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؟مسیحی چسیتهمشاور

نیست؟شریعتوقانونبھدوبارهگرایشمسیحیهمشاورآیا.١
بایدمسیحیشخصایمان.برندمیبسراشتباهدر، استعملوکارسوایکھ کنندمیفیضیبرتأکیدکھآنانی.خیر

:ل بی انجامدعمبھ

٢افسسیان 
١٠" م،دھیانجامنیکھایکارتاایمشدهدهآفریعیسیمسیحدروخداییم،دستساختۀزیرا:
".برداریمگامھادرآنتاکردمھیاپیشازخداکھھاییکار

ایجاد برداشت نا کامل فرایض خدا ھمیشھ .توجھ کنید کھ مقصود خدا در آفرنیش ما، انجام کار ھای نیک بوده است
، بسیاری خوف صحبت از اعمال را دارند، چون نجات انسان از طریق انجام کارھایش نمی باشد.اشکال کرده است

ولی چنین خوفی آنھا را نیز در مسیر نادرستی ھدایت می .زده شود"شریعتی"چون می ترسند کھ بھ آنھا برچسب 
است، پس خود خدا باید شریعتی "شرعتی"اگر انتظار اعمال نیک از آنانی کھ روح خدا را دریافت کرده اند، .کند

ر، نھ تنھا خدا طالب اعمال نیک از فرزندانش می باشد، بلکھ خود گفتھ کھ آنھا را برای کار ھای خی!باشداعلی بوده
.نیک آفریده است

١۴یوحنا
١۵" "داشتھیدخوانگاهمرااحکامبدارید،دوستمرااگر«:

 ؟"مسیحی"مشاورهچرا.٢
غلب مذاھب دنیا مشاوران روحانی خود را ا.چون موضوع اصلی مسیح است، و شباھت بھ او نیز خواست خدا است
ولی در مسیح، فرق عمده اینجا است کھ خدا .دارند، و شاید خدمت عمدۀ این مذاھب نیز مشاوره روحانی بوده باشد
.خود مشاور آنانی است کھ عیسی مسیح را خدا و منجی خود می دانند

:میفرمایدیوحنادرخداکالم

١۴یوحنا 
٢۶" اوفرستد،میمننامبھ راپدراوکھ،القدسروحیعنی)یاورمددکار،پشتیبان،(فعمداآناما:
".آوردھدخوایادتانبھگفتم،شمابھمننچھآھروآموختھدخواشمابھ راچیزھمھ

انجام می رساند را، با کاری کھ مشاوران بھ کھ خدا خود از طریق روح القدس بھ این جھت، نمی توان کاری 
.بھ ھمان عنوان خطاب کرد و یا ، یکی دانستحانی ادیان مختلف انجام می دھندور

روح القدس .مشاورۀ مسیحی کار خدا است، و ایماندارانی کھ در این راه خدمت می کنند، تنھا تسھیل گران این راھند
 باید و چگونھ چنین تغییراتید، اید در آنھا تغییر یاباست کھ از طریق کالمش، بھ پیروان مسیح می گوید چیست کھ ب

کتاب مقدس راھنمای پیروان عیسی مسیح است، و کلیسا نیز جائی . تا شباھت مسیح را بدست آورندایجاد بگردند
روح القدس اعضای کلیسا را مجھز می کند تا مشوق و راھنمای .است کھ مشاورۀ مسیحی در آن انجام می گیرد

نمود، تا رابطۀ "رتفسی"و "باز"عیسی مسیح بارھا کالم خدا را برای مردم .ندیکدیگر بگرد)ن غیر رسمیمشاورا(
.آورندخود بدست ن را در زندگی شخصی آ
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٢۴لوقا 
32" و کتب مقدس را گامی کھ در راه با ما سخن می گفت آیا ھن:آنھا از یکدیگر پرسیدند«:

"»برایمان تقسیر می کرد، دل در درون ما نمی تپید؟

ستند؟ ھمسیحیمشاورنیکساچھ.٣
پولس در این .کالم خدا در عھد جدید فرض بر این دارد کھ ھمۀ مسیحیان بھ کار مشاوره مسیحی مشغول می باشند

:خصوص چنین می گوید

٣کولسیان
و نغمھ ھایی کھ از روح ی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودھا کالم مسیح بھ دولتمند":الف١۶

"تعلیم دھید؛مت یکدیگر را پند و ت، با کمال حکاس

١۵رومیان
١۴" و، و از معرفت کامل ممل خود از نیکویی ای برادران، من خود این اطمینان را دارم کھ شما:

"تواناییدرید و بھ پند گفتن بھ یکدیگر نیز برخوردا

او .رۀ یکدیگر مشغولندل روزانھ، بھ کار مشاوطبق روان، پولس مسیحیان را می دید کھ رومیادر کولسیان و 
(پر از نیکویی"اطمینان را حاصل کرده بود کھ این مسیحیان توانائی چنین کاری را داشتند، چون می گوید  یعنی "

(معرفت"و )دانش کالم خدا این صفات، آنھا را مجھز کرده بود تا بتوانند مشاور مسیحی یکدیگر .بودند)محبت"
.باشند

۴عبرانیان
١٢" نافذ کھ نفس و روح، و ُبرنده تر از شمشیر دودم، و چنان کالم خدا زنده و مؤثر است و زیرا :

."سنجشگر افکار و نیت ھای دل استِز استخوان را نیز جدا می کند، و مفاصل و مغ

ندھستکلیسا"رسمی"مشاوران،شدهگذاریدستخادمینتنھا.۴
مشاور مسیحی ند،  مسیحی را بدست آورند و مشغول بھ آن بشوانائی مشاورۀبا وجود آنکھ اعضای کلیسا باید تو

خدا عطیۀ انجام چنین کاری را بھ . او سپرده شده استی است مختص عضوی کھ خدمت ویژۀ چنین کاری بھعنوان
"برگزیده"واقع شده، و نیز بھ این خدمت داده، و آن نیز مورد تایید ھیئت رھبری کلیسا )یا اشخاص(این شخص 

نتیجتًا، آنچھ از دھان چنین مشاورانی صادر می گردد، تایید کشیش و مشایخ کلیسا را نیز .شده است)دست گذاری(
.در بر می گیرد

 جانب این مربوط بھ تایید عطیۀ الزم از.یا ھمۀ مشایخ کلیسا باشندرسمی کلیسا ممکن است خود کشیش، البتھ مشاور 
:اورۀ مسیحی خود را چنین شرح داده استشپولس خدمت م.روح القدس استھیئت رھبری کلیسا، و 

١کولسیان
٢٨" می آموزیم، تا ھمھ را س را با کمال حکمت پند می دھیم و ما او را وعظ می کنیم، و ھر ک:

."کامل در مسیح حاضر سازیم

البتھ توجھ بھ موضوع گناه جزو .ا موضوع گناه مواجھ می کردپولس بھ ھنگام صحبت از عیسی مسیح، ھمھ را ب
"ھمھ را کامل در مسیح"اه مسیح اصالح می نمود تا را نیز در ر")ھرکس("وعظ او بود، ولی او تک تک اشخاص 
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 مدت سھ سال در افسس پولس. اعمال رسوالن می خوانیم20شرح کامل این خدمت او را در فصل.حاضر سازد
:مت کرد و در این رابطھ چنین نوشتھ استخدا را خد

٢٠رسوالناعمال
ن ددادمی از ھشدار تمام، شب و روز، الپس ھوشیار باشید و بھ خاطر آورید کھ من سھ س":٣١

."بھ شما با اشک ھا، باز نایستادم

شد، و آنھا را در راه یز می عیسی مسیح را بعھده داشت، بلکھ وارد مسائل شخصی مردم ناو نھ تنھا خدمت بشارت
بھ ھمین دلیل است کھ نام اشخاص بسیاری را در .می نمود)مشاوره مسیحی(ی از عیسی مسیح تعلیم و تشویق پیرو

.رسالھ ھایش می خوانیم

ت مشاور مسیحی جیست؟خصوصیا.۵
وده این دنیا را  زندگی شکست خ ھمۀ مسائل و مشکالتحلاو صد درصد اطمینان دارد کھ روح القدس قدرت اوًال
این تصمیم باید در ابتدا .اطمینان راسخ و محکم او است کھ زمینۀ انجام کار روح القدس را فراھم می سازد.دارد

.ضعیف نمایداعتقاد و ایمانش را نشیب ھای خدماتی او این فراز وباید بگذارد کھ نگرفتھ شده باشد، و 
بھ  نسخۀ درمانی شکلمنظور این نیست کھ آیات کالم خدا را ب.واھد کردکالم خدا را بگونۀ عملی استفاده خاو دوم، 
تا مردم ببینند کھ خدا )و تعلیم خواھد داد( استفاده خواھد کرد ح و واضتوضیع می نماید، بلکھ از آن بطور سادهھمھ 

.راه حل مسائل و مشکالتشان را داده است

ر گونھ سودی کھ از خدمات او سرچشمھ گرفتھ تعلق بھ خدا دارد و تصدیق خواھد کرد کھ ھکمال فروتنی سوم؛ او با 
برد آن بیافزاید، و تشخیص داده کھ خدا از او می با این وجود، دائمًا کوشش خواھد کرد تا بھ دانش و کار.نھ خودش

جو  و تا جستی اعتراف می کند، ولی کالم روقتی جواب مسئلھ یا مشکلی را ندارد، با راس.خواھد استفاده نماید
او با ھمھ گونھ مسائل و مشکالت دست پنجھ نرم خواھد کرد، حتی آنچھ قبًال بھ .نرا جویا خواھد شدآکرده و جواب 

او .ده و سریعتری را داده استروانشناسان و روانکاوان روجوع گردیده، با اطمینان بھ آنکھ خدا راه موفق، سا
.، مردم را بھ پزشکان معرفی خواھد کرددر صورت الزمرا دارد و با پزشکان مسیحی ھمکاری اشتیاق 

مشاوره مسیحی و رابطھ آن با پاکسازی.۶
را تشکیا می با وجود آنکھ مشاوره مسیحی از اھمیت زیادی برخوردار است، تنھا مورد کوچکی از زندگی ایماندار 

چون .یری کھ چکھ می کند را تعمیر نمایدھ لولھ کشی تشبیھ کرد کھ می آید تا شبمشاوره مسیحی را می توان .دھد
لولھ کش در کارش استاد کار شده، و جواز کار لولھ کشی را نیز دریافت کرده، و از طرفی صاحب خانھ نیز خود 

خدمات این دو در البتھ منظور این نیست کھ .توانائی تعمیر شیر را ندارد، از لولھ کش در خواست کمک می نماید
 و نتیجتًا ، و ابزار کار را نیز فراھم ساختھ،ید توجھ داشت کھ خدا است کھ استاد را ایجاد کردهیک ردیفند، ولی با
استفاده می کند  کار خدا است، و در این راه خدا از مشاورانی تغییر دادن ایماندار.نیستھ خود جائی برای بالیدن ب

 را تغییرات الزماین .سائل و مشکالتشان می باشدربوط بھ مکھ م، بگونھ ای دارندرا"باز کردن کالم"کھ توانائی 
. نماید می ایجادروح القدسمطابق با کالم و متکی بھ 

او آنھا را خود آفرید، و .در فرزندانش ایجاد نمایدندارد تا این تغییرات الزم را البتھ خدا احتیاج بھ مشاوران مسیحی 
نوان عولی چون در کالمش چنین کاری را ب.عیسی مسیح در آوردخود می داند چکار باید بکند تا آنھا را در شباحت 

کلیسائی کھ در آن مشاورۀ رسمی .خدمت یک ایماندار مشخص نموده، باید آن را پذیرفت و جزو خدمات کلیسا شمرد
. کمتری را خواھد داشتیافتنصدمھ احتمال و غیر رسمی انجام می گیرد، 
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