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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین کتابب  ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سيیم جزووهه اایی کهھ
کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل  کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشارر تمامم

هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی ززبانن اازز 
جنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی مسيیح  ططريیق اايین کتابب اازز

نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست آآوورردد.  
صی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر شخ

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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سيیمفصل   
هھھھداايیائی کهھ فرقق ددااررند  

 
 

هھھھداايیا وو ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس  
 

کمک کند تشخيیص ددهھھھد وو رراا االقدسس  سيیحی بايید فرقق ميیانن هھھھداايیایی ررووحح االقدسس وو ميیوههٴٔ ررووححمشاوورر م
 خداا. ددرر حالی کهھ ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس فرااوواانن ااست٬، هھھھداايیا رراا متقاضيیانن نيیز آآنن رراا تشخيیص ددهھھھند

خوااست خوددشش تقسيیم می کند: مطابق با  
 

۴اافسسيیانن   
ااّما بهھ هھھھر: ٧۷ يیک اازز ما بهھ فرااخورر ااندااززۀۀ بخشش مسيیح٬، فيیض بخشيیدهه شدهه ااست.   

 
١۱٢۲ااوولل قرنتيیانن   

هھھھمانن ااست؛ ررووححگونند٬، ااّما   ايیا گونابارریی٬، عط: ۴  
گونند٬، ااّما خدااووند هھھھمانن ااست؛  خدمتهھا گونا: ۵  
آآوورردد.  عمل میهھھھمانن خدااست کهھ هھھھمهھ رراا ددرر هھھھمهھ بهھ  گونند٬، ااّما  عملهھا گونا: ۶  
شودد.  ظظهھورر ررووحح٬، بهھ هھھھر کس براایی منفعِت هھھھمگانن ددااددهه می: ٧۷  
دد وو آآنهھا رراا بهھ ااررااددۀۀ خودد تقسيیم کرددهه٬، بهھ آآوورر  عمل می  ااّما هھھھمۀ اايینهھا رراا هھھھمانن يیک ررووحح بهھ. ١۱١۱

هھھھر بخشد.  کس می   
 
 

ااصولل کالمم خداا  
 

کهھ مشاوورراانن بايید بهھ آآنن توجهھ کنند: فوقق٬، چند مورردد مهھم ووجودد ددااررددددرر آآيیاتت   
 

ااّما بهھ هھھھر: ”يیا می باشندااسيیحيیانن دداارراایی هھھھد. هھھھمهھٴٔ م١۱ )٧۷: ۴اافسسيیانن ....“( يیک   
)١۱٠۰: ۴لل پطرسس (ااوو.....“  اايید عطايیی کهھ يیافتهھ..... ”      
خدمتهھا...  گونند  بارریی٬، عطايیا گونا”منظورر٬، وو نتايیج٬، با هھھھم فرقق ددااررند:  . هھھھداايیا ددرر گونهھ٬،٢۲  

بهھ هھھھر”)٬، ۶تا  ۴: ١۱٢۲ااوولل قرنتيیانن ....“(٬، گونند  عملهھا گونا٬، ..... گونند  گونا      “ بخشد.  کس می 
)١۱١۱: ١۱٢۲(ااوولل قرنتيیانن   

)٧۷: ۴(اافسسيیانن “ ورر ااندااززۀۀ بخشش مسيیحبهھ فرااخ”فرقق می کنند:  شانن. هھھھداايیا مقداارر٣۳  
  س براایی منفعِت هھھھمگانن ددااددهه میبهھ هھھھر ک”هھھھداايیایی هھھھر شخصی براایی خاططر منافع هھھھمهھ می باشد: . ۴

)١۱٠۰: ۴؛ ااوولل پطرسس ٣۳١۱ـ ٬١۱۴، وو ٧۷: ١۱٢۲ااوولل قرنتيیانن “(شودد.  
)٣۳١۱ـ١۱۴: ١۱٢۲زز ددااررند (ااوولل قرنتيیانن اهھا نيیهھھھداايیا ااهھھھميیت ددااررند وو هھھھمهھ بهھ آآن . هھھھمهھٴٔ ۵  
)١۱١۱: ١۱٢۲ااوولل قرنتيیانن “(بهھ ااررااددۀۀ خودد تقسيیم کرددهه”هھ ااررااددههٴٔ ررووحح االقدسس تقسيیم می شوند: . هھھھداايیا ب۶  
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رراابطهھ اایی کهھ با مشاووررهه دداارردد  
 

صی رراا بايید ددرر توسعهھٴٔ شخ می کنندکهھ تاکيید بر ررشد ددرر ميیوههٴٔ ررووحح االقدسس مشاوورراانن هھھھمانن ااندااززهه 
. بعنواانن مثالل٬، ددرر ززميینهھٴٔ ززمانن تيیارر ااساايین ااصل کالمم خداا با مشاووررهه بسهھھھداايیا نيیز بکنند. رراابطهھٴٔ 

ً هھھھمانن باشبندیی٬، آآنچهھ يیک متقاضی با ووقت خودد م د کهھ دديیگریی می کند. ااما٬، ی کند٬، نمی توااند ددقيیقا
ااستفاددهه کنند. اازز آآنن بخوبی  ٬،فرااوواانن وو متنوعع خداافيیض مباشر بعنواانن ووقتشانن اازز هھھھر ددوو بايید 

هھ ددرر محدووددههٴٔ ااصولل کالمم خداا).براایی هھھھر کس٬، معنی وويیژههٴٔ خودد رراا دداارردد (االبتنيیز ووفادداارریی   
٬، اايین هھ براایی پيیداا کرددنن شغل مناسب مسئلهھ ددااررندخصوصص متقاضيیانی کمشاوورراانن ممکن ااست ددرر 

ند کارریی کهھ هھھھديیهھ ااوو بخاططر آآنن ااست کهھ سعی می ک مشکل: آآيیا سؤاالل هھھھا رراا ددرر نظر بگيیرند
آآنن رراا ٬، خودد رراا نيیافتهھکهھ هھھھنوزز هھھھداايیایی نن رراا نداارردد اانجامم ددهھھھد٬، يیا بخاططر آآنن ااست (ااستعداادد٬، هھھھنر) آآ

 موجوددند؟ ددرر حالی کهھ مورردد هھھھر ددوويیا٬، نشانهھ هھھھایی گشترشش ندااددهه٬، وو مسئوالنهھ بکارر نبرددهه ااست؟ 
نمی کند٬، بايید کمک کند تا متقاضی رراا ااصراارر ددرر بدست آآووررددنن نتايیجی کهھ اامکانن نداارردد  مشاوورر

ددرر ززندگی بکارر رراا  هھھھداايیایی خودد رراا شناسائی٬، آآززمونن٬، وو گسترشش ساززدد تا بتوااند نهھايیت اامکاناتش
ددرر شغل فعلی٬، وو يیا  )١۱(تغيیيیر ررووحيیهھ وو ررفتارريیا تغيیيیر شغل٬،  مشوررتت هھھھا ممکن ااست نتيیجهھٴٔ  اايینببردد. 

  .هھھھر ددوو رراا اايیجادد نمايید
آآموززشی کهھ کالمم خداا ررااجع بهھ هھھھداايیا می ددهھھھد٬، پاسخی ااست بهھ تمامم ااعترااضاتت کسانی 

ددليیلی  فکر می کند بی فايیدهه هھھھستند ووهه) کهھ (سالخوررددگانن٬، اافسرددگانن٬، تمايیل بهھ خوددکشی٬، وو غيیر
جائی ) ٢۲) هھھھيیچ کسی بی فايیدهه نيیست؛ (١۱. برددااشت اازز آآنن بايید نشانن ددهھھھد کهھ٬، (ندااررند براایی اادداامهھ

دداارردد٬، وو ) کليیسایی عيیسی مسيیح نيیازز بهھ جميیع هھھھداايیایی ااوو ٣۳براایی متقاضی هھھھست تا کارریی اانجامم ددهھھھد؛ (
سس می دداانست چکارر دداارردد می کند ووقتی ) ررووحح االقد٬۴، وو (نج می برددماندنن اازز آآنن رر اازز بی بهھرهه
جا کهھ نبايید نن هھھھديیهھٴٔ خاصص رراا بهھ ااوو دداادد. اازز آآنرراا ددرر اايین ززمانن وو مکانن ددرر کليیسا گذااشت وو آآ متقاضی

بتواانن ااوو رراا تشويیق کردد تا مسئوليیت کشف بخاططر اايین مسئلهھ اازز متقاضی خوررددهه گيیریی کردد٬، بايید 
.بهھ عهھدهه بگيیرددهھھھداايیا٬، توسعهھ٬، وو ااستفاددهه اازز آآنن رراا   

٬، “کرددهه... آآنهھا رراا بهھ ااررااددۀۀ خودد تقسيیم... ”کهھ ررووحح االقدسس ااست کهھ هھھھداايیا رراا عطا می کند  آآنجازز اا
آآنن هھھھا کهھ اازز صاحب بوددنن بهھ آآنن٬، يیا حساددتت نسبت بهھ کسی  هھھھر گونهھ غروورربا مشاوورراانن الززمم ااست 

ً موجشکايیت اازز کمبودد اامکاناتت خودد (ددرر صهھھھمچنيین٬،  .)٢۲(مباررززهه کنند ٬،رراا دداارردد ودد وررتی کهھ حقيیقتا
ددرر  می توااننررفتارر نکردد رراا  “مثل من”کهھ چراا دديیگریی متوقف شودد. شکايیت اازز آآننمی باشند) بايید 

کردد. ررسيیدگی نيیز رراابطهھ با هھھھداايیایی متفاووتت  
 شاننووقتی فرقق ززندگيی ٬،دددرر ططريیق ززندگی هھھھداايیت کننمشاوورراانن نبايید متقاضيیانن رراا بهھ جانب مطابقت 

نند٬، سعی ددرر خنثی کرددنن کارر ررووحح االقدسس د. ااگر چنيین کی ااست کهھ ددااررنبخاططر هھھھداايیایی مختلف
ش رراا ددرر کليیسا اايیمانداارر جايینمودد٬، بهھ صوررتی کهھ هھھھمکارریی رراا بايید جايیگزيین مطابقت خوااهھھھند نمودد. 

).١۱۴: ١۱٢۲هھھھمکارریی می کند (ااوولل قرنتيیانن  ٬، با آآنهھادديیگرااعضا پيیداا کرددهه وو ددرر ااتحادد با   
خدماتت خودد رراا دداارردد (ااوولل يیا  هھھھر عضویی هھھھداايیایی خودد رراا دداارردد؛ بهھ آآنن معنی کهھ هھھھر عضویی خدمت

ااگر “. جائی نيیست کهھ بتواانم مشغولل خدمت شومم”توااند بگويید٬،  ). هھھھيیچ يیک نمی۶تا  ۴: ١۱٢۲قرنتيیانن 
تا ززمانی کهھ آآنن رراا پيیداا  ٬،هھھھنوزز جايیش رراا پيیداا نکرددهه٬، بايید بهھ ااوو کمک کردد آآنن رراا پيیداا کند. متقاضيیانن

نکرددهه ااند٬، خوشش وو سوددمند نخوااهھھھند بودد. کارر مشاوورر تنهھا ددرر آآنن نيیست کهھ با گناهه متقاضيیانن موااجهھ 
د سهھم خودد رراا نبتواان تا ٬،کند“ ااعاددهه”رراا  آآنهھاد٬، بلکهھ هھھھمچنيین نشودد وو کمک کند اازز ززيیر بارر آآنن ددرر آآيی

ودد رراا ددرر کليیسا پيیداا کردد وو خدمتش رراا . ووقتی متقاضی جایی خ))٣۳(۵تا  ١۱: ۶د (غالططيیانن نبدووشش کش
هه معنی تاززهه اایی رراا بخودد گرفتهھ٬، شرووعع کند٬، نهھ تنهھا متوجهھ می شودد کهھ ززندگيیش ررضايیت بخش شد

نهھ شخص  ددددرر ددست دداارررراا خودد با اايین حالل٬، نهھ ااوو حق مقداارر سوددمندیی . بلکهھ سوددمند نيیز شدهه ااست
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فرقق ددااررند٬، حاصلشانن (نتايیج)  وو خدماتتمانن گونهھ کهھ هھھھداايیا ااططميینانن می ددهھھھد کهھ هھھھدديیگر٬، چونن پولس 
(ااوولل “ آآوورردد  عمل میهھھھمانن خدااست کهھ هھھھمهھ رراا ددرر هھھھمهھ بهھ  گونند٬، ااّما  عملهھا گونا”نيیز فرقق ددااررند 

تنهھا چيیزیی کهھ اازز يیک خاددمم می تواانن اانتظارر ددااشت ووفادداارریی وو صدااقت ااست. ).۶: ١۱٢۲قرنتيیانن   
 
 

خالصهھٴٔ مطالب  
 

٬، مشاوورراانن مورردد بحث قراارر می گيیرند مسيیحی شاووررههددرر جلساتت می کهھ ددرر بسيیارریی اازز موضوعات
. عموماً آآنچهھ نيیازز متوجهھ خوااهھھھند شد کهھ نيیازز بهھ آآموززشش آآنچهھ کالمم خداا ررااجع بهھ هھھھداايیا گفتهھ می باشد

بهھ آآنن هھھھست رراا می تواانن بهھ اايین شکل باززگو نمودد:  
 

ززيیر بارر آآنن تا اازز  ٬،قاضيیانی کهھ سعی بر اانجامم کارریی ددااررند کهھ هھھھديیهھ آآنن رراا ندااررند. کمک بهھ مت١۱
.خالصص گرددند  

شامل ززندگی ررووززاانهھٴٔ خودد کنند.٬، وو هھھھر کداامم ٬، توسعهھبراایی کشف هھھھداايیا. کمک بهھ متقاضيیانن ٢۲  
داايیایی خودد رراا بدست آآووررند.بهھ متقاضيیانن تا مکانن صحيیح کارربردد هھھھ . کمک٣۳  
تقاضيیانن تا اازز هھھھداايیايیشانن براایی خيیريیت کليیسا بکارر برند٬، بطورریی کهھ با سايیر خاددميین . کمک بهھ م۴

شوند.نيیز بهھھھماهھھھنگ   
کهھ هھھھستند قبولل کنند)٬، وو  آآنطورر. کمک بهھ متقاضيیانن تا هھھھداايیايیشانن رراا قبولل کنند (نهھ آآنکهھ خودد رراا ۵

ددااددهه نشدهه ااست.بهھ آآنهھا ددوورریی اازز شکايیت اازز آآنکهھ چراا هھھھداايیایی دديیگریی   
شوند کهھ ددليیل آآنکهھ ررفتارر بهھ گونهھ اایی کهھ اانتظارر نمی ررفت . کمک بهھ متقاضيیانن تا متوجهھ آآنن ب۶

بوددهه ااست.ی ئبجاممکن ااست بخاططر فقداانن هھھھديیهھٴٔ الززمم بوددهه٬، وو نتيیجتاً اانتظارر نا ٬،وددههب  
 

بوجودد خوااهھھھند آآمد٬، وو اايین شش مورردد تنهھا نيیز ددرر اادداامهھٴٔ جلساتت اازز مبحث هھھھداايیا ااستفاددهه هھھھایی دديیگریی 
.رر مورردد هھھھداايیا می باشدتوجهھ بهھ ااررززشش بحث دداايیجادد بخاططر   
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سيیمل فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فص  
 

وو قدرردداانن نيیستند٬،  ايیت می کنندبراایی آآنانی کهھ اازز ررئيیس يیا شغلشانن شک ٢۲۵تا  ٢۲٢۲:  ٣۳کولسايین ) ١۱(
مسيیح عليیهھ عيیسی  دد کهھ نهھايیتا٬ً، تمامم اايین شکايیاتت برهھا نشانن دداابايید بهھ آآن. آآيیاتی حيیاططی می باشند

ددرر”ااست٬، چونن  شکست هھھھيیچ ووقت ). عيیسی ٢۲۴آآيیهھٴٔ “(کنيید مسيیح رراا خدمت می خدااووندحقيیقت  
. فلسفهھٴٔ شغل بهھ ااوو خدمت می کند شکايیتی نخوااهھھھد ددااشتکسی کهھ بهھ خوبی وو نمی خورردد٬، 

بازز براایی متقاضيیانن رراا  اايین آآيیاتت ٬،مسيیحی رراا ددرر اايین آآيیاتت می بيینيیم؛ مشاوورراانن با حکمت
برنامهھ اایی براایی مشاوورر مسيیحی خوااهھھھند کردد وو ددرر جائی کهھ الززمم ااست بکارر خوااهھھھند بردد. 

. ااساسس ساززمانن آآنن رراا ددرر هھھھداايیا رراا بايید براایی خودد تنضيیم نمايید هه ااززکشف٬، توسعهھ٬، وو ااستفادد
می بيینيیم: ٧۷تا  ٣۳: ١۱٢۲ررووميیانن   

 
١۱٢۲ررووميیانن   

گويیم کهھ خودد رراا  ووااسطۀ فيیضی کهھ بهھ من عطا شدهه ااست٬، هھھھر يیک اازز شما رراا می  ززيیراا بهھ: ٣۳
شما  فرااخورر ميیزاانن اايیمانی کهھ خداا بهھ  بايید٬، مپنداارريید٬، بلکهھ هھھھر يیک بهھ  بيیش اازز آآنچهھ می
بيینانهھ ددررباررۀۀ خودد قضاووتت کنيید.  بخشيیدهه ااست٬، ووااقع  

گونهھ کهھ هھھھر يیک اازز ما رراا بدنی ووااحد ااست کهھ اازز ااعضایی بسيیارر تشکيیل شدهه وو   ززيیراا هھھھمانن: ۴
کارر هھھھمۀ اايین ااعضا يیکسانن نيیست٬،  

يیکديیگريیم.ددهھھھيیم وو هھھھر يیک٬، ااعضایی   ما نيیز کهھ بسيیارريیم٬، ددرر مسيیح يیک بدنن رراا تشکيیل می: ۵  
بر: ۶ گونيیم. ااگر عطایی کسی  ی کهھ بهھ ما بخشيیدهه شدهه ااست٬، دداارراایی عطايیایی گوناحسب فيیض 

کارر گيیردد.  نبّوتت ااست٬، آآنن رراا متناسب با اايیمانش بهھ  
ااگر خدمت ااست٬، خدمت کند. ااگر تعليیم ااست٬، تعليیم ددهھھھد.: ٧۷  

 
هھھھداایی خودد رراا کشف کنيید.ووااقع بيینانهھ  : ٣۳آآيیهھٴٔ   
کنيید.: عمل هھھھر هھھھديیهھ اایی رراا ددرر جمع شناسائی  ۵ـ  ۴ آآيیهھٴٔ   

: با کمک خداا٬، هھھھداايیا رراا عمالً بکارر بريید. ٧۷ـ  ۶آآيیهھٴٔ   
 اایی بگيیردد. بعضی وواالديین فکر ددرر رراابطهھ با فرززنداانن ددووغلو٬، موضوعع ممکن ااست اابعادد تاززهه) ٢۲(

می کنند جالب ااست هھھھر ددوو رراا يیک جورر لباسس بپوشانند تا شباهھھھتشانن رراا نشانن بدهھھھند. اايین کارر 
. فرززندیی کهھ ن ااست بيیشتر تصورر آآنهھا باشد تا ووااقعیباهھھھاتت ممکمعموالً کارر ددررستی نيیست. ش

برااددرر وواالديین٬، ددرر شباهھھھت  خوااستبخاططر ااجراایی  هھھھداايیايیش با دديیگریی فرقق می کند٬، ممکن ااست
بايید تاکيید بر آآنن ددااشتهھ باشند  ٬،ددرر عوضض يیا خوااهھھھر ددووغلویی خودد ززندگی کند. وواالديین با حکمت

هھ خداا بهھ ااوو ددااددهه. االبتهھ شباهھھھت هھھھا ااست٬، با هھھھداايیائی ک خاصیکهھ هھھھر يیک اازز ددووغلو هھھھا شخص 
د کهھ ددرر هھھھيیچ نترکيیبی اازز هھھھداايیایی وويیژههٴٔ خودد رراا دداارراازز ددووغلو هھھھا اادداامهھ خوااهھھھند يیافت٬، ااما هھھھر يیک 
هھھھر تنهھا براایی ددرر کليیسا جائی کهھ عيیسی مسيیح  وو بخاططر آآنکهھشخص دديیگریی يیافت نمی شودد٬، 

هھا رراا ااستفاددهه اازز آآن٬، وو تاکيید بر هھاديین بايید مکاشف هھھھداايیا٬، توسعهھٴٔ آآند. وواالنترتيیب ددااددهه پر کن يیک
بکنند.  

ً ٬، هھھھر فرززند دديیگرییددووغلو هھھھا مانند وواالديین بايید با هھھھر يیک اازز   طورر کهھ ررفتارر کنند٬، نهھ آآنشخصا
د. هھھھمهھٴٔ فرززنداانن نيیازز بهھ ووقت خودد (ااگر شدهه هھھھمهھ ررووززهه) با هھھھر يیک نگوئی يیکی ددرر جمع می باش

کهھ وواالديین بعنواانن مثالل٬، براایی خريید رراا قتی ددااررند٬، حتی ااگر مدتت آآنن کوتاهه باشد. وورراا اازز وواالديین 
رراا هھھھمرااهه خودد ببرند. اايین ووقت اامکانن آآنن رراا می ددهھھھد تا  فرززندییميیتواانند نانن صرفف می کنند 
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پدرر يیا ماددرریی بهھ حرفف هھھھایی فرززندشش گوشش کند٬، بهھ ااوو محبت کند٬، وو بهھ ااوو ااهھھھميیت بدهھھھد. 
يیاددیی رراا اازز ددست می خطابب می کنند٬، اامکانن برکاتت ززوواالديینی کهھ فرززنداانن رراا بطورر جمع 

ً می دداانيید: ددهھھھند. اازز خودد بپرسيید٬، چهھ ززمانی فرززندتانن بهھتر اازز هھھھميیشهھ ااست؟ جواابب رراا يیق يینا
موضوعع رراا براایی شما ررووشن نمی کند؟  ٬،هھا هھھھستيید. آآيیا اايینووقتی شما با ااوو تن  

کرددهه اامم. ١۱۵۵تا  ٬١۱۴٩۹، صفحاتت “چطر بزررگگ”اايین آآيیهھ ددرر کتابب  ررااجع بهھصحبت بيیشتریی ) ٣۳(  
بب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)(اايین کتا        

 
 
 
 
 
 
 
 
 


