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مشاووررهه مسيیحی چسيیت؟  

کسی ااست کهھ اايیمانداارراانن رراا کمک می کند تا مسائل وو مشکالتت ززندگيیشانن رراا اازز مشاوورر مسيیحی 
ً بخاططرططريیق کال ززندگی ااست کهھ قبل اازز نوعع مم خداا حل کنند. مسائل وو مشکالتت اايیمانداارراانن عمدتا

ززندگی می کرددند  گونهھ کهھ قبالً ننمی خوااهھھھد فرززنداانش آآخداا اايیمانن آآووررددنن بهھ عيیسی مسيیح ددااشتند. 
مسائل  يیکاازز ططريیق حل يیکامطابق با کالمم خداا گردددد.  می خوااهھھھدرراا اادداامهھ ددهھھھند٬، بلکهھ ززندگيیشانن 

رراا تغيیيیرااتت  ززنداانش رراا شبيیح عيیسی مسيیح می کند. مشاوورر مسيیحی اايین فرااست کهھ خداا ززندگی 
ووحح االقدسس . ررص وو حل مسائل اازز دديیدگاهه خداا ااستبوجودد نمی آآوورردد٬، بلکهھ ررااهھھھنمایی الززمم جهھت تشخيی

  رراا ددرر اايیمانداارراانن بوجودد می آآوورردد. تغيیيیرااتت ٬،با بکارر برددنن کالمشااست کهھ 

قانونن وو شريیعت نيیست؟ آآيیا مشاووررهه مسيیحی گراايیش ددووباررهه بهھ. ١۱  

می برند. اايیمانن سواایی کارر وو عمل ااست٬، ددرر ااشتباهه بسر  خيیر. آآنانی کهھ تأکيید بر فيیضی می کنند کهھ
شخص مسيیحی بايید :عمل بی اانجامد بهھ   

٢۲سسيیانن ااف  

اررهھھھایی نيیک اانجامم ززيیراا ساختۀ ددست خداايیيیم٬، وو ددرر مسيیح عيیسی آآفريیدهه شدهه اايیم تا ک: ١۱٠۰
ددهھھھيیم٬، .خداا اازز پيیش مهھيیا کردد تا ددررآآنهھا گامم بردداارريیم کاررهھھھايیی کهھ   

ش ما٬، اانجامم کارر هھھھایی نيیک بوددهه. برددااشت نا کامل فراايیض خداا مقصودد خداا اازز آآفرنيی توجهھ کنيید ـ
اايیجادد هھھھميیشهھ . چونن نجاتت اانسانن اازز ططريیق اانجامم کاررهھھھايیش نمی باشد٬، وااهھھھد کرددهه وو خااشکالل کردد 

ااعمالل رراا ددااررند٬، بسيیارریی خوفف صحبت اازز چونن می ترسند بهھ آآنهھا برچسب "شريیعتی" ددااددهه شودد.  
هھھھداايیت مینيیز آآنهھا رراا ددرر مسيیر ناددررستی  ٬،وولی اايین خوفف  ااگر اانتظارر ااعمالل نيیک اازز آآنانی کهھکند.  

د شريیعتیرعتی" ااست٬، پس خداا بايیررووحح خداا رراا ددرريیافت کرددهه ااند٬، "ش تنهھا  ااعلی بوددهه باشد! خيیر٬، نهھ 
آآنهھا رراا براایی کارر هھھھایی لب ااعمالل نيیک اازز فرززنداانش هھھھست٬، بلکهھ خودد گفتهھ کهھخداا ططا نيیک آآفريیدهه  
.ااست  

۴١۱يیوحنا   

ااگر :١۱۵ .مراا ددووست بداارريید٬، ااحکامم مراا نگاهه خوااهھھھيید ددااشت   

چراا مشاووررهه "مسيیحی" ؟. ٢۲  

ااوو نيیز خوااست خداا ااست. ااغلب مذااهھھھب ددنيیا  ی باشد٬، وو شباهھھھت بهھصلی مسيیح مچونن موضوعع اا
مشاوورراانن ررووحانی خودد رراا ی ددااررند٬، وو شايید خدمت عمدۀۀ اايین مذااهھھھب نيیز مشاووررهه ررووحانی باشد. وول 

ددرر مسيیح٬، فرقق عمدهه اايینجا ااست کهھ خداا عيیسی مسيیح رراا خداا وو منجی  خودد مشاوورر آآنانی ااست کهھ 
ی کارریی کهھ ددرر اايیمانداارر می کند با اايیمانداارر دديیگر فرقق می کند. دداانند. کالمم خداا يیکی ااست وولخودد می   

:کالمم خداا ددرر يیوحنا ميیفرمايید  
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۴١۱يیوحنا   

مدددکارر٬، يیاوورر) يیعنی ررووحح االقدسس٬، کهھ پدررااوو رراا بهھ نامم من می فرستد٬، ااما آآنن مداافع (پشتيیبانن٬،  :٢۲۶
ااوو آآوورردد. ااهھھھد ويیاددتانن خ هھھھمهھ چيیز رراا بهھ شما خوااهھھھد آآموخت وو هھھھر آآنچهھ من بهھ شما گفتم٬، بهھ 

  .) اازز من ااست(پشتيیبانن٬، مدددکارر٬، يیاووررنوشتهھٴٔ ددااخل پراانتز

 بهھ اايین جهھت٬، نمی تواانن کارریی کهھ خداا خودد اازز ططريیق ررووحح االقدسس اانجامم می ررساند رراا٬، با کارریی کهھ
مشاوورراانن .اانجامم می ددهھھھند يیکی دداانست٬، وو يیا هھھھمانن عنواانن رراا بهھ آآنن ددااددررووحانی اادديیانن مختلف   مشاووررۀۀ  

گراانن اايین ررااهھھھند. ددرر اايین ررااهه خدمت می کنند٬، تنهھا تسهھيیل  وو اايیمانداارراانی کهھ مسيیحی کارر خداا ااست٬،
ررووحح االقدسس بايید ددرر آآنهھا تغيیيیر يیابد٬،  ااست کهھ اازز ططريیق کالمش٬، بهھ پيیروواانن مسيیح می گويید چيیست کهھ 
چنيین تغيیيیرااتی بايید وو چگونهھ اايیجادد بگرددند تا شباهھھھت مسيیح رراا بدست آآووررند. کتابب مقدسس ررااهھھھنمایی  

سيیح ااست٬، وو کليیسا نيیز جائیم پيیروواانن عيیسی مشاووررۀۀ مسيیحی ددرر آآنن اانجامم می گيیردد. ررووحح  ااست کهھ 
ییاالقدسس ااعضایی کليیسا رراا مجهھز می کند تا مشوقق وو ررااهھھھنما ند. (مشاوورراانن غيیر ررسمی) يیکديیگر بشو 

عيیسی مسيیح باررهھھھا کالمم خداا رراا براایی مرددمم "بازز" وو "تفسيیر" نمودد٬، تا رراابطۀ آآنن رراا ددرر ززندگی  
.ووررندشخصی خودد بدست آآ  

۴٢۲لوقا   

براايیمانن   ددرر ررااهه با ما سخن می گفت وو کتب مقدسس رراا اازز يیکديیگر پرسيیدند: آآيیا هھھھنگامی کهھآآنهھا : ٣۳٢۲
تقسيیر می کردد٬، ددلل ددرر ددرروونن ما نمی تپيید؟  

 

کسانی مشاوورر مسيیحی هھھھستند؟ چهھ .٣۳  

کارر مشاووررهه مسيیحی مشغولل می  اا ددرر عهھد جديید فرضض بر اايین دداارردد کهھ هھھھمۀ مسيیحيیانن بهھکالمم خد
شند. پولس ددرر اايینبا :خصوصص چنيین می گويید   

٣۳کولسيیانن   

اازز  شودد؛ وو با مزااميیر٬، سرووددهھھھا وو نغمهھ هھھھايیی کهھ ددوولتمندیی ددرر شما ساکن : کالمم مسيیح بهھاالف ١۱۶
ررووحح ااست٬، با کمالل حکمت يیکديیگر رراا پند وو تعليیم ددهھھھيید؛   

۵١۱ررووميیانن   

وو اازز معرفت  ملو٬،شما خودد اازز نيیکويیی م نن٬، من خودد اايین ااططميینانن رراا ددااررمم کهھاایی برااددرراا: ١۱۴
کامل .يیکديیگر نيیز تواانايیيید برخورردداارريید وو بهھ پند گفتن بهھ   

کارر مشاووررۀۀ يیکديیگر  ووميیانن٬، پولس مسيیحيیانن رراا می دديید کهھ ططبق رروواالل ررووززاانهھ٬، بهھددرر کولسيیانن وو رر
. ااوومشغولند اايین مسيیحيیانن تواانائی چنيین کارریی رراا ددااشتند٬، چونن می  ااططميینانن رراا حاصل کرددهه بودد کهھ 
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يیکويیی" (يیعنیگويید "پر اازز ن دداانش کالمم خداا) وو "معرفت" (محبت) بوددند. اايین صفاتت٬، آآنهھا رراا  
مجهھز کرددهه بودد تا بتواانند مشاوورر مسيیحی يیکديیگر .باشند   

۴عبراانيیانن   

نفس وو ررووحح٬،  تر اازز شمشيیر ددووددمم٬، وو چنانن نافذ کهھززيیراا کالمم خداا ززندهه وو مؤثر ااست وو بُرندهه  :١۱٢۲
وو .کند٬، وو سنجشگر اافکارر وو نيیت هھھھایی ددلل ااستمفاصل وو مغِز ااستخواانن رراا نيیز جداا می    

 

تنهھا خاددميین ددست گذاارریی شدهه٬، مشاوورراانن "ررسمی" کليیسا هھھھستند. ۴  

آآنن بشوند٬،  ۀۀ مسيیحی رراا بدست آآووررند وو مشغولل بهھااعضایی کليیسا بايید تواانائی مشاوورر با ووجودد آآنکهھ
وورر مسيیحیمشا . ااوو سپرددهه شدهه ااست عنواانی ااست مختص عضویی کهھ خدمت وويیژۀۀ چنيین کارریی بهھ 

خداا عطيیۀ اانجامم چنيین کارریی رراا بهھ اايین شخص (يیا ااشخاصص) ددااددهه٬، وو آآنن نيیز مورردد تايیيید هھھھيیئت  
اايین خدمت "برگزيیدهه" ووااقع شدهه٬، وو نيیز بهھررهھھھبریی کليیسا  اازز  ست گذاارریی) شدهه ااست. نتيیجتا٬ً، آآنچهھ(دد 

ليیسا رراا نيیزددهھھھانن چنيین مشاوورراانی صاددرر می گردددد٬، تايیيید کشيیش وو مشايیخ ک بر می گيیردد.ددرر    االبتهھ 
تايیيید عطيیۀ  مشايیخ کليیسا باشند. اايین مربوطط بهھ کشيیش٬، يیا هھھھمۀ مشاوورر ررسمی کليیسا ممکن ااست خوددِ 

الززمم اازز جانب هھھھيیئت ررهھھھبریی کليیسا٬، وو ررووحح االقدسس ااست. پولس خدمت مشاووررۀۀ مسيیحی خودد رراا  
:چنيین شرحح ددااددهه ااست  

١۱کولسيیانن   

 پند می ددهھھھيیم وو می آآموززيیم٬، تا هھھھمهھ حکمت ما ااوو رراا ووعظ می کنيیم٬، وو هھھھر کس رراا با کمالل :٢۲٨۸
رراا .کامل ددرر مسيیح حاضر ساززيیم   

 پولس بهھ هھھھنگامم صحبت اازز عيیسی مسيیح٬، هھھھمهھ رراا با موضوعع گناهه موااجهھ می کردد. االبتهھ توجهھ بهھ
موضوعع گناهه جزوو رر ررااهه مسيیح ااصالحح ووعظ ااوو بودد٬، وولی ااوو تک تک ااشخاصص ("هھھھرکس") رراا نيیز دد 
سيیح"رراا کامل ددرر م می نمودد تا "هھھھمهھ  ٢۲٠۰حاضر ساززدد. شرحح کامل اايین خدمت ااوو رراا ددرر فصل  

سسالل ددرر اافس الل ررسوالنن می خواانيیم. پولس مدتت سهھااعم خداا رراا خدمت کردد وو ددرر اايین رراابطهھ چنيین  
:ااست نوشتهھ  

٢۲٠۰ااعمالل   

٬، شب وو ررووزز٬، ددمی اازز هھھھشداارر سالل تمامم پس هھھھوشيیارر باشيید وو بهھ خاططر آآوورريید کهھ من سهھ: ٣۳١۱
ددااددنن .ازز نايیستاددممشما با ااشک هھھھا٬، ب بهھ   

وواارردد مسائل شخصی مرددمم نيیز می شد٬،  ررتت عيیسی مسيیح رراا بعهھدهه ددااشت٬، بلکهھتنهھا خدمت بشا ااوو نهھ
وو آآنهھا رراا ددرر ررااهه تشويیق (مشاووررهه مسيیحی) می نمودد. بهھ هھھھميین ددليیل پيیروویی اازز عيیسی مسيیح تعليیم وو  

ااست کهھ نامم ااشخاصص بسيیارریی رراا ددرر .هھھھايیش می خواانيیم ررسالهھ   
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يیست؟حی چيیاتت مشاوورر مسيیخصوص. ۵  

مسائل وو مشکالتت ززندگی شکست  هھھھمۀررووحح االقدسس قدررتت حل  ااووالً ااوو صد ددررصد ااططميینانن دداارردد کهھ
ددهه اايین ددنيیا ررااررخو اانجامم کارر ررووحح االقدسس رراا فرااهھھھم  ززميینۀ دد. ااططميینانن ررااسخ وو محکم ااوو ااست کهھدداارر 

دد. اايین تصميیم بايید ددرر اابتداامی سازز ب هھھھایی خدماتی ااوو فراازز وو نشيی هھشدهه باشد٬، وو نبايید بگذاارردد ک گرفتهھ 
.اايین ااعتقادد وو اايیمانش رراا ضعيیف نمايید  

کالمم خداا رراا بشکل  آآيیاتت اددهه خوااهھھھد کردد. منظورر اايین نيیست کهھددوومم٬، ااوو کالمم خداا رراا بگونۀ عملی ااستف
نسخۀ ددررمانی بهھ اازز آآنن بطورر ساددهه وو ووااضح ااستفاددهه خوااهھھھد کردد (وو تعليیم  نمايید٬، بلکهھتوضيیع  هھھھمهھ 
خداا مرددمم ببيینند کهھ خوااهھھھد دداادد) تا .ررااهه حل مسائل وو مشکالتشانن رراا ددااددهه ااست   

ا کمالل فرووتنی تصديیق خوااهھھھد کردد کهھ هھھھر گونهھ سوددیی کهھ اازز خدماتت ااوو سرچشمهھ گرفتهھ سومم؛ ااوو ب
تعلق بهھ خداا دداارردد وو ً کوشش خوااهھھھد کردد تا بهھخوددشش. با اايین وو نهھ  بردد آآنن دداانش وو کارر  جودد٬، دداائما

خداا اازز ااوو می بيیافزاايید٬، وو تشخيیص ددااددهه کهھ يیا مشکلی رراا  د ااستفاددهه نمايید. ووقتی جواابب مسئلهھخوااهھھھ 
نداارردد٬، با ررااستی ااعتراافف می کند٬، وولی کالمم رراا جست وو جو اابب آآنراا جويیا خوااهھھھد شد. ااوو کرددهه وو جو 

٬، حتی آآنچهھ قبالً بهھسر وو کارر خوااهھھھد ددااشتبا هھھھمهھ گونهھ مسائل وو مشکالتت  رروواانشناسانن وو  
اا ررااهه موفق٬، ساددهه وو سريیعتریی رراا ددااددهه ااست. خد ااططميینانن بهھ آآنکهھرروواانکاوواانن ررووجوعع گردديیدهه٬، با 

ااوو پزشکانن معرفی  دداارردد وو ددرر صوررتت الززمم٬، مرددمم رراا بهھ ااشتيیاقق هھھھمکارریی با پزشکانن مسيیحی رراا 
.خوااهھھھد کردد  

 

آآنن با پاکساززیی مشاووررهه مسيیحی وو رراابطهھٴٔ . ۶  

مشاووررهه مسيیحی اازز ااهھھھميیت ززيیاددیی برخورردداارر ااست٬، تنهھا مورردد کوچکی اازز ززندگی  با ووجودد آآنکهھ
می داارر رراا تشکيیلاايیمان می آآيید تا  کردد کهھ کشی تشبيیهھ لولهھ ددهھھھد. مشاووررهه مسيیحی رراا می تواانن بهھ 

می کند رراا تعميیر نمايید. چونن چکهھ شيیریی کهھ کشی  شدهه٬، وو جواازز کارر لولهھکش ددرر کاررشش ااستادد  لولهھ 
نيیز خودد ددرريیافت کرددهه٬، وو اازز ططرفی صاحب خانهھرراا نيیز   کش نداارردد٬، اازز لولهھنائی تعميیر شيیر رراا تواا 

ن ددوو ددررخدماتت اايی منظورر اايین نيیست کهھ ددرر خوااست کمک می نمايید. االبتهھ يیک رردديیفند٬، وولی بايید  
ً ٬، وو اابزاارر کارر رراا نيیز فرااهھھھم ساختهھااستادد رراا اايیجادد کرددهه خداا ااست کهھ ددااشت کهھ توجهھ ٬، وو نتيیجتا جائی  

اوورراانی خودد نيیست. تغيیيیر ددااددنن اايیمانداارر کارر خداا ااست٬، وو ددرر اايین ررااهه خداا اازز مش براایی باليیدنن بهھ
ااستفاددهه می کند مسائل وو مشکالتت  مربوطط بهھ اایی ددااررند٬، کهھ مم" رراا بگونهھتواانائی "بازز کرددنن کال کهھ 

می باشد.  اايیمانداارراانن  

دد نمايید. ااوو مشاوورراانن مسيیحی نداارردد تا اايین تغيیيیرااتت الززمم رراا ددرر فرززنداانش اايیجا خداا ااحتيیاجج بهھ االبتهھ
آآنهھا رراا خودد آآفريید٬، وو خودد می ددااند چکارر بايید بکند تا آآنهھا رراا ددرر شباحت عيیسی مسيیح ددرر آآوورردد. وولی  

چونن ددرر کالمش چنيین کارریی رراا بعنواانن ص نموددهه٬، بايید آآنن رراا پذيیرفت وو خدمت يیک اايیمانداارر مشخ 
ددرر آآنن مشاووررۀۀ ررسمی خدماتت کليیسا شمردد. کليیسائی کهھ جزء گيیردد٬، ااحتمالل وو غيیر ررسمی اانجامم می  
.يیافتن کمتریی رراا خوااهھھھد ددااشت صدمهھ  

 


