت ززمانی ااتفاقق می اافتد يین می ررسند. اا

(اافسسيیانن ااررتباطط ررووحانی  اايیجاددبا هھھھم ددرر حالل کارر می کنند. ااگر هھھھر ددوو ) )١۱(گفتگویی خانوااددگیميیز 
ااررتباطط ررووحانی  گردددد٬، چونن ااگريیش ددرر يیک ززمانن براایی هھھھر ددوو اايیجادد ) باشند٬، اامکانن دداارردد گشا۴

ً ٬، ميیانشانن بوجودد آآمدهه باشد هھھھر ددوو اازز آآنن بهھرمند شدهه ااند. اايین اامکانن خوشايیندیی ااست کهھ بهھ هھھھتما
اابتداا نيیازز  يیگر (مسئلهھ اایی کهھ متقاضی بيیانن کرددهه)٬،ااووقاتت ااتفاقق می اافتند. ااما چونن براایی حل مسائل دد

ممکن ااست گشايیش ااررتباطط ررووحانی ٬، بهھ ااررتباطط ررووحانی ااست (مسئلهھ اایی کهھ ررووحح االقدسس اافشا کرددهه)
  دد. نن شدهه٬، بدست آآووررعنواا ددرر حل مسئلهھٴٔ  ااهھھھميیت خودد رراا تنهھا پس اازز گشايیش

ررووحانی موجب گشايیش مسائل دديیگر می تيیب٬، صرفف نظر اازز آآنکهھ گشايیش ااررتباطط ااما بهھ هھھھر تر
باعث تشويیق ززووجج  برکتی ااست کهھاايین قدرردداانی کردد. اازز آآنن وو  نهھ٬، بايید ووجودد آآنن رراا شناخت يیا شودد
فرااهھھھم می ساززدد.  براایی ررسيیدگی بهھ مسائل دديیگر ررااا می شودد٬، وو ررااهه ساززمانن يیافتهھ اایی هھھھ  

بقدرریی بر ززنن وو شوهھھھر تاثيیر گذااشتهھ باشند کهھ نيیازز بهھ اايیجادد رراابطهھٴٔ  ااما ممکن ااست مسائل دديیگر
ً بهھ  (مسئلهھٴٔ عنواانن شدهه) کهھ ددااررند  “ مسئلهھٴٔ ااصلی”ررووحانی نادديیدهه گرفتهھ شودد وو بخوااهھھھند سريیعا

حل نشدهه ددرر  بخاططر آآنکهھشد. بسيیارریی اازز اايین مسائل  د. اايین دداامی ااست کهھ نبايید گرفتارر آآننبپرددااززن
ميیانن  شکست ااررتباطط سالم ميیانن ززنن وو شوهھھھر شدهه ااند. ووقتی ااررتباطط اازز موجب جایی خودد ماندهه ااند٬،

. بعنواانن مثالل٬، ززنن وو شوهھھھر بهھ يیکديیگر شک می می رروودد٬، عوااررضض گوناگونی رراا اايیجادد می کند
عوااررضض بقدرریی بهھ مسئلهھٴٔ اايین  . وو معموالً نسبت می ددهھھھندبهھ هھھھم ووررززند وو نيیت وو حدفف هھھھایی غلطی رراا 

ی باشند کهھ با سختی می تواانن آآنهھا رراا اازز هھھھم سواا کردد. ررااهه حل اايین عنواانن شدهه نزدديیک وو متصل م
تا بسيیارریی اازز اايین برددااشت هھھھایی غلط نسبت بهھ يیکديیگر  بتداا ااررتباطط ررووحانی رراا اايیجادد کرددااست کهھ اا

بر ططرفف گردددد.  
قبل اازز آآنکهھ بهھ  ددرر نتيیجهھااهھھھميیت دداارردد.  ٬،مسئلهھٴٔ عنواانن شدهههھھھر بهھ ااندااززههٴٔ يین٬، مسئلهھٴٔ ااررتباطط عالووهه بر اا

مسائل دديیگر بپرددااززيید٬، بايید اابتداا ااررتباطط سالم ررووحانی رراا ميیانن ززنن وو شوهھھھر اايیجادد کنيید. ااگر نکنيید٬، 
يیکی پس اازز دديیگریی اازز ميیانن خوااهھھھند ررفت. ٬،ی کهھ قبالً بدست آآووررددهه بوددندخوااهھھھيید دديید گشايیش هھھھائ  

رر چنيین صوررتی٬، بايید بهھ ااگر تنهھا يیکی اازز ططرفيین ااززددووااجج بهھ نقطهھٴٔ عطف ررسيید چکارر بايید کردد؟ دد
براایی  ی کهھ براایی هھھھمسرشش ررخخ ددااددهه٬،فرصت خوبی رراا با گشايیشخداا دد کهھ ددااقبولل نکرددهه نشانن آآنکهھ 

. حالل موقع آآنن ررسيیدهه کهھ اازز فرصت ااستفاددهه کرددهه وو قدمم پيیش بگذاارردد. بهھ ااوو ااوو نيیز فرااهھھھم ساختهھ
نيیز  شماهھھھمرااهھھھی براایی ااکت وو بازز شدهه٬، بهھتريین موقع شر تاننحالل کهھ ررااهه اازز ططريیق هھھھمسر”بگوئيید٬، 
تاکيید بر ااميیدیی کنيید کهھ اازز ططريیق هھھھمسرشش بهھ “. اامکانن اازز ددستتانن بروودداايین . نگذاارريید فرااهھھھم شدهه

کمک کنيید آآنن رراا اازز ررااهه ميیانن آآمدهه. بهھ ااوو ااصراارر کنيید آآنچهھ سد ررااهه ااوو شدهه رراا بهھ ززبانن آآوورردد وو 
آآنن ااستفاددهه کند. حتی می بردداارردد. بهھ عباررتت دديیگر٬، کوشش کنيید فرصت اايیجادد شدهه رراا بشناسد وو اازز 

گشايیش چشمانش هھھھمسرشش نيیز قبال اازز تواانيید اازز هھھھمسریی کهھ گشايیش رراا تجربهھ کرددهه کمک بگيیريید. 
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کهھ هھھھمسرشش پشت سر گذااشت تا بهھ گشايیش برسد صحبت کنيید. شايید مسئل  بستهھ بودد. اازز مسيیریی
ائی کهھ ررااهه شکی نيیست کهھ هھھھمهھ می خوااهھھھند خداا رراا ددرر ززندگی بشناسند٬، منتهھی سد هھھھيیکی باشند. 

هھھھستند رراا نشناختهھ ااند.  
نپذيیرفت٬، ززمانن آآنن ررسيیدهه کهھ اانضباطط کليیسا رراا کوشش هھھھايیتانن٬، عضو متخالف  تماممااگر پس اازز  ٬،ااما

آآنکهھ گشايیش رراا ددرريیافت نيیز بايید اازز  قبالً . )٢۲((بايید اازز فرززند خداا هھھھمايیت وو حفاظظت کردد) آآغازز کنيید
ااوو نبايید اانتقادد وو خوررددهه باشد.  صبورربوددهه وو  ددعانضباطط ددرر ططولل جريیانن ااکهھ ددرر کرددهه بخوااهھھھيید 

وو گيیریی کند وو يیا دديیگریی رراا با خودد مقايیسهھ کند. فخر وو کوچک بيینی اازز خصوصيیاتت خداا نيیست. 
بطولل می اانجامد٬، بيیشتر  چنيین ررفتارر هھھھا ددرر موااقعی کهھ اانضباططاايیجادد توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ اامکانن 

رريید:. بيیادد کسی کهھ برکت رراا ددرريیافت کرددهه بيیاوومی شوند  
 

١۱٠۰ااوولل قرنتيیانن   
کنيید ااستواارريید٬، بهھوشش باشيید کهھ نيیفتيید! پس ااگر گمانن می: ١۱٢۲  

 
مقايیساتت ميیانن اافراادد هھھھميیشهھ کارر ااشتباهھھھی ااست. خداا براایی هھھھر يیک اازز فرززنداانش مقصودد وو ااحداافف 
خوااصی دداارردد٬، کهھ ممکن ااست ظظاهھھھرااً مثل هھھھم باشند٬، وولی ددرر نهھايیت فرقق بسيیارریی ددااررند. هھھھمسریی 

کند کمکی کهھ می کند ددرر ززندگی ررووحانی خودد بدست آآووررددهه بايید کمک کند٬، وو سعی ی کهھ گشايیش
يیا فخر باشد:عجلهھ٬، فشارر٬،  بدوورر اازز ززوورر٬،  

 
۶غالططيیانن   

اایی برااددرراانن٬، ااگر کسی بهھ گناهھھھی گرفتارر شودد٬، شما کهھ ررووحانی هھھھستيید ااوو رراا با ماليیمت بهھ ررااهه : ١۱
ررااست باززگردداانيید. ددرر عيین ددرر ووسوسهھ نيیفتی. هھھھوشش باشش کهھ خودد نيیز حالل٬، بهھ   

جا خوااهھھھيید آآوورردد.  گونهھ شريیعت مسيیح رراا بهھ  باررهھھھایی سنگيین يیکديیگر رراا حمل کنيید کهھ اايین: ٢۲  
ووااقع کسی نباشد٬، خودد رراا   کهھ بهھ  اایی پنداارردد٬، ددرر حالی  ززيیراا ااگر کسی خويیشتن رراا فردد برجستهھ: ٣۳

ددهھھھد. فريیب می  
هھھھر: ۴ آآنکهھ خودد   بهھ خوددشش خوااهھھھد بودد٬، بیصوررتت فخر ااوو   کس بايید ااعمالل خودد رراا بيیاززمايید. ددرر آآنن 

رراا با دديیگراانن مقايیسهھ کند.  
ززيیراا هھھھر: ۵ کس بارر خودد رراا خوااهھھھد بُردد.   

 
اايین باشد با شکست  غيیر ااززد. هھھھر چهھ يیرسانباايین ااست کهھ عضو متخلف رراا بهھ گشايیش شما حدفف 

 بخاططر٬، هھھھمسرشش ست ددرر ططولل جريیانن اانضباططررووبروو خوااهھھھد شد. بطورریی کهھ قبالً گفتهھ شد٬، ممکن اا
ند. ددرر چنيین صوررتی٬، بهھ ااوو برساززيیانن کارر ددچارر ناااميیدیی شودد٬، وو بهھ جريیانن کارر ططولل کشيیدنن 

کند. منظورر رشش قبولل بکند يیا نگفتهھ رراا ااجراا کند٬، حالل چهھ هھھھمس خدااآآنچهھ بايید ددهھھھيید کهھ هھھھشداارر 
ااططاعت اازز خداا اايین نيیست کهھ خوااستهھ هھھھایی ما اانجامم بگيیردد. خداا منبع برآآوورردد سفاررشاتت ما نيیست. ااوو 

ااططاعت کرددهه وو ااجراا نمايید.  ٬،بايید کالمم خداا رراا ددرر ززمانن الززمم  
ررااهه اايین ااست کهھ بگونهھٴٔ مسيیحی  شما بايید بهھ ااوو نشانن بدهھھھيید چگونهھ می توااند بهھ هھھھمسرشش کمک کند.

ررفتارر کند. گشايیشی رراا کهھ ددرريیافت کرددهه رراا باززگو کند (شهھاددتت بدهھھھد)٬، وو اازز برددااشتی کهھ اازز کالمم 
بهھ ززبانن کهھ ددرر خودد می بيیند رراا باززگو کند. ااميیدیی کهھ بدست آآووررددهه رراا خداا ددااشتهھ صحبت کند. فرقی 

ااميید بهھ آآنکهھ  ٬،با صبروو وو بطورریی کهھ گفتيیم٬، ددرر ددعا آآوورردد. خداا رراا ددرر تمامم لحظاتت جاللل ددهھھھد. 
ددهھھھد. پرووررششهھھھسرشش نيیز گشايیش رراا ددرريیافت خوااهھھھد کردد رراا   
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ششمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

مرحلهھٴٔ ااوولل مرااجعهھ کنيید.فصل نهھم اازز  ۴بهھ صفحهھٴٔ ) ١۱(  
. وو نهھ قبل اازز آآنن دديیرمشاووررهه اانجامم می گ اازز بعدضباطط کليیسا هھھھميیشهھ ) بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ اان٢۲(

نی کهھ اکهھ خداا اازز ططريیق کليیسا بهھ هھھھمهھٴٔ کسبخاططر بسپارريید کهھ اايین حق وو برکتی ااست  هھھھمچنيین
اازز آآنن رراا اانجامم نرسانيید٬،  ٬،شدههباطط الززمم ااگر ززمانی کهھ اانض. عضایی کليیسا می باشند عطا کرددههاا

 چاررهه ساززیی ٬،. قصد اانضباطط کليیساددرر کليیسا٬، ااوو رراا محروومم ساختهھ اايیدحق اابتداائی عضويیت 
٬، نهھ تنبيیهھ وو تادديیب. نتيیجهھٴٔ منفی کهھ دداارردد (ااخرااجج اازز کليیسا) تنهھا ززمانی ووااقع می شودد کهھ ااست

باشد.هه شدهه بکارر بردد ووجودد دداارردد٬، براایی تغيیيیر موضع عضو متخلف ی کهھتمامم اامکاناتت مثبت  
 

 


