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پيیشگفتارر مترجم  
 

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

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.  

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

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
ااوولل ...... آآغازز کارر مرحلهھٴٔ   
گشايیش .ددوومم ..... مرحلهھٴٔ   
حلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانیمر  
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ددوومممرحلهھٴٔ   
مهھھھددفصل   

ااررجاعع کنندگانن  
 

کنندگانی اازز کليیسا هھھھایی دديیگر بهھ شما ررجوعع خوااهھھھند کردد. بهھ اايین خاططر  هھعررسد کهھ مرااجززمانی می 
ائلی ددرر اايین رراابطهھ د. مسشونمربوطط بهھ شما نمی  کهھ معموالً  ددرر نظر بگيیريیدالحظاتی رراا بايید م

چگونگی ررسيیدگی بهھ اانوااعع صحبت اازز کهھ نيیاززیی بهھ آآنهھا نيیست. من اايینجا  شوندممکن ااست اايیجادد 
خوااهھھھم کردد.رراا ااصلی آآنهھا   

ااست٬، می تواانيید بپذيیريید دديیگر رراا  دگانن اازز کليیسا هھھھاییمعرفی ش چگونهھموضوعع  يیکی اازز اايین مسائل٬،
ً کهھ  اافرااددیی ددوومم وو ددوومم  اابتداا گرووهه. پذيیرفت خوااهھھھيید چهھ شرططبهھ شما مرااجعهھ می کنند رراا بهھ  شخصا

ودد تماسس کشيیش خ بخاططر ددالئل مختلف نمی خوااهھھھند با بسيیارریی هھھھستند کهھ. رراا ددرر نظر بگيیريیم
ً مرااجعهھ می کنند ندبگيیر ددنن جزئيیاتت اافشا کر جل شدنن يیايیکی اازز ددالئل٬، خ. وو بهھ اايین ددليیل شخصا
بتوااند بخوبی بهھ  خوددشش کشيیش ددليیل دديیگر نيیز ممکن ااست آآنن باشد کهھ متقاضی فکر نمی کند .ااست

ذشتهھ). (چهھ حالل يیا گتجربهھٴٔ بدیی اازز کشيیش خودد ددااشتهھ اايین ااست کهھ نيیز مم ليیل سوددوو ااوو کمک کند. 
 ررجوعع متقاضيیانن کليیسا هھھھایی دديیگر بوددههعمدهه  ددليیل٬، اافشایی خصوصيیاتت متقاضی تا بحاللبراایی ما 
  می باشند.نيیز هھھھست٬، ااما آآنچهھ نامم برددمم ددالئل ااصلی  ییددالئل دديیگر. االبتهھ ااست

بوطط بهھ ااوو اازز ططريیق کشيیش مر شودد٬، يیا می ترسد ااططالعاتت ددليیل آآنکهھ متقاضی نمی خوااهھھھد خجل
وو برکت  کارر می کند وو ااعضایی آآنن رراا می ساززددکليیسا ددرر . خداا ااست کهھ مشرووعع ااستاافشا گردددد٬، نا
معرفی کرددهه کهھ بهھ “ چوپانن”کالمم خداا کشيیش رراا هھھھمچونن کهھ اايین متقاضی نشانن دداادد  می ددهھھھد. بايید بهھ

:)١۱(تمامم نيیازز هھھھایی گوسفنداانن خودد ررسيیدگی خوااهھھھد کردد  
 

٣۳٢۲ااررميیا   
»وواایی بر شبانی کهھ گلهھٴٔ مرتع مراا هھھھالکک وو پرااکندهه می ساززدد.«خدااووند می گويید: : ١۱  
وو براایی اايیشانن شبانانی کهھ اايیشانن رراا بچرااند برپا خوااهھھھم نمودد کهھ بارر دديیگر ترسانن وو مشوشش : ۴

قولل خدااووند اايین ااست» نخوااهھھھند شد وو مفقودد نخوااهھھھند گردديید  
 

شيیش خودد بازز گردددد٬، يیا بهھ کتا د می آآيید رراا بايید تشويیق وو ترغيیب کنيی گوسفند سرگردداانی کهھ نزدد شما
اايین گونهھ مواارردد٬، ضروورریی  تماممددرر  ٬،بهھ هھھھر حاللبخوااهھھھد ااوو رراا نزدد شما هھھھمرااهھھھی کند.  اازز کشيیش خودد

عضو کليیسايیش ددرر هھھھر آآنچهھ مربوطط بهھ ٬، ااست کشيیش متقاضی رراا بگونهھ اایی مناسب وو حيیاتی
ددهھھھيید.ددخالت می باشد  (متقاضی)  

اا با اافشایی ددرر صوررتی کهھ متقاضی بگويید کهھ نمی خوااهھھھد رراابطهھٴٔ خوبی کهھ با کشيیش خودد دداارردد رر ااما
“ ناشناسس”شما  اازز جانبآآنکهھ ٬، چکارر بايید کردد؟ ااوو بهھ ددليیل اازز ميیانن ببردد گناهھھھانن وو ضعف هھھھایی خودد

هه ثالل چوپانن وو گوسفند هھھھايیش کهھ ددرر کالمم آآمدددهه ااست. شما بايید مبهھ شما پناهه آآوورر شمرددهه خوااهھھھد شد
بهھ مسائل ررسيیدگی می کنند.  ٬،) رراا براايیش بازز کنيید تا ببيیند کهھ چوپانن وو گوسفنداانش باهھھھم١۱٠۰(يیوحنا 
٬، وو وو بی قاعدگی هھھھايیشانن ضعفبا تمامم هھھھر يیک اازز گوسفنداانن رراا می شناسد (بهھ نامم)٬،  چوپانن

چوپانن  . گوسفندیی کهھ می گويید رراابطهھٴٔ خوبی باددنبالل چوپانن دديیگریی نخوااهھھھند ررفت گوسفنداانن نيیز
دداارردد. شايید الززمم ااست رراا ٬، ااشکالی پيیروو چوپانن (مشاوورر) دديیگریی می شودد (کشيیش) خودد دداارردد٬، ااما

). بهھ اازز گذشتهھ ااستاایی کهھ صميیمی وو عميیق تر رراا با کشيیش خودد اايیجادد کند (رراابطهھ  تاززهه ااییرراابطهھٴٔ 
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زز ططريیق يید کهھ موضوعع رراا با کشيیش خودد ددرر ميیانن گذااشتهھ وو اازز ااوو بخوااهھھھد مسئلهھ رراا ااااوو ااصراارر کن
کالمم خداا حل کند.  
ممکن ااست نادديیدهه گرفت.  ٬،اایی نيیست رراا انن آآنکهھ کشيیش آآنن شخص مشاوورر دداانائیااما نمی تواانن اامک

من فکر می کنم ااگر اايین آآيیاتت رراا مطالعهھ کنيید٬، ”٬، وو “من مشاووررهه نمی کنم”بهھ ااعضایی خودد گفتهھ کهھ 
گوسفندیی کهھ بهھ “. حل کنيید وو ررااجع بهھ آآنن ددعا کنيید٬، خداا بهھ شما کمک خوااهھھھد کردد مسئلهھٴٔ خودد رراا
ااند بکند کافی نيیست. ممکن شما ررجوعع کرددهه ممکن ااست خودد می ددااند٬، کمکی کهھ کشيیش ااوو می تو

تمامم کرددهه)٬، وو ددوورراانن ٬، تاززهه ددست گذاارریی شدهه (يیا ددووررههٴٔ االهھيیاتت رراا ی ااستکشيیش جواان ااست ااوو
. ااست آموختهھرراا نيیهھھھنوزز مشاووررههٴٔ مسيیحی  ااما ٬،. شايید هھھھم مسن تر ااسترراا می گذررااندخودد پختگی 

 “مسيیحی”مشاوورراانن بهھ سرااغغ رروواانشناسانن يیا ااعضایی کليیسايیش رراا  ی ااست کهھکشيیش ااووااحتمالل دداارردد 
زز بهھ مشاوورریی ااايین متقاضی نيینتيیجهھ اايین باشد کهھ می فرستد. وو ددرر نتيیجهھ ممکن ااست “ االتقاططی”

.(شما) دداارردد کهھ بر ااساسس کالمم خداا خدمت می کند  
ددرر تمامم اايین گونهھ مواارردد٬، الززمم ااست ااوو رراا قانع کنيید کشيیش خودد رراا وواارردد ماجراا بکند. شما می تواانيید 

کنيید. ااما توجهھ ددااشتهھ  پيیشنهھادداامکانن آآنکهھ هھھھر ددوو ددرر جلساتت مشاووررههٴٔ شما حضورر ددااشتهھ باشند رراا 
زز انهھ٬، اايین ااوو متاسفد. يید آآميیز نيیز می باشباشيید کهھ اايین پيیشنهھادد براایی کشيیشانی کهھ مغرووررند٬، تهھد

قوااعد کارر کهھ ررووشن کنيید٬، بايید يید. شما موضوعع رراا براایی متقاضی ضعف هھھھائی ااست کهھ بايید قبولل کن
ورر ددااشتهھ باشد. ااوو ددرر تمامم جلساتت مشاووررههٴٔ شما حض شما اايیجابب می کند کهھ کشيیش يیا شيیخ کليیسایی

د بايید اانجامم ددهھھھيیا کارریی کهھ خداا شخصی صحبت اازز کالمم  بابايید براايیش آآشکارر کنيید کهھ نمی تواانيید 
ا نمی خوااهھھھيید بهھ رراابطهھ اایی کهھ با کشيیش خودد دداارردد . شمبکنيید٬، بدوونن آآنکهھ کشيیش ااوو اازز آآنن باخبر باشد

دمهھ وواارردد کنيید. ص  
ددرر جلساتت ااست با حضورر ااگر کشيیش آآنن متقاضی نمی ددااند چگونهھ مشاووررهه رراا اانجامم ررساند٬، ممکن 

ووااجج يیابد کهھ مشاووررههٴٔ شما سوددمند می ررخاررجج اازز جلساتت آموززدد. ددرر ووااقع ااگر مشاووررهه چيیزیی رراا بيی
ند. اايین کشيیشانن رراا بايید بهھ تقاضيیانن خودد رراا بهھ شما ااررجاعع کنباشد٬، کشيیش هھھھایی دديیگریی ممکن ااست م

بهھ چهھ ددليیل آآنهھا رراا بهھ (فرقی نداارردد مسئوليیت بهھ ااعضايیشانن اازز بيیشتر جلساتت مشاووررهه آآوورردد٬، تا قدرریی 
ايید بتواانيید بهھ آآنهھا کمک کنيید تغيیيیر الززمم رراا ددرر خودد . ااگر تنبلند٬، شآآگاهه شوند شما ااررجاعع نموددهه ااند)

وولی مايیل بهھ فرااگيیریی می باشند٬، اامکاناتت دديیگریی جز نشستن ددرر  ٬،تندبی کفايیاايیجادد کنند. ااگر 
جلساتت مشاووررههٴٔ شما ووجودد دداارردد. ما با يیارریی مشاوورراانی کهھ هھھھديیهھٴٔ ترجمهھٴٔ اايین کتابب هھھھا رراا بهھ ززبانن 

رراا ددرر خدمت مشاووررههٴٔ مسيیحی آآموززشش شانن وو خاددميین بسيیارریی فاررسی تقبل کرددهه ااند٬، می تواانيیم کشيی
ددهھھھيیم.  

ً بهھ شما مربوطط می شودد)٬،  براایی متقاضی ددرر جلساتی  ددرر صوررتی کهھعالووهه بر اايین (وو اايین مستقيیما
بعد اازز گشايیش (هھھھمرااهه با ططرحح  مرااحلاايیجادد شد٬، می تواانيید گشايیش  ٬،حضورر ددااررندددرر آآنن کهھ هھھھر ددوو 

ووقت شما رراا آآززاادد ااقداامم اايین  بهھ کشيیش ااوو ووااگذاارر نمائيید.ااجراایی کارر هھھھائی کهھ بايید اانجامم بگيیردد) رراا 
هھھھمچنيین کمک خوااهھھھد کردد تا کشيیش  خودد ررسيیدگی کنيید٬، ووکليیسایی بيیشتر بهھ ااعضایی  خوااهھھھد کردد تا

دد. رر ااموررااتت عضو خودد بيیشتر مشغولل شوددااوو   
کشيیش متقاضی نخوااهھھھد بهھ  يیم. ممکن ااستددرر هھھھميین رراابطهھ رراا ددرر نظر بگيیر مواارردد دديیگریی حالل

ااوو ملحق شودد! ددرر مورردد کسانی کهھ شما نمی خوااهھھھيید نمی خوااهھھھيید  شماآآنکهھ جلساتت ملحق شودد٬، يیا 
. ددرر اايین صوررتت رددمی (ليیبراالل) يیا فرقهھ اایی می باشندیی مهھھھاکليیسا حضورر ددااشتهھ باشند٬، کشيیشانن

بايید اابتداا (ددرر جلساتت ااووليیهھٴٔ گی ددرر لباسس ميیش بوددهه باشد. شما کشيیش مورردد نظر ممکن ااست گرُ 
شما شامل تغيیيیر  بگوئيید کهھ مشاووررههٴٔ ند می باش متقاضيیانی کهھ عضو اايین گونهھ کليیساهھھھامشاووررهه) بهھ 

. )١۱(خوااهھھھد بودد) بهھ مرحلهھٴٔ ااجراا می گذااررددموززشش می ددهھھھد وو کهھ کالمم خداا رراا آآ (بهھ کليیسائی نيیز کليیسا
اشد٬، وولی اانضباطط کليیسا رراا ااجراا نکند (ددرر صوررتی کهھ ی نبممکن ااست مرددماازز ططرفی٬، کليیسایی ااوو 
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). ددرر رراا ددااررندااجراایی چنيین مرحلهھٴٔ حيیاتی بعضی مواارردد ددقيیقاً نيیازز بهھ  کهھمشاوورراانن مسيیحی می دداانند 
يید بهھ کليیسائی بروودد کهھ اانضباطط ررووحانی رراا جزء ااموررااتت خودد رراا تشويیق کن اايین صوررتت نيیز بايید ااوو

متاسفانهھ ددالئل بسيیارریی ووجودد دداارردد براایی تشويیق فرززنداانن خداا بهھ تغيیيیر کلسايیشانن. بحسابب می آآوورردد.   
اضر ااست ددرر جلساتت مشاووررههٴٔ وو ح ٬،رردد نظر کالمم خداا رراا قبولل ددااررددااما٬، ددرر صوررتی کهھ کشيیش مو

ميیانن ااوو وو عضو کليیسايیش رراا عميیق وو  طهھٴٔ شما بايید سعی خودد رراا بکنيید تا رراابشما حضورر يیابد٬، 
يید تا گوسفنداانن مرااتع وااست خداا اايین نيیست کهھ اازز خدمت مشاووررههٴٔ خودد ااستفاددهه کننمائيید. خمستحکم 

شانن ناسالم وو مرددمی کشيیسفنداانن رراا اازز چنگالل تواانيید٬، گو ااما بهھ هھھھر شکل کهھ میبائيید. دديیگر رراا بر
اازز ااططالعاتی کهھ بدست  الززمم ااست قبل اازز اايین گونهھ نصايیح٬،ااما٬، توجهھ نيیز ددااشتهھ باشيید کهھ ررهھھھا کنيید. 

.اايید ااططميینانن رراا حاصل کرددهه باشيید ررددههآآوو  
بهھ گشايیش هھھھمرااهھھھش ااشتهھ وو متقاضی حالل می پرددااززيیم بهھ کشيیشی کهھ ددرر جلساتت شما حضورر دد

الززمم ااست حکمت بخرجج ددهھھھيید. ددرر ططولل  اايین مواارردد(آآنچهھ قبالً صحبت اازز آآنن کردديیم). ددرر  ررسيیدهه
نيیز شيیش رراا ) پيیشرفت ککشيیش ااوو مالقاتت خصوصی ددااشتيید ززمانی کهھ باجلساتت مشاووررهه (وو 

شت هھھھایی ااوو رراا برددااد وو با سؤااالتی کهھ اازز ااوو می کنيید٬، يیناتت ددخالت ددهھھھيید وو ااوو رراا ددرر جريیامالحظهھ کن
ً وو  اايین شخص ددرر ررااهه ررشدااگر برددااشت هھھھایی ااوو صحيیح باشند٬، . بسنجيید  ٬،ميیوههٴٔ ررووحانی ااست. نتيیجتا

. )٢۲(يیابدباعث شدهه اايید کشيیش ااوو نيیز برکت کرددهه اايید٬، بلکهھ  نهھ تنهھا متقاضی رراا کمک  
٬، بايید بهھ ااوو کمک کنيید )٣۳(اادداامهھ ددهھھھدرراا  مشاووررهه می توااند بهھ تنهھائی٬، کشيیشاايین کهھ  ااگر بنظرتانن آآمد

الززمم خوااهھھھد بودد کهھ برنامهھٴٔ ززمانن بندیی شدهه اایی رراا بمدتت شش هھھھفتهھ (يیا هھھھر اايین کارر صوررتت بگيیردد. 
ما اازز ”اضی بگوئيید٬، ززمانن کهھ فکر می کنيید ااحتيیاجج دداارردد) براایی کشيیش فرااهھھھم ساززيید٬، وو سپس بهھ متق

ررااهه  حالل ااططميینانن ددااررمم شما با کمک کشيیش خودد خوااهھھھيید تواانست بقيیهھٴٔ  وورروویی بلندیی کوهه گذشتهھ اايیم٬، 
نيیز بايید بر رروویی کاغذ نوشتهھ شدهه٬، شرحح ددااددهه شودد وو بهھ  هھٴٔ تنظيیم شدههبرناماايین “. کنيیدبا هھھھم ططی رراا 

متقاضی اازز کارریی کهھ عهھدهه دداارر می . بهھ اايین شکل٬، کمتر اامکانن دداارردد کهھ کشيیش وو تواافق ررسيیدهه باشد
 د با کشيیش بطورر خصوصی مالقاتت کنيیدشوند٬، شانهھ خالی کنند. ااما فرااموشش نکنيید کهھ شما می تواانيی

يیز می توااند اازز ططريیق تلفن٬، ن وو ررااجع بهھ پيیچ وو خم هھھھایی کارر مشوررتت کنيید. اايین گونهھ تماسس هھھھا
ددرر صوررتت برخورردد با بشويید کهھ گردددد. هھھھمچنيین٬، بايید يیادد آآوورر اايینترنت٬، وو حتی ااسکايیپ٬، اانجامم 

بکنند.  ااً با شما مشوررتتمواانع می تواانند مجددد  
کارریی کهھ بايید اانجامم شودد رراا اانجامم ددهھھھد. اازز بتوااند اايین ااقدااماتت پيیش گيیراانهھ بخاططر آآنن ااست کهھ کشيیش 

شما بهھ گوشش کشيیشانن دديیگریی برسد وو تشويیق گرددند  اتتجانبی نيیز٬، ممکن ااست خبر اايین ااقداام
نند. ک ررجوعع( وو حتی خودد نيیز)٬، بهھ مشاووررههٴٔ شما  متقاضيیانن خودد رراا  

٬، وو ايید اازز جانب کشيیش ااررجاعع شدههددرر خالصهھ٬، متقاضيیانی کهھ اازز کليیسا هھھھایی دديیگر قبولل می کنيید ب
بهھ مشاووررههٴٔ  حضورر ددااشتهھ باشد. شما نيیز ممکن ااست الززمم بداانيید متقاضی رراابخوااهھھھد خودد نيیز ااگر 

تت نشستهھ وو آآموززشش کنيید خودد نيیز ددرر آآنن جلسايید. ددرر اايین صوررتت٬، سعی شخص دديیگریی ااررجاعع کن
وورريید. الززمم رراا بدست آآ  
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کهھ عضو کليیسایی ناددررستی شدهه  ٬،ووااقعی ااست ییاالبتهھ فرضض بر اايین ااست کهھ متقاضی اايیمانداارر) ١۱(
داارر شخصی اايیمان مشخصاتتفرمم ااست. اايین ااططالعاتت ددرر جلساتت ااووليیهھ با ددرر ددست ددااشتن 

د اازز کشيیش ااوو معتقد ااست کهھ بايیی بگويید ممکن ااست متقاضبعنواانن مثالل٬، د آآمد. خوااهھھھبدست 
بهھ اايین  هھھھمسرشش ططالقق بگيیردد٬، ددرر صوررتی کهھ کالمم خداا آآنن رراا رردد کرددهه ااست. صحبت ررااجع

کهھ کليیسايیش مرددمی ااست.  مسائل ممکن ااست معلومم ساززدد  
يیل وو وو ددل ههبايید حکمت بخرجج دداادد ٬،. ددرر چنيین موررااددهھ ررشد ززيیاددیی نمی کنندکشيیش هھھھائی هھھھستند ک) ٢۲(

د.يی(ااگر بخوااهھھھد)٬، بدست آآووررررااهه حل آآنن رراا   
) معموالً اايین موقعيیت رراا يیک يیا ددوو هھھھفتهھ پس اازز گشايیش اايیجادد شدهه مشاهھھھدهه خوااهھھھيید کردد. ااما قبل ٣۳(

بر کنيید تا ااططميینانن اازز آآنکهھ تغيیيیر اايیجادد شدهه د٬، صمتقاضی رراا بهھ کشيیش خوددشش بسپارريیاازز آآنکهھ 
.ماندنن رراا دداارردد رراا بدست آآوورريیدپابرجا (گشايیش)٬، کفافف   

 
 


