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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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هھھھفتمفصل   
تجديید نظر٬، وو برگشت٬، مقاوومت  

 
هھھھميیشهھ ددليیل آآنن رراا بی صحيیح نيیست وو  ددااشتهھ باشدممکن ااست بخاططر ددالئل بسيیارریی  مقاوومت

دديیگر ااططاعتی شمردد. بعضی موااقع بخاططر يیأسس وو ددلسرددیی ااست٬، بعضی موااقع بخاططر شک ااست٬، 
موااقع سوء تفاهھھھم ااست٬، وو بعضی موااقع بخاططر شک وو ترسس می باشد. هھھھميیشهھ الززمم ااست ددليیل آآنکهھ 

رراا تفحس کردد. وو اايین بخاططر آآنن ااست کهھ هھھھر ددليیلی ررااهه حل خوددشش متقاضی پيیشرفت نمی کند چراا 
رراا دداارردد. قضاووتت ددرر خصوصص بی ااططاعتی رراا بگذاارريید پس اازز آآنکهھ تمامم ددالئل دديیگر رراا مورردد تفحس 

  .)١۱(ااتخاظظ کنيید ٬،داارر ددااددهه اايیقر
 عامل ااصلی ااست٬، پس تشويیق بهھ ااططاعت )٢۲(ترسس گر نتيیجهھٴٔ پيیگيیریی شما نشانن دداادد کهھاابعنواانن مثالل٬، 
ااما مهھم االبتهھ تشويیق وو ترغيیب هھھھميیشهھ جزء کارر بايید باشد٬، دد. کارر بيیهھوددهه اایی خوااهھھھد بو اازز کالمم خداا

يید اازز اايین آآيیاتت بشودد. سپس می تواانمکشوفف موضوعع ترسس٬، وو ددليیلی کهھ دداارردد٬، بايید اايین ااست کهھ 
کنيید: با خداا دداارردد رراا براایی متقاضی باززد تا جنبهھ اایی کهھ ااستفاددهه کنيی  

 
٣۳پيیداايیش   
رروو خودد رراا پنهھانن   صداایی تو رراا ددرر باغغ شنيیدمم وو ترسيیدمم٬، ززيیراا کهھ عريیانم٬، اازز اايین«گفت: : ١۱٠۰

»کرددمم.  
 

١۱٠۰اامثالل   
کند٬، بهھ ااوو عطا   هھھھر آآنچهھ پاررسا آآررززوو میآآيید؛   ترسد٬، بر سرشش می  هھھھر آآنچهھ شريیر اازز آآنن می: ٢۲۴

شودد.  می  
 

١۱٠۰متی   
بنابراايین٬، اازز آآنانن مترسيید. هھھھيیچ«: ٢۲۶ چيیِز پنهھانن نيیست کهھ آآشکارر نشودد وو هھھھيیچ  چيیِز پوشيیدهه نيیست کهھ  

عيیانن نگردددد.  
پس مترسيید٬، ززيیراا ااررززشش شما بيیش اازز هھھھزاارراانن گنجشک ااست.: ٣۳١۱  

 
١۱ددوومم تيیموتاووسس   

شيیدهه٬، نهھ ررووحح ترسس٬، بلکهھ ررووحح قّوتت وو محبت وو اانضباطط ااست.ززيیراا ررووحی کهھ خداا بهھ ما بخ: ٧۷  
 

٢۲عبراانيیانن   
اازز آآنجا کهھ فرززنداانن اازز جسم وو خونن برخوررددااررند٬، ااوو نيیز ددرر اايینهھا سهھيیم شد تا با مرگگ خودد٬، : ١۱۴

ززيیر ِکشد٬،  صاحب قدررتت مرگگ يیعنی اابليیس رراا بهھ  
ااند٬، آآززاادد ساززدد.  سر برددهه  وو آآنانن رراا کهھ هھھھمۀ عمر ددرر بندگِی ترسِس اازز مرگگ بهھ: ١۱۵  

 
٣۳ااوولل پطرسس   

کردداارر باشيید وو   خوااند. شما نيیز ااگر نيیک  چنانکهھ سارراا مطيیع اابرااهھھھيیم بودد وو ااوو رراا سروورر خودد می: ۶
هھھھيیچ ترسس بهھ ددلل ررااهه ندهھھھيید٬، فرززنداانن ااوو خوااهھھھيید بودد.  

ااگر براایی نيیکويیی کرددنن غيیورريید٬، کيیست کهھ بهھ شما ضررر ررساند؟: ١۱٣۳  
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ررنج دديیديید٬، خوشاااّما حتی ااگر ددرر ررااهه حق : ١۱۴ بهھ  اازز آآنچهھ آآنانن پروواا ددااررند٬، شما پروواا «حالتانن!  
»ندااشتهھ باشيید وو مضطربب مشويید.  

 
۴ااوولل يیوحنا   

ررااند؛ ززيیراا ترسس اازز مکافاتت   ترسس نيیست٬، بلکهھ محبِت کامل ترسس رراا بيیروونن می ددرر محبت: ١۱٨۸
ترسد٬، ددرر محبت بهھ  گيیردد وو کسی کهھ می  سرچشمهھ می کمالل نرسيیدهه ااست.   

 
بايید کنيید. منظورر تنهھا خوااندنن کالمم نيیست٬، بلکهھ “ بازز”اايین آآيیاتت رراا توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ گفتم 

. دوعع وويیژههٴٔ متقاضی دداارردد رراا آآشکارر کنيیبطهھ اایی کهھ با موضررااهھھھمچنيین مفهھومی کهھ ددرر متن دداارردد٬، وو 
ددرر ووااقع هھھھميیشهھ بايید آآيیاتت رراا ددرر خصوصص مفهھومی کهھ ددرر متن کالمم ددااررند٬، وو رراابطهھ اایی کهھ می 

. )٣۳(دا متقاضی ددااشتهھ باشند٬، رراا بيیانن کنيیواانند بت  
د. من ددرر اايینجا صحبت اازز آآنهھا نخوااهھھھم کردد٬، وو تنهھا ممکن ااست بهھ ااشکالل مختلف برووزز ددهھھھمقاوومت 

صحيیح رراا بدست برددااشت نا٬، )۴(توجهھ شما رراا بهھ آآنکهھ متقاضی ممکن ااست ددچارر ناااميیدیی شدهه باشد
ااست . بعضی موااقع برددااشت ناددررست (يیا سوء تفاهھھھم) ٬، جلب خوااهھھھم کرددل دديیگرئآآووررددهه باشد٬، يیا ددال

٬، باشند برددااشت ناددررستی اازز کالمم بدست آآووررددهه قاوومت متقاضيیانن می گردددد. ممکن ااستباعث مکهھ 
ت تضاددیی ميیانن برددااشت هھھھایی ااوو وو آآنچهھ شما بهھ ززبانن س. حتی ممکن اايیا تعريیف شما رراا نفهھميیدهه باشند

 ). ددرر چنيین صوررتیممکن ااست ددرر پطرسس بوجودد اامدهه بوددنن آآووررددهه اايید اايیجادد شدهه باشد (کهھ نمونهھٴٔ آآ
بهھ ااوو کمک کنيید برددااشت . )۵(اامکانن آآنن هھھھست کهھ بخاططر ووفادداارريیش بهھ خداا ااست کهھ مقاوومت می کند

  صحيیحی رراا بدست آآوورردد.
بعضی متقاضيیانن ممکن ااست مقاوومتشانن بخاططر آآنن ااست کهھ نمی دداانند چکارر بکنند٬، يیا چگونهھ اازز 

هھھھمچنيین ممکن ااست برااددشت کامل تریی اازز آآنچهھ خداا اازز اايیشانن می خوااهھھھد رراا ططاعت کنند. ااکالمم 
آآشکارر  انن. ددرر چنيین موااقعی٬، الززمم ااست ززميینهھٴٔ آآنچهھ ددرر پيیش ااست رراا براايیشندآآووررددهه باشنی بدست 

قراارر  شما يیدنيیز مورردد تايیااند کهھ اازز جواابب هھھھا گرفتهھ  بايید مطرحح شودد وو برددااشتی اننکنيید. سؤااالتش
ً پيیش می  می باشدکهھ ددررکک مطالب براایی متقاضی مشکل  ددرر صوررتی وو. بگيیردد (بطورریی کهھ غلبا
شما يیيید تامورردد الززمم خوااهھھھد بودد مطالب رراا بهھ گونهھ يیا نحو دديیگریی بيیانن کنيید تا برددااشت ااوو آآيید)٬، 
رراا ی ااررند٬، الززمم خوااهھھھد بودد پيیشنهھاددااتددرراا کالمم  ااجراایی مشکلگيیردد. وو ددرر خصوصص کسانی کهھ ب قراارر

 بنا بر اايین٬، ددالئل فرااهھھھم بساززيید. شاننبراايیشبرنامهھٴٔ اانجامم آآنن رراا بصوررتت تکليیف خانگی بکنيید وو 
رراا٬، کهھ بنظر شما  کالمم خدآآنکهھ کسی بسيیارریی ووجودد دداارردد (بعضی بر حق٬، وو بعضی نهھ) براایی 

ااططاعت نکند.  ٬،می باشد ررووشناامریی کامالً   
رراا ددرر مورردد پطرسس می بيینيیم کهھ خداا آآمدهه يیکی اازز نمونهھ هھھھایی بسيیارر جالبی اازز مقاوومت کهھ ددرر کالمم 

حح شدهه:مطر ١۱٠۰ددرر ااعمالل   
 

ددرر شهھر قيیصريیهھ مرددیی بودد٬، ُکرنِليیوسس نامم٬، اازز فرماندهھھھانن هھھھنگ رروومی موسومم بهھ . ١۱
ااشش هھھھمگی پرهھھھيیزگارر وو خدااترسس بوددند. ُکرنِليیوسس   ااوو وو ااهھھھل خانهھ. ٢۲ »هھھھنگ اايیتاليیايیی«

دداادد وو پيیوستهھ بهھ  سخاووتمنداانهھ بهھ مستمنداانن صدقهھ می ررووززیی . ٣۳ کردد.  خداا ددعا میددررگاهه  
اایی «آآشکارراا ددرر ررؤؤيیا دديید کهھ فرشتۀ خداا نزددشش آآمد وو گفت:  ]١۱[حواالی ساعت نهھم اازز ررووزز

فرشتهھ  »بلهھ٬، سرووررمم!«ُکرنِليیوسس با ووحشت بهھ ااوو چشم ددووخت وو پاسخ دداادد: . ۴ »ُکرنِليیوسس!
ااکنونن . ۵ هھھھایی تو چونن هھھھديیۀ يیاددگارریی بهھ پيیشگاهه خداا برآآمدهه ااست.  ددعاهھھھا وو صدقهھ«گفت: 

ااوو نزدد ددبّاغی . ۶ کسانی بهھ يیافا بفرست تا َشمعونن معرووفف بهھ پِطُرسس رراا بديینجا بيیاووررند.
اایی کهھ با ااوو سخن   چونن فرشتهھ. ٧۷ »َشمعونن نامم کهھ کنارر ددرريیا منزلل دداارردد٬، ميیهھمانن ااست.
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گفت ااوو رراا ترکک کردد٬، ُکرنِليیوسس ددوو تن اازز خاددمانن وو يیکی اازز سپاهھھھيیانن خاصص خودد رراا کهھ   می
  گفت وو آآنهھا رراا بهھ يیافا فرستادد. وو تمامم ماجراا رراا بديیشانن بازز. ٨۸ رر بودد٬، فرااخوااندمرددیی دديینداا

 
شدند٬، پِطُرسس بهھ بامم   ررووزز بعد٬، نزدديیک ظظهھر٬، چونن ددرر ررااهه بوددند وو بهھ شهھر نزدديیک می. ٩۹

ددرر آآنجا گرسنهھ شد وو خوااست چيیزیی بخورردد. چونن خوررااکک رراا . ١۱٠۰ خانهھ ررفت تا ددعا کند.
ددرر آآنن حالل دديید کهھ آآسمانن گشوددهه شدهه وو . ١۱١۱ ررفت. خلسهھ فروو کرددند٬، بهھ حالت  آآماددهه می

 آآيید  سویی ززميین فروودد می  اایی بزررگگ کهھ اازز چهھاررگوشهھ آآوويیختهھ ااست٬، بهھ  چيیزیی هھھھمچونن سفرهه
آآنگاهه نداايیی بهھ ااوو ررسيید . ١۱٣۳ پايیانن وو خزندگانن وو پرندگانن پر ااست. وو اازز اانوااعع چهھارر. ١۱٢۲

حاشا اازز من٬، خدااوونداا٬، «پِطُرسس گفت: . ١۱۴ »اایی پِطُرسس٬، برخيیز٬، ذذبح کن وو بخورر!«کهھ: 
آآنچهھ خداا پاکک «بارر ددوّومم نداا آآمد کهھ . ١۱۵ »اامم.  ززيیراا هھھھرگز بهھ چيیزیی حراامم يیا نجس لب نزددهه

ددررنگ   اايین اامر سهھ بارر تکراارر شد وو سپس سفرهه بی. ١۱۶ »ساختهھ ااست٬، تو نجس مخواانن!
  بهھ آآسمانن باال برددهه شد.

 
اانديیشيید٬، فرستاددگانن ُکرنِليیوسس   ی ررؤؤيیا میمعن  ددرر هھھھمانن حالل کهھ پِطُرسس با حيیرتت بهھ. ١۱٧۷

آآيیا «پرسيیدند:   آآنانن با صداایی بلند می. ١۱٨۸ خانۀ َشمعونن رراا ُجستهھ٬، بهھ دَدرِر خانۀ ااوو ررسيیدند.
اانديیشيید   پِطُرسس هھھھنوزز بهھ ررؤؤيیا می. ١۱٩۹ »َشمعونن معرووفف بهھ پِطُرسس ددرر اايینجا ميیهھمانن ااست؟

برخيیز وو پايیيین بروو وو ددرر ررفتن . ٢۲٠۰ جويیند.  بنگر٬، سهھ تن تو رراا می«کهھ ررووحح بهھ ااوو گفت: 
  »اامم.  با اايیشانن تردديید مکن٬، ززيیراا آآنهھا رراا من فرستاددهه

 
 »جويیيید. سبب آآمدنتانن چيیست؟  من هھھھمانم کهھ می«پِطُرسس پايیيین ررفت وو بهھ آآنانن گفت: . ٢۲١۱
ُکرنِليیوسِس فرماندهه ما رراا فرستاددهه. ااوو مرددیی پاررسا وو خدااترسس ااست وو يیهھودديیانن «گفتند: . ٢۲٢۲

هھھھمهھ بهھ اایی مقّدسس ددستورر يیافتهھ کهھ ددرر پی تو بفرستد وو   کنند. ااوو اازز فرشتهھ  کی اازز ااوو يیادد مینيی 
پس پِطُرسس آآنهھا رراا بهھ خانهھ بردد . ٢۲٣۳ »تو رراا بهھ خانۀ خودد ددعوتت کرددهه٬، سخنانت رراا بشنودد.

  تا ميیهھمانن ااوو باشند.
 

. ٢۲۴ ررفتندررووزز بعد برخاست وو هھھھمرااهه آآنانن رروواانهھ شد. برخی اازز برااددرراانِن ااهھھھل يیافا نيیز با وویی 
فردداایی آآنن ررووزز بهھ قيیصريیهھ ررسيیدند. ُکرنِليیوسس خويیشانن وو ددووستانن نزدديیک خودد رراا نيیز 

گردد چونن پِطُرسس بهھ خانهھ ددررآآمد٬، ُکرنِليیوسس بهھ . ٢۲۵ آآووررددهه بودد وو منتظر وورروودد آآنانن بودد  
ااستقبالل ااوو شتافت وو بهھ ااّما پِطُرسس ااوو رراا بلند کردد وو . ٢۲۶ پايیش ددرراافتاددهه٬، ااوو رراا پرستش کردد. 

سپس گفتگوکنانن با وویی بهھ خانهھ ددررآآمد وو . ٢۲٧۷ »برخيیز؛ من نيیز اانسانی بيیش نيیستم.«گفت: 
شما خودد آآگاهھھھيید کهھ «پِطُرسس بهھ آآنانن گفت: . ٢۲٨۸ رروو شد.  ددرر آآنجا با جمعی بزررگگ ررووبهھ

براایی يیهھودديیانن حراامم ااست کهھ با ااجنبيیانن معاشرتت کنند يیا بهھ خانۀ آآنهھا برووند. ااّما خداا بهھ من 
پس چونن ددرر پی من فرستادديید٬، بدوونن . ٢۲٩۹ رراا نجس يیا ناپاکک نخواانم. کس  نشانن دداادد کهھ هھھھيیچ

هھھھيیچ ااعترااضی آآمدمم. ااکنونن بگويیيید٬، اازز چهھ   »اايید؟  سبب مراا ططلب کرددهه 
 

چهھارر ررووزز پيیش ددرر هھھھميین ووقت٬، حواالی ساعت نهھم٬، ددرر خانۀ «ُکرنِليیوسس پاسخ دداادد: . ٣۳٠۰
وو . ٣۳١۱ رر براابرمم اايیستادداایی نورراانی دد  خويیش بهھ ددعا مشغولل بوددمم کهھ ناگاهه مرددیی ددرر جامهھ

يیادد آآووررددهه شدهه   ُکرنِليیوسس٬، ددعايیت مستجابب گردديیدهه وو صدقاتت ددرر حضورر خداا بهھ”گفت: 
کسانی بهھ يیافا بفرست تا َشمعونن معرووفف بهھ پِطُرسس رراا بهھ اايینجا بيیاووررند. ااوو نزدد . ٣۳٢۲ ااست.

 ددررنگ ددرر پی تو  پس بی. ٣۳٣۳ “ااشش کنارر ددرريیاست٬، ميیهھمانن ااست.  َشمعونن ددبّاغغ کهھ خانهھ
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فرستاددمم وو تو نيیز لطف کرددیی وو آآمدیی. اايینک هھھھمۀ ما ددرر حضورر خداا حاضريیم تا هھھھر آآنچهھ  
  »خدااووند بهھ تو فرموددهه ااست٬، بشنويیم.

 
ااکنونن ددرريیافتم کهھ برااستی خداا تبعيیضی ميیانن مرددمانن «پِطُرسس چنيین سخن آآغازز کردد: . ٣۳۴

بلکهھ اازز هھھھر قومم٬، هھھھر. ٣۳۵ قائل نيیست؛ عمل آآوورردد٬، مقبولل   کهھ اازز ااوو بترسد وو پاررسايیی رراا بهھ 
ووااسطۀ   شما آآگاهھھھيید اازز پيیامی کهھ خداا براایی قومم ااسراائيیل فرستادد وو بهھ. ٣۳۶ گردددد.  ااوو می

دداانيید کهھ   شما می. ٣۳٧۷ عيیسی مسيیح کهھ خدااووند هھھھمهھ ااست٬، بهھ صلح وو سالمت بشاررتت دداادد.
کردد٬، ددرر جليیل آآغازز شد وو ددرر   اايین اامر چگونهھ پس اازز تعميیدیی کهھ يیحيیی بداانن موعظهھ می

االقدسس وو قدررتت  وو چگونهھ خداا عيیسایی ناصریی رراا با ررووحح. ٣۳٨۸ يیهھودديیهھ ررووااجج گرفت٬،سرتاسر 
اایی کهھ هھھھمهھ  گونهھ  مسح کردد٬، بهھ کردد وو هھھھمۀ آآنانن رراا کهھ   گشت وو کاررهھھھایی نيیکو می جا می 

ما شاهھھھداانن هھھھمۀ «. ٣۳٩۹ رروو کهھ خداا با ااوو بودد.  دداادد٬، اازز آآنن  ززيیر ستم اابليیس بوددند٬، شفا می
يیهھودد وو ددرر ااووررشليیم اانجامم دداادد. آآنهھا ااوو رراا بر صليیب کشيیدهه٬،  ااعمالی هھھھستيیم کهھ ااوو ددرر سرززميین

ااّما نهھ بر هھھھمگانن٬، . ۴١۱ ااّما خداا ااوو رراا ددرر ررووزز سّومم برخيیزاانيید وو ظظاهھھھر ساخت٬،. ۴٠۰ کشتند.
بلکهھ تنهھا بر شاهھھھداانی کهھ خودد اازز پيیش برگزيیدهه بودد٬، يیعنی بر ما کهھ پس اازز ررستاخيیز ااوو اازز 

ااوو بهھ ما فرمانن دداادد تا اايین حقيیقت رراا بهھ قومم ااعالمم  .۴٢۲ مرددگانن٬، با ااوو خورردديیم وو نوشيیديیم.
. ۴٣۳ کنيیم وو شهھاددتت ددهھھھيیم کهھ خداا ااوو رراا مقررر فرموددهه تا ددااوورر ززندگانن وو مرددگانن باشد.

ددهھھھند کهھ هھھھر  پيیامبراانن جملگی ددررباررۀۀ ااوو شهھاددتت می کهھ بدوو اايیمانن آآوورردد٬، بهھ نامم ااوو آآمرززشش  
  »گناهھھھانن خوااهھھھد يیافت.

 
شنيیدند٬، ناززلل   االقدسس بر هھھھمۀ آآنانن کهھ پيیامم رراا می کهھ ررووحح گفت  پِطُرسس هھھھنوزز سخن می. ۴۴
نژاادد کهھ هھھھمرااهه پِطُرسس آآمدهه بوددند٬، چونن دديیدند   شمارریی اازز اايیمانداارراانِن يیهھوددیی. ۴۵ شد.
ززيیراا شنيیدند . ۴۶ رريیختهھ ااست٬، ددرر حيیرتت اافتاددند. يیهھودديیانن نيیز فروو االقدسس حتی بر غيیر ررووحح

. ۴٧۷ ستايیند. آآنگاهه پِطُرسس گفت:  اا رراا میگويیند وو خد  کهھ اايیشانن بهھ ززبانهھایی غيیر سخن می
توااند اازز تعميیدشانن ددرر   ااند٬، آآيیا کسی می  االقدسس رراا ددررست هھھھمانند ما يیافتهھ حالل کهھ اايینانن ررووحح«

پس ددستورر دداادد اايیشانن رراا ددرر نامم عيیسی مسيیح تعميید ددهھھھند. آآنگاهه اازز . ۴٨۸ »آآبب مانع گردددد؟
پِطُرسس خوااستند چند ررووززیی با اايیشانن بماند.  

ساعت سهھ بعد اازز ظظهھر ااست.منظورر   ]١۱[  
 

(اازز خداا بهھ ااوو گفت . )۶()١۱۴خدااووند بودد (آآيیهھٴٔ  شخصبطورریی کهھ می بيینيید٬، مقاوومت پطرسس ددرر براابر 
اايین مقاوومت ااست. وو بنظر می “. نهھ”گفت  ) بخورر٬، ااما پطرسس ددرر کمالل گيیجیططريیق صداایی آآسمانی

). مقاوومت ااوو رراا قویی ١۱۶ررسد کهھ مقاوومت ااوو قویی بودد کهھ خداا مجبورر شد سهھ بارر بهھ ااوو بگويید (آآيیهھٴٔ 
حاشا اازز من٬، «”ناميیدمم چونن اايین برخوررددیی مستقيیم بودد با خداا٬، وو پطرسس خودد می دداانست (گفت 

پطرسس رراا ررهھھھا نکردد. چراا؟ چونن ددرر  ما خداابا اايین ووجودد٬، سهھ بارر پطرسس اامتنی ووررززيید! اا“). خدااوونداا
ً ززيیادد بودد)٬، فکر می کردد اازز ااوو پريیشانی حالش   کهھ بخاططر) ٧۷(اانجامم ددهھھھدخوااستهھ شدهه کارریی (وو حتما

وو ددرر نتيیجهھٴٔ آآنن٬، ددستورر خداا رراا رردد کردد وو گفت:  .ددهه بودداازز آآنن ددوورریی کرخداا٬، تمامم عمر  ااززااططاعت 
تناقضی بايید ددرر کارر باشد. وو اايین فکر می کردد “. »اامم.  ززيیراا هھھھرگز بهھ چيیزیی حراامم يیا نجس لب نزددهه”

تناقض ااست٬، کهھ بگونهھ اایی ددرر هھھھمهھٴٔ متقاضيیانی کهھ می دداانند خداا اازز آآنهھا چهھ می خوااهھھھد وو ددرر 
خداا رراا می شناسند وو آآنچهھ بهھ اايین ددليیل ااست کهھ فکر می کنند  ووجودد دداارردد. براابرشش مقاوومت می کنند٬،

ايیرتت دداارردد. فکر می کنند خداا رراا بهھتر اازز خوددشش می مق المش آآمدهه با آآنچهھ اازز ااوو می شناسندددرر ک
من می دداانم ”شناسند٬، وو شايید کالمش ااشتباهه کرددهه ااست! من متقاضيیانی ددااشتهھ اامم کهھ بمن گفتهھ ااند٬، 
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اشد. غيیر ممکن دديیگریی بيیا ددليیل تعريیف يیا تفسيیر  بايیدکالمم اايین رراا می گويید٬، وولی ددررست نيیست. 
ددرر اايینجا ااست کهھ با نيیازز شناخت بيیشتر وو بهھتر متقاضيیانن اازز وو “. ااست کهھ خداا اازز من اايین رراا بخوااهھھھد

ااشکالل رراا ددرر مقاوومت نبيینيید. ااشکالل ددرر ددليیل مقاوومت ااست. خداا موااجهھ می شويیم.  
ااوو رراا با عهھد  .)٨۸(وو اايین کارریی ااست کهھ شما بايید بکنيیدقاوومت کردد٬، وولی خداا پافشارریی کردد٬، پطرسس م

آآنچهھ خداا پاکک ساختهھ ااست٬، تو نجس «بارر ددوّومم نداا آآمد کهھ : ١۱۵”کردد ( آآشنا ٬،بودد آآمدهه بدنيیاجديیدیی کهھ 
ودد ٬، الززمم بعالووهه بر اايین. )٩۹()٩۹: ١۱۵(آآيیهھٴٔ بودد خداا غيیر يیهھودديیانن رراا نيیز پاکک ساختهھ “). »مخواانن!

ااوو رراا می خورردد. اايین ددوو عمل ددرر “) حراامم(”وو غذاایی ناپاکک  پطرسس ددااخل منزلل غيیر يیهھودد می ررفت
می شد. دديین يیهھودد حراامم محسوبب   

فرستاددگانن هھھھمچنيین ٬، وو بهھ فکر کرددنن ررااجع بهھ اايین موضوعع کرددباالخرهه٬، پس اازز آآنکهھ پطرسس آآغازز 
)٬، متوجهھ اامورر جريیاناتت گردديید (آآيیهھٴٔ ٢۲٠۰تا  ١۱٧۷بهھ جانب پطرسس (شمعونن) آآمدند (آآيیاتت  ُکرنِليیوسس

)٬، متوجهھ ۴۴ )٬، وو عطایی رروو حح االقدسس (آآيیهھٴٔ ٣۳٣۳تا  ٣۳٠۰(آآيیاتت  ُکرنِليیوسس). وو پس اازز صحبت هھھھایی ٢۲٨۸
بودد. پطرسس  (باززاانديیشی) تجديید نظری کهھ ددرر ااوو بهھ جريیانن اافتاددهه بودد٬، شد. عاملنيیز يیق بيیشتریی حقا

بهھ ااوو  ١۱٩۹: ١۱۶فکر می کردد کهھ می ددااند٬، ااما متوجهھ شد کهھ اايینطورر نيیست. ااما حالل آآنچهھ خداا ددرر متی 
شدهه بودد٬،  شد. هھھھمانگونهھ کهھ کليید کليیسایی مسيیح براایی يیهھودديیانن بهھ ااوو ددااددههووعدهه ددااددهه بودد٬، نيیز آآشکارر 

وویی غيیر يیهھودديیانن نيیز٬، ددااددهه شد. پس اازز آآنکهھ اازز رر حالل کليید ددوومم٬، يیعنی کليید بازز کرددنن کليیسا بر
.)١۱٠۰()١۱٨۸تا  ١۱: ١۱١۱نمودد (ااعمالل  هه شد٬، دديیگراانن رراا نيیز اازز آآنن باخبرموضوعع آآگا  

خداا ااست کهھ نيیازز بهھ ررسيیدنن بهھ نقطهھٴٔ عطفی  ی ااززررسول ددرر اايین آآيیاتت مشاهھھھدهه کرددهه اايید٬، نمونهھٴٔ آآنچهھ 
تيیاجج بهھ ددرر ززندگيیش بودد تا بتوااند بهھ خوبی خدمتش رراا اانجامم ددهھھھد. گشايیش براايیش اايیجادد شد٬، ااما٬، ااح

کهھ بگردددد. بهھ هھھھميین سانن٬، نمی تواانن اانتظارر ددااشت گشايیشی  اايین گشايیش اايیجاددمکاشفهھٴٔ خداا بودد تا 
 کرددههحقيیقتی کهھ خداا مکشوفف ٬، مگر آآنکهھ اازز ددررکک وو پذيیرشش کفايیت وو ددوواامم الززمم رراا دداارردد بوجودد آآيید

ما آآنچهھ ددرر ددست دداارريید٬، کالمم . االبتهھ شما صفرهه اایی اازز آآسمانن نخوااهھھھيید ددااشت٬، اانيیز بهھرمند شدهه باشد
م٬، وو گشايیش هھھھا . شناخت کامل اازز خداا رراا ددرر کالمم می بيینيیدززندههٴٔ خداا ااست٬، اازز عهھد قديیم تا عهھد جديی

. )١۱١۱(ااست کهھ ررووحح االقدسس بوااسطهھٴٔ کالمش اايیجادد می کند هھھھمهھ بر ااساسس شناختی  
مربوطط بهھ پطرسس٬، می بيینيیم کهھ ددووباررهه موااجهھ با مشکالتت می شودد٬، اايین  باالخرهه ددرر اانتهھایی قضيیهھٴٔ وو 

ددهه بودد (چونن رر ززميینهھٴٔ ررفتارریی مطابق آآنچهھ ددررکک کربارر نهھ چنداانن بخاططر ددررکک موضوعع٬، بلکهھ دد
آآنچهھ مطرحح ااست اافکارر وو ررفتارر خداا ااست.هھھھر ددوو٬، نهھ يیکی بدوونن دديیگریی).   

 
٢۲غالططيیانن   

کارر بودد. پِطُرسس بهھ ااَنطاکيیهھ آآمد٬، با ااوو رروويیارروویی مخالفت کرددمم٬، چهھ آآشکارراا تقصيیرااّما چونن : ١۱١۱  
شد٬، ااّما هھھھميین   يیهھودديیانن هھھھمسفرهه می ززيیراا پيیش اازز آآنکهھ کسانی اازز جانب يیعقوبب ددررآآيیند٬، با غيیر: ١۱٢۲

کهھ آآنهھا آآمدند٬، پا پس کشيید وو خودد رراا جداا کردد٬، چراا کهھ اازز ااهھھھل ختنهھ بيیم ددااشت.   
اایی کهھ حتی برنابا نيیز ددرر رريیاکارریی   گونهھ  نيیز ددرر اايین رريیاکارریی بهھ ااوو پيیوستند٬، بهھسايیر يیهھودديیانن : ١۱٣۳

آآنانن گرفتارر آآمد.  
ززنند٬، ددرر حضورر هھھھمهھ   ااّما من چونن دديیدمم آآنانن ددرر ررااستایی حقيیقِت اانجيیل٬، ااستواارر گامم نمی: ١۱۴

هھ کنی ن  يیهھودديیانن ززندگی می ااگر تو٬، با اايینکهھ يیهھوددیی هھھھستی٬، هھھھمچونن غيیر«پِطُرسس رراا گفتم: 
دداارریی کهھ اازز ررسومم يیهھودديیانن پيیروویی   يیهھودديیانن رراا وواامی چونن يیهھودديیانن٬، چگونهھ ااست کهھ غيیر

»کنند؟  
٬،»غيیريیهھوددیی گناهھھھکارر«ااصطالحح   اايیم وو نهھ بهھ  ززااددهه  ما کهھ يیهھوددیی: ١۱۵  
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شودد.   دداانيیم کهھ اانسانن نهھ با ااعمالل شريیعت٬، بلکهھ با اايیمانن بهھ عيیسی مسيیح پاررسا شمرددهه می  می: ١۱۶
عيیسی اايیمانن آآوورردديیم تا با اايیمانن بهھ مسيیح پاررسا شمرددهه شويیم وو نهھ با  مسيیحپس ما خودد نيیز بهھ 

شودد.  ااعمالل شريیعت٬، ززيیراا هھھھيیچ بشریی اازز ررااهه اانجامم ااعمالل شريیعت پاررسا شمرددهه نمی  
ووااسطۀ مسيیح هھھھستيیم٬، معلومم شودد کهھ   ااّما ااگر ددرر حالی کهھ ددرر پی پاررسا شمرددهه شدنن بهھ: ١۱٧۷

کهھ مسيیح مشّوقق گناهه ااست؟ بهھگناهھھھکارريیم٬، آآيیا اايین بداانن معنی ااست  رروویی!  هھھھيیچ   
ددهھھھم کهھ بهھ   ززيیراا ااگر آآنچهھ رراا کهھ خودد وويیراانن کرددمم اازز نو بنا کنم٬، ددرر آآنن صوررتت نشانن می: ١۱٨۸

شريیعت نافرمانم.  
ووااسطۀ خودِد شريیعت٬، نسبت بهھ شريیعت ُمرددمم تا براایی خداا ززيیست کنم.  ززيیراا من بهھ: ١۱٩۹  
کنم٬، بلکهھ مسيیح ااست کهھ ددرر من   م کهھ ززندگی میاامم٬، وو دديیگر من نيیست  با مسيیح بر صليیب شدهه: ٢۲٠۰

کنم٬، با اايیمانن بهھ پسر خدااست کهھ مراا   کند؛ وو اايین ززندگی کهھ ااکنونن ددرر جسم می  ززندگی می
خاططر من دداادد.  محبت کردد وو جانن خودد رراا بهھ  

آآمد٬، پس مسيیح   ددست می  شماررمم٬، ززيیراا ااگر پاررسايیی اازز ررااهه شريیعت بهھ  فيیض خداا رراا باططل نمی: ٢۲١۱
مردد. بيیهھوددهه  

 
اازز ددررکک حقيیقت کالمم٬،  يیز اامکانن ززيیاددیی دداارردد پس اازز گشايیشتوجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ متقاضيیانن شما ن

اافکارر تجزيیهھ وو تحليیل گذشت ددوورراانن ددووباررهه بهھ ططرقق گذشتهھٴٔ خويیش بازز گرددند. حتی پس اازز 
ند٬، ددووباررهه بهھ ررااهه سس آآنچهھ آآموختهھ ااشخصی٬، گذشت ددوورراانن مقاوومت٬، وو شايید ررفتارر جديیدیی کهھ بر ااسا

دداانش وو عمل فکر نکنيید دداانستن حقيیقت کافی ااست. حکمت اازز هھھھر ددوو هھھھایی قديیم خودد بازز گرددند. 
نکند٬، نمی  ددرر هھھھمهھٴٔ لحظاتت ززندگيیش تجربهھ(خداا) رراا تا ززمانی کهھ متقاضی محبت . بدست می آآيید

ااست. “ گردديیدهه ددرر محبت رريیشهھ ددوواانيیدهه٬، ااستواارر ”کهھ  گفتتواانن   
 

٣۳اافسسيیانن   
ووااسطۀ اايیمانن ددرر ددلهھایی شما ساکن شودد٬، وو ددرر محبت رريیشهھ ددوواانيیدهه٬، ااستواارر گردديید٬،  تا مسيیح بهھ: ١۱٧۷  

 
می گرددااند. ددرر اايین ررااهه نيیز بايید “ ااستواارر”تنهھا عشق بهھ خداا ااست کهھ اانسانن رراا ددرر مقابل ووسوسهھ هھھھا 

گذشتهھ  خداا٬، بايید جایی ررفتارر هھھھایی ناخوددااگاههوو خاططر سرمايیهھ گذاارریی کردد. ررفتارر هھھھایی عمدیی بمنظورر 
رراا بگيیردد.   

عالووهه بر اايین٬، ااگر متقاضی گرفتارر شد وو ميیوههٴٔ ناسالم بوجودد آآوورردد٬، بيیادد ااوو بيیاندااززيید کهھ خداا می 
فرمايید:  

 
٢۲مکاشفهھ   

جا آآوورر کهھ ددرر آآغازز   اایی. پس توبهھ کن وو ااعمالی رراا بهھ  آآرر کهھ اازز چهھ ااووجی سقوطط کرددهه  يیادد   بهھ: ۵
خوااهھھھم آآمد وو چرااغداانت رراا اازز آآنجا کهھ هھھھست آآووررددیی. چهھ ااگر توبهھ نکنی٬، خودد   جا می  بهھ

گيیرمم.  برمی  
 

دد پایی ررووحح گناهه رراا ددرر ززندگی شناخت تا بتواانن حدوودد وو بايید ررَ “. بهھ يیادد آآرر”می فرمايید٬، اابتداا 
کهھ شامل تغيیيیر اافکارر وو توبهھ رراا فرمانن می ددهھھھد  ٬،کالممجزعيیاتت کارر پاکساززیی رراا بدست آآوورردد. سپس 

تغيیيیر ررفتارر می باشد.   
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با پطرسس٬، جالب اايینجا ااست کهھ ااوو با ووجودد آآنکهھ حقيیقت رراا ددررکک کرددهه بودد وو می دداانست ددرر رراابطهھ 
ودد بهھ ررااهه قديیم خودد بازز ررفتارر متقابل چگونهھ ااست٬، بهھ خاططر فشارریی کهھ اازز جانب دديیگراانن وواارردد شدهه ب

). ددرر قرنتيیانن پولس اايین هھھھشداارر رراا می ددهھھھد:١۱٣۳وو  ١۱٢۲: ٢۲گشت (غالططيیانن   
 

١۱۵وولل قرنتيیانن ١۱  
»ساززدد.  معاِشر بد٬، ااخالقق خوبب رراا فاسد می«مخورريید: فريیب : ٣۳٣۳  

 
اايین ااست کهھ٬، حتی پس اازز آآنکهھ ددررکک وو ررفتارر صحيیح بوجودد آآمدهه وو شايید  بيیاموززددآآنچهھ می خوااهھھھد 

٬، بهھ ررااهه قديیم می گذاارردد“ معاشر بد”رر بخاططر نفوذذیی کهھ تبديیل بهھ عاددتت نيیز شدهه٬، ممکن ااست اايیمانداا
شرتت اازز عمدهه مبحث هھھھایی صحبت شدهه می باشد. موضوعع معاخودد برگردددد. ددرر کتابب اامثالل نيیز 

گراانن بر ااوو می دديیگریی ااوو رراا نسبت بهھ نفوذذیی کهھ دديی اايینجا ااست کهھ پطرسس نيیازز ددااشت اايیمانداارر
يید٬، وو بهھ ست اامکانن برگشت رراا پيیش بيینی کنگذااررند آآشنا کند. شما نيیز بعنواانن مشاوورر مسيیحی الززمم اا

ً فشارر  متقاضيیانی کهھ گشايیشی رراا ددرريیافت کرددهه ااند اامکاناتت برگشت رراا توضيیح بدهھھھيید٬، خصوصا
بيیش اازز اايین٬، ااهھھھميیت  می گردددد. هھھھيیچ هھھھشداارر وو برررسیهھھھائی کهھ اازز ططريیق معاشرتت هھھھا براايیشانن اايیجادد 

هھ ااست. کالمم خداا ددرر اايین رراابطهھ فرااهھھھم ساخت نداارردد. منظورر ددررسس گرفتن اازز آآيیاتت بی شمارریی ااست کهھ
رراا  کنيید کهھ هھھھيیچ نفوذذ خاررجی نتوااند آآنهھا وو رريیشهھ دداارردرریی ددرر حقيیقت کاشتهھ شما بايید متقاضيیانن رراا بق

اگونن کنيید کهھ اامکانن مخالفت وو فشارر هھھھایی گون ددرر آآوورردد. بحث وو گفتگو رراا نيیز بايید شامل اافرااددیی
اانن٬، غيیرهه) رراا ددااررند. بهھ آآنهھا کمک کنيید چگونهھ با چنيین اافرااددیی (خانوااددهه٬، هھھھمکارراانن٬، هھھھمشاگردد
ایی ددهھھھند (نشانهھٴٔ غسل تعميید). اارر ددرر محيیط ززندگی جبعنواانن اايیمنادد معاشرتت کنند. بايید خودد رراا  

ددرر تمامم اايین ررااهه هھھھا ااست کهھ شما بهھ ددررستی بهھ متقاضيیانن خودد خدمت می کنيید٬، وو هھھھمچنيین بهھ خداا وو 
اانيید؟ ااگر اايینطورر کليیسایی خودد کهھ نيیازز بهھ مشاوورراانن بسيیارریی دداارردد. آآيیا شما خودد رراا قاددرر وو تواانا می دد

دداامهھ خوااهھھھيید دداادد؟نيیست٬، آآيیا بهھ کوشش ددرر اايین ررااهه اا  
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هھھھفتمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

يیا تا ززمانی کهھ متقاضی خودد ااعالمم کند کهھ کالمم خداا رراا قبولل نداارردد٬، وو فرقی نمی کند شما چهھ ) ١۱(
بگوئيید. حتی ددرر اايین صوررتت نيیز ممکن ااست متقاضی بی ااططاعتی رراا شامل ترسس يیا ددليیل 

ااوو رراا برررسی کرددهه باشيید.  مقاوومتدديیگریی کرددهه باشد. سعی کنيید هھھھمهھٴٔ اامکاناتت   
٬، ترسس ااست. ممکن ااست شکل ترسس اازز عوااقب٬، مقاوومتيیف کنندهه يیکی اازز ددالئل قویی وو تضع) ٢۲(

ترسس اازز مرددمم٬، يیا ترسس اازز صدماتت رراا بگيیردد. هھھھر مشاوورریی الززمم ااست بيیاموززدد چگونهھ با اايین 
ااما توجهھ نيیز ددااشتهھ باشيید کهھ ترسس ممکن ااست حقيیقی نباشد. ددالئل ررسيیدگی کند.   

٢۲٢۲اامثالل    
ددرر خيیابانن بهھ قتل «يیا » شيیریی بيیروونن ددرر کميین ااست!«گويید:   ماند وو می  کاهھھھل ددرر خانهھ می: ١۱٣۳

»خوااهھھھم ررسيید!  
بايید بتواانيید ترسس حقيیقی رراا با بهھانهھ ترااشی تميیز بدهھھھيید. معموالً ززمانی کهھ حقيیقت مطلب رراا جويیا  

بهھ آآنن ددست ررسی نيیز پيیداا می کنيید.می شويید٬،   
خودد می ددااند٬، مشاوورر الززمم دداارردد آآنن رراا يیاددآآوورریی کند: هھھھمهھ چيیز ررااحتی ااگر متقاضی نشانن ددهھھھد ) ٣۳(  

١۱ددوومم پطرسس    
پس اايین اامورر رراا هھھھموااررهه بهھ شما يیاددآآوورریی خوااهھھھم کردد٬، هھھھر: ١۱٢۲ دداانيید وو ددرر آآنن   چند آآنهھا رراا می 

اايید٬، ااستواارريید.  حقيیقت کهھ يیافتهھ  
وورریی دداانم تا آآنگاهه کهھ ددرر اايین خيیمهھ ساکنم٬، شما رراا اازز ططريیق يیاددآآ  آآرریی٬، مصلحت چنيین می: ١۱٣۳

براانگيیزاانم٬،  
دداانم بزووددیی اايین خيیمهھ رراا ووددااعع خوااهھھھم گفت٬، چنانکهھ خدااوونِد ما عيیسی مسيیح مراا   ززيیراا می: ١۱۴

آآگاهھھھانيید.  
رروو هھھھر  اازز اايین: ١۱۵ چهھ ددرر تواانن ددااررمم خوااهھھھم کردد تا بتواانيید پس اازز ررحلتم هھھھموااررهه اايین اامورر رراا  

بهھ يیادد آآوورريید.  
قرنتيیانن ررجوعع کنيید تا ببيینيید پولس چگونهھ ددرر ددوومم  ۴ددرر خصوصص موضوعع ناااميیدیی٬، بهھ فصل ) ۴(

آآيیاتت ررجوعع نمائيید:اايین ناااميید کنندهه بودد٬، اايیستاددگی کردد. هھھھمچنيین بهھ  شراايیطی کهھ بنظر کامالً   
۶ ددوومم قرنتيیانن   

  گونهھ کهھ اازز خاددمانن خداا اانتظارر می  ددهھھھيیم٬، آآنن  بلکهھ ددرر هھھھر چيیز شايیستگی خودد رراا نشانن می: ۴
اتت٬، ددرر سختيیهھا٬، ددرر تنگناهھھھا٬،رروودد: با برددبارریی بسيیارر ددرر ززحم  

خواابی٬، وو ددرر   هھھھا٬، ددرر ززنداانهھا٬، ددرر هھھھجومم خشمگيین مرددمم٬، ددرر کارر سخت٬، ددرر بی ددرر تاززيیانهھ: ۵
گرسنگی؛  

رريیا٬،  االقدسس٬، با محبت بی  با پاکی٬، با معرفت٬، با صبر٬، با مهھربانی٬، با ررووحح: ۶  
ددست ررااست وو چپ؛  با ررااستگويیی٬، با قدررتت خداا٬، با ااسلحۀ پاررسايیی بهھ: ٧۷  
گويیيیم؛  کنندهه٬، ااّما حقيیقت رراا می  ددرر عّزتت وو ذذلّت٬، وو بدنامی وو نيیکنامی. گويیی گمرااهه: ٨۸  
اايیم؛ گويیی ددستخوشش   اايیم؛ گويیی ددرر حالل مرگگ٬، ااّما هھھھنوزز ززندهه  گويیی گمنامم٬، ااّما شناختهھ شدهه: ٩۹

اايیم؛  مجاززااتت٬، ااّما اازز پا ددررنيیامدهه  
ساززيیم؛ گويیی   ا بسيیارریی رراا ددوولتمند میگويیی غمگيین٬، ااّما هھھھموااررهه شاددمانيیم؛ گويیی فقيیر٬، اامّ : ١۱٠۰

چيیز٬، ااّما صاحب هھھھمهھ بی چيیزيیم.   
 

کتابب٬، پولوسس اايین . ددررآآغازز فصل چهھاررمم نيیز ررجوعع نمائيید ٢۲٨۸تا  ٢۲٣۳: ١۱١۱ددوومم قرنتيیانن بهھ وو 
می گويید:  
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۴ددوومم قرنتيیانن   

پس چونن ددرر نتيیجۀ ررحمتی کهھ بر ما شدهه ااست اازز چنيین خدمتی برخورردداارريیم٬، ددلسردد : ١۱
شويیم.  نمی  

 
يیکی اازز عوااررضض مقاوومت بهھ اايین شکل ااست کهھ متقاضی تکاليیف خانگيیش رراا اانجامم نمی ددهھھھد٬، 

ددرر اايین صوررتت می تواانيید اازز اايین آآيیاتت ااستفاددهه کنيید:“. فايیدهه اایی نداارردد”چونن فکر می کند٬،   
١۱۵ااوولل قرنتيیانن   

بخشد.   ووااسطۀ خدااووند ما عيیسی مسيیح بهھ ما پيیرووززیی می  ااّما شکر خداا رراا کهھ بهھ: ۵٧۷  
کارر خدااووند مشغولل   پس٬، برااددرراانن عزيیزمم٬، ثابت وو ااستواارر بوددهه٬، هھھھموااررهه با سرسپرددگی بهھ: ۵٨۸

دداانيید ززحمت شما ددرر خدااووند بيیهھوددهه نيیست.  باشيید٬، ززيیراا می  
ددرر چنيین صوررتی٬، ااتهھامم بی ااططاعتی ااشتباهه بزررگی خوااهھھھد بودد. ممکن ااست برددااشت ااوو اازز ) ۵( 

ااوو بهھ خداا وو ررووحيیهھ ااشش نسبت بهھ ااوو ممکن ااست  باشد٬، ااما ووفادداارریینصحيیح  ردد آآننکالمم يیا کاررب
پا برجا باشد.  

بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ ااگر فضائی کهھ ددرر جلساتت مشاووررهه اايیجادد کرددهه اايید صحيیح بوددهه٬، متقاضی ) ۶(
هھھھميیشهھ توجهھ خوااهھھھد ددااشت کهھ مقاوومت ااوو بر ضد خداا ااست٬، نهھ شما. ددرر نتيیجهھ٬، ددااستانن پطرسس 

.خوااهھھھد بودد مثالل خوبی براایی متقاضی  
) ٣۳وو  ٢۲: ١۱هھھھوشع (هھھھوشع وو ) ١۱٠۰تا  ١۱: ٢۲٢۲برااهھھھيیم (پيیداايیش ااجريیانن٬، بهھ ددااستانن اايین براایی عکس ) ٧۷(

صحبت اازز ااستداللی می کند کهھ اابرااهھھھيیم بکارر  ١۱٩۹تا  ١۱٧۷: ١۱١۱عبراانيیانن هھھھمچنيین ررجوعع نمائيید. 
هھھھمانن پاسخ رراا کهھ بخاططر نظر ااشتباهه  ٢۲٣۳وو  ٢۲٢۲: ١۱۶متی ددرر مورردد ووااکنش پطرسس٬، بردد٬، وو 

نشانن می ددهھھھد. دديیگریی کهھ ددااشت  
اازز ططريیق تفسيیر (شرحح وو بيیانن) ددقيیق وو کامل کالمم٬، تا متقاضی تفسيیر رراا مطابق با کالمم خداا ) ٨۸(

برددااشتی اازز شخصيیت خداا ببيینند٬، نهھ نظر شخصی شما.رراا ببيینند٬، وو آآنن   
).١۱٩۹: ٧۷هھھھمانن گونهھ کهھ ااحکامم غذاائی رراا نيیز تغيیيیر ددااددهه بودد (مرقوسس ) ٩۹(  
بطهھٴٔ متقاضيیانن رراا با موضوعع عنواانن نمودد (ااررتباططی کهھ با عهھد قديیم ) توجهھ نيیز بکنيید چگونهھ رراا١۱٠۰(

).۴٣۳وو  ۴٢۲: ١۱٠۰اايیجادد می نمايید ـ ااعمالل   
ممکن ااست نصايیح ااشخاصی رراا بشنوند وو ددرر  بهھ هھھھميین ددليیل ااست کهھ مشاوورراانن مسيیحی) ١۱١۱(

خصوصص آآنن بحث وو گفتگو نيیز بکنند٬، ااما چونن اازز اانسانن بر خوااستهھ٬، الززمم می دداانند ددووباررهه 
بهھ کالمم ررجوعع کنند تا هھھھر برددااشتی٬، صالحيیت االهھی خودد رراا بدست آآووررددهه باشد. هھھھمهھٴٔ برددااشت 

سس (مطابقت با کالمم) رردد هھھھایی مشاوورراانن مسيیحی (وو متقاضيیانن آآنهھا) بايید اازز صافی ررووحح االقد
شدهه باشد.  

 
 

 


