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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   
چهھاررممفصل   

اانتقالل ددرر نقش ننپايیا  
 

ززمانی کهھ هھھھر ددوو باشد. شامل کليیسا ااست وو بايید  حفاظظت وو اانضباططمشاووررههٴٔ مسيیحی جزء خدماتت 
کهھ اازز خدماتت تعليیم وو اانضباطط   باشدززمانی نبايید ت مشاووررههٴٔ مسيیحی خاررجج می شودد٬، متقاضی اازز خدم

رراا بد. وو اايین خدماتت يیا “اانتقالل”ئی خدماتت کليیسايین هھھھمجانب  بهھبايید  ٬،. بعکسکليیسا نيیز خاررجج گردددد
٬، نيیکوکارریی ااعضایی توسط گرووهه هھھھایی کوچکشامل موعظهھ هھھھایی هھھھفتگی کالمم٬، شاگردد ساززیی  کهھ

خداا بهھ منظورر خوااست خودد ااستفاددهه خوااهھھھد نيیز رراا  صوررتت می گيیردد ٬،غيیرههکليیسا بهھ يیکديیگر٬، وو 
ً کردد حفاظظتی وو خدماتت  تقالل هھھھمواارر متقاضی بهھ مسيیرهھھھميیشهھ شامل اانمشاووررهه رراا بايید پايیانن . نتيیجتا

.ساختکليیسائی کهھ عضو آآنن می باشد  اانضباططی  
د خاررجج اازز خدماتت اانکهھ متقاضی ددرر مشاووررهه می گذرررراا ززمانی بطورریی کهھ قبالً گفتهھ شد٬،  االبتهھ

يیا متقاضی خودد رراا اازز آآنن کنارر  باشدست. ددرر حقيیقت ااگر چنيین خدمتی ضعيیف نيی حفاظظتی کليیسائی
ززيیر پوشش آآنن قراارر بدهھھھد. مشاوورراانن بايید بيیادد ددااشتهھ  بکند ااوو ررااند٬، مشاوورر مسيیحی بايید سعی می کشا

:باشند کهھ نبايید اازز گردد آآمدنن با يیکديیگر ددست بکشيیم  
 

١۱٠۰عبراانيیانن   
وو اازز گردد آآمدنن با يیکديیگر ددست نکشيیم٬، چنانکهھ بعضی رراا عاددتت شدهه ااست٬، بلکهھ يیکديیگر رراا : ٢۲۵

بخصوصص ااکنونن کهھ شاهھھھد نزدديیکتر شدنن آآنن ررووزز هھھھستيیدـ  بيیشتر تشويیق کنيیم  
 

وو تحکيیم کنندههٴٔ خدماتت عمومی  ٬،مکملشامل٬، تنهھا  يیمچهھ ددرر خدمت مشاووررههٴٔ خودد اانجامم می ددهھھھهھھھر 
کليیسا ااست.   

 اانجاممضعيیفتر اازز آآنچهھ ددرر مشاووررههٴٔ مسيیحی  ٬،عمومی کالممخدماتت  ددرر بعضی کليیسا هھھھا متقاسفانهھااما 
فرضض بر اايین مشاوورر (. ددرر چنيین صوررتی (جواانب عملی کالمم نادديیدهه گرفتهھ می شودد) می گيیردد ااست

تش رراا اخدمخوررااکی کهھ پشتواانهھٴٔ  الززمم ااستااست کهھ جزء خاددميین کليیسایی متقاضی نيیست) خوددشش 
٬، ووضع ممکن ااست بقدرریی ااسفناکک باشد ددرر موقعيیت هھھھایی خاصص. )١۱(بهھ ااوو بدهھھھدفرااهھھھم می ساززدد 

نن فاقد عنوااخودد رراا (بعنواانن مثالل٬، اانضباطط کليیسا رراا بطورر کامل ااجراا نمی کند وو بهھ اايین شکل 
اا بهھ کليیسایی دديیگریی اانتقالل د) کهھ مشاوورر مجبورر شودد متقاضی ررنليیسایی حقيیقی مسيیح ااعالمم می کنک

ً براایی هھھھمهھ پر مخاططرهه خوااهھھھد بودد نيیز ددهھھھد. اايین کارر . با اايین حالل٬، ااگر کليیسایی متقاضی حاضر يیقيینا
٬، رراا رردد کندبکند بهھ اانجامم مسئوليیت هھھھایی خودد نيیست٬، وو کمکی کهھ مشاوورر ددرر اايین ززميینهھ می توااند 

اايین موقعيیت بسيیارر . )٢۲(مشاوورر چاررههٴٔ دديیگریی جز پيیشنهھادد تغيیيیر کليیسا رراا بهھ متقاضی نخوااهھھھد ددااشت
ی تاثيیر نابهھنگامم وو ناگواارریی بر کليیسایی قبلی متقاضی خوااهھھھد گذااشت (وو حتچونن  ٬،ددررددناکی ااست

 ٬،گردديی جانبوو اازز دداارردد.  ددقيیق)٬، وو بهھ اايین ددليیل نيیازز بهھ سنجش باعث تالفی گریی کليیسا هھھھا می گردددد
کليیسائی نيیست کهھ خودد رراا مجریی کالمم خداا ندااند. اانضباطط کليیسا جزء خصوصيیاتت پرقدررتت خداا ددرر 

ددرر موااررددیی کهھ با مخالفت وو اامر حفاظظت وو پاکساززیی ااست٬، خصوصاً ددرر رراابطهھ با ززندگی ززناشوئی. 
اا رراايین ررااهه  ی٬، چاررهه نخوااهھھھيید ددااشتتعويیق ااجراایی کالمم خداا ررووبروو می شويید٬، وو تنهھا ددرر چنيین صوررت

آآغازز نمائيید.   
برآآوورردد  ددرر نگريیم٬، بگونهھ اایی کهھ بايید باشد٬، فرقق بزررگی ررااپايیانن رراا ددرر نقش اانتقالل نی  می ووقتی 

مشاهھھھدهه می کنيیم٬، وو ططريیق ااجراایی ااتمامم جلساتت رراا ددرر پرتو آآنن می بيینيیم. با ززمانن ااتمامم جلساتت 
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اوورر حکيیم٬، سعی خودد گردددد. مشمی متقاضی خداا حافظی نمی کنيیم٬، بطورریی کهھ رراابطهھٴٔ ما با ااوو قطع 
ند. ااگر مشاوورر کليیسايیش بک “اليیق”رراا بايید ددرر ررااهه اانتقالل هھھھمواارر وو صحيیح متقاضی بهھ جانب ددستانن 

ً جز نظاررتت بر اايین اانتقالل جزعيیاتت ززيیاددیی نداارر٬، ااست جزء خاددميین کليیسایی متقاضی دد وو ططبيیعتا
ااما٬،  .)٣۳(دنمی باش شامل ٬، کارر عمدهه دديیگریی ررااجريیانن اانتقالل وو اادداامهھ آآموززشش هھھھائی کهھ بدست آآووررددهه

بطورریی کهھ قبالً گفتهھ شد٬،  .)۴(هھھھستند ییاعاتت مسيیحی دديیگربسيیارریی اازز متقاضيیانن عضو کليیسا وو جم
ی رراا هھھھمرااهه متقاضی مديیرههٴٔ آآنن کليیسا بخوااهھھھد کشيیشهھھھيیئت  ااززددرر چنيین موااررددیی الززمم ااست متقاضی 

نشانهھٴٔ  ٬،حضارر . ووجودد چنيیننداشب با خبرهھھھمهھ اازز جريیانن مشاووررهه بهھ جلساتت مشاووررهه بفرستد تا 
اامکانن بيیشتریی  ٬،مشاووررهه مرحلهھٴٔ پايیانی متقاضی نشانن می ددهھھھد٬، وو ددرر رراابطهھ بابا رراا هھھھمدلی کليیسايیش 

دد.فرااهھھھم می ساززرراا واارر بهھ ددستانن کليیسايیش اانتقالل هھھھم برقرااررییبراایی   
جلساتت رراا ززووددتر اازز  ااتمامم مشاووررااست٬، معموالً ددرر صوررتی کهھ متقاضی عضو کليیسایی دديیگریی 

قسمتی اازز کارر هھھھایی مرحلهھٴٔ پايیانی  چونن ٬،بهھ ااتمامم می ررساند پايیانن می باشدمجریی  موااررددیی کهھ خودد
قبالً صحبت اازز  ددااشتهھ می سپارردد. توجهھ ددااشتهھ باشيید کهھ مشاووررهه رراا بهھ کشيیشی کهھ ددرر جلساتت حضورر

برنامهھٴٔ شدهه ااست.  منعکساايیجادد ططرحح وو برنامهھٴٔ خاصص اايین ااحداافف نيیز  لزووممااحداافف پايیانی شدهه وو 
وو کشيیش کليیسايیش ططرحح نمودد تا اانتقالل وو اادداامهھٴٔ اافف پايیانی رراا بايید هھھھمرااهه متقاضی دمربوطط بهھ ااح

بگيیردد.  صوررتت هھھھموااررآآموززشش کليیسايیش بگونهھٴٔ   
بايید هھھھمرااهه برنامهھ کاملی اازز آآنچهھ الززمم بهھ  ٬،ووقتی متقاضی رراا بهھ ددست کليیسا وو کشيیشانن آآنن می سپارريید

. نهھ تنهھا الززمم ااست تکاليیفی براایی هھھھفتهھ اایی کهھ آآغازز می گردددد بهھ ااست رراا نيیز فرااهھھھم کرددهه باشيیدااجراا 
بلکهھ کشيیش هھھھمرااهه نيیز (کهھ حالل نقش مشاوورر رراا عهھدهه دداارر شدهه ااست) بايید بدااند چهھ ااوو ددااددهه شودد٬، 

با کشيیش متقاضی جلساتی رراا براایی خط کاررهھھھائی رراا بايید اانجامم ددهھھھد. بهھ عباررتت دديیگر٬، مشاوورر بايید 
ورریی وو يیا با تلفن ددرر ودد رراا ددرر آآيیندهه براایی مشوررتت هھھھایی حضچنيین خوو هھھھم ٬،آآيیندهه ترتيیب ددهھھھدمشی 

صوررتی کهھ ااحتماالً ووضعيیت بهھ جائی کهھ غيیر قابل کنترلل ااست برسد نيیز ددرر ااختيیارر ااوو قراارر بدهھھھد. 
بايید اامکانن باززگشت هھھھر ددوو رراا بهھ جلساتت بدهھھھد.   

سکونت وو ددرر ددووررههٴٔ  ٬، وو معموالً اازز ااهھھھميیت ززيیاددیی برخورردداارر ااستاانتقالل بهھ ددستانن کليیسا نيیز  ززمانن
٬، وو ااستفاددهه اایی کهھ ددرر آآيیندهه آآيیاتی کهھ مربوطط بهھ آآنن بوددهه هھھھمرااههرريیشهھ ددوواانی (مروورر آآنچهھ بدست آآمدهه 

بايید مسائل وو ووسوسهھ هھھھائی کهھ ممکن ااست متقاضی با آآنن ) ووااقع می شودد. می تواانن اازز آآنن کردد
زز ميیانن بردد. دماتت بهھ ااوو رراا اابرررسی کردد تا اامکانن صنيیز ددرر اايین مرحلهھ بروو گردددد رراا رروو  

ااما اانتقالل هھھھا هھھھميیشهھ هھھھمواارر نمی باشند. ممکن ااست متقاضی نخوااهھھھد جلساتت رراا ترکک کند وو بهھ 
رراا بجويید. اامکاناتت “ وواابستگی”کليیسايیش رروویی آآوورردد. ددرر چنيین صوررتی مشاوورر بايید ددليیل اايین 

يیز هھھھست . اامکانی ن٬، بهھ بيیشتر مسائل ررسيیدگی خوااهھھھد کرددبسيیاررند٬، وو توجهھ بهھ ااحداافف مرحلهھٴٔ پايیانی
ررسيیدگی نمايید. ااگر اايین موضوعع مسئلهھٴٔ جانبی کهھ متقاضی بخوااهھھھد موضوعع دديیگریی رراا قبل اازز اانتقالل 

هھ آآنن ااست کهھ فکر می کنيید ااوو خودد تواانائی ررسيیدگی بهھ آآنن رراا دداارردد (بطورریی کهھ ددرر فصل قبلی ب
اا اازز اايین چراا فکر می کنيید تواانائی ررسيیدگی بهھ آآنن رراا دداارردد وو چهھ سوددیی رر آآنکهھااشاررهه کرددمم)٬، ددليیل 

ااستفاددهه  ١۱٣۳وو  ١۱٢۲: ٢۲. هھھھمچنيین می تواانيید اازز فيیليیپيیانن رراا بهھ ااوو بازز گو کنيید کارر بدست خوااهھھھد آآوورردد
:يیسايیش می خوااهھھھد اانجامم ررساند کرددهه باشيیدکارریی کهھ خداا اازز ططريیق کلکنيید تا ااوو رراا ددرر جريیانن   

 
)۵(٢۲فيیليیپيیانن   

اايید٬، نهھ  گونهھ کهھ هھھھميیشهھ مطيیع بوددهه  پس اایی عزيیزاانن٬، هھھھمانن: ١۱٢۲ نهھا ددرر حضورر من٬، بلکهھ ااکنونن ت 
عمل آآوورريید؛ بسی بيیشتر حتی ددرر غيیابم٬، نجاتت خودد رراا ترسانن وو لرززاانن بهھ  

  ززيیراا خدااست کهھ با عمل نيیروومند خودد٬، هھھھم تصميیم وو هھھھم قدررتت اانجامم آآنچهھ رراا کهھ خشنوددشش می: ١۱٣۳
آآوورردد ساززدد٬، ددرر شما پديید می  
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تا آآخر کارر پنهھانن نگاهه ددااشتهھ ااست.  کهھ متقاضیباشند ااما اازز ططرفی ممکن ااست مسائلی ووجودد ددااشتهھ 
ن کارریی نيیز ممکن ااست ددرر هھھھر مورردد فقر ددااشتهھ باشد. ممکن ااست متقاضی تصميیم گرفتهھ ددليیل چنيی

بوددهه مسائل دديیگریی رراا اابتداا عنواانن کند تا ببيیند چگونهھ عمل خوااهھھھيید کردد. ممکن ااست خجالت می 
. پس اازز آآنکهھ عملکردد شما رراا ددرر ااستسس اازز گناهھھھی ددااشت کهھ پنهھانن شدهه کشيید آآنن رراا عنواانن کند وو تر

ئلهھ رراا پيیش ت خداا ددرر شما ااست٬، ررضايیت ددااددهه مسمقابل مسائل دديیگر مشاهھھھدهه کردد وو دديید کهھ حکم
ااست.  ددااشتهھرروویی شما اافشا کند. ممکن ااست اايین ااقداامم ااوو آآخريین ااميیدیی بوددهه کهھ ددرر مقابلهھ با گناهھھھش 

.شويیدبآآنن ررووبروو با د ریی شدهه اايید کهھ بايیااگر چنيین باشد شما دداارراایی مسئلهھٴٔ دديیگ  
بهھ مشاوورر دديیگریی بسپارريید. ااوو رراا ددرر چنيین ززمانی بايید تصميیم بگيیريید٬، يیا بهھ جلساتت اادداامهھ ددهھھھيید يیا 

ااگر اادداامهھ ددهھھھيید اازز مزيیت هھھھائی کهھ ددرر ددست دداارريید ااستفاددهه می کنيید٬، چونن رراابطهھٴٔ آآموززندهه اایی رراا با ااوو 
چهھ ااندااززهه ااست. ااما اازز جانب دديیگر٬،  ددااشتهھ اايید٬، وو می دداانيید چگونهھ ررفتارر می کند وو ظظرفيیت ااوو تا

ً هھھھمانن باشد کهھ نيیازز يیط وو شخصيیت تاززهه دديیگریی (کشيیش يیا شمحممکن ااست  يیخ کليیسایی ااوو) ددقيیقا
يیا بهھ شما وواابستگی پيیداا ٬، وو عاددتت شدهه وو مبتذلل گشتهھ اايیددداارردد؛ ممکن ااست شناختی کهھ اازز شما دداارردد 

ی تواانيید بهھ مسئلهھ اایی کهھ تنهھا ددرر مرحلهھٴٔ . ممکن ااست ووقت رراا بهھ متقاضی دديیگریی سپرددهه اايید وو نمکند
ئيید.د٬، الززمم ااست ددليیل آآنن رراا بهھ ااوو بگوپايیانی ظظاهھھھر شدهه بپرددااززيید. ااگر تصميیم گرفتيید کهھ اادداامهھ ندهھھھيی  

اانتقالل متقاضی بهھ ددستانن کليیسايیش می باشد. شما هھھھميیشهھ موفق  ٬،ددرر نتيیجهھ آآنچهھ ااهھھھميیت ززيیاددیی دداارردد
نهھ ل پيیش بيینی ددرر ططولل جلساتت پيیش می آآيیند کهھ اانتقالل رراا بهھ اايین کارر نخوااهھھھيید بودد؛ مورراادد غيیر قاب

تنهھا ناهھھھمواارر می کنند بلکهھ ددرر موااررددیی غيیر ممکن می ساززند. ددرر چنيین شراايیطی چاررهه نداارريید جز 
می توااند آآنکهھ بهھ ددست خداا بسپارريید. آآنچهھ شما با فيیض ااوو نمی تواانيید اانجامم ررسانيید رراا ااوو بدوونن شما 

کهھ بايید ددرر نظر خودد  ٬،ااست“ اانتقالل”ا آآنچهھ موضوعع اايین فصل می باشد اانجامم ددهھھھد (ااگر بگذاارريید). اام
ددااشتهھ باشيید.  

 
چهھاررممفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   

 
ددااشتهھ باشد  سعیهھھھمهھ کارر هھھھا رراا نمی توااند بکند. ااگر الززمم شد چنيین کارریی رراا بکند٬، بايید  مشاوورر) ١۱(

کند آآنچهھ کليیسايیش  هھ بهھ ااوو نگردددد. با ووجودد آآنکهھ متقاضی ممکن ااست سعیتمتقاضی وواابس
ت آآوورردد٬، مشاووررههٴٔ مسيیحی بخاططر محدووددههٴٔ مکتبی کهھ تواانائی اارراائهھٴٔ آآنن نيیست رراا اازز مشاوورر بدس

دد.يیربگرراا دداارردد نمی توااند جایی کليیسا   
“ ررااهھھھنمایی اانضباطط کليیسا”ی بهھ کتابب من يیشتریی ررااجع بهھ کليیسا هھھھایی غيیر حقيیق) براایی بحث ب٢۲(

Handbook of Church Discipline نيید. مرااجعهھ ک  
(اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)  

کالسس هھھھایی شرحح يیا تفسيیر کالمم خداا٬، ززندگی مسيیحی٬، وو غيیرهه.مانند ) ٣۳(  
بهھ فصل ددهھھھم نيیز ررجوعع کنيید. )۴(  
بدیی نمی کند. ااعضایی کليیسایی فيیليیپی نجاتت رراا بدست آآووررددهه بوددند. ) اايین آآيیهھ صحبت اازز نجاتت اا۵(

کهھ هھھھمرااهه با پيیرووززیی بدستشانن  ٬،اازز مسئلهھٴٔ مشکلی ااستگذاارر بهھ ددرر اايین آآيیهھ مربوطط “ نجاتت”
عدمم توجهھ نمائيید). پولس صحبت اازز حل مسئلهھٴٔ  ١۱٩۹: ١۱خوااهھھھد آآمد (هھھھمچنيین بهھ آآيیهھٴٔ فيیليیپيیانن 

آآنن ) ٬١۱٧۷، بدوونن کمک اازز پولس (آآيیهھٴٔ خوددشاننوو می گويید می تواانند  ٬،ااتحادد ميیانشانن رراا می کند
آآوورر اايین حقيیقت می ساززدد کهھ هھھھيیچ ووقت تنهھا نمی خداا ما رراا يیادد ١۱٣۳: ٢۲حل کنند. ددرر فيیليیپيیانن رراا 

آآوورريیم  ییباشيیم؛ خداا هھھھميیشهھ حضورر دداارردد وو ما رراا ززمانی کهھ می خوااهھھھيیم خوااست ااوو رراا بجا
نمی بهھ کسی قدررتت می بخشد. اايین موضوعع رراا بايید تاکيید کردد. خداا جز بهھ ااوو وو کليیسايیش٬، 

وواابستهھ باشيیم.خوااهھھھد   


