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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   
وممسفصل   

کاررندملی کهھ ددرر عواا  
 
 

مم. ددرر پايیانن صحبت کرددصحبت می شوند اايیجادد گشايیش کهھ باعث ددالئل کلی  ررااجع بهھ ٬،ددرر فصل قبل
ً دداانست ددرر چهھ ززمانی گشايیش بدست خوااهھھھد آآمد٬، وو هھھھايیم٬، گفتم کهھ نمی تواانن  بايید بهھ کارر اادداامهھ  نتيیجتا

عطف رراا بوجودد آآووررددهه وو آآشکارر کند. ااما٬، بهھ آآنن معنی نيیست کهھ  تا ررووحح االقدسس اايین نقطهھٴٔ  ٬،دداادد
حح االقدسس ددرر ززندگی متقاضی بهھ رروو. دووجودد ندااررنکمک کنند اايیجادد گشايیش  بهھ ی کهھ می تواانندعواامل

ااست نگاهھھھی بهھ ططرقق  الززممنيیز ااستفاددهه می کند. نتيیجتاً  ططرقق مختلف کارر می کند وو اازز اابزاارر مختلف
ااستفاددهه کند٬، بی ااندااززيیم.آآنن اازز وو اابزاارریی کهھ ممکن ااست   

می عجيیب نيیستند٬، وو هھھھمانن ططرقق وو اابزاارریی  ططرقق وو اابزاارریی کهھ ررووحح االقدسس اازز آآنن ااستفاددهه می کند
کهھ مشاوورر مسيیحی ررووززاانهھ با آآنن سر وو کارر دداارردد٬، وو اازز آآنن ااستفاددهه می کند. حالل ببيینيیم اايین هھھھا  باشند

چيیستند.  
اازز کالمم  “صحبت”٬، نهھ تنهھا ممظوررکند. من خدمت کالمم خداااابتداا٬، هھھھر مشاوورر مسيیحی بايید بر ااساسس 

وو خداا رراا ٬، ددمتقاضی رراا ددرر مقابل خداا قراارر بداارر کهھ حانی ااست(يیا جّو) رروو ییفضا اايیجادد هھبلک٬، ااست
خداا وو کالمش می باشد کهھ مربوطط بهھ اايین بگرددااند. وو عمل وو تصميیمی کهھ گرفتهھ  شاهھھھد آآنچهھ بهھ فکر

رراا نيیز بجا يیخ وو تشويیق می کند٬، وو با کالمم خودد تعديیب بهھ آآنن اايیمانن دداارردد يیا نداارردد؛ خداا ااست کهھ توب
ررووحح االقدسس اازز قق وو اابزاارر کارریی کهھ خودد متوجهھٴٔ ططر ٬،کهھ متقاضی ددرر چنيین فضائی ااستدد. می آآوورر

د. رراا تنهھا ررااهھھھنمایی خودد می بيیند٬، وو مشاوورر آآنن ااستفاددهه می کند خوااهھھھد ش  
ااست. کالمم خداا  آآموززششااستفاددهه می کنند٬، اازز آآنن يیکی اازز ططرقی کهھ مشاوورراانن مسيیحی بطورر دداائم 

رر خداا وو خوااست ااوو براایی بشر. مشاوورر ووفادداارر٬، افکاااازز ااست آآموززندهه ااست. مکاشفهھ اایی  یکالم
شت خودد يیا شخص رددااااوو بهھ ب ٬، آآموززشش می ددهھھھد.کهھ باشد هھھھميیشهھ خوااست خداا رراا ددرر هھھھر مورردد

ی ددهھھھد٬، وو بهھ هھھھميین خاططر ااهھھھميیت م کهھ ٬،ااستبرددااشت متقاضی اازز کالمم  نمی کند وو بهھ دديیگریی تکيیهھ
محيیط رراا مساعد آآنن قراارر می ددهھھھد. ااست کهھ  

کارر می کنيید.  چگونهھ بايید باشدددرر ززندگی ززناشوئی فرضض می کنيیم با ززنی کهھ نمی ددااند نقش ااوو حالل 
ااستفاددهه می کنيید. ااما تنهھا اايین آآيیاتت  ٣۳وو ااوولل پطرسس  ۵آآيیاتی اازز قبيیل اافسسيیانن  ااززبراایی کمک بهھ ااوو٬، 

٬، بلکهھ مانند عيیسی ددرر ررااهه عمائوسس ....ديیخواان مینرراا براايیش   
 

٢۲۴لوقا   
گفت وو کتب  آآيیا هھھھنگامی کهھ ددرر ررااهه با ما سخن می«آآنهھا اازز يیکديیگر پرسيیدند: : ٣۳٢۲ مقّدسس رراا براايیمانن  

»تپيید؟  کردد٬، ددلل ددرر ددرروونن ما نمی  تفسيیر می  
 

ددرر اايین رراابطهھ بهھ ااوو فهھمد خداا د٬، تا آآنوقت بيیدديیدنن ررااهه) می کن(بازز؛ اازز لحاظظ “ تفسيیر”کالمم رراا براايیش  
اازز آآنن کرددمم٬، گشايیش صحبت چهھ گفتهھ٬، بجایی آآنکهھ مشاوورر چهھ می گويید. بطورریی کهھ ددرر فصل قبل 

وو چونن نمی دداانيیم اازز آآنن ااستفاددهه خوااهھھھد شد . بوجودد آآيیدنيیز ممکن ااست اازز ططريیق فهھم وو ااجراایی کالمم 
مشاوورر بهھ هھھھر قيیمتی دد. تا گشايیش براايیش اايیجادد شو  فرضض بر آآنن می کنيیم کهھ ااستفاددهه خوااهھھھد شديیا نهھ٬، 

قدسس چگونهھ اازز ررووحح اال ٬،. حالل)١۱(ن ااستهھھھميی رراا آآموززشش می ددهھھھد٬، چونن نقشی کهھ دداارردد کالممکهھ باشد٬، 
ربوطط بهھ ااوو ااست (خالق) نهھ ما (مخلوقق). اايیمانداارراانن خلقت تاززههٴٔ خداا می باشند آآنن ااستفاددهه می کند م
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رراا “ ميیوهه/خلقت تاززهه”ااست کهھ يین خاططر نيیز (چونن خداا بهھ هھھھم کهھ ددرر ررااهه تماکل خداا پيیش می ررووند.
 وو ٬،رراا بايید ررعايیت کرددتا گشايیش وو ميیوهه رراا بدست آآوورردد شخص الززمم دداارردد ززمانی کهھ هھھھر  )می آآفريیند

کالمم رراا بهھ  خدمت مشاووررهه مسيیحی آآنن ااست کهھ .الززمم نمودد“ تحرککاانگيیزهه وو ”شامل آآموززشش رراا بايید 
 بکاررآآنن رراا اازز اايین خدمت ااستفاددهه کرددهه ررووحح االقدسس کند (خدمت  )٬،متقاضيیوننززندگی ددرر ( مرب ثجان

):خوااست خداا رراا ددرر متقاضی بجایی آآووررددتا  خوااهھھھد بردد  
 

۵۵ااشعيیا   
هھھھمچنانن کالمم من کهھ اازز ددهھھھانم صاددرر گردددد خوااهھھھد بودد. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت بلکهھ : ١۱١۱

آآنچهھ رراا کهھ خوااستم بجا خوااهھھھد آآوورردد وو براایی آآنچهھ آآنن رراا فرستاددمم کامراانن خوااهھھھد گردديید.  
 

ااما د٬، آآموززشش ووفادداارراانهھٴٔ کالمم خداا ااست. نددرر نتيیجهھ٬، يیکی اازز ررااهه هھھھائی کهھ منجر بهھ گشايیش می شو
کالمم نهھ تنهھا متقاضی رراا آآموززشش می ددهھھھد٬، بلکهھ مشاوورر رراا نيیز می آآموززدد. ددرر آآيیاتی چونن ددوومم 

٬، خداا مشاوورر رراا نيیز آآموززشش می ددهھھھد:١۱۵: ٢۲وو تيیتوسس  ٢۲: ۴تيیموتاووسس   
 

۴ددوومم تيیموتاووسس   
اا موعظهھ کنی وو بهھکالمم رر: ٢۲ گاهه وو بهھ  بيیگاهه آآماددۀۀ اايین کارر باشی وو با صبر بسيیارر وو تعليیم ددقيیق٬، بهھ  

ااصالحح وو توبيیخ وو تشويیق بپرددااززیی.  
 

با صبر بسيیارر وو تعليیم ددقيیق٬، بهھ ااصالحح وو توبيیخ وو تشويیق  ”خداا ددرر ااَمر مشاووررهه می گويید: 
“:با کمالل ااقتداارر تشويیق وو توبيیخ کن”وو  “.بپرددااززیی  

 
٢۲تيیتوسس   
اايینهھا رراا بگو٬، وو با کمالل ااقتداارر تشويیق وو توبيیخ کن٬، وو مگذاارر کسی تو رراا حقيیر شمارردد.: ١۱۵  

 
“ تشويیق وو توبيیخ”تا  ٬،برددنيیز  بکارردد٬، بلکهھ ددرر ززندگی متقاضی آآموززشش ددااکالمم خداا رراا نهھ تنهھا بايید 

ددرر مشاوورر مسيیحی اازز حکمتی کهھ  دیی خوااهھھھد گرفت.اايین ااوواامر رراا ج ٬،مشاوورر ووفادداارر. )٢۲(اانجامم بگيیردد
دداانش . گيیرددبصوررتت  سویی خداااازز تا تشويیق وو توبيیخ  می کندااستفاددهه هھھھست (دداانش وو ااجراا) کالمم 

خداا رراا می ررساند٬، ااجراایی خوااست خداا اازز ططريیق ااستفاددهه اازز آآنن (يیا خوااست) تنهھا قسمتی اازز حکمت 
. آآنچهھ ددرر اايین باررهه ددرر متی وو يیعقوبب می دپرووررشش می ددهھھھاا رراا ددرر متقاضيیانن خدمت حک٬، “دداانش”

اازز يیادد نبريید:خواانيیم رراا   
 

٢۲يیعقوبب   
مرددهه ااست. بدوونن عملگونهھ کهھ بدنن بدوونن ررووحح مرددهه ااست٬، اايیمانن نيیز   بلهھ٬، هھھھمانن: ٢۲۶  

(خط کشی اازز من ااست)        
 

١۱٢۲متی   
ززيیراا هھھھر: ۵٠۰ ماددرر من ٬، برااددرر وو خوااهھھھر وو جایی آآوورردد  بهھکهھ خوااست پدرر مراا کهھ ددرر آآسمانن ااست  

(خط کشی اازز من ااست) »ااست.  
 

 ً ش بدست می کهھ گشايی ٬،ااست بهھ ااجراا گذااشتهھ شدههخداا ددرر ززندگی متقاضی کهھ کالمم ٬، ززمانی عموما
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آآيید اازز آآنن حاصلی کهھ وو  ٬،وو بکارر بيیاندااززيیم رراا ددرر ددست بگيیريیم می باشد. بايید آآنچهھ مربوطط بهھ ما آآيید
هھھھيیچ ووقت نشدهه کالمم بدوونن محصولل ماندهه باشد. . ضمنا٬ً، بسپارريیم می شودد رراا بهھ ررووحح االقدسس

رراا ررووحح االقدسس بهھ نحویی٬، ااستفاددهه می کند تا مانعی کهھ ددرر مقابلش  بجایی می آآووررددکالمم کهھ  )١۱(توبيیخی
ساختهھ شدهه رراا اازز ميیانن بردداارردد.  

نيیز ) شدههاانجامم  کم وو کثر با (بهھ تعويیق اافتاددهه يیا تکاليیف خانگیگشايیش ممکن ااست اازز ططريیق اانجامم 
“ بازز”مربوطط بهھ موضوعع رراا بطورر کامل براایی متقاضی کالمم  ٬،مشاووررحالل فرضض کنيیم اايیجادد گردددد. 

آآنچهھ خودد ااما ٬، بدست آآووررددههرراا اانجامم کارر ووسائل مورردد نيیازز ٬، وو حتی ططريیق ااجراامتقاضی کرددهه٬، وو 
اازز . ممکن ااست بخاططر ترسس (اانجامم ندااددهه ٬،) ررااااهھھھد اانجامم ددهھھھدمی ددااند بايید اانجامم ددهھھھد (وو حتی می خو

ووضع ” فاددهه اازز ددلسوززیی هھھھائی مرددمم بخاططرپيیامد يیا شکست)؛ ااحساسس اانزجارر نسبت بهھ کسی؛ ااست
آآنن رراا کهھ بهھ آآنن گرفتارر شدهه٬، يیا ددالئل دديیگر (هھھھر موضوعی حل وو فصل خودد رراا دداارردد)٬، “ ااسفناکی
تن شامل ررف ند (شايید تکليیفهه ااتکاليیف هھھھمهھ اانجامم شدمتوجهھ می شويید کهھ  ٬،اايین هھھھفتهھ ااما .ههاانجامم نداادد

رراا آآغازز  وااست بخشش کرددهه وو بنایی صلح وو آآشتیبهھ جانب کسی کهھ بهھ ااوو خالفف کرددهه وو اازز ااوو ددررخ
 شش ااستعفا ددااددهه چوننکرددهه٬، يیا خانوااددهه ااشش رراا ددرر جلساتت مطالعهھٴٔ کالمم خداا ررهھھھبریی کرددهه٬، يیا اازز کارر

اانجامم هھھھر چهھ بايید ). ددههفف موااززيین قانونی يیا مسيیحی بوااموررشش خالددرر آآنن کارر می کرددهه شرکتی کهھ 
 ٬، وو. گشايیش اايیجادد شدههفضایی جديیدیی رراا بدست آآووررددههاانجامم شدهه٬، وو جلساتت مشاووررهه نيیز  می گردديید٬،
 ٬،(گشايیش ممکن ااست اازز ددررکک حقانيیت کالمم بوجودد آآيید فرااهھھھم ساختهھميیوههٴٔ ررووحح االقدسس  ررااهه رراا براایی

تریی  ساتت ررااهه ساددههيیا ددرر اايین خصوصص پس اازز ااجراایی آآنچهھ کالمم گفتهھ بوجودد آآيید)٬، وو اازز آآنن پس جل
رر ميیانن ااوو وو متقاضی بر قرااالززمم وو رراابطهھٴٔ . خداا خودد رراا ددرر متقاضی اافشا نموددهه٬، رراا خوااهھھھند ددااشت

.شدهه  
بدستشانن ررسد.  ٬،حقانيیت کالمم يیا ااجراایی آآنن ططريیقاايیمانداارراانی هھھھستند کهھ نمی گذااررند گشايیشی اازز  ٬،ااما

می کنم کهھ نی اازز کسادداانند خداا اازز اايیشانن چهھ می خوااهھھھد. صحبت  کهھ نمی کسانی نيیستمنظوررمم 
رراا بهھ ززبانن آآووررند!). پس اازز مخالفت خودد حتی ممکن ااست می ووررززند (وو  ددررکک می کنند٬، ااما اامتناعع

وو مشاووررهه  قطع٬، ممکن ااست ووقت مطالب٬، ااگر نهھايیتاً نتيیجهھ چنيین بماندصبر کافی براایی ددررکک کامل 
اايین ررسيیدهه باشد. ااما٬، بيیادد بايید ددااشتهھ باشيید کهھ آآمدهه  ١۱۵: ١۱٨۸آآغازز جريیانن اانضباطط کليیسا کهھ ددرر متی 

جريیانن رراا تنهھا ززمانی آآغازز می کنيیم کهھ تمامم اامکاناتت دديیگر بهھ نتيیجهھ نرسيیدهه ااند.  
 

١۱٨۸متی   
ااگر برااددررتت بهھ تو گناهه ووررززدد٬، نزددشش بروو وو ددرر خلوتت خطايیش رراا بهھ ااوو گوشزدد کن. ااگر «: ١۱۵

اایی؛  سخنت رراا پذيیرفت٬، برااددررتت رراا باززيیافتهھ  
هھھھر سخنی با گوااهھھھِی ددوو يیا سهھ شاهھھھد ”ااّما ااگر نپذيیرفت٬، يیک يیا ددوو نفر دديیگر رراا با خودد ببر تا : ١۱۶

“ثابت شودد.  
ااگر نخوااست بهھ آآنانن نيیز گوشش ددهھھھد٬، بهھ کليیسا بگو؛ وو ااگر کليیسا رراا نيیز نپذيیرفت٬، آآنگاهه ااوو رراا : ١۱٧۷

ااجنبی يیا خرااجگيیر تلقی کن.  
گويیم٬، هھھھر  آآميین٬، بهھ شما می: ١۱٨۸ ببنديید٬، ددرر آآسمانن بستهھ خوااهھھھد شد؛ وو هھھھرآآنچهھ بر ززميین   آآنچهھ بر  

ززميین بگشايیيید٬، ددرر آآسمانن گشوددهه خوااهھھھد شد.  
گويیم کهھ هھھھر  بازز بهھ شما می: ١۱٩۹ اایی کهھ ددرر   گاهه ددوو نفر اازز شما بر رروویی ززميین ددررباررۀۀ هھھھر مسئلهھ 

کنند با هھھھم مواافق باشند٬، هھھھمانا اازز جانب پدرر من کهھ ددرر آآسمانن ااست   خصوصص آآنن سؤاالل می
اايیشانن بهھبراایی  اانجامم خوااهھھھد ررسيید.   

»ززيیراا جايیی کهھ ددوو يیا سهھ نفر بهھ نامم من جمع شوند٬، من آآنجا ددرر ميیانن اايیشانن حاضرمم.: ٢۲٠۰  
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صحبت نخوااهھھھم کردد چونن کتابی ددرر مورردد آآنن نوشتهھ اانضباطط کليیسا کارر جريیانن  من اايینجا ررااجع بهھ
وو گشايیش اازز  ٬،وبهھ می کندتشما جريیانن اانضباطط کليیسا٬، متقاضی پيیشيین  کهھ ددررااما تصورر کنيیم . )۴(اامم

 اانضباطط) ۵: ۵(ااوولل قرنتيیانن اايین ططريیق بوجودد می آآيید. پس اازز آآنن٬، مانند فرددیی کهھ ددرر مورردد ااوو 
ددووباررهه آآغازز  بايید جلساتت مشاووررهه٬، کردد توبهھآآنکهھ پس اازز ٬، وو اازز کليیسا ااخرااجج گردديید ااجراا شدکليیسا 
گرددند:  

 
٢۲ددوومم قرنتيیانن   

ااِعمالل شدهه٬، کافی ااست.تنبيیهھی کهھ اازز سویی بيیشتر شما بر ااوو : ۶  
ااکنونن دديیگر بايید ااوو رراا ببخشيید وو ددلداارریی ددهھھھيید٬، مبادداا ااندووهه بيیش اازز حد٬، وویی رراا اازز پا ددررآآوورردد.: ٧۷  
بنابراايین٬، اازز شما ااستدعا ددااررمم ااوو رراا اازز محبت خودد مطمئن ساززيید.: ٨۸  

 
چونن دد. مشاوورر اازز کلماتی چگونهھ با چنيین شخصی بايید ررفتارر کرددرر اايین آآيیاتت پولس نشانن می ددهھھھد 

جلساتت رراا با آآنهھا آآغازز  پند گرفتهھ وو“ اازز محبت خودد مطمئن ساززيید”وو “ ددلداارریی ددهھھھيید”٬، “ببخشيید”
دد.خوااهھھھد کر  

اانعطافف پذيیر خوااهھھھد بودد. تغيیيیر کرددهه وو پس اازز اانضباططی کهھ با موفقيیت هھھھمرااهه بوددهه٬، متقاضی 
ررسماً سویی کليیسا . بايید اايین بخشش اازز بخشيیدااوو رراا بايید اابتداا مقاوومت وو مخالفت ااوو کم خوااهھھھد شد. 

دد. ااقع شووو  
. )۵(“مطمئن ساززيید”(عمالً اابراازز دداارريید) تا ااوو رراا اازز محبت خودد  ددمحبت رراا پرووررشش ددااهھھھمچنيین بايید 

ووقتی شخصی اازز . پس اازز اانضباطط٬، براایی مشاووررهه نشانن ددااددهه ااستکهھ خداا ااست  یمشخص اايین ررااهه
  جامعهھٴٔ ررووحانی خداا ااخرااجج می شودد؛ محدووددههٴٔ اايیمنی

 
۵ااوولل قرنتيیانن   

عيیسی نجاتت  خدااووندگناهھھھکارر٬، ررووحح ددرر ررووزز  جسماايین مردد رراا بهھ شيیطانن بسپارريید تا با نابوددیِی : ۵
يیابد.  

 
 ددووررااننبهھ شيیطانن سپرددهه شدهه وو بهھ نابوددیی می کشد. شما می تواانيید ااططميینانن ددااشتهھ باشيید کهھ جسم ااوو 

٬، وو ررووحی صدمهھ دديیدهه بسيیارر ددشواارریی رراا گذررااندهه. ممکن ااست ددرر ززندگی اازز لحاظظ جسمی٬، مالی
بهھ آآنچهھ  خوااهھھھد تواانست ٬،آآنوقتبهھ اايین گونهھ ااموررااتت نيیز بپرددااززدد٬، وو  ااستمشاوورر مسيیحی الززمم باشد. 

عالووهه بر اايین٬، ددرر خصوصص ااططميینانن اازز محبت٬، بايید قبل اازز گشايیش جريیانن کارر بودد٬، اادداامهھ ددهھھھد. 
وو . )۶(ساززدد “مطمئن”رراا ااوو هھھھمچنيین وو  بخشش رراا اابراازز کند ٬،آآنکهھ ضررر وو ززيیانی رراا متحمل شدهه نيیز

٬، شاددیی کرددهه وو جشن )٧۷(بدست آآووررددددووباررهه خداایی پدرر کهھ فرززند گمشدههٴٔ خودد رراا  ددرر نهھايیت٬، مانند
:گرفت  

 
١۱۵لوقا   
بشتابيید! بهھتريین جامهھ رراا بيیاوورريید وو بهھ ااوو بپوشانيید. اانگشتریی ”ااّما پدرر بهھ خدمتکارراانش گفت: : ٢۲٢۲

پاهھھھايیش کنيید.  بر اانگشتش وو کفش بهھ  
پروواارریی آآووررددهه٬، سر ببريید تا بخورريیم وو جشن بگيیريیم. گوسالۀ: ٢۲٣۳  
 پس بهھ جشن وو سروورر“ ززيیراا اايین پسر من مرددهه بودد٬، ززندهه شد؛ گم شدهه بودد٬، يیافت شد!: ٢۲۴

پرددااختند.  
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ً ااگر اازز ج٬، فرجامم کارر يیا موقعيیت خاصیییددرر مواارردد ساتت ل٬، گشايیش رراا اايیجادد می ساززدد. خصوصا
ً ”يید کهھ شابتا کنونن گفتهھ ااووليیهھ  حدوودد جلساتت ششم يیا هھھھفتم مشاهھھھدهه کرددهه اا ددرر تغيیيیرااتت ااساسی رر عموما
ً می تواانيیم پيیش بيینی کنيیم کهھ ٬، وو اايیم “. بيیش اازز هھھھشت جلسهھ نخوااهھھھد بوددشما اووررهه جلساتت مشنتيیجتا

کرددهه ااند. ووقتی نزدديیک بهھ جلسهھٴٔ  وورراامن خودد متقاضيیانی ددااشتهھ اامم کهھ مراا بهھ آآنچهھ قبالً گفتهھ اامم يیادد
پس بهھتر ااست کارریی کهھ بايید ”)٬، گفتهھ ااند٬، رردد مشاووررهه ددااشتهھددهھھھم؛ بستگی بهھ مويیا ددووااززششم شدهه اايیم (

مشاووررههٴٔ من خوااهھھھد (يیا هھھھشتم٬، ددووااززددهھھھم) هھٴٔ ششم اانجامم ددهھھھم٬، چونن هھھھفتهھٴٔ آآيیندهه جلس اانجامم ددهھھھم رراا ززووددتر
ااگر بطورریی کهھ  د٬، اامابنظر نيیايیکارر صحيیحی  کن ااست ااستفاددهه اازز چنيین محدوودديیتیاالبتهھ مم“. بودد

ست کهھ موفق می ساززدد٬، وو ی بشناسد کهھ جلساتت مشاووررهه رراا ااوومتقاضاابتداایی کارر٬، گفتم٬، اازز 
بدست آآووررددهه ااند٬، رراا  موفقيیتنيیز بطورر معمولل ددرر محدووددههٴٔ ززمانن خاصی اايین اايیمانداارراانن دديیگر 

 فشارروو  عجلهھررووحح االقدسس اازز آآنن ااستفاددهه کرددهه وو تغيیيیر رراا بوجودد می آآوورردد. ااما ااگر هھھھمرااهه با معموالً 
تبديیل بهھ وو (اازز ططبيیعت جاللل يیافتهھ بيیروونن گشتهھ)  ررووحح االقدسس خاررجج خوااهھھھد شدباشد٬، اازز ددست 

. بهھ هھھھرصوررتت من تجربهھ ی٬، يیا کس دديیگر) خوااهھھھد گردديیدمتقاضمشاوورر٬، محصولی اانسانی (کارر
ً ”ددقيیق: توجهھ بهھ کلمهھٴٔ ااستفاددهه شدهه  محدووددههٴٔ م (نهھ ی رراا بنا می کنددااشتهھ اامم کهھ ووقتی فرجام “ عموما

.هه ااستههٴٔ خوبی شدکنيید)٬، اازز آآنن ااستفاددب  
مسيیحی اازز آآنن ااستفاددهه می کند تا  ددیی کهھ خداا ددرر جريیانن جلساتت مشاووررههٴٔ مواارر٬، تعداادد ددرر خالصهھ

. بهھ عباررتت دديیگر٬، ووقتی کارریی کهھ منامم برددهه وو ررااجع بهھ آآنن هھھھا صحبت کردديی٬، گشايیش رراا بوجودد آآوورردد
(اازز کالمش  فاددهه کندحح االقدسس اازز آآنن ااسترروورردد مطابق با کالمم خداا ااست رراا اانجامم می ددهھھھيید٬، اامکانن دداا

قتی گشايیش نيیز اايیجادد شد٬، اامکانن دداارردد وو ايیش رراا اايیجادد نمايید.وو گش ٬،آآنن رراا برکت ددهھھھد ٬،ااستفاددهه کند)
واانن براایی آآنن کهھ بت هه٬، کارریی نبودديیک جانبچونن اازز  ٬،شش براایی شما شگفت اانگيیز باشد. چرااووجودد

نجامم بهھ سرااخودد وو ززمانن د٬، وو اازز جانب دديیگر٬، کارریی ااست کهھ خداا با کيیفيیت ططرحح وو برنامهھ تهھيیهھ کنيی
٬، وو محصولل بردداارريیم. کوشش وو فعاليیت اازز ما می باشدااوو قدمم  اازز ما خوااستهھ کهھ باتنهھا می ررساند٬، وو 
خداا. خداا رراا شکر. وو کيیفيیت آآنن با  
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وممسفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

ررجوعع کنيید. Teaching to Observe “ررعايیت اازز کالمم”) بهھ کتابب من ١۱(  
کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست)(اايین    

برددااشت ااشتباهھھھی ددرر کليیساهھھھایی جهھانن هھھھست کهھ می گويید ااجراایی کالمم خداا کارر خداا ااست وو ) ٢۲(
ررووحح االقدسس کارر رراا اانجامم می ررساند. االبتهھ شکی نيیست کهھ  يیاززیی بهھ ددخالت خاددمم خداا رراا نداارردد؛ن

کمکی بهھ ااوو کالمم ٬، ااما نادديیدهه گرفتن آآيیاتت تنهھا ررووحح االقدسس ااست کهھ ميیوههٴٔ خودد رراا اايیجادد می ساززدد
نخوااهھھھد کردد:  

٣۳ددوومم تيیموتاووسس    
تمامی کتب مقّدسس االهھامم خدااست وو براایی تعليیم وو تأدديیب وو ااصالحح وو تربيیت ددرر پاررسايیی : ١۱۶

سوددمند ااست٬،  
کرددنن نيیست. کلمهھٴٔ توبيیخ جنبهھٴٔ حقوقی  ااحساسس آآنن ااشاررهه می کند٬، تنهھاآآنن توبيیخی کهھ کالمم بهھ ) ٣۳(

شخص رراا بگونهھ اایی محاکمهھ کنيیم کهھ محکومم بهھ جرمی کهھ بهھ آآنن ”دداارردد٬، وو منظورر آآنن ااست کهھ 
ااحسند اارراائهھ شودد٬، ررووحح االقدسس گناهه رراا بهھ کالمم خداا نيیز٬، ووقتی بهھ نحو “. متهھم شدهه بگردددد
د٬، بلکهھ ررااهه خالصی اازز آآنن ست کهھ نهھ تنهھا گناهه رراا بر مال می کناا محکمهھ اایی. محاکمهھ می آآوورردد

کالمم رراا بجایی می آآوورردد. “ تشويیق”نيیز نشانن می ددهھھھد (مجابب شدنن). وو اايین قسمتی ااست کهھ رراا 
)٬، وو ررووحح االقدسس ١۱۵: ٢۲؛ تيیتوسس ٢۲: ۴)٬، مشاوورر (ددوومم تيیموتاووسس ١۱۶: ٣۳خداا (ددوومم تيیموتاووسس 

نيیم بگوئيیم کهھ توبيیخ خوااندهه ااست. نتيیجتا٬ً، می تواا نن)٬، هھھھر سهھ رراا خداا عامال١۱١۱تا  ٨۸: ١۱۶(يیوحنا 
صاددرر می گردددد٬، اايیمانداارر رراا  ررووحح االقدسسمشاوورر٬، با ااستفاددهه اازز کالمم خداا٬، وو قدررتی کهھ اازز 

مجابب می ساززدد.   
(اايین کتابب تا بحالل ترجمهھ نشدهه ااست) .The Handbook of Church Disciplineاانضباطط کليیسا٬، ) ۴(  
رجمهھ شدهه شامل معانی دديیگریی ت“ ددلداارریی”کهھ ددرر فاررسی ٬، parakaleoددرر ززبانن يیونانی٬، کلمهھٴٔ  )۵(

ااست. ددرر رراابطهھ با  “يیارریی”نيیز هھھھست (کهھ نمی شودد هھھھمهھ رراا نامم بردد). معنی دديیگریی کهھ دداارردد٬، 
٬، شامل نيیازز هھھھایی جسمی وو ررووحی ااووست.“يیارریی”مشاووررهه وو کليیسا٬،   

ددرر عهھد جديید بکارر برددهه شدهه  ترجمهھ شدهه تنهھا“ مطمئن”کهھ بهھ ززبانن فاررسی  kurroيیونانی  کلمهھٴٔ ) ۶(
موقعيیت گذشتهھٴٔ خودد مربوطط می  کلمهھ اايیست فنی٬، کهھ بهھ معنی باززگرددااندنن شخصی بهھ ااست.
ططورریی نگاهه کند کهھ مربوطط بهھ تروويیج خودد ااوو رراا الززمم ااست بهھ جائی برسانيید کهھ بهھ گذشتهھ . شودد

ززندگی ااوو. ممکن ااست بهھ  )بی فايیدههيیا وو (سخت  ووحانی ااوو بوددهه٬، وو نهھ تنهھا رروويیدااددززندگی رر
 ٬،بهھ اايین خاططرمعتقدند تنبيیهھ بايید اادداامهھ يیابد) کهھ (يیکی ددوو عضو کليیسا  شودد بای الززمم ددالئل

 اايین ااعضاء نيیز بايید بهھ جائی برسند تا بتواانند محبت خودد رراا بگونهھٴٔ آآشکارر د.مخالفت بوررززيی
. (مانند کليیسا) بهھ ااوو نشانن ددهھھھند  

.٣۳٢۲تا  ١۱١۱: ١۱۵لوقا ) ٧۷(  
 
 
 
 
 
 
 

 


