
 1 

مرااحل شاخص مشاووررههٴٔ مسيیحی  
مرحلهھٴٔ سومم: ااهھھھداافف پايیانی  

سوممفصل   
 
 
 
 
 
 

Critical Stages of  
Biblical Counseling  

 
 
 
 
 
 
 

نويیسندهه: ِجی آآدداامز  
مترجم: شاهھھھرخخ صفویی  

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

پيیشگفتارر مترجم  
 

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

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.  

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

شاهھھھرخخ صفویی  
 
 

فهھرست  
 

مقدمهھ  
مرحلهھٴٔ ااوولل ...... آآغازز کارر  
مرحلهھٴٔ ددوومم ...... گشايیش  

مرحلهھٴٔ سومم ..... ااهھھھداافف پايیانی  
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وممسمرحلهھٴٔ   
وممسفصل   
پايیانیااحداافف   

 
 يیا ززمانی کهھ بهھ آآنن تعلق ددااددهه می شودد ٬،مسيیحی تنهھا متکی بهھ تعداادد جلساتتااتمامم جلساتت مشاووررهه 

ااساسس ااتمامم رراا می تواانن ددرر حل تاثيیر خودد رراا بر آآنن ددااررند. اازز آآنن هھھھا هھھھر يیک با ووجودد آآنکهھ  ٬،نيیست
  مطرحح بوددهه نامم بردد. ی کهھمسائل
حل جلساتت يید قبل اازز ااتمامم دهه بامشاووررهه اافشا شيیک مسائلی کهھ ددرر يیکا منظورر اايین نيیست کهھاالبتهھ 
آآوورردد وو حل کردد٬،  کهھ متقاضی گشايیشی رراا ددرر مسائل ااصلی خودد بدستد. ااتفاقاً بعکس. پس اازز آآنشون

. هھھھا باشدتا خودد حاللل آآنن خوااهھھھد گذاارردد  متقاضیرراا ددرر ااختيیارر  فرعی مسائلتعدااددیی اازز  مشاوورر حکيیم
ً ززمانی کهھ کوچک وو ساددهه تر هھھھایی  متقاضی کمک خوااهھھھد کردد تا بهھ موضوععبهھ اايین  (وو خصوصا

کهھ متقاضی مبنی بر آآن٬، خوااست مشاوورر بهھ اايین نحو ررسيیدگی کند.خودد  ٬،جلساتت پايیانن يیافتهھ ااند)
  .خوااهھھھد گشتعملی  تا مقدااررییحل کند٬، خودد بتوااند مسائل آآيیندههٴٔ خودد رراا 

 ً نوعع گشايیش ااست. نوعع ااوولل رراا ددرر قسمت ددوومم اايین کتابب  ددوومی تواانن گفت کهھ مشاوورر خوااهھھھانن  نتيیجتا
متقاضی بخاططر آآنن بهھ  اهھھھریی (موضوعی کهھمطالعهھ کردديیم. اايین گشايیشی ااست کهھ ددرر مسئلهھٴٔ ظظ

شناخت وو کهھ شامل رراا نهھادد گشايیش دديیگریی ٬، عالووهه بر اايین من پيیشيید. اامااووررهه آآمدهه) بدست می آآمش
٬، اازز مسائلی کهھ ددرر ددست بوددهه وو حل شدهه شاووررههمی کنم. اايین قسمت اازز م حل مسائل آآيیندهه می باشد

 ٬،د. بعضی موااقعحل نشدههٴٔ آآيیندهه عهھدهه دداارر گرددنرراا براایی مسائل  “نمونهھ”ااستفاددهه می کند٬، تا عنواانن 
نوعع مسئلهھٴٔ منفی خوااهھھھد بودد (مثالً متقاضی خوااست خداا رراا ااجراا نکرددهه٬، بهھ عاقبت  شاملنمونهھ اايین 

). مشاوورر حتی اازز اايین گناهھھھانن نيیز ااستفاددهه خوااهھھھد کردد شتهھدداابدیی گرفتارر شدهه٬، يیا برددااشت ناددررست رراا 
رراا  ٬،آآنن رراا اازز ططريیق توبهھ وو تغيیيیر جبراانن کردد چگونهھوو  ٬،کردد نبايیدهھھھائی اازز آآنچهھ “ نمونهھ”تا تعليیم 
.اايیجادد نمايید  

. اايین آآدداابب بهھ حل مسائل می کنند ااستفاددهه کندکهھ کمک می توااند اازز آآدداابی عالووهه بر اايین٬، مشاوورر 
نن شد) رراا می صحبت اازز آآ ۴گردد مشاووررههٴٔ خانگی کهھ ددرر مرحلهھٴٔ ااوولل٬، فصل نهھم٬، صفحهھٴٔ (مانند ميیز 

نتيیجتا٬ً، پس اازز آآنکهھ متقاضی نحوههٴٔ صحيیح . )١۱(نيیز ااستفاددهه کردددديیگریی  مختلفحل مسائل  برااییتواانن 
بهھ  ٬،پس اازز ااتمامم جلساتت مشاووررههااستفاددهه اازز آآنن هھھھا رراا آآموخت٬، مشاوورر می توااند ااوو رراا تشويیق کند 

بهھ اايین ططريیق٬، هھھھمزمانن می تواانن ددوو کارر رراا اانجامم ررساند. ددرر حالی کهھ هھ ددهھھھد. اادداام هھھھاااستفاددهه اازز آآنن 
متقاضی پس اازز پايیانن جلساتت  ی کهھررااهه حل هھھھا٬، وو ططرقق اانجامم کارر هھھھا رراا باززگو می کند٬، اازز ترس

می  متقاضيیانن پس اازز آآنکهھ جلساتت با موفقيیت پايیاننبسيیارریی اازز د. جلوگيیریی می کنخوااهھھھد ددااشت٬، 
وو . رراا ددااشتهھ باشندآآيیندهه  چونن ااططميینانن ندااررند خودد تواانائی حل مسائل ٬،ند٬، بيیمناکک می گرددررسند

آآموززشش بيیشتر ووقت وو صرفف نيیازز بهھ فکر می کنند بهھ خاططر اايین موضوعع اازز مشاوورراانن بسيیارریی 
 شودد٬، ههبوددررکک وو اانجامم ااحداافی کهھ براايیش مطرحح پس اازز آآنکهھ متقاضی موفق بهھ دد ٬،. ااماخوااهھھھد بودد

(بگونهھ  ) خوااهھھھد ددااشتددرر آآيیندهه(رراا هھھھا براایی ااستفاددههٴٔ هھھھميیشگی اازز آآنن تمايیل بيیشتریی  ززمانی ااست کهھ
ی تواانند منيیز  حل مسائل فرعی). ددرر نتيیجهھ می بيینيیم کهھ اایی کهھ شاگردداانن عيیسی مسيیح نيیز گردديیدند

ند. مشاووررهه گردد جزء ااحداافف پايیانی  
دديیگر سکونت وو رريیشهھ ددوواانی ااست: حدفف  

 
٣۳اافسسيیانن   

ددووااسطۀ اايیمانن ددرر ددلهھایی شما ساکن شودد٬، وو ددرر محبت رريیشهھ ددوواانيیدهه٬، ااستواارر گردد  تا مسيیح بهھ: ١۱٧۷  
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تا ددقيیقاً بهھ آآنچهھ نيیازز دداارردد ددسترسی ضعيیف ااست٬، بهھتر ااست جلساتت رراا اادداامهھ دداادد ااگر متقاضی هھھھنوزز 
با هھ هھھھائی (ددرر مقابلهھ ت کهھ پس اازز گشايیش٬، متقاضی با ووسوسااسقراارر اايین اازز . موضوعع پيیداا کند

کارر وو ررااهه هھھھایی مقابلهھ کند٬، وو بهھ اايین شکل نشانن ددااددهه کهھ ددرر اافآآنن هھھھا  ددهه وو تواانستهھ بامسائل) ررووبروو بو
تاخت وو تازز ااصولل وو  . حالل نبايید گذااشت ددستخوششدهه ااستساکن بوددهه وو رريیشهھ ددوواان تاززههٴٔ خداا بهھ حدیی

سکونت وو . ووقت بيیشتریی رراا بايید صرفف کردد تا کهھ ددرر ددنيیا ررووااجج دداارردد بگردددد شش هھھھایی گوناگونیرروو
مهھٴٔ ووسوسهھٴٔ خاصی کهھ قبالً دست آآوورردد. هھھھمچنيین نبايید گذااشت ططعرراا بددرر مسيیح  الززممرريیشهھ ددوواانی 

چنيین موااررددیی ااست کهھ جلساتت رراا بايید اافزاايیش دداادد.  ددرر خصوصصبگردددد.  بوددهه  
ززمانن ططوالنی رراا الززمم دداارردد (يیک عمر ططولل می کشد تا پاکساززیی بسيیارریی هھھھستند کهھ فکر می کنند 

رریی کامالً ددرر اايین ززندگی پاکک خوااهھھھد اايیمانداا آآيید. االبتهھ نمی تواانن گفتبوجودد تا  اانسانن عوضض شودد!)
بدست آآوورردد. نهھ ددرر کوتاهه مدتت . ااما بسيیارریی فکر می کنند کهھ پيیشرفت کم وو ناچيیزیی رراا می تواانن شد

. فکر می کنند اانسانن خداا رراا پست می شمارردد٬، بلکهھ کامالً خالفف کالمم خداا ااست تنهھا اايین فکر٬، فيیض
) هھھھستم٬، وو گناهه دديیگرهھھھر يیا من هھھھنوزز ززناکارر (”هھ ززندگی اايین ددنيیا ااست وو بخودد بايید بگويید٬، محکومم ب

  “.هھھھر ررووزز بايید سعی کنم ززناکارر نشومم
ريیباً) مسائل قبا کالمی کهھ يیکايیک (تخداا ٬، خداا ررووااجج دداارردد ررااکهھ اازز فيیض ااما اايین برددااشت پستی 

دد می کند:ررَ  ٬،رراا نامم برددههززندگی اانسانن جامع   
 

۶قرنتيیانن ااوولل   
بعضی اازز شما ددرر گذشتهھ چنيین بودديید٬، ااما ددرر نامم عيیسی مسيیِح خدااووند وو توسط ررووحح خداایی ما : ١۱١۱

اايید.  شستهھ شدهه٬، تقديیس گشتهھ وو پاررسا شمرددهه شدهه  
 

نيیستيید. چنيین دديیگر  منظورر اايین ااست کهھ حالل “.بودديیدچنيین  گذشتهھددرر ” توجهھ کنيید کالمم چهھ می گويید:
. اايینجا کسانی رراا می بيینيیم کهھ با فيیض خداا ررحمت خداا ااستاايین برددااشت صحيیحی اازز فيیض وو 

رشش ططولل )٬، تمامم عم١۱: ٩۹ااند. آآيیا پولس ررسولل کهھ قبالً قاتل بودد (ااعمالل “ ٬، تقديیس گشتهھشستهھ شدهه”
وو ٬، سرززنش خودد رراا ددرر مقابل ووسوسهھ قتلررووززاانهھ اافراادد  گونهھٴٔ بعضیدد؟ يیا٬، بکشيید تا پاکک شو

رراا ددرر ززندگی  ممکن هھھھا ررووحش اامکانن اايیجادد غيیردد؟ خيیر٬، خدااووند اازز ططريیق می کرمحکومم 
  دد.اايیمانداارراانن دداارر

ً بهھ آآنچهھ بنا بهھ گفتهھٴٔ قبلی ـ  ااگر متقاضی هھھھنوزز ضعيیف ااست٬، بهھتر ااست جلساتت رراا اادداامهھ دداادد تا ددقيیقا
يیشهھ وو رر شدنن دد اايین ااست کهھ ووقت براایی ساکنکارریی کهھ می تواانن کر وو نيیازز دداارردد ددسترسی پيیداا کند٬،

خودد ٬، وولی متقاضی نيیز ظظرفيیت اا دداارردد. محبت خداا قدررتت عزيیمی ررددااضافهھ کردنن ااوو ددرر مسيیح اانددوو
اايین رراا نيیز بخاططر  .وو بايید کفافف تحمل وو مقابلهھ با ززندگی اايین ددنيیا رراا بدست آآووررددهه باشد دداارردد رراا

بسپارريید٬، وو سعی کنيید تغيیيیرااتی کهھ متقاضی بدست آآووررددهه رراا با ددوو فرمانن عمدههٴٔ محبت بهھ خداا وو 
منتقل می ررووحانی اايینگونهھ ااست کهھ متقاضی اازز ززميینهھٴٔ ضعف بهھ قوتت وو قدررتت  هھھھمسايیهھ رربط بدهھھھيید.

  گردددد.
بی کفايیتی نشانهھٴٔ رراا آآنن الززمم نيیست ٬، شوددشکست پايیانن مشاووررهه ددچارر پس اازز  ٬، حتیااگر متقاضی ااما

بر ندااشت (با ووجودد ددست . عيیسی مسيیح اازز پطرسس٬، پس اازز آآنکهھ شکست خورردد٬، مشاووررهه بشمارريید
با ووجودد تمامم مشکالتی کهھ ددست بر ددااشت نن اا منکر شد)٬، وو نهھ اازز کليیسایی قرنتيیاآآنکهھ سهھ بارر ااوو رر

)٬، وو ٢۲١۱خودد رراا ددرر اايیشانن بنا ساززدد (يیوحنا ٬، اازز ططريیق توبهھاازز مسائل ااستفاددهه کردد تا . بعکس٬، ددااشت
ناااميید نشويید٬، وو نگذاارريید متقاضی  ٬،رردد. ااگر چنيین ااتفاقی براایی متقاضی شما رروویی ددااددبهھ خدمت گما
شکست وو ااستقراارر مجددد پطرسس رراا بخواانيید. ااما توجهھ ااوو رراا بهھ ا ااميید شودد. براایی ااوو ددااستانن شما نيیز ن
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اانجامم کالمم  (مسئولل ررسيیدگی بهھ گناهه اازز ططريیق کنيیدبشمارر می آآمد نيیز بش انآآنکهھ پطرسس مسئولل گناهھھھ
دد.متقاضی شما مسئولل گناهھھھش خوااهھھھد بو ٬، هھھھمانگونهھ کهھ)خداا  

 
 
 
 

وممسفهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل   
 

اافشایی  ٬،ی تواانيید اازز فهھرست ساززیینمونهھ هھھھایی مختلفی براایی اايین کارر هھھھست. بعنواانن مثالل م) ١۱(
ررااهھھھنمایی ”االگویی مسئلهھ٬، وو دديیگر برنامهھ هھھھائی کهھ بعنواانن تکليیف ددااددهه اايید ااستفاددهه کنيید (بهھ 

ررجوعع کنيید).“ مشاوورراانن مسيیحی  
ااشت. عيیسی مسيیح اازز نن متقاضی گذددرر دداامايیکباررهه رراا ررووحانی صحيیح نيیست مطالب گوناگونی ) ٢۲(

 بوددند يیارراایی شنيیدنشززمانی کهھ وو آآنچهھ الززمم ددااشتند رراا ظظرفيیت ررووحانی شاگردداانش مطلع بودد 
معمولل ددنيیا دداارردد رراا  اارراائهھ می دداادد. بايید هھھھميیشهھ فرقق بزررگی کهھ جواانب ررووحانی خداا با ززندگی

دد.ساکن شدنن وو رريیشهھ ددووااندنن رراا فرااهھھھم کر ددرر نظر ددااشت٬، وو ووقت کافی براایی  
 


