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پيیشگفتارر مترجم  
 

"ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  هھھھفتمددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل سی وو  ووهه اایی کهھجز
رر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد وو اانتشا

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

رردد.مسيیح نهھايیت فيیض وو ررحمت خداا رراا بهھ ددست آآوو  
شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع می کند ددرر اايین کتابب "متقاضی" ناميیدهه شدهه٬، وو شخص مشاوورر 

نيیز "مشاوورر" ناميیدهه شدهه ااست.  
شاهھھھرخخ صفویی  
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هھھھفتمسی وو فصل   
مرتکب مشاووررههٴٔ کسانی کهھ فکر می کنند  

“هھھھرگز آآمرززيیدهه نخوااهھھھد شد”گناهھھھی کهھ   
دهه ااندش  

 
 
 

هھھھرگز ”مشاوورر با کسی کهھ فکر می کند گناهھھھی کهھ کالمم خداا فرموددهه وااقع ممکن ااست بعضی م
. با اايین متقاضيیانن چکارر می تواانن کردد؟رراا اانجامم ددااددهه٬، ررووبروو خوااهھھھد شد“ آآمرززيیدهه نخوااهھھھد شد  

 
 

گناهه اانجامم شدهه چيیست؟  
 

ددرر  اشد.می بشدنن غيیر قابل آآمرززيیدهه  ی ااست کهھگناهھھھ چهھاابتداا مشاوورر بايید براایی خودد مشخص کند 
  اايین رراابطهھ٬، اايین ددوو آآيیهھ ررااهھھھنمایی خوبی می باشند:

 
٣۳مرقس   
ااّما هھھھر: ٢۲٩۹ االقدسس کفر گويید٬، هھھھرگز آآمرززيیدهه نخوااهھھھد شد٬، بلکهھ مجرمم بهھ گناهھھھی اابدیی  کهھ بهھ ررووحح 

»ااست.  
»ررووحح پليید دداارردد.«گفتند   اايین سخن عيیسی اازز آآنن سبب بودد کهھ می: ٣۳٠۰  

 
١۱٢۲متی   
شودد٬، ااّما کفر   اهه وو کفریی کهھ اانسانن مرتکب شودد٬، آآمرززيیدهه میگويیم٬، هھھھر نوعع گن  پس بهھ شما می: ٣۳١۱

بهھ ررووحح آآمرززيیدهه نخوااهھھھد شد.  
خوااهھھھيید٬، ددررخت شما بايید نيیکو باشد٬، ززيیراا ددررخت بد ميیوۀۀ بد خوااهھھھد دداادد.   ااگر ميیوۀۀ نيیکو می«: ٣۳٢۲

تواانن شناخت.  ااشش می  ددررخت رراا اازز ميیوهه  
 

مشخص ااست کهھ کامالً لقدسس بهھ شيیطانن ااست. ررووحح اا نسبت ددااددنن کارر ٬،ددرر اايین آآيیاتت می بيینيیم کهھ گناهه
) کفر گوئی بر ضد ررووحح خداا ٢۲) گناهه بدوونن نجاتت گناهھھھی ااست بر عليیهھ ررووحح االقدسس؛ (١۱ددرر متن (

بوسيیلهھٴٔ  ی ااست کهھ) شامل نامم برددنن اازز ررووحح االقدسس بعنواانن ررووحح ناپاک٣۳ااست؛ وو مهھمتر اازز هھھھمهھ٬، (
می باشد. بََعلِزبوللبهھ  ) نسبت ددااددنن کارر ررووحح االقدسس۴(  

 
 

چکارر می تواانن کردد؟  
 

کارر  ٬،کرددههمتقاضی ررااجع بهھ گناهھھھی کهھ اارردد٬، می توااند با سؤاالل کهھ مشاوورر اازز اايین آآيیاتت دد شناختیبا 
(يیا بوسيیلهھٴٔ سؤااالتت خوااصی کهھ مطرحح وضيیح دداادد . ووقتی اايین آآيیاتت رراا براایی متقاضی تغازز کندرراا آآ

دداارردد چيیست.  اازز اايین گناهه )١۱(می کند)٬، مشاوورر خوااهھھھد تواانست معلومم کند برددااشت ناقصی کهھ متقاضی
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ووقتی متوجهھ گناهھھھی کهھ ددرر معموالً نيیز گناهه دديیگریی هھھھست کهھ متقاضی مرتکب آآنن شدهه (گناهه حقيیقی). 
گناهه جنس باززیی٬، ززنایی با محاررمم٬، وو غيیرهه٬، ززنا٬، هھھھمبسيیارریی فکر می کنند ( شدههحقيیقت مرتکب آآنن 
رراا اانجامم ددهھھھد. هھھھر ددوو حيیاتی  )٬، مشاوورر حالل ددرر موقعيیتی ااست کهھ ددوو کاررمی باشند غيیر قابل آآمرززشش

هھھھستند.   
می توااند حقيیقت مربوطط بهھ گناهھھھی کهھ آآمرززيیدهه نمی شودد رراا فاشش کند: ماليیانن يیهھودد کهھ ددلشانن ٬، اابتداا

(شيیطانن) اانجامم می  بََعلِزبوللااعالنن کرددند کهھ عيیسی مسيیح معجزهه هھھھايیش رراا با قدررتت سخت شدهه بودد 
بوددهه رراا بهھ شيیطانن نسبت  نيیکويین ططريیق آآنچهھ ٬، وو اازز ااناپاککااست )؛ قدررتی ررووحح االقدسسد (بجایی ددهھھھ

ددااددند. ااما اازز جائی کهھ متقاضی نمی خوااهھھھد چنيین کارریی رراا بکند (وو با کمک مشاوورر می خوااهھھھد 
چهھ اايین ماليیانن کرددهه بوددند فرقق دداارردد.کب اايین گناهه نشدهه)٬، کامالً با آآنااططميینانن بدست آآوورردد کهھ مرت  

بهھ اايین شکل ناچيیز جلوهه نيیز متقاضی کرددهه رراا ااما مشاوورر بايید توجهھ کند گناهھھھی کهھ (ددرر حقيیقت) 
من می فهھمم چراا فکر کردديید مرتکب چنيین گناهھھھی شدهه اايید٬، چونن ”ندهھھھد. ممکن ااست اايین رراا بگويید: 

ووقتی فرقق ميیانن گناهه غيیر قابل “. گناهھھھی کهھ کرددهه اايید (گناهه حقيیقی) جایی نگراانی خودد رراا دداارردد
ً مرتکب بهھ آآنن شدهه براايیشآآمرززشش وو گناهھھھی کهھ  لومم شد٬، ااميید براايیش باقی خوااهھھھد ماند؛ ااما مع حقيیقتا

انن خودد رراا ددرر مقابل خداا نامسئولل نش آآنوقت مشاوورر ااست کهھااگر گناهه حقيیقی ددست کم گرفتهھ شودد٬، 
ب گناهه اانجامم شدهه ددااددهه ااست. بهھ اايین خاططر٬، مشاوورر فوررااً بايید توجهھ خودد وو متقاضی رراا بهھ جان

د رراا باززگو رراابطهھ با آآنن ددااررن هھٴٔ کسانی کهھ بگونهھ اایی٬، ااثرااتت فجيیح آآنن رراا بر هھھھم(حقيیقی) متمرکز نمايید
کند٬، وو متقاضی رراا مجابب کند توبهھ کرددهه وو بخوااهھھھد ززندگی تاززهه اایی رراا (اازز خودد ددوورر کرددنن / بخودد 

مرززشش خاتمهھ ددهھھھد٬، صحبت اافزووددنن) آآغازز کند. بجایی آآنکهھ موضوعع رراا با صحبت اازز گناهه غيیر قابل آآ
ررااجع بهھ گناهھھھی کهھ آآمرززيیدهه می شودد رراا بهھ ميیانن می آآوورردد.   

خيیالش ددرر اايین جا کارر آآسوددهه ساختن کهھ گناهه کبيیرهه رراا اانجامم ندااددهه وو متقاضی  ددااددنن بهھااططميینانن 
: لب الززمم رراا بهھ اايین گونهھ بهھ ااوو بيیانن کرددددررستی نيیست. بايید مطا  

 
د گناهه کبيیرهه رراا اانجامم ددااددهه اايید٬، من می تواانم بفهھمم چراا فکر کرددهه اايی”

اايیمانداارر نسبت باعث شودد می توااند  ٬، خوددتقصيیرووجودد چونن ااحتمالل 
نيیز  هھھھميین ددليیلااست٬، وو بهھ  خداا. ااميید شما ددرر پيیداا کند بهھ اايیمانش شک
نگراانن شدهه اايید.   

 
٢۲فيیليیپيیانن  مشاوورر                                      
وو هھھھم قدررتتخودد٬، هھھھم تصميیم  ززيیراا خدااست کهھ با عمل نيیروومند: ١۱٣۳  

آآوورردد. ساززدد٬، ددرر شما پديید می اانجامم آآنچهھ رراا کهھ خشنوددشش می               
 

تا شما رراا بهھ جانب خودد هھھھداايیت کند. خداا ااست کهھ شما رراا نگراانن کرددهه 
نجاتت ددهھھھندههٴٔ ما قاددرر ااست شايید گناهه دديیگریی رراا مرتکب شدهه اايید٬، وو 
“.شما رراا اازز گناهھھھی کهھ کرددهه اايید نجاتت ددهھھھد  

 
ااططميینانن٬، متقاضی بايید تمرکز اافکاررشش بر رروویی گناهھھھی کهھ مرتکب  کمبوددلل دديیگریی مانند اانند مسئم

ت شيیطانن شدهه باشد (ااططميینانن بهھ اايیمانش رراا اازز اايین ططريیق حفظ کند). ددرر غيیر اايینصوررتت ممکن ااس
رر خورر ززحمت توبهھ وو دد ااستاازز کالمم آوورردد کهھ مسئلهھ تنهھا برددااشت االهھی متقاضی رراا بهھ اايین فکر بيی

. مشاوورر بايید متقاضی رراا بهھ جانب توبهھ اازز گناهھھھی کهھ حقيیقتاً مرتکب آآنن شدهه٬، وو ميیوهه نن نمی باشدکردد
من می دداانم ”اایی کهھ ررووحح االقدسس خوااهھھھد آآوورردد٬، هھھھداايیت نمايید. ممکن ااست چنيین حرفی رراا بزند: 
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بخوااهھھھيیم ميیوههٴٔ ررووحح برددااشت شما اازز اايین آآيیهھ مانند من نيیست٬، وولی فرضض کنيیم حقيیقت با من ااست وو 
. بگذاارريید رروویی آآنن کارر کنيیم وو ببيینيیم ااططميینانن شما اازز اايیمانتانن قدسس رراا ددرر ززندگی شما بعمل آآوورريیماال

“. )٢۲(بيیشتر خوااهھھھد شد يیا خيیر  
ً ططريیق ررسيیدگی بهھ ترسس اازز ررااجع بهھ اايین موضوعع صحبت بيیشتریی  می تواانن کردد٬، ااما ااساسا

برددااشت مشاوورر رراا قبولل ااما بعضی اافراادد . رهه (غيیر قابل آآمرززشش) آآسانن ااستبهھ گناهه کبيی ااررتکابب
ً مرتکب آآنن شد د. ددرر ند اازز مشاوورر مخفی بمانهه اانمی کنند وو ددرر نتيیجهھ نمی گذااررند گناهھھھی کهھ حقيیقتا

مشکل خوااهھھھد شد. تنهھا کارر دديیگریی کهھ مشاوورر می توااند اانجامم ددهھھھد اايین ااست مشاوورر اايینصوررتت٬، کارر 
وو بايید تاکيید کند کهھ بدوونن دداانستن رراا نادديیدهه نگيیردد. اا خوااست خدااکهھ ددرر ددعا٬، پافشارریی کند تا متقاضی 

آآنکهھ چهھ گناهھھھی حقيیقتاً ددرر کارر ااست٬، نخوااهھھھد تواانست خوااست خداا رراا ددرر ززندگی متقاضی اافشا نمايید.  
ددیی دداارردد. ددعا وو ددرر اايین خصوصص ااهھھھميیت ززيیا ٬،ت خودد ددااررددااططميینانی کهھ مشاوورر اازز برددااشاالبتهھ 

ست.ااططميینانن مشاوورر کليید ررااهه شکست سدیی ااست کهھ شيیطانن علم کرددهه اا  
کهھ بعضی اازز متقاضيیانن وواانمودد می کنند کهھ نگراانن اايین  تذکر دداادد بايیدعالووهه بر اايین ددرر خالصهھ٬، 

می باشند. ترسس تصورر شدهه  آآنن ددوورر تريین چيیزیی ااست کهھ نگراانشموضوعع هھھھستند٬، ددرر صوررتی کهھ 
ميیانن مشاوورر وو مسئلهھٴٔ ووااقعی د وو بخاططر اايیجادد دديیواارریی مسائل دديیگریی رراا ااستتارر کرددهه باش ممکن ااست

ودد بوجودد آآمدهه باشد. ااگر مشاوورر بهھ خودد ااجاززهه ندهھھھد کهھ وواارردد بحث االهھی وو برددااشت هھھھایی مختلف بش
خودد رراا ددرر ررااهه کشف گناهھھھی کهھ ددرر )٬، ااگر (پس اازز آآنکهھ برددااشت خودد رراا بطورر ووااضح بيیانن کردد

ززندگی متقاضی هھھھست٬، قراارر ددهھھھد٬، ررااهه صحيیحی رراا ددنبالل کرددهه ااست. تا ززمانی کهھ متقاضی ترسس اازز 
خداا رراا بخودد ررااهه ندااددهه٬، اايین کارر اامکانن پذيیر نخوااهھھھد بودد.  

 
 
 
 
 

هھھھفتمفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل سی وو   
 

) شکی نيیست کهھ برددااشت ااوو ناقص بوددهه٬، چونن ااشخاصی کهھ مرتکب چنيین گناهھھھی می شوند٬، ١۱(
ً نهھ هه نگراانن آآنن هھھھستند کهھ مرتکب اايین گنا مانند فريیسيیانن٬، ددلشانن توسط خداا سخت شدهه وو نتيیجتا

هه ااند٬، وو نهھ می خوااهھھھند ررااهه نجاتت رراا پيیداا کنند.شد  
نداارردد. براایی  ااستثناوو  می باشدقاعدهه ی ززندگی مسيیحی ااست. ااططميینانن اازز نجاتت نکتهھٴٔ حيیات) ٢۲(

کشف٬، توسعهھ٬، وو ااستفاددههٴٔ پر محصولل اازز هھھھداايیا٬، ضرووررتت دداارردد. ااساسس اايیجادد االگوهھھھایی مسيیحی 
ممکن ااست االگوهھھھایی مخربب (فکریی  (چهھ فکر وو چهھ عمل) می باشد. بدوونن ااططميینانن اازز نجاتت٬،

وو ااحساسس بر اانگيیز اايیجادد گرددند.  ٬،وو عملی) ددرروونن نگر  
 


