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المراحل الثالث الرئيسية 
للمشورة الكتابية

مقدمة

ــمــشــورة«  ال لتقديم  ــل  ــؤه »م ــاب  ــت ك بــاســتــثــنــاء  أنـــه   أؤمـــن 
المسيحي«  المشير  »دليل  وكتاب   ،)Competent to counsel(
الثلثية  هذه  فإن   ،)The Christian Counselor’s Manual(
قدَّمته  ما  بين  من  نفًعا  واألكثر  أهمية،  األكثر  السلسلة  تكون   ربما 
في مجال المشورة. في هذه السلسلة حاولت أن أتسم بالطابع العملي 
إليها  أتعرض  لم  ســواء  كثيرة  ــوًرا  أم مستعرًضا  معرفتي،   بقدر 
أهــدف  ــرام.  ــك ال مــرور  عليها  مـــررُت  أو  أخـــرى،  كتابات   فــي 
المبتدئين  للمشيرين  عنه  غنى  ال  مرشًدا  يكون  أن  الكتاب  هذا  من 
خلل  القارئ  أصطحب  أن  حاولُت  سواء.  َحدٍّ  على  الخبرة  وذوي 
جلسات  ثلث  أهم  في  واجهتها  أمور  مع  للتعامل  الفعلية  الخطوات 
 مشورية هامة بكل تفاصيلها. كما حاولُت أيًضا وضع إطار لألساليب 
اإلغــواءات  أكثر  وراعيُت  الجلسات.  هذه  بها  تُقام  أن  يجب  التي 

والمخاطر التي يُرّجح أن تواجهها.



ويُسر،  بسهولة  الجلسات  هذه  بداخل  للتحّرك  برنامًجا   ووضعُت 
وِمن ثَّم تجنب المآزق الشائعة في كلٍّ من هذه الجلسات. وقد راعيُت 
طريقة  أفضل  لك  موضًحا  تخفق،  حين  تفعل  أن  يمكن  ماذا  أيًضا 
الجوهرية  األمور  لكل  ض  التعرُّ أيًضا  وحاولُت  الخسائر.  لتعويض 
المرجع  هذا  ستجد  أنك  أعتقد  إنَّني  الثلث.  الجلسات  بهذه  المتعلقة 
نافًعا حقًا لك. وفي كل األحوال، أثق أن القضايا الكثيرة التي أثرتها 
ُجهًدا  بذلُت  التي  الثلثية،  هذه  يستخدم  الربُّ  لعَل  تفكيرك.  ستتحدى 

كبيًرا عليها ألسابيع كثيرة، لمباركتك لسنوات كثيرة آتية!
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افتتاحية

في عملية المشورة، عاًدة ما يكون هناك ثلث مراحل ما يحدث 
فيها أثناء الجلسة يُعدُّ بالغ األهمية. هذه المراحل الثلث هي كالتالي: 
الجلسة األولى، جلسة نقطة التحول، والجلسة الختامية. هذا ال يعني 
أن الجلسات األخرى غير هامة، ولكن ما يحدث في واحدة أو أكثر 
والمستقبلية  الحالية  النتائج  يحدد  أن  الطبيعي  من  المراحل  هذه   من 
تستحُق  الجلسات  هذه  من  واحدة  ُكلَّ  فإن  لهذا  ذاتها.  المشورة  من 
 انتباهًا خاًصا. وألنها على قدر عاٍل من األهمية في العملية المشورية، 
اآلن  يديك  بين  الذي  الكتاب  وهذا  جلسة.  لكل  كتابًا  خصصُت  فقد 
الكتابية«  المشورة  من  األولــى  الجلسة  العمل:  »مباشرة   بعنوان: 

هو أول كتاب في هذه الثلثية.

الهدُف من هذا الكتاب األول هو استعراض الجلسة األولى بشكل 
ُمفّصل وشامل إلى َحدٍّ ما، واستطلع األسباب التي تجعل منها جلسةً 
إليه،  نتطلع  وماذا  فيها،  نتوقع  وماذا  تُدار،  أن  يجب  وكيف  هامةً، 
وكيف نستعد لها. البداية الجيدة، كما تعلم، هامة إلنجاح العملية كلها. 
خاص  بشكل  ينطبق  لكنه  عام،  بشكل  شيء  كل  على  ينطبق  وهذا 
على تقديم المشورة. وبالرغم أنه ليس مستحيلً بنعمة هللا أن نصحح 
يمضوا  أن  المهتمين  لكل  جًدا  أكثر  السهل  فمن  موفقة،  غير  بدايةً 
 قُدًما بسرعة وبتمكن إذا وفرنا على أنفسنا ضرورة العودة من جديد 
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البدايات  تجنب  على  العمل  فإن  السبب  لهذا  ما.  تعويض خسارة  أو 
الكتاب.  هذا  لتأليف  دعتني  التي  األسباب  أهم  من  يُعدُّ   المعيبة 

ألنه من الصعب جًدا أن نقلل من أهمية الجلسة األولى.

تقديم  في  واحدة  جلسة  من  أكثر  يقضون  ال  الذين  البعض  هناك 
اعتقادهم  وفي  لهم.  بالنسبة  قاعدةً  يمثل  وهذا  أحد،  أي  مع  المشورة 
يرون أن قضاء وقت أطول في تقديم المشورة سيكون تقليًدا للمشيرين 
الدنيويين. هناك على األقل نقطتان يمكن أن أقولهما بشأن هذا الرأي. 
النقطة األولى، إن مقدار الوقت اللزم لتقديم مشورة كتابية هو أقل 
نسبيًا بالمقارنة للوقت الذي ينصرف في أنواع أخرى من المشورة. 
ولكن ألن التغيير يستغرق وقتًا، بما في ذلك التغيير المتحقق بروح هللا 
في عمل التقديس في حياة المؤمن، فقد ال يتوقع المرء في الظروف 
واحدة.  جلسة  في  ودائًما  وكاملً  درامتيكيًا  تغييًرا  يحقق  أن   العادية 
الروحي  النمو  منها  الهدُف  يكون  خدمة  هي  المسيحية  المشورة  إن 
 الذي يعود بالمجد إلى هللا. لذا فهي أيًضا أحد جوانب عملية التقديس 
خدمة  تحتاج  بالوعظ،  الكلمة  خدمة  في  وكما  المؤمن١.  حياة   في 
فترة  مدار  على  والمنتظم  المنظم  والتدريب  التعلُّم  إلى   المشورة 
من الزمن حتى تؤدي إلى تغيير ملموس. وهكذا أيًضا في خدمة الكلمة 

في المشورة البد أن يأخذ الفرد وقتًا لتحقيق هذه األشياء.

١  النمو يستغرق وقتًا. البد من الَغرس واإلنضاج قبل ظهور الثمر.



13 افتتاحية

االستخدام  يتوقع  المقّدسة  األسفار  في  هللا  أن  هي  الثانية  النقطة 
المنتظم لجلسات مشورية متعددة. في تيطس٣: ١٠ على سبيل المثال 
تَْيِن، أَْعِرْض  ةً َوَمرَّ ُجُل اْلُمْبتَِدُع بَْعَد اإِلْنَذاِر )المشورة( َمرَّ نقرأ: »اَلرَّ
 َعْنهُ«. لن يكون هناك فائدة من كتابة ما قاله بولس إذا لم يكن يرى 
بسبب  ذلك،  ومع  جلسات.  عدة  إلى  المعتاد  في  تحتاج  المشورة  أن 
الكنيسة،  سيقسم  عمل  على  ينوي  ما  شخص  ألن  خطر   وجــود 
الفكرة  الــجــلــســات٢.  ــدد  ع بتقليص  ــور  األمـ ع  ــســرِّ يُ بــولــس  ــإن   ف
حينئٍذ  جلستين،  أو  جلسة  خلل  موقفه  المسيء  يُراجع  لم  إذا  هي 
يقول  هنا  المتضمن  المعنى  عنه.  »اإلعــراض«  إلى  المشير  يتجه 
فعله...  على  اعتاد  ما  يفعل  أن  عليه  ليس  تيطس  أن   بوضوح 
المشورة  طالب  لمساعدة  االحتياج  بقدر  متعددة  جلسات  عمل   أي 
وردت  التي  الخاصة  الظروف  ظل  في  ذلك  ومع  التغيير.   على 
جلسة  خلل  أي  بسرعة،  موقفه  المسيء  يُراجع  لم  إذا  النص،   في 
التأديب  إنَّ  المؤمنين.  يُعزل من جماعة  يُطرد/  أن   أو جلستين، البد 
إسراعها.  من  البد  المعتاد،  في  نسبية  بطيئة  عملية  وهو  الكنسي، 
 يخبر الرسول بولس المشير أنه إذا لم يحدث التغيير على الفور، البد 
أن يوقف عملية المشورة، و«ليس لديه شيء أكثر ليفعله« مع الشخص 

المبتدع )غير الخاضع والُمعاند والذي يسبب الشقاق واالنقسام(.

٢  ولكن حتى في هذه الحالة، فإنه ال يقصر المشورة على جلسة واحدة فقط، إنما يجب إعطاؤه فرصتين، 
عمًل بالنموذج األساسي للـتأديب الكنسي كما قّدمه المسيح )متى ١8: ١5-١٧؛ رومية ١٦: ١٧-١8؛ 

تسالونيكي الثانية ٣: ١4-١5(. 
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يفكِّر بولس في موقف طارئ البد من معالجته بطريقة ما بحيث 
ال يسبب خطًرا ما على جماعة المؤمنين كلها٣. ولكن في سياق تقديم 
- حيث  الطارئة  المواقف  في  وليس  العادية،  الظروف  في  المشورة 
ال يعتمد الوضع على َحلٍّ سريع، فإن عمل المشورة يستغرق عادة 
عدًدا من الجلسات. وألن االبتداع )إثارة الشقاق( هي مشكلة مشورية 
ذلك  ومع  هنا.  قلته  ما  بخلف  الكتاب  هذا  في  أناقشها  فلن   خاصة، 
تيطس، ألنه من وقت  تلميذه  إلى  بولس  لكلمات  نلتفت  أن  الهام  من 
آلخر ترد مثل هذه الظروف. أقول لكم فقط أنه حين كان يتطور وضع 
في جماعة المؤمنين التي كنت أرعاها، كنت أشعر باالمتنان إلرشاد 
وصية بولس الواضحة كما جاءت في رسالة تيطس األصحاح الثالث. 
يظنون  كانوا  أشخاًصا  هناك  يزال  بولس، ال  قاله  مما  بالرغم  ولكن 
انشقاق  حدث  ربما  ذلك،  فعلنا  ولو  أطول.  وقتًا  نأخذ  أن  علينا   أنه 

في الكنيسة ال يمكن إصلحه.

أقصده  ما  هي  العادية  الــظــروف  في  المشورة  فــإن  ثَّــم   ومــن 
يحتاج  موقف  أي  أن  نقول  أن  بمقدورنا  كان  إذا  الكتاب-  هذا   في 
أنني  أظن  أن  بمجرد  أنه  وجدُت  لقد  عادي!  هو ظرف  مشورة  إلى 
فهمت كل شيء، وعندما أصدِّق أنني أملك معظم اإلجابات اللزمة، 
فإن الربَّ ينخسني كي ما أظل متضًعا، وأبحث بعمق أكثر في كلمته 
المقّدسة. ال أشك أنه يفعل نفس الشيء معك. ومع ذلك، هناك كثير 

٣   في كثير من األحيان يؤجل الطرد/الفصل حتى يفوت أوانه. في النهاية سيغادر المسيء، لكنه وقتها 
عادة ما يأخذ معه آخرين.
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من األمور المشتركة والمألوفة في الحاالت المشورية. وعندما تقصر 
التي  الخاصة  األهمية  ذات  نقاط  الثلث  من  واحدة  في  اهتماماتك 
سيزداد.  المشتركة  األمور  هذه  عدد  أن  ستجد  بعمق،  عنها  تحدثت 
قادًرا  وتكون  المشتركة،  المواقف  من  الكثير  توقع  يمكن   وبالتالي 
على تقديم تعليقات واقتراحات نافعة بشأنها. من النافع أيًضا، كما فعل 
 بولس عندما كتب إلى تيطس عن ظروف محتملة للشقاق والخلفات، 
ــل مرحلة.  ك عــنــد  تــطــرأ  ــد  ق الــتــي  الــمــشــكــلت  ــن  م تــحــذر   أن 
وألن هذه األمور حقيقية، وألنني ساهمت في مئات، بالمعنى الحرفي، 
من الجلسات األولى، أؤمن أن لدّي ما أقوله ويمكن أن يقودك بعيًدا 

عن عدد من العراقيل في الطريق، وفي المقابل تتجه إلى أهدافك.

وحماس.  برجاء  األولــى  الجلسة  استكشاف  في  نبدأ  إذن   دعنا 
ما ستفعله سيهيئ األجواء لما سيأتي الحقًا - سلبًا أو إيجابًا. سيساعد 
هذا طالبي المشورة ليشعروا بالثقة في خدمتك له- واألهم من ذلك- 
سيساعدك  األولــى  الجلسة  في  تفعله  ما  الكلمة.  وإله  هللا  كلمة   في 
على اكتشاف تلك األمور التي ستقود مشورتك في الجلسات التالية. 
وما ستفعله في الجلسة األولى سيحدد غالبًا هل سيستمر طالب المشورة 

أم ال.





الفصل األول

الجلسة األوىل قد تكون األخيرة

الجلسة األولى  الفصل-  أنا أعني بالضبط ما يتضمنه عنوان هذا 
قد تكون الجلسة األخيرة. السبب في قولي هذا هو تحذيرك بأن هناك 
المرحلة.  هذه  في  المشورة  م  تقدُّ توقف  أن  يمكن  جًدا  كثيرة   أساليب 
مرة  يظهرون  أشخاًصا  آلخر  وقت  من  تجد  عندما  إذن  تندهش  ال 
 - الشيء  هذا  يعرفون  األطياف  كل  من  المشيرون  فقط.   واحــدة 
وراء  األســبــاب  عــن  فضلً  الكتابيون.  المشيرون  فقط   وليس 
أسباب خاصة  المشورة، هناك  أنواع  لدى كل  الشائعة  الظاهرة  هذه 
أرجو  ــى.  األول الجلسة  بعد  الكتابية  المشورة  تقديم  عن   للتوقف 
لتساعدك  الكتاب  من  الفصل  هذا  في  األسباب  هذه  بعض  تتأمل  أن 
على توخي الحذر من هذا التسرب أو الفرار، وبالتالي تقلل من عدد 
 الحاالت المشورية غير المكتملة. على أية حال، معرفة الحقائق يجب 
إحدى  تنتهي  حين  الشديد  اإلحباط  أو  االندهاش  ضد  تحصنك  أن 

الحاالت قبل أن تبدأ تقريبًا.

الحاالت  اكتمال  عدم  إلى  تؤدي  قد  التي  األسباب  بعض  هي  ما 
المشورية بعد الجلسة األولى؟
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تندرج األسباب في ثلث مجموعات بشكل أساسي:
المشكلة تم حلها في جلسة واحدة.  -١

طالب المشورة ال يعود.  -٢
أنت ترفض مواصلة تقديم المشورة )سواء مؤقتًا أو دائًما(.  -٣

أود مناقشة هذه األسباب كلٍّ على ِحدة.

في البداية، هناك أوقات حين ال تستغرق المشورة أكثر من جلسة 
معلومات  تقديم  عادة  تتضمن  نادرة  حاالت  هناك  لتكتمل.   واحدة 
ُكلية  أية  لمناقشة  موعًدا  المشورة  طالب  يحدد  بسيطة.  توجيهات  أو 
أو جامعة سيلتحق بها. وغالبًا فإن مميزات الخيارات المتعددة يمكن 
مخاطر.  عدة  هنا  تكمن  ذلك،  ومع  الوحيد.  اللقاء  هذا  في  عرضها 
القرار  يُبنى  أن  ــل،  األق على  المواقف،  بعض  في  الممكن   من 
على أساس من المعلومات الناقصة. وتكون الجلسة الثانية أو الثالثة 
الحاالت  هذه  مثل  بأن  متعجلً  قــراًرا  تتخذ  ال  جــًدا.  مفضلً   أمــًرا 
البد  السريعة  فالحلول  سريعة.  حلول  إلى  تصل  عندما  انتهت   قد 
أكثر  شيء  يوجد  ال  أنه  تتأكد  حتى  االختبار  تحت  دائًما  تبقى   أن 
يتوجهوا  أن  المشورة  طالبو  يحتاج  ربما  تقدمه.  أن  تحتاج  ذلك   من 
المتخصصة،  المكاتب  إلــى  )يكتبون  أكثر  معلومات  جمع   إلــى 
الجامعي الحرم  بزيارة  يقومون  أو  خريجين،  إلى  يتحدثون   أو 
 ويتحدثون إلى أفراد مكتب التسجيل( قبل اتخاذ قراراتهم. مثل هذه 
تناقش خللها،  أكثر  أو  جلسة  في  يعود  أن  منه  تحتاج  قد  الواجبات 
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في ضوء المعلومات التي ُجمعت، األمر بفهم أكبر. بعض الجلسات 
أمر معتاد  تمديدها، وهذا  إلى  قد تحتاج  تبدو سهلة  قد  التي  األخرى 

لتوفير وقت لجمع معلومات أكثر.

شكوك  لديك  كان  إذا  األولى  الجلسة  بعد  أبًدا  المشورة  تختتم  ال 
جدية. على الجانب اآلخر ال تكن متلهفًا لتمديد المشورة حين تنتهي 
تماًما  متأكد  غير  تكون  حين  األحيان  بعض  في  بالفعل.   المهمة 
من فكرة إنهاء المشورة، أخبر طالب المشورة كالتالي: »ربما تظهر 
أريدك  األولى.  الجلسة  لهذه  بعد مغادرتك  أسئلة جديدة  أو  معلومات 
لمناقشة  جلستين  أو  أخرى  جلسة  لنحدد  وقت  أي  في  بي  تتصل  أن 
يحدث  الشيء  هذا  أن  المشورة  طالب  طمئن  الموضوعات«.  هذه 
باستمرار، وأنه ينبغي أال يتردد في االتصال بك. ولكن إذا تشككت 
يتردد  قد  المشورة  قد تظهر، وأن طالب  أسئلة مهمة  أن هناك  بشدة 
في االتصال مرة أخرى، يجوز لك أن تحدد زيارة ثانية. عندما تفعل 
يتشكل،  حتى  أطول  وقتًا  يستغرق  »قد  األمر  أن  تقترح  ربما   هذا، 
ولهذا من المستحب أن نناقشه أكثر بعد جمع معلومات أكثر، والصلة 
من أجل األمر، وتركه يختمر لمدة عدة أيام.« الهدُف هنا أن تجعل 
األمر واضًحا جًدا لطالب المشورة بأن الجلسات اإلضافية هي شيٌء 

، وأنها قد تكون في غاية األهمية. عاديٌّ

 هناك مواقف يتعين على المرء فيها اتخاذ قرارات )مثل االنتقال 
طالب  ويكون  إلخ(،  الوظيفة  تغيير  أو  ما،  شخص  من  الــزواج  أو 
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آخر  من شخص  المتاحة  الخيارات  لمعرفة  متلهفًا  ببساطة  المشورة 
يَكنُّ له االحترام. مرة أخرى كما ذكرت في السابق قد تكون الجلسة 
 الواحدة ضرورية )أو أحيانًا، قد ال يكون ممكنًا أن تحدد جلسات أخرى 
ألنه البد من اتخاذ قرار على الفور(، ولكن اطمئن هذا شيء صحيح.

المختلفة  الكتابية  الخيارات  المشورة  طالب  يناقش  عندما   كثيًرا 
الشاغل(،  شغلك  هذا  كتابي  كمشير  )وبالطبع  أمامه  تتجلّى   التي 
فإنه قد يظهر على السطح أسئلة عن معاني النصوص الكتابية التي 
طالب  ف  عرِّ مكتبك،  يغادر  أن  بعد  تطبيقها  عن  أو  استخدمتها، 
ليحضرها  األسئلة  هذه  كتابة  على  االحتمال، وشجعه  بهذا  المشورة 
الهاتف  عبر  لك  ليسألها  )أو  الثانية  الجلسة  في  وقت الحق  في   معه 

في وقت يكون مناسبًا لكما١(.

المحتم  من  يكون  بينما  اآلتي:  هو  هذا  كلمي  من  العامة  الفكرة 
أحيانًا أن كل ما يحتاجه طالب المشورة يتمثل في مساعدة في حدود 
جلسة واحدة، لكن إنهاء عملية المشورة بعد الجلسة األولى قد يكون 
الكاملة  بالحرية  أن تشعر  ينبغي عليك وعليه  وبالتالي  سابقًا ألوانه. 
لتحديد موعد زيارة متابعة أخرى. الخطورة هنا أنه بسبب انشغالك، 
يشعر  وقد  أخرى.  جلسات  إلى  حاجة  ال  بأنه  الظن  إلى  تميل  ربما 
هناك  ليس  إذ  الذات  في  المفرطة  وبالثقة  بالفرح  المشورة  طالب 
 احتياج لزيارات متابعة أخرى. االتجاه الغالب في مثل هذه المواقف، 

١   مع افتراض أن األسئلة ال تتضمن نقاًشا طويلً، أو غير مرّكبة.
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هو إنهاء عملية تقديم المشورة. ولكن البد أن تمنع نفسك من االنزالق 
 في هذا االتجاه. كل شخص طالب مشورة يستحق اهتمامك الكامل. 
في الواقع إذا لم يكن يقبل طالب المشورة ذلك كنوع من االطمئنان 
منخرطين  أنفسكما  تجدا  أن  الحــق  وقــت  في  الممكن  من   أكثر، 

في جلسات مشورية مطّولة نتيجة قرارات متسرعة.

يماطلوا  أن  ببساطة  يحبون  أشخاص  هناك  األخرى  الناحية   من 
إلطالتها.  ضــرورة  هناك  ليس  حين  في  المشورية  الجلسات  في 
 الحقائق واضحة، وليس هناك حاجة لمعرفة حقائق أخرى، وبالتالي 
البد من اتخاذ قرار بإنهاء عملية تقديم المشورة. لكن طالب المشورة 
قد يريد المجيء مرة ثم مرة أخرى- وربما لمرات أخرى! ربما يشعر 
بالتحدث  يستمتع  ببساطة  وربما  بالِوحدة،  المشورة٢  طالبة  أو   طالب 

إلى شخص متعاطف معه.

يجدون  الذين  هؤالء  من  واحــًدا  المشورة  طالب  يكون  ربما  أو 
صعوبةً في اتخاذ القرارات - بشأن أي شيء. في مثل هذه الحاالت، 
البد أن يتعلَّم طالب المشورة أهمية أن يكون أكثر حسًما. هناك أوقات 
والبدء  قــراره،  اتخاذ  على  تحثه  أن  المشورة  طالب  لصالح   يكون 
هناك  ذلك  ومع  بعينها.  الجلسة  هذه  في  األمــام  إلى  التحرك  في 
البعض ممن يحتاجون إلى مشورة إضافية، ليس لمناقشة األمر الذي 

٢   المشيرون الذكور البد أن يحذروا من النساء اللواتي يعانين من الشعور بالِوحدة ويرغبن في تمديد 
عملية المشورة.
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بالذات  المشكلة  هذه  مناقشة  أجل  من  وإنما  المشورة،  إلى   دعاهم 
 أال وهي: اتخاذ القرارات. من األفضل أال تقوم بهذا في الجلسة التالية، 

وإنما في وقت الحق. ال تخلط األمرين مًعا.

هناك بالطبع أسباب أخرى كثيرة لعدم الحاجة إلى أكثر من جلسة 
ل  مشورية واحدة. ولكن مع كلِّ سبٍب عليك أن تقيِّم إلى أي مدى يُفضَّ
تحديد موعد لجلسة متابعة. من الحكمة أن تفعل ذلك في كثير األحيان، 
أو على األقل أن تقترح على طالب المشورة أنه ربما يحتاج إلى تحديد 

موعد آخر بعد أن يفكِّر في األمر أكثر.

فعلً،  األخيرة  الجلسة  هي  األولى  الجلسة  تكون  ربما  قلت   وكما 
للعودة،  المشورة  طالب  رفض  بسبب  أو  حلها،  تم  المشكلة   ألن 
أو بسبب رفضك لتقديم مزيد من المشورة. استعرضنا السبب األول 
من بين األسباب الثلثة السابقة، وسوف نستعرض اآلن السبب الثاني.

حددت  إذا  حتى  المشورة  إلى  العودة  المشورة  طالبو  يرفض  قد 
إنهم  ليقولوا  المحدد  اليوم  في  سيتصلون  كثيرون  أخرى.  جلسة   لهم 
ال يخططون للحضور اليوم. سيكون من الجيد أن تنبه أفراد السكرتارية 
الخاصة بك لهذا االحتمال، وتقدم لهم اإلرشادات حول كيفية التعامل 

مع هذا النوع من المكالمات. فيما يلي أحد السيناريوهات المحتملة:

آلو. مكتب القس سميث. أنا جنيفر، كيف يمكنني مساعدتك؟   -

الحضور  أستطيع  لن  آسفة...  أنا  جونز.  مدام  أنا  جنيفر.  -  آلو 
إلى جلسة المشورة اليوم.
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ياااه! هل تخبريني لماذا يا مدام جونز؟  -

حسنًا، أشعر أنني غير مستعدة.  -

لتأتي.  لــك  وقــت  أفضل  هــو  هــذا  إن  يقول  سميث  -  دكــتــور 
وأنت ال تريدين أن تخسري هذه الفرصة الجيدة المتاحة اآلن. 

إذا أسرعِت، ستصلين في الموعد المحدد.

أخــرى،  مواقف  في  ستتغيَّر  السيناريوهات  أن  الواضح   من 
األشخاص  يمنعون  كيف  السكرتارية  أفــراد  يتعلَّم  أن  البد   ولكن 
المشورة  طالبة  أن  طالما  أنه  على  تصر  أن  عليك  »ال«.  قول  من 
تجعل  ربما  بميعادها.  تلتزم  أن  فلبد  شابه،  ما  أو  رجله،  تنكسر  لم 
أجلها  من  خصيًصا  الوقت  هذا  خصصت  أنك  تؤكد   السكرتارية 
استغلوا  ربما  الذين  اآلخرين  مقابلة  رفضت  وأنك  أجله(،  من   )أو 
يؤكدوا  أن  السكرتارية  ألفــراد  يمكن  كما  مفيد.  بشكل  الوقت   هذا 
على أهمية االلتزام بالكلمة، والحاجة إلى العودة الستكمال ما بدأت، 
يتحلّى  أن  البد  األحــوال،  كل  في  القبيل.  هذا  من  أخرى  أشياء  أو 
أفراد السكرتارية بأسلوب حازم ومرح في نفس الوقت. وبدون إلقاء 
ضرورة  على  يؤكدوا  أن  يجب  المشورة،  لطالب  لة  مطوَّ محاضرة 

المجيء.

أنك  يدركون  ألنهم  يعودوا  أن  المشورة  طالبو  يرفض  قد  أحيانًا 
هللا.  كلمة  تقضيه  كما  حياتية  بتغييرات  يقوموا  أن  منهم   ستتوقع 
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التغيير  هذا  وأن  بالتغيير،  مطالبون  أنهم  المشورة  طالبو  يدرك   قد 
قد يكون صعبًا. حتى أن فكرة التغيير قد تكون صعبة. وقد تتضمن 
أشياء ال يرغبون  أو  قبل،  المشورة من  يفعلها طالبو  لم  أشياء   عمل 
أيًضا  الحاالت البد من تشجيعهم وتحذيرهم  فعلها. في مثل هذه  في 
بأن رفض عمل ما يطلبه الربُّ لن يجلب سوى صعوبات أكثر ووجع 
يتعمدوا  أن  الخطورة  غاية  في  أنه  أخبرهم  األطــراف.  لكل   القلب 
تسألهم  أن  الرب. ربما عليك  تقتضيه وصية  بما  العمل  في رفضهم 

أسئلة مقنعة مثل:
هل أنت مستعد أن تقول للرب »ال«؟

ومع ذلك هناك أوقات حين يسيء طالبو المشورة فهم األمر؛ فهم 
يُعد معصية٣ً. ربما  إغفال عمل ما هو مطلوب منهم  أن  يدركون  ال 
تأتي مناسبات ما حين يجب عليك أن تقضي وقتًا في شرح ما يعنيه 
النّص الكتابي وكيف يمكن تطبيقه بالضبط. وحتى وقتها ربما يكون 
تتناولها  التي  والمبادئ  لآليات  الصحيح  التفسير  حول  شكوك   لديهم 
في النقاش. في كل هذه الحاالت سيكون من الضروري أن تقضي وقتًا 
في الشرح. بالفعل قد يستغرق هذا األمر وقتًا في نهاية الجلسة األولى، 
لمناقشة  بالمجيء  إقناعه  تستطيع  كنت  )إذا  الثانية  الجلسة   أو خلل 

هذه األمور(، أو خلل وقت ما عبر الهاتف لعمل ذلك.

يريدون  ال  البعض  أن  ستكتشف  المشكلة،  هذه  إلى  باإلضافة 
أنهم  أو  منهم،  هللا  يريده  ما  فعل  يخشون  ألنهم  المشورة   استكمال 

ق دائًما بين ما تطلبه كلمة هللا وتطبيقك أنت لكلمة هللا. فربما تأمر باألمر األول، في حين أنك   ٣   فَرِّ
ال تقترح سوى األمر اآلخر.



25 الجلسة األولى قد تكون األخيرة

متكرًرا  عاملً  الخوف  يَُعدُّ  الفشل.  من  خوفًا  يعودوا  أن  يريدون  ال 
الفشل  من  يخشون  الذين  هــؤالء  طمئن  الفشل.  حــاالت  كل   في 
بأن هللا سيمنحهم الحكمة والقوة ليسلكوا حسب وصيته. عادةً ما تأتي 
 الحكمة والقوة »بالعمل« كما يقول القديس يعقوب )يعقوب ١: ٢5(، 
ذلك«  على  قادر  أنني  أظن  »ال  مثل  فاألعذار  لذا  ذلك.  قبل   وليس 
القوة  معه  يمنح  هللا  يطلبه  »ما  أخبرهم  صحيحة.  غير  أعذار   هي 
آمالك  تحطيم  أن  وتعرف  السابق،  في  أخفقت  ربما  إنجازه.  على 
مختلفًا،  األمر  سيكون  المرة  هذه  في  ولكن  مشاعرك.  يجرح   شيٌء 
تتأكد   ألنك ستتبع كلمة الرب. وإذا فعلت كما يقول لك، تستطيع أن 
اإلقناع حتى يرضخ  لبعض  األمر  يحتاج  قد  تفشل«.  يتركك  لن  أنه 
طالبو المشورة الخائفون. إن عرض الوعود الكتابية بطريقة توضح 
النتزاع  جوهريًا  عاملً  يُعد  هللا  كلم  بل  كلمك  ليس  تقوله  ما  أن 
ه دائًما إيمان طالبي المشورة وثقتهم نحو كلمة هللا -  االلتزام منهم. َوجِّ

وليس إلى كلمك أنت.

التي  المنزلية  الواجبات  يحبون  ال  الذين  هؤالء  إلى  إذن  نأتي 
العودة. ويعتقدون  لم يقوموا بها، ال يرغبون في   تكلفهم بها، وألنهم 
أن مواجهتك ستكون محرجة بالنسبة لهم. أخبر السكرتيرة أن تشرح 
لهم أنك تحب أن تجد فرصة لمناقشة الواجب المنزلي، وأنك ستتعاون 
في هذا، وأنه من الهام أن يحضروا لهذا السبب بعينه. اجعلها تشرح 
النقاب  يكشف  ما  عادة  المنزلي  الواجب  عمل  في  اإلخفاق  أن   لهم 
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عرضها  التي  المشكلت  تلك  من  أهمية  أكثر  أخرى  مشكلت  عن 
الواجب  أداء  في  اإلخفاق  فإن  ثمَّ  ومن  البداية.  في  المشورة  طالب 
م المشورة.  المنزلي يمكن أن يكون شيئًا ذا قيمة كبيرة لك بصفتك ُمقدِّ
عندما تستقصي األسباب التي منعت طالب المشورة من عمل الواجب 
توجيهاتك،  فهم  أساء  أنه  أو  منظم،  غير  أنه  تكتشف  ربما   المنزلي، 
لديه  أن  يظن  أنه  أو  أخــرى،  بأشياء  انشغل  أنه  أو  كسول،  أنه  أو 
طريقة أفضل من طريقة هللا. هناك عدد هائل من االكتشافات القيّمة 
ابحث  المنزلي.  الواجب  أداء  عدم  أسباب  تأمل  من  تنشأ  قد   التي 
المرات  أغلب  في  ستجد  خللها  فمن  باجتهاد.  االكتشافات  هذه  عن 
البداية  في  منك  طُلب  التي  المشكلت  أو  للمشكلة  الدفين  السبب 
شيء  أي  افعل  األمــر،  تكلّف  مهما  وبالتالي  حلها.  في   المساعدة 
في مقدورك لتجعل طالبي المشورة يعودون إليك بالرغم من إخفاقهم 

في أداء الواجب المنزلي.

وصايا  تنفيذ  رافضين  بشدة  سيتعنتون  المشورة  طالبي  بعض 
الكتاب المقّدس. على سبيل المثال، يوجد هؤالء الذين يرفضون إنهاء 
علقة جنسية، حتى إذا اعترفوا بها ويتفقون أن هللا يريدهم أن يفعلوا 
هذا. آخرون لن يسعوا لطلب الغفران على بعض التصرفات الخاطئة 
تجاه شخص آخر... وهكذا. في فشل هذه الحاالت من الهام أن تدع 
استمر هكذا،  إذا  المتمرد،  الموقف  هذا  أن  يعرفون  المشورة  طالبي 
يعنيه هذا- خاصة  لما  الوافي  الكنسي. والشرح  التأديب  إلى  سيؤدي 
معظم  للغاية.  هام  شيء  هو  الكنيسة-  من  طرده  إلى  يؤدي  قد  أنه 
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احتمالية  تتضمن  للشيطان«  يَُسلَّم  »أن  عبارة  أن  يفهمون  ال  الناس 
الجسد«4  »هالك  بـ  تنتهي  وقد  قريبًا  تحدث  قد  مادية  ضيقات   تكبد 

)كورنثوس األولى5: 5(5.

الواحدة،  للجلسة  المحبطة  الجوانب  أكثر  هذا  أن  المؤكد   من 
وهو ما ستفعل أي شيء لتجنبه. صّل من أجل ومع طالب المشورة 
لتغيير رأيه، وربما  بأكثر من محاولة  قُْم  إليك.  العودة  الذي يرفض 
تحتاج إلى إرسال أحد شيوخ الكنيسة ليتحدث معه إذا لزم األمر. أحيانًا 
الحاالت  تأكد من هذا األمر. بعض  لكنك لن تكسبهم كلهم.  ستنجح، 
المشورية من جلسة واحدة ستظل حاالت من جلسة واحدة مهما فعلت.

تكون  قد  األولى  الجلسة  أن  في  الثالث  السبب  إلى  اآلن  ل  نتحوَّ
»لماذا  تسأل  ربما  المشورة.  ينهي  َمْن  أنت  تكون  ربما   األخيرة- 

قد تفكر في هذا؟«. هناك أسباب كثيرة، سأذكر بعضها هنا.

من ناحية، إذا كان هناك احتياج لتأديب كنسي- كما ذكرت للتو- 
الكنيسة  بينما تستمر  الجلسة  قد يكون من الضروري جًدا أن توقف 
في إجراءاتها. ربما تكون أنت َمن يجب أن يبدأ التأديب. إذا أظهرت 

الكنسي«  التأديب  كتابي »دليل  في  الموضوع  هذا  عن  التفاصيل  من  مزيد  على  االطلع  يمكنك    4 
.)A Handbook of Church Discipline(

بِّ يَُسوَع. يسلّم للشيطان:  وُح فِي يَْوِم الرَّ 5   أَْن يَُسلََّم ِمْثُل هَذا لِلشَّْيطَاِن لِهَلَِك اْلَجَسِد، لَِكْي تَْخلَُص الرُّ
عزله من شركة الكنيسة )إقصاؤه من بركة العبادة المسيحية وشركة المؤمنين( -  هلك الجسد: التأديب 
اإللهي للمؤمنين من جراء الخطية، والذي يُمكن أن يؤدي إلى المرض، بل إلى الموت أيًضا لتطهير 

الكنيسة )كورنثوس األولى 11: 29-32؛ أعمال 5: 1-11(. )الناشر(
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آخر،  شخص  إلى  المسروق  المال  بإعادة  تتعلق  مشكلت  المشورة 
منعطفًا  المشورة  تأخذ  فربما  الدفع،  المشورة  طالب  يرفض  بينما 

مختلفًا تماًما.

إذا طلب منك طالب المشورة طلبات ال يمكنك تسديدها له ألسباب 
 كتابية، حتى بعد أن قمت بكل محاولة إلقناعه بتغيير هذه الطلبات،
له. المشورة  تقديم  مواصلة  رفض  ببساطة  يمكنك  الحالة  هذه  في    
غرامية  علقة  على  تتكتّم  أن  منك  يطلب  قد  المثال،  سبيل   على 
مطلقًا  شيئًا  ليس  السرية  على  الحفاظ  حياته.  شريك  تخبر   وال 
في المشورة الكتابية. االتفاق الذي يوقع عليه طالب المشورة عند بداية 
المشورة ينبغي أن يذكر بوضوح أنك ستظل محتفظًا بالسرية بالقدر 
الذي يتطلبه الكتاب المقّدس، ويتضمن جملة تذّكر أن طالب المشورة 
المشورة  عملية  تقود  التي  المقّدس  الكتاب  تفاسير  أن  يعلم  أن   يجب 

هي من وجهة نظر المشير.

استجابة  تحتاج  ربما  المشورة:  تقديم  عن  للتوقف  آخر  سبٌب 
معينة من طالب المشورة يبدو أنها لن تحدث، وبدون هذه االستجابة 
يستحل عليك مواصلة األمر. لهذا البد أن تتوقف عن تقديم المشورة 
تَصرٌّ  ربما  المثال  سبيل  على  المطلوبة.  االستجابة  حدوث   لحين 
على ضرورة أن يوافق طالب المشورة على االتفاق )اتفاق المشورة( 
هذا.  يفعل  أن  يريد  ال  وربما  المشورة.  بدء  قبل  سابقًا  ذكرته   الذي 
في حالة أخرى، ربما تطلب واجبًا منزليًا وهو »إحضار قائمة بكيف 
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تخذل هللا في حياتك الشخصية، وحياتك كزوج أو كأب«. وربما يمتنع 
طالب المشورة عن أداء هذه المهمة، في حين أنك تعتقد أنها ضرورية 
م المطلوب. وحتى يوافق طالب المشورة على أداء  جًدا لتحقيق التقدُّ
ثالثة،  حالة  في  له.  المشورة  تقديم  عن  تتوقف  أن  البد  المهمة،  هذه 
تغيير  بإحداث  المشورة غير مهتم  المشورة ألن طالب  إلغاء  يمكنك 
كتابي، ولكنه مهتم فقط بالحصول على شعور بالراحة. وقد يخبرك 

بهذا بشكل واضح ومباشر.

أنه  صراحةً  يقول  المحتمل  المشورة  طالب  ألن  النهاية،  في 
المشورة له  تقديم   غير مسيحي، يحق لك أن تخبره أنك لن تستطيع 
حتى يصبح مسيحيًا٦. والسبب أنه لن يستطيع تحقيق التغييرات التي 
ترضي الرب )رومية 8: 8(٧، وأنك ترفض أن تساعده على تحقيق 

تغييرات ال ترضي الرب.

األولــى  الجلسة  أن  ــدرك  ت أن  الهام  من  عــام  بشكل   وبالتالي 
دائًما. وهذا شيء مؤسف  أو  الوحيدة- سواء مؤقتًا  الجلسة  تكون   قد 
أخرى  أحيان  في  ولكن  متعددة،  جلسات  تتطلّب  التي  الحاالت   في 
سيكون هذا كل ما ترجوه. افعل كل ما في وسعك للتغلب على العراقيل 
قلت،  كما  ولكن  األمر ضروريًا.  هذا  كان  إذا  التالية  الجلسات   أمام 

لن تنجح في كل المرات.

٦   بالرغم أنك ستكون سعيًدا أن تتحدث إليه عن كيف يمكنه أن يخلص.

٧   »الَِّذيَن هُْم فِي اْلَجَسِد )غير المؤمنين( الَ يَْستَِطيُعوَن أَْن يُْرُضوا هللاَ.«






