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مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی  

ااهھھھداافف پايیانیمرحلهھٴٔ سومم:   
ددووممفصل   
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نويیسندهه: ِجی آآدداامز  
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پيیشگفتارر مترجم  
 

ااست. اايین کتابب “ مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی”ووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ کتابب جز
بيیش اازز سی فصل می باشد وو اانتشارر تمامم کتابب بصوررتت يیک فايیل اايینترنت خرددمنداانهھ نيیست. شامل 

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.  

کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخصی 
ناميیدهه شدهه ااست.“ مشاوورر”نيیز   

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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وممسمرحلهھٴٔ   
ددووممفصل   
؟چيیست پايیانن  

 
مشاووررهه٬، معنی آآنن  پايیانناارردد٬، اايینطورر نيیست؟ ااما ددرر خصوصص دد چهھ معنی “پايیانن”هھھھمهھ می دداانند 
مشاووررهه رراا ااعالمم می کند٬، دديیدگاهه بارريیکی اازز آآنن  ااتمامم“ پايیانن” کسانی کهھ فکر می کنند .ساددهه نيیست
 ررااهه هھھھاییپايیانن پايیانن گناهه٬، ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی جواانب ززيیاددیی رراا دداارردد٬، اازز جملهھ  پايیانند. رراا ددااررن
ً ر وو ررووحيیهھ ناسالم٬، وو فکپايیانن ااشتباهه٬،  ی کهھ تغيیيیرااتاالبتهھ نمی تواانن گفت . مشاووررهه ااتمامم ٬،نهھايیتا

رراا هھھھمرااهه خوااهھھھد ددااشت (تا ززمانن حيیاتت جسمانی کهھ دداارريیم٬، هھھھمهھ ددرر حالل متقاضی الززمم دداارردد پايیانی 
رراابطهھ اایی ميیانن ررااهه حل هھھھایی اارراائهھ شدهه وو مشاووررهه٬،  یپايیانددرر مرحلهھٴٔ ددرر نتيیجهھ وو تغيیيیر خوااهھھھيیم بودد)٬، 

 تمامميیردد کهھ باشد. االبتهھ اايیدهه آآلل آآنن ااست کهھ مشاووررهه ززمانی پايیانن پذ بر قراارر شدههبايید ااتمامم مشاووررهه 
د٬، وو ااگر چهھ اايیدهه آآلل وو ووااقعيیت کمتر با هھھھم براابر می شوند٬، حدفف نمسائل متقاضی حل شدهه باش

بهھ ساددگی نمی تواانن مشاووررهه رراا  ااتماممنمايید. نتيیجتاً م باشد کهھ اايین ددوو رراا نزدديیک بهھ هھھھ مشاووررهه بايید آآنن
  متقاضی بهھ مشاووررهه.هھھھایی  پايیانن نيیاززمشاووررهه يیعنی ااتمامم ناميید.  کارر پايیانن

تا بتواانيید ززمانن فراا ررسيیدنن ااتمامم ددرر اايین قسمت اازز کتابب٬، من نهھ تنهھا بهھ شما کمک خوااهھھھم کردد 
ی اازز پايیانن بهھ حدفف مطلوبتا ٬، بلکهھ ررااهه هھھھایی مختلفی رراا نشانن خوااهھھھم دداادد دنمائيی رراا برآآوورردد مشاووررهه
يید. بدست آآوورر کارر  

رراا بهھ تعويیق  ااتمامم ااستبهھتر تا ززمانی کهھ قطع رراابطهھ اازز جانب مشاوورر يیا متقاضی ااعالم نشدهه٬، 
٬، ممکن ااست بخاططر سوء تفاهھھھم باشد. ستی نيیررااضرر ررااززیی ااست٬، وولی متقاضی ااندااخت. ااگر مشاوو

رراا آآنن  وو مشاوورر تواانائی اارراائهھٴٔ  ددااشتهھ٬،رراا ممکن ااست متقاضی اانتضارر بيیشتریی اازز آآنچهھ بدست آآووررددهه 
اوورر برددااشت ش٬، ممکن ااست می ااست٬، مشاوورر ناررااضمتقاضی ررااززیی ااست٬، وولی ااگر . ااستدااشتهھ ن

مشاوورر ااررززشش خدمت خودد رراا بيیش اازز بخاططر آآنن ااست کهھ  ززيیاددااحتمالل  با ااما٬، ناددررستی رراا ددااشتهھ
بيیشتریی رراا می بيیند کهھ بايید اانجامم  کارر هھھھایی. ااوو ٬، بهھ حسابب آآووررددهه ااستهھ متقاضی ددااررددررضايیتی ک

اازز ززوواايیایی می بيینيیم کهھ . نتيیجتا٬ً، رراا کرددهه باشدد٬، يیا نيیازز بهھ تحکيیم وو ااددغامم ددست آآووررددهه هھھھا نبگيیر
مشاووررهه نگاهه کردد. ااتمامم صحيیحمختلفی می تواانن بهھ   

(بطورریی کهھ قبالً بهھ آآنن ااشاررهه . مشاووررهه نبايید هھ شوددايید ددرر نظر گرفتهھھھست کهھ بنيیز عع دديیگریی موضو
اازز عيیسی مسيیح بگردددد. ددرر رراابطهھ با اايین موضوعع هھھھا  ررشد٬، تغيیيیر٬، وو پيیرووییپايیانن تبديیل بهھ  )شد

. اامکانن هھھھمچنيین با کليیسايیش ررسيیدگی نموددوو  ششبا مشاووررمتقاضی  رروواابط بهھ چگونگیااست کهھ بايید 
نيیازز بهھ  ٬، ووبر گردددد٬، بهھ تغذيیهھٴٔ عاددیی کليیسايیش مشاووررهه کهھ متقاضی پس اازز پايیانن جلساتت ددااررددیی ززيیادد
د٬، فرااهھھھم نباشنيین اامکانی براايیش ااگر چااما . يیش ندااشتهھ باشدکليیسا سيیدگی خاصی اازز جانب ررهھھھبرااننرر

(بهھ د نگرددمی تت٬، سکونت٬، وو رريیشهھ ددوواانی قدررمی تواانن آآنن رراا اازز ططريیق اايیجادد تغيیيیرااتی کهھ باعث 
ددرر مواارردد ااستثنائی٬، وو . ووجودد آآووررددبهھ ٬، )اايین کتابب ررجوعع نمائيید ٬۶، صفحهھٴٔ مرحلهھٴٔ ددوومم٬، فصل ااوولل

آآوورردد. نن تغذيیهھٴٔ الززمم رراا بدست بگردددد تا آآنيیز قاضی تغيیيیر کليیسایی مت شاملممکن ااست اايین تغيیيیرااتت 
رراا  پايیانننبايید ر ططبيیعی نيیز می باشد. پس وو غيیشامل تغيیيیرااتت نابهھنگامم  ٬،پايیاننحالل می بيینيیم کهھ 

. دااست کهھ ددرر ززندگی اادداامهھ می يیاب٬، بلکهھ جريیانن تاززهه اایی ددتمامم می شوهھھھمهھ چيیز کهھ د بگونهھ اایی دديی
بهھ اايین خاططر قسمت ٬، وو اازز آآنچهھ صحبت اازز آآنن می کنيیم دداارردد ت بيیشترااهھھھميیهھھھست کهھ کمتر موررددیی 

  .عمدهه اایی اازز اايین مرحلهھ رراا بهھ آآنن تعلق ددااددهه اامم
مشاووررهه نگاهه  پايیاننمن تابحالل اايین گونهھ بهھ ”بهھ عنواانن مشاوورر تاززهه کارر بخودد گفتهھ باشيید٬، شما ااگر 

يید٬، پيیشرفت هه اارراا مد نظر قراارر نداادد وعع هھھھاتا ززمانی کهھ اايین موض ٬،بيیادد ددااشتهھ باشيید٬، “نکرددهه بوددمم
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. اايین نتيیجهھ اایی نيیست کهھ خداا اامکانن ززيیاددیی ددااررند کهھ اازز ميیانن برووندپس اازز پايیانن کارر هھھھایی بدست آآمدهه 
سعی د. االبتهھ ناگفتهھ نماند کهھ هھھھر مقداارر نيیز خوااهھھھد ششما می خوااهھھھد٬، وو باعث ددلل شکستگی متقاضی 

مواارردد بسيیارریی . بخوبی پيیش خوااهھھھد ررفت “کارر هھھھمهھ”کهھ آآنگونهھ نخوااهھھھد بودد رراا کنيیم٬،  وو کوشش خودد
رراا نهھ شما وو نهھ متقاضی می  ابگرددند٬، وو ااکثر آآنن هھھھخراابب شدنن ااووضاعع باعث  هھھھستند کهھ ميیتواانند

ددرر  مدههپاسبانن آآنچهھ بدست آآتا دد . ااما ددرر خدمت مشاووررههٴٔ مسيیحی٬، سعی بايید بشوتواانيید پيیش بيینی کنيید
ررااجع بهھ اايین موضوعع نيیز بعدااً صحبت خوااهھھھم کردد.. اارردد اايیجد بگرددددمقابل شرااررتی کهھ ووجودد دد  

نمی “ ررهھھھا”اايین ااست کهھ متقاضی رراا يیم کارر مشاووررههٴٔ مسيیحی بدست آآوورردد پايیانناازز  آآنچهھخالصهھ٬، ددرر 
. گذررااندببايید متقاضی ااست کهھ گذاارر تاززهه اایی ٬، بلکهھ کنيیم. موضوعع تنهھا پايیانن جلساتت هھھھفتگی نيیست

) ٬، صحبت اازز آآنن کردديیم٣۳مرحلهھٴٔ ددوومم٬، فصل يیاززددهه٬، صفحهھٴٔ (کهھ ددرر  ااگر چنيین نباشد٬، خالء اايیجادد شدهه
وورراانن مسيیحی بايید مسئوليیت آآنچهھ بر ا. مشندهھ ررااهه هھھھایی گذشتهھ ااشش بازز خوااهھھھد گردداابی رراا متقاض

بدوونن آآنکهھ وواابستگی بعهھدهه بگيیرند ( مربوطط می شودد اايیشاننکهھ بهھ  جائیدد رراا تا وشمتقاضی ووااقع می 
. )بخودد اايیجادد کرددهه باشند  

شدهه باشيید. فکر نکنيید  ٬،ااست “ااهھھھداافف پايیانی” ددررفکر وو ررسيیدگی هھٴٔ الززمووااررمم بيیشتر متوجهھ آآنچهھ ااميید
ست کهھ بايید بيیآموززيید. سيیارریی هھھھباقی ااست. مواارردد ب پايیاننک ررااهه براایی کهھ ااهھھھميیت نداارردد٬، وو يیا تنهھا يی

ند تا ااميیدووااررمم اايین مرحلهھ کمک کيید٬، اايین مطالب فکر وو ررسيیدگی نکرددهه باشررااجع بهھ ااگر تا بحالل 
برسانيید. رراا بهھ ددررجاتت باالتریی خدمت خودد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


