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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   
مهھنفصل   

مسئلهھٴٔ ددلل  
 

. حالل می خوااهھھھم ررااجع بهھ صحبت کرددمم ٬،پس اازز گشايیش دداارردد فصل قبل اازز ااهھھھميیتی کهھ اانجامم کاررددرر 
 ٬،کارر خداا رراا اانگيیزهه اایی کهھ باعث اانجامم کارر می شودد٬، صحبت کنم. منظوررمم اايین ااست کهھ کافی نيیست

ددلل ؛ هھھھميیشهھ الززمم ااست ررووحيیهھ اایی کهھ اازز رراا خوشنودد خوااهھھھد کردد٬، اانجامم ددااددبهھ خاططر آآنکهھ خداا  ظظاهھھھرااً 
اانجامم  کهھ خداا می خوااهھھھد نيیستسرچشمهھ می گيیردد پشتواانهھٴٔ کارر باشد. ددرر غيیر اايینصوررتت٬، آآنن کارریی 

:اايین ززميینهھ اازز کالمم خداا ددرر نظر بگيیريید. مثالی ددرر يیرددبگ  
 

١۱٨۸لوقا   
»ااستادد نيیکو٬، چهھ کنم تا ووااررثث حيیاتت جاوويیداانن شومم؟«يیکی اازز ررئيیسانن اازز ااوو پرسيید: : ١۱٨۸  
کس نيیکو نيیست جز خداا فقط.  خواانی؟ هھھھيیچ  نيیکو میچراا مراا «عيیسی پاسخ دداادد: : ١۱٩۹  
دداانی: ززنا مکن٬، قتل مکن٬، ددززددیی مکن٬، شهھاددتت ددررووغغ مدهه٬، پدرر وو ماددرر خودد رراا   ااحکامم رراا می: ٢۲٠۰

»دداارر.  گراامی  
»اامم.  جا آآووررددهه  هھھھمۀ اايینهھا رراا اازز کوددکی بهھ«گفت: : ٢۲١۱  
دداارریی بفرووشش وو بهھايیش رراا هھھھنوزز يیک چيیز کم دداارریی؛ آآنچهھ «عيیسی چونن اايین رراا شنيید٬، گفت: : ٢۲٢۲

»ميیانن تنگدستانن تقسيیم کن٬، کهھ ددرر آآسمانن گنج خوااهھھھی ددااشت. آآنگاهه بيیا وو اازز من پيیروویی کن.  
آآنن مردد چونن اايین رراا شنيید٬، ااندووهھھھگيین شد٬، ززيیراا ثرووتت بسيیارر ددااشت.: ٢۲٣۳  
چهھ ددشواارر ااست ررااهه يیافتن ثرووتمنداانن بهھ پاددشاهھھھی خداا!«عيیسی بهھ ااوو نگاهه کردد وو گفت: : ٢۲۴  
»شتر اازز سوررااخخ سوززنن آآسانتر ااست اازز ررااهھھھيیابی شخص ثرووتمند بهھ پاددشاهھھھی خداا. گذشتن: ٢۲۵  

 
ااجع بهھ آآنن صحبت می کنيیم ررکهھ با موضوعی  بهھ چشم می خوررند کهھ مهھمی ددرر اايین آآيیاتت نکاتت

:رراابطهھٴٔ مستقيیمی ددااررند  
 

). الززمم نيیست شک ددرر اايین مورردد ددااشتهھ ٢۲١۱. شخص ثرووتمند ظظاهھھھرااً ااحکامم خداا رراا بجا آآووررددهه بودد (١۱
ااوو رراا رردد نکردد. ااددعاییباشيیم. عيیسی مسيیح اايین   

).١۱٨۸ااستادد نيیکو ااست٬، وو ااوو رراا چنيین خطابب کردد (. ااوو فکر می کردد عيیسی مسيیح ٢۲  
هھ نبودد؟ بلهھ٬، ااما خوااهھھھيیم دديید چراا رردد کردد. چراا؟ مگر آآنگونرراا براایی خودد عيیسی مسيیح اايین عنواانن . ٣۳

آآنن رراا رردد کردد.  
)١۱٩۹ااست (“ نيیکو”. عيیسی گفت کهھ تنهھا خداا ۴  
 ). آآنن چهھ بودد؟ نشانهھ اایی کهھ اازز٢۲٢۲کم ددااشت ( . عيیسی مسيیح گفت کهھ اايین شخص تنهھا يیک چيیز رراا۵

قبولل نکرددنن تکاليیف خانگی بودد کهھ عيیسی مسيیح بهھ ااوو ددااددهه بودد.دداارريیم آآنن   
آآنن بهھ فقراا؛ ددوومم٬، پيیروویی  يیدننبخشفرووشش تمامم آآنچهھ بدست آآووررددهه بودد وو  وولل٬،. اايین تکاليیف شامل: اا۶

اازز عيیسی مسيیح.  
).٢۲٣۳اازز آآنچهھ عيیسی مسيیح اازز ااوو خوااستهھ بودد ااندووهھھھگيین شد (. مردد ثرووتمند ٧۷  

 
يید. چراا عيیسی مسيیح م. اابتداا بهھ کلمهھٴٔ نيیکو توجهھ کنبدست می آآوورريیچهھ اازز اايین ااططالعاتت  حالل ببيینيیم

بيینيیم کهھ عيیسی مسيیح  ثرووتمند رراا قبولل نکردد؟ چونن برددااشتش صحيیح نبودد. وو میاايین برددااشت مردد 
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نيیکو مطابق شريیعت ززندگی کرددنن  ظظاهھھھرااً ). اايین مردد فکر می کردد ١۱٩۹ااوو رراا ااصالحح کردد (برددااشت 
ااست.  ر می کردد ااوو نيیز مانند خودد نيیکوووااژژهه رراا براایی عيیسی مسيیح بکارر بردد٬، فکاايین ااست. ووقتی 

! ااوو نمی دداانست کهھ عيیسی مسيیح خدااووند ااست وو تنهھا هه بوددخودد معرفی کردد عيیسی مسيیح رراا ددرر ررددههٴٔ 
. )١۱(رر اايین ددنيیایی گناهه آآلودد ددااررددتواانائی اانجامم شريیعت خداا رراا دد ٬،اانسانن کامالً ررووحانی  

ل مرتکب قتممکن ااست  نگاهه ندااشتهھ بودد. ددلل خوددددرر آآنچهھ اايین مردد کم ددااشت اايین بودد کهھ ااحکامم رراا 
شدهه بودد. آآنن خشم وو تنفر رراا بهھ ددلل گرفتهھ بودد؛ وو ااگر ززنا نکرددهه بودد٬، ددرر ددلل مرتکب ااما نشدهه بودد٬، 
ندااشت. اايین ددوو حکم مربوطط بهھ محبت بهھ خداا وو هھھھمسايیهھٴٔ  ی کهھ الززمهھٴٔ اايین ددوو بودد رراا ددرر ددللااوو محبت

خويیش بودد. عيیسی مسيیح گفت کهھ تمامم ااحکامم خداا بر اايین ددوو حکم ااستواارر می باشند.  
ً آآنن رراا محبت ددرروونی ااست کهھ اايین شخص کمبودد  می گوئيیم بهھ چهھ ددليیل  آآننددااشت؟ چونن اايین ددقيیقا

وو نهھ بهھ هھھھمسايیگانش نشانن می دداادد.  ٬،. ااوو محبتش رراا نهھ بهھ خدااهه بوددررفتارریی بودد کهھ اازز خودد نشانن دداادد
اايین ددوو تکاليیفی کهھ عيیسی مسيیح ددااددهه بودد٬، چنانن ططرحح رريیزیی شدهه بوددند تا کمبودد محبت ااوو رراا اافشا 

شش نبودد٬، حتی لل عيیسی مسيیح ررفتن٬، جزء برنامهھ اامم ثرووتش بهھ فقراا٬، وو ددرر فقر ددنباکنند. بخشيیدنن تما
باعث ددرريیافت “ ااعمالل”رراا بدست می آآوورردد. االبتهھ منظورر اايین نيیست کهھ اايین “ عمر جاوودداانن”ااگر 

حقيیقی نسبت بهھ اانجامم  نشانن می ددهھھھند کهھ ددرر ددلل شخص گراايیشعمر جاوودداانن می گرددند٬، وولی 
ـ گراايیشی کهھ اازز نجاتت سرچشمهھ می گيیردد.يیا نداارردد دداارردد ووجودد  خوااست خداا  

ً بايید بهھ متقاضيیانی کهھ فکر می کنند خداا رراا ٬، خوشنودد خوااهھھھند ساختبا اانجامم تکاليیف خانگی  نتيیجتا
کهھ ددلل خودد رراا بيیاززمايیند وو مطمعن بشوند کهھ ددلشانن ررضايیت اانجامم آآنن هھھھا رراا نيیز  ٬،ددااددالززمم رراا تذکر 

هھھھد ررسيید. فريیسيیانن آآنگونهھ عمل می باشد٬، بهھ خداا نخواانارر شامل اانجامم ک ٬،دداارردد. ااگر خوااست ددلل
آآنن پر اازز جامم رراا تميیز می کند٬، ددرر حالی کهھ ددرروونن بيیروونن فريیسی مردد رددند. عيیسی مسيیح گفت کهھ ک

مقبولل خداا ووااقع  ٬،. فريیسيیانن ددرر کمالل خودد خوااهھھھی می خوااستند با اايین کاررهھھھایی ظظاهھھھرییفسادد ااست
مانن٬، وو حقيیقت ددرروونی نيیز شامل اانجامم خوااست خداا باشد.شوند. ددرر خالصهھ٬، بايید ررااستی٬، محبت٬، اايی  

بسيیارریی مراا پيیروو مکتب ررفتارر گراائی معرفی کرددهه ااند٬، چونن ددرر بعضی اازز نوشتهھ هھھھايیم بقدرر کافی 
صحبت کهھ  ٬، ددرر جائیموضوعع مورردد بحث رراا شرحح ندااددهه اامم. ااشتباهھھھم اايین بودد کهھ نبايید اانتظارر ددااشتم

مم٬، خواانندهه متوجهھ شدهه کهھ منظوررمم اانجامم کاررهھھھائی ااست کهھ خداا هه ااکردد“ اانجامم کارر”اازز کالمم خداا وو 
. ااما کسانی بوددند کهھ بهھ ااووستمی خوااهھھھد ـ کاررهھھھائی کهھ اانگيیزهه وو محرکشانن اايیمانن بهھ خداا وو محبت 

ااعمالی کهھ پطرسس وو من صحبت اازز آآنن می کنيیم٬، ااعمالی نشدند. من ددرر اايینجا ااعالمم می کنم: متوجهھ 
با ددلل شخصی کهھ اانجامم می ررساند ظظاهھھھرااً بجایی می آآووررند٬، بلکهھ  ااست کهھ نهھ تنهھا ااحکامم خداا رراا

د. خداا می خوااهھھھد کاررهھھھايیش با ددلل وو جانن٬، هھھھر ددوو٬، اانجامم بگيیرند. آآنن شخص ثرووتمند نهھھھماهھھھنگی دداارر
ددلش با حرفف هھھھايیش يیکی نبودد. اايین رراا اازز ررفتاررشش ددرر مقابل تکليیف خانگی کهھ عيیسی بهھ ااوو ددااددهه 

بودد٬، می بيینيیم.  
می ايیت خداا رراا جلب گراانن نيیست٬، نخوااهھھھد تواانست آآنچهھ ررضهھ ددلش با خداا وو دديیهھھھمانطورر متقاضی ک

ااوو نيیز ممکن ااست اازز آآنچهھ خداا اازز ااوو اانتظارر دداارردد پريیشانن حالل شودد. شما بهھ . )٢۲(اانجامم ددهھھھد ٬،نمايید
هھھھيیچ ووجهھ نمی تواانيید آآنچهھ دديیگراانن ددرر ددلل ددااررند رراا شناسائی کنيید. ااما٬، می تواانيید ددوو کارر رراا اانجامم 

بايید تذکر بدهھھھيید کهھ فرمانن ااططاعت اازز  ااوولل٬،متقاضی خودد بفهھمد آآنچهھ ددرر ددلل دداارردد چيیست. ددهھھھيید تا 
:فرمايیشاتت خداا بايید اازز ددلل صاددرر گردددد  

 
۶ررووميیانن   
ااّما خداا رراا شکر کهھ هھھھر: ١۱٧۷ چند پيیشتر بندگانن گناهه بودديید٬، ليیکن بهھ  تمامی ددلل مطيیع آآنن تعليیم گشتيید  

کهھ بداانن سپرددهه شديید.  
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٬، پديید می آآوورردد بکنيید بهھ کالمم خداا ظظاهھھھرییتوکل  ووسوسهھٴٔ  ی کهھمعطوفف بهھ اامکانشما بايید توجهھ ااوو رراا 
) رراا براايیش بخواانيید. ٢۲٣۳وو آآنچهھ عيیسی مسيیح ددرر اايین رراابطهھ بهھ فريیسيیانن گفت (متی   

مسيیح با خودد٬، بگونهھ اایی کهھ  با حقيیقت ددرروونیددوومم٬، می تواانيید تکاليیفی رراا بهھ متقاضی بدهھھھيید کهھ ااوو رراا 
. اايین تکليیف چهھ شکلی دداارردد؟ بهھ مثالل ززيیر توجهھ کنيید: متقاضی شما ساززددشخص ثرووتمند کردد٬، آآشنا 

٬، آآززاادد شودد. بهھ ااوو ددااررددتلويیزيیونن وو اايینترنت می خوااهھھھد اازز عاددتی کهھ بهھ دديیدنن فيیلم هھھھایی لختی ددرر 
ً جّدیی ااست٬، تلوبگوئيید لل آآنن رراا بهھ کليیسا بدهھھھد. يیزيیونن وو کامپيیوترشش رراا بفرووشد وو پو٬، ااگر حقيیقتا

خانهھ برگشت٬، بهھ ااوو تلفن بزنيید وو اازز ااوو بخوااهھھھيید ووقتی رراا کهھ صرفف دديیدنن لختی سپس هھھھنگامی کهھ بهھ 
ددست ااگر حقيیقتاً ددلش آآنجا نباشد٬، غيیر ممکن ااست صرفف مطالعهھٴٔ کالمم خداا کند.  ٬،هھھھا ميیکردد رراا حالل

د ااوو رراا مجبورر بهھ اانجامم آآنن کنيید خوااهھھھد کردد. االبتهھ شما نمی تواانيی بهھ چنيین کارر هھھھا بزند. يیقيیناً ااعترااضض
دد ٬، ااما ااوو وو شما هھھھر ددوو می تواانيید برددااشتی اازز صميیميیتی کهھ دداارر)وئی فرمانی ااست اازز جانب خدااگ(
بهھ اايین ووسيیلهھ بدست آآوورريید.  رراا  

ددررست ااست کهھ ددرر ددنيیایی آآشفتهھ وو گناهه  اانسانن اازز کجا می توااند بدااند ددرر ددلش چهھ می گذرردد! االبتهھ
دست آآووررددهه وو ما بسيیارریی رراا ب االوددیی کهھ ززندگی می کنيیم٬، اانسانن اامکانن گولل ززددنن وو فريیب کارریی

 يیا خودد بهھ٬، تکليیفی کهھ بهھ ااوو می ددهھھھيید (گی ددرر اايین رراابطهھ موااجهھ بشويیم. ااماکل بزررممکن ااست با مش
بطورریی کهھ قبالً ددرر خصوصص برددااشتی  می توااند کمک کند. وولی اايین منظورر تدبيیر وو تهھيیهھ می کند)

٬، بايید بهھ ااوو تذکر نيیز بدهھھھيید٬، کهھ اامکانن اانجامم تکاليیف بهھ ددليیلی جز آآنچهھ گفتم ددااشتم ١۱٨۸کهھ اازز لوقا 
منظورر ااگر بهھ ددليیلی جز آآنچهھ خوااست خداا بوددهه اانجامم گردددد٬، ووجودد دداارردد٬، وو  می باشدمربوطط بهھ آآنن 

دد. منظورر تکليیف ددااددهه شدهه اايین ااست کهھ آآنچهھ ددرر ددلل دداارردد رراا اافشا کند اازز ميیانن می ررووااصلی آآنن 
مردد  بسنجد). آآنچهھ آآننمی خوااهھھھد تی کهھ نسبت بهھ شخص بخصوصی دداارردد رراا (بعنواانن مثالل٬، محب

اليیفی کهھ ثرووتمند نيیازز بهھ آآنن ددااشت٬، محبت بهھ خداا وو دديیگراانن بودد. سعی کنيید کمبودد آآنن رراا بوسيیلهھٴٔ تک
.خودد بکارر بريید انناايید ددرر متقاضيی بهھ اايین منظورر تدبيیر ددااددهه  

د. ااما ااگر ااططميینانن حاصل کن ٬،ستاانکهھ ددلش با خداا آآخوبب ااست کهھ اانسانن ووجداانش اازز لحاظظ 
ااما با اايین ٬، ددااررددرراا محبت بهھ خداا وو دديیگراانن  دهھھھد٬،بايید اانجامم بددرر کارریی کهھ متقاضی شما فکر می کند 

تا جائی  . الززمم ااستهھا تا ااندااززهه اایی می توااند پيیش رروویی کندنيیست٬، تنآآرراامم  خيیالش (ووجداانش)ووجودد 
ووجداانش رراا پيیداا کند. ااما ددرر صوررتی کهھ اايین ددليیل ناررااحتی  ٬،کشد٬، کوشش کند تا ددرر ددلشططولل بکهھ 

٬، پس اازز تمامم اايین برررسی هھھھا بهھ جواابب نرسيید٬، خداا ااست کهھ منظورر ااوو شک يیا تحريیکاتت ووجداانی
رریی کهھ خداا پيیش رروويیش گذااشتهھ ايید آآنن رراا ددرر ددست خداا ررهھھھا کرددهه وو بهھ کاخاصص خودد رراا دداارردد وو ااوو ب

:عمل نمايید  
 

٣۳ااوولل يیوحنا   
اازز اايین: ١۱٩۹ کهھ بهھ حق تعلق دداارريیم٬، وو خوااهھھھيیم تواانست ددلل خودد رراا ددرر حضورر خداا  جا خوااهھھھيیم دداانست 

مطمئن ساززيیم٬،  
يیعنی هھھھر: ٢۲٠۰ گاهه ددلمانن ما رراا محکومم کند. ززيیراا خداا بزررگتر اازز ددلهھایی ما ااست وو اازز هھھھمهھ چيیز آآگاهه  

ااست.  
اایی عزيیزاانن٬، ااگر ددلل ما٬، ما رراا محکومم نکند٬، ددرر حضورر خداا ااططميینانن دداارريیم: ٢۲١۱  
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دد چيیزیی جلویی کارر خداا رراا بگيیردد:ااررااوو نبايید بگذ  
 

١۱٣۳يیوحنا   
»کنم ناتواانی٬، ااّما بعد خوااهھھھی فهھميید.  ااکنونن اازز ددررکک آآنچهھ می«عيیسی پاسخ دداادد: : ٧۷  

 
:آآنن رراا بکارر برددززيیادد ااحتيیاطط با ٬، ااما بايید ووجودد ددااررددبراایی شناخت ددلل می نيیز االبتهھ ررااهه سو  

 
٨۸ددوومم قرنتيیانن   

خوااهھھھم خلوصص محبتتانن رراا ددرر قيیاسس با شورر وو حرااررتت   کنم٬، بلکهھ می  اايین رراا بهھ شما حکم نمی: ٨۸
دديیگراانن بيیاززمايیم.  

 
بسيیارر خطرناکک می  د)نکهھ محبت رراا نشانن می ددهھھھ سنجش ااعمالی بغيیر ااززمقايیساتت ميیانن مرددمم (

ااما سنجيیم. ودد رراا با آآنکهھ قبالً بوددهه اايیم بخ ما بايیدباشند. خداا ددرر هھھھر کس بطورر خاصص عمل می کند. 
نهھ  ٬،بهھم اابراازز می کنندی کهھ ااشخاصص محبتنن می ددهھھھد کهھ مقايیسهھٴٔ مقداارر پولس نشاددرر اايین خصوصص٬، 

نيیز باشد. می توااند مشوقی براایی محبت بيیشتر بلکهھ ٬،دنشانن می ددهھھھتنهھا خلوصص نيیتشانن رراا بهھ خداا   
(بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ ااوو دداانایی کامل می  پایی بر قلمروو خداا نگذااشتهھ اايیدبهھ هھھھر صوررتت٬، تا جائی کهھ 

باشد)٬، بايید آآنچهھ می تواانيید رراا بکارر ببريید تا ااططميینانن يیابيید کهھ متقاضی شما با ددلل عمل می کند. ددلل 
ا باشد. اايین رراا ما ددرر عيیسی مسيیح دديیدهه اايیم. وو حالل اازز م هھھھماهھھھنگمتقاضی بايید با ددست وو پا وو ززبانش 

ددرر رر بگيیريیم٬، تا ررووززگارریی کهھ وو مورردد ااستفاددههٴٔ ااوو قراا شتهھقدمم برددااااوو  شباهھھھتددرر ااست کهھ ررووززاانهھ 
رريیم.دست می آآوومقابلش قراارر گرفتهھ وو شباهھھھت کامل ااوو رراا ب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

مهھنفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

.٢۲٣۳: ٣۳وو  ١۱٠۰: ٣۳ررووميیانن ) ١۱(  
من تو رراا با تمامم ددلل ددووست می (” ددرر بعضی اازز محافل٬، ددلل نشانهھٴٔ ااحساسس وو عوااططف ااست ) ٢۲(

 يیکیما ميیانن عقل (اافکارر) وو ددلل (ااحساساتت) فرقق می گذاارريیم. ااما کالمم خداا هھھھر ددوو رراا “). ددااررمم
:می شمارردد  

 
۴عبراانيیانن   

تر اازز هھھھر شمشيیر ددوو  ززيیراا کالمم خداا ززندهه وو مؤثر ااست وو بُرندهه: ١۱٢۲ نافذ کهھ نفس وو ددمم٬، وو چنانن  
کند٬، وو سنجشگر اافکارر وو نيیّتهھایی ددلل   ررووحح٬، وو مفاصل وو مغِز ااستخواانن رراا نيیز جداا می

  ااست.
  

:ووددرر ااوولل سموئيیل می خواانيیم        
 

١۱۶موئيیل ااوولل س   
ااما خدااووند بهھ سموئيیل گفت: بهھ چهھرهه ااشش وو بلندیی قامتش نظر منما ززيیراا ااوو رراا رردد کرددهه اامم٬، : ٧۷ 

نمی نگردد٬، ززيیراا کهھ اانسانن بهھ ظظاهھھھر می نگردد وو خدااووند بهھ ددلل می چونکهھ خدااووند مثل اانسانن 
نگردد.  

 
منظوررشش آآنچهھ پطرسس گفتهھ می باشد:  

 
٣۳ااوولل پطرسس   

بلکهھ ددرر آآنن اانسانن باططنی باشد کهھ آآررااستهھ بهھ ززيیبايیِی ناپژمرددنِی ررووحی ماليیم وو آآرراامم ااست٬، : ۴
کهھ ددرر نظر خداا بس گراانبهھاست.  

 
شخصی کهھ بهھ دديیگراانن معرفی می کنيیم. اايین  ددرروونی ووااقعی ااست٬، نهھ آآنن منظورر آآنن شخص

ااست کهھ ددرر باططن می (وو هھھھرفف هھھھایی دديیگریی کهھ با خودد ميیزنيیم)  شامل ووجداانن٬، وو ااستداللی
دديیگراانن خداا بخوبی می شناسد.  تنهھاااست وو  خفابر ددرروونن ددرر . آآنن قسمتی اازز شما ااست کهھ گذرردد

اازز ططريیق آآنچهھ اازز لبانن شما صاددرر می شودد وو تبديیل بهھ  می تواانند نگهھی بهھ آآنچهھ ددرر ددلل دداارريید رراا
:عمل می گردددد بدست بی آآووررند  

 
۴اامثالل   
ددلل خويیش رراا با مرااقبِت تمامم پاسس بداارر٬، ززيیراا سرچشمۀ اامورر حيیاتی ااست.: ٢۲٣۳  

 
يیشهھ هھھھمهھ می دداانيیم کهھ اايین گونهھ قضاووتت هھھھا (تنهھا قضاووتی کهھ ااختيیارر آآنن بهھ ما ددااددهه شدهه) هھھھم ااام

. کامل نخوااهھھھد بوددتقريیبی ااست٬، وو   
 


