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  يتم  كما الكتابية، المشورة أساسيات  الكتيب  هذا يقدم. القس مسؤوليات  من هام جزء  هي الكتابية المشورة إن

:  عملية  بطريقة  الكتابية المشورة جوانب   أهم تغطي المادة هذه . الكتابية شورةللم ECLEA عمل  ورش  في تقديمها

  لعالقة واستراتيجية وأنشطته،  الكتابي المشير صفات  والناس،  هللا طبيعة وطبيعتها،  الكتابية المشورة هدف

 ارات ومه  تباهاالن مهارات : الكتابي المشير مهارات   على  هو الكتيب  هذا تركيز  إن. األمد  قصيرة المشورة

  في متكرر بشكل  مواجهتها يتم التي المحددة المشكالت  مناقشة سيتم. والمواجدة واالستماع،  الفهم،: التواصل

. بالروح  الشخصي لالعتناء المقترحات  إعطاء وسيتم كثيًرا، تظهر التي المشكالت  مناقشة سيتم كما المشورة،

.الكتابي  المشير اعدةمس لأج  نم  بالمشورة  الخاصة والقوائم الحاالت  دراسات  مرفق
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 شرقب  الكنائس قادة تمكين هيئة  تدعمها  والتي  هذه الكتابية المشورة عمل  ورشة حضور على اشكرك :المقدمة

  كامنجز فرانك. د  المادة،  هذه أستاذ . Equipping Church Leaders – East Africa (ECLEA) أفرقيا

Frank Cummings, PhD،  المشورة بأساسيات  تمكينك  بهدف بعناية التالية لعمل ا لورشة المادة جهز قد  

. بك  الخاصة المشورة خدمة في  بغنى تتبارك  وأن  مًعا وقتنا  خالل هللا يُمجد   أن وصالتي قلبي رغبة إن. الكتابية

 ما -ب  تعلمهم،  كيفية -أ في  كبير بشكل يختلفون البشر أن  مراعاة يُرجى نفسها، المادة جميًعا  نحن  ندرس بينما

 مدار على  المادة من الكثير لتغطية  نخطط اذ ( معي صبوًرا تكون أن أرجو ولذا،. يتعلمون   متى-وج   نه،لمويتع

  .زمالئك ومع) التالية أيام البضع

  أن إلزام أي تحت لست  أنت . المادة هذه  ندرس بينما الخاصة أو الشخصية األمور بعض   تظهر قد  النهاية، في

 لكي ليساعدك مشير أو مرشد  عن   تبحث  أن الرب  كيشجع قد  كنول آلخرين،ل شخصية معلومات أي عن تفصح

 أن هدف  تجاه نجاهد   أن نسعى  ولكننا فينا، كامل شخص  يوجد  ال. كمشير هللا إرادة لتحقيق تأثيًرا أكثر أداة تصبح

  . فأكثر أكثر المسيح يسوع  مثل نصبح

  : المشورة من أنواع ثالثة توجد

 رسمية  الغير المشورة - 1

a. شخص  المثال، سبيل على  -"الحياة في تسير " وأنت   رةالمشو إعطاء هي  يةرسم الغير المشورة  

  طالب  من أخرى  مقابلة ميعاد  أو االجتماع، بعد  الكنيسة في عضو  مع التحدث  بالصدفة،  قابلته

  مرة" تكون عادة. الرسمية المشورة  لمستوى تسمو ال واحدة، جلسة تكون وعادة المشورة،

 . النصيحة ءإلعطا" واحدة

b. يختص  فيما هللا رادةإ إيجاد  مثل( البسيط اإلرشاد : على رسمية الغير للمشورة ةاألمثل ملتشت  

  شخص  مع صراع أو خالف، أو فهم، سوء مع التعامل كيفية مثل( مؤقتة  مواقف ).محدد  بقرار

  أوالدنا ليمتع الالهوتية، األسئلة على اإلجابة). الجيرة من أو العمل أو المدرسة، أو البيت، في

 . والمتابعة. الصالة وطلبات . والعالقات   والحياة، هللا، ن ع ) لهم نموذج نكون نأو(

 الرسمية  المشورة - 2

a. طالب  مع محددة مواعيد  لها والتي المنتظمة المشورة جلسات  من سلسلة هي الرسمية المشورة 

  والتي  التالية المناقشة معظم. المشورة طالب  حياة في مهم موضوع مع تتعامل والتي المشورة

 .الرسمية المشورة مع تتعامل المشورة يةعمل  بطبيعة عالقة لها

b. فترة قبل ما المشورة مقابل( الخطوبة فترة قبل ما المشورة: على الرسمية المشورة أمثلة تشتمل  

  بمرحلة يمر شخص  أجل من الصالة /التشجيع /المحاسبة. بمشاكل تمر  التي الزيجات . )الزواج

  في المراهقين/اآلباء). إلخ اإلباحية، الكحوليات، درات،مخلا( محدد  بإغواء يختص  فيما ضعف
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  بالذنب، واإلحساس الخجل، مثل المشورة طالب  حياة في وحاسم  هام  أمر مع التعامل. صراعات 

 . الغفران وعدم والغضب، والخوف، والقلق، والضغط، ،واالكتئاب  الفقد، بسبب   والحزن

 األزمات  في المشورة - 3

a. شخص  حياة  في عظيمة أزمة مع مجدول والغير له مخطط لغيرا لالتعام  هي األزمات  مشورة  

  عبر حتى أو المستشفى، أو المنزل، مثل األزمة، فيه تحدث  مكان أي  في تحدث  أن يمكن. مما

 .الهاتف

b. أو المرض، ومفاجئ، شديد  حادث  باالنتحار، التهديد : على األزمات  في المشورة أمثلة تشتمل 

 ،الكحوليات  استخدام إساءة أو/و مخدرات، حمل،( مشكلة يف قمراه  أو األسري، العنف ،الموت 

  خيانة، اكتشاف بعد  بالترك تهدد /يهدد  الحياة  شريك). عليه القبض   إلقاء تم أو إجرامي، سلوك

 .إلخ إباحيةـ

  . الرسمية المشورة عملية  مع فقط سنتعامل  الورشة هذه هدف أجل من
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  ابية؟ الكت المشورة هي ما

 يقول . لتحقيقه هدف أو قصد  يوجد   أن يجب  مسعى، أي بداية  في تها؟طبيع وما الكتابية رةومش ال من الهدف هو ما

  أن بعد  الورشة لهذه وصلت  فقد  الحقيقة، في). 18: 29 أمثال" (الشَّْعبُ  َيْجَمحُ   ُرْؤَيا بِالَ : " أنه المقدس الكتاب 

" ةالكتابي المشورة" حول ناقشةم يأ  فإن مشابهة، وبطريقة.  كامل ألسبوع خططت  قد  تكون وقد   يومك، خططت 

  . المفاهيم هذه تجاه انتباهنا سنحول. وهدفها  وطبيعتها  الكتابية المشورة مفهوم  نعّرف أن منا تتطلب 

 نبحث  دعنا. المشورة عالقة  في كتابي أساس على مبنية  موضوعات  وجود   يفترض "  الكتابية المشورة" تعبير إن

ً   لك المفاهيم هذه معنى في  ورقة  في ه -أ من األسئلة امأل ،)أدناه( األولى التدريب ورقة اكمل ن،اآل . شخصيا

  . كمجموعة  إلجاباتك  نستمعس  ثم ،ه-أ العناصر  إلكمال دقيقة 12 لديك  سيكون. أدناه التدريب 

  وطبيعتها الكتابية المشورة الهدف: األولى التدريب ورقة

  :فردي بشكل التالي اكمال نرجو

  الكتابية المشورة  -أ

............................................................................... ....................هي

 .......................................................................................................

............................................................... ........................................

 ....................................................................................... 

 . أعاله كتبتها التي الجملة في..................%  بنسبة واثق أنا  -ب 

 : بيةالكتا  مشورةبال  يختص   فيما إيماني تدعم  التالية الكتابية الشواهد  -ج

1 -     ................................2-  .................................. 

3-     ................................4- ..................................    

: ليست  الكتابية المشورة -د    

...................................................................... .........................................

....................................................................................... ........................

 ...................................................................................................... .........  

  . لآلخرين المشورة إعطاء على قدرتي في......................%  بنسبة  واثق  أنا -ه

  . أعاله تدوينها تم التي اإلجابات  ونناقش  صغيرة مجموعات  إلى اآلن نجتمع دعونا :المجموعة مع المناقشة
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 الكتابية  المشورة: التلخيص  -أ

............................................ .......................................................هي

........................................................................... ............................

.................................................... ...................................................

....................................................................................... ................ 

  : التالية ابيةالكت الشواهد  على  بناء

.................................           ......................................  .........  

        ......................................    ..........................................  

  

 مزمور  ،3: 43 مزمور ،23  مزمور ،27 مزمور ،1:1 مزمور ،5:  22 ملوك  1:  المقترحة اآليات بعض

: 16 أمثال ،22: 15 أمثال  ،6-5: 3 أمثال ،17: 1 أمثال  ،130 ،105  ،6-1:  119 مزمور ،24: 73

: 30 اشعياء ،29: 28 اشعياء ،8- 6:  24  أمثال ،18  ،5: 20  أمثال ،21: 19  أمثال ،4:  18  أمثال ،24

 ، 3 -1: 4  أفسس ،21 -14: 3  سسأف ،4: 13 رومية ،32  -30: 8 يوحنا ، 3: 6  ،6: 4 عهوش  ،21

 2 ، 4  -2: 1  يموثاوست 1 ،14: 3  تسالونيكي  2 ،14  ،11:  5 تسالونيكي 1 ،2- 1: 6 غالطية ،32  -11

  . 7: 4 يعقوب ،15 -14:  12 العبرانيين ،16:  3 تيموثاوس

  : وهي  الكتابية للمشورة أهداف ثالثة  توجد  :باختصار

  . الكلمة مع تتماشى حياة إلى المؤمن احضار -1

  ).النصيحة إعطاء أي( سمكة إعطائه من بدالً  الصيد  تعليمها  أو وتعليمه  -2

  ". يوم كل هللا، طريقة بحسب " للمؤمن الروحي بالنضوج واالعتناء  -3

  

  :وطبيعتها  الكتابية المشورة هدف

 الكتابي شيرالم: بسيط الكتابية  والمشورة العلمانية المشورة بين  األساسي االختالف :الكتابية المشورة أساس -1

  أن يجب   الكتابية المشورة عملية .الحق كمصدر والفلسفية،  العلمية النظريات  وليس المقدس، الكتاب  يستخدم

  الكتاب  كان وإن  حتى. عنها المقدس الكتاب  يقوله ما  جد ت  وأن المشورة لطالب  األساسية المشكلة عن تكشف

  . اتباعه  يمكن عام  كتابي مبدأ يوجد  قد  أنه إال ،"المحددة" الموضوعات  عن صامت  المقدس
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 مفتاحي، هو  األمر هذا وفهم .ديناميكية عالقة  هي المشورة فإن جداً، األساسي مستواها في :عالقة المشورة -2

  . والثقة  الفهم يه   ناجحة عالقة  أي ومفاتيح

  :خاص نوع من  عالقة هي المشورة -3

 المشير،( الواحد  يطبق  حيث  عالقة في للدخول  أكثر أو نشخصي  بين  اتفاق هي المشورة عالقة  إن -أ  

  أن مع .العالقات  في أو شخصية  مشكلة حل أجل من) المشورة طالب ( اآلخر ليساعد  خاصة مهارات ) أنت 

  هو الكتابية المشورة من  النهائي الهدف أن إال الروحي، النمو تيسيير يه  الرعوية للمشورة األولي الهدف

  ).17و  12:  4  يوحنا1 ،4: 1  يعقوب  ،6: 1  فيلبي( يسوع المسيح في ناضج يصبح لكي  المشورة طالب  مساعدة

). النصيحة أو" (السمكة إعطائه" مقابل في "يصطاد  كيف تعلمها أو تعلمه" بأن طالبها المشورة تمّكن -ب   

  . تجنبه يجب ولذا م،مستدا  غير أمر النصيحة إعطاء

  :الحدود تتطلب الصحية المشورة عالقة -4

 مستهل في الحدود  تأسيس  يجب  . حدودًا ولها بزمن، محددة هي  واضح، هدف  اهل المشورة عالقة -أ  

  عن ليكشف يكفي ماب  باألمان المشورة  طالب   فيه يشعر جًوا وتخلق للعالقة التركيز توفر الحدود . المشورة عالقة

  عن لسؤوالم هو المشور أن إال الحدود، يناقشوا أن  المشورة وطالب  المشير يحتاج بينما. فهوضع  هشاشته

  : التالي على الحدود  تشتمل.  عليها  والحفاظ  وضعها

 إال  مشكلته، حل في ومساعدته  المشورة طالب  احتياجات  مع  التجاوب  هو  الفوري الهدف بينما .المحدد  الهدف -

  . المسيح يسوع في ينضج  أن المشورة طالب  مساعدة هو  نهائيلا الهدف نأ

  نفهم أن المشورة جلسات  من  سلسلة يكون قد  مما جلسة أول في أنه المهم من: المحدود  والوقت   التركيز -

  الناجح الحل فرص . للمشكلة فهمك مع يتفق المشورة طالب  أن من والتأكد  وصياغتها، المحددة، المشكلة بوضوح

 واالتفاق وصفها  تم التي المحددة شكلةالم على المشورة عملية   في التركيز على المشير حافظ إن تزداد  للمشكلة

 قد  األولى، لةالمشك مع بالتعامل المتعلقة المشورة جلسات  من سلسلة انتهاء بعد . المشورة عالقة  بداية  في ايهعل

  .خرىأ مشكالت  مع للتعامل إضافية مشورة لجلسات  احتياج يوجد 

. الواضحة الخاصة ومعرفته  خبرته بسبب   المهنية قدرته في المشير اختيار تم !محدوديتك تعرف  أن يجب   -3

 مما  أكثر ،المزيد  يريد  المشورة  طالب  كان إن. محدوديتك تعرف  أن المشير، أي لك، بالنسبة  المهم فمن ،تاليوبال 

  .مهارتك  مستوى من أبعد  هو ام إلى  بالسير المشورة طالب  تساعد  ال فأنت  تعطيه، أن تقدر
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  ستقع أين يفهم ورةمشال  طالب  أن من يتأكد   أن المشير يحتاج  .بها التنبؤ ويمكن  متسقة توجيهية  مبادئ -4

 التي المرات  وعدد  الواحدة، المشورة جلسة مدة تبلغ كم المشورة، جلسات  ستحدث  ومتى المشورة، جلسات 

  .شورةالم جلسة في سيحدث  الذي وما بها،  ستتقابلون

  المشورة  في مهاراته  هللا بيّن

  )16: 2 التكوين(" حر"  أنه آلدم هللا  قال. متعته أجل من العالم هللا خلق .والخليقة هللا: المثالية الحالة -أ

 على  الرجل هللا خلق. الموت  في تتسبب  بطريقة السلوك  من أيًضا تحذيرًا  قدم هللا ولكن عدن،  جنة في ليطوف

  وكان  الخالق مع رعوية عالقة لهما كان والمرأة الرجل من  كل. المرأة أي مالئم، اعد مس للرجل ووجد  صورته

  !رائعة لحياةا كانت . اإلطالق على  يحتاجونه ما كل لديهم

  َلنْ : "قائلة لحواء تكرارها تم   والتي  آلدم، المعطاة هللا تحذيرات  الشيطان كذّب . السقوط أتى ثم. وطالسق -ب

  الخطية دخلت  وهكذا،  ).5-4:  3 التكوين(." َوالشَّرَّ  اْلَخْيرَ  َعاِرَفْينِ   َكا�ِ  َوتَُكونَانِ  أَْعيُنُُكَما ِتحُ َف تَنْ  )ألنه...( !تَُموتَا

  معرفة دخلت  هكذا  ولكن العالم، إلى فقط الموت  يدخل لم. لألبد  واإلنسان  هللا بين قةالعال وتغيرت  العالم، إلى

  آدم ليمنع) 24 عدد ( نار من  سيف ووضع عدن  جنة من  وحواء دمآ هللا طرد ). 22 عدد (  أيًضا والشر الخير

 قاسيًا، األمر يبدو قد ). 22 عدد (  األبدية الحياة من عهمن م  وبالتالي الحياة، شجرة من لألكل الرجوع من وحواء

 وحواء   آلدم كان. خطيته أي االنسان لعصيان وبسيط سريع  عالج كان هللا  به قام الذي هذا  السماح عدم  ولكن

  اختياًرا لديهم كان. الحرة اإلرادة طبيعة هي هذه  ولكن.  لنصيحته االستماع في وفشلوا العالم، في مشير فضلأ

 في  الحياة شجرة من سنأكل  ألننا( يُفقد  لم الكل ولكن). أيًضا  رتنامشو وطالبي( أيًضا نحن وهكذا بساطة، بكل

  !!) 2- 1: 22 رؤية -الجديدة أورشاليم

: 4 أعمال( قدمه الذي الوحيد  الشخص . � رجوًعا طريقه ليجد  الخاطئ لإلنسان يًقاطر  هللا صنع .الفداء قصة -ج

 في. )16: 3 يوحنا( ".األََبِديَّةُ  اْلَحَياةُ  َلهُ  تَُكونُ  بَلْ   ِبِه، يُْؤِمنُ  َمنْ  ُكلُّ  َيْهِلكَ   الَ  ِلَكيْ . "يحمسال يسوع ابنه، كان) 12

" .بِي إِالَّ  اآلبِ  إَِلى َيأِْتي أََحدٌ  لَْيسَ . َواْلَحَياةُ   َواْلَحقُّ  الطَِّريقُ " هو أنه يسوع قال اإلنجيل، نفس  في الحق وقت 

  فإننا موتنا، وحتى  خالصنا وقت   من ولكن. نتبرر فإننا هللا،  أرسله بالذي نؤمن  كنا إن  وبالتالي،). 6:  14 يوحنا(

 في  أداة هو دسالمق الكتاب . المسيح هشب تجعلنا  التي -تقديس ال عملية  من جزء هي  الكتابية المشورة. نتقدس

) 71: 119  مزمور( التجارب   على العملية هذه تشتمل األحيان بعض   وفي ،)17: 17 يوحنا( التقديس عملية

  والمعاناة، واأللم، التجارب، من سنهرب  أننا يعني ال  الخالص  فإن وبالتالي،. العالم  عن المزيد  نتعلم  حتى

  طالبي بعض . ساقط عالم  في العيش نتاج كلها وهي ،واالضطهاد  لموت،وا والكراهية، ،والحقد  والمرض،

  .التقديس عملية في نحن بالفعل،. صحيح العكس وكأن يفكرون  أو يسلكون المشورة
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 ما. مشيرين يكونوا  أن المسيحيين كل على  وال  القساوسة، كل على يجب   ال :وأنشطته الكتابي المشير صفات

  مؤثر؟  مشير لتكون األمر يحتاجه الذي

  المؤثر  الكتابي المشير صفات -أ

  . الكتابي المشير في موجودة تكون أن يجب   صفات  هي يلي ما كل

  أن الشخص  يحتاج. أيًضا الذات  بمحدودية إحساس مع الثقة المشير لدى يكون أن يجب   -واقعي  تياذ  تقييم  -1

  -1: 7  متى  انظر( بها يصارع تيال والجوانب   ومواهبه به، خاصةال والضعف القوة نقاط  تميز  على قادر يكون

  ).2- 1:  6 غالطية ،5

  أن ثم. هذا  نفعل أن نقدر ال  أننا إال جزات،معال يصنع أن يقدر هللا  أن من بالرغم  -الواقعية  التوقعات  -2

 الدور. شائع أو متكرر أساس على  نتوقعه أن يمكننا ال عادي،   غير شيء بتعريفها هي  هللا  يفعلها التي المعجزة

  حياتهم" رحلة في ايستمرو  أن يقدروا حتى يتحداهم ما  مع التكيف على الناس يساعد  أن هو  للمشير األساسي

  لم الصدمة أو المشكلة وكأن"  حياتهم  ستكون المشورة إعطائهم بعد   أنه يعد  أن للمشير يمكن ال لذا،". العادية

  ." اإلطالق على تحدث 

 إلى السير من المشير تمّكن الميزة هذه. البشر في القيمة ر المشي يرى أن يجب   -اإليجابية  النظرة االحترام، -3

  ". إصالحهم" وليس وخدمتهم،  ورةالمش طالب  جانب 

  هو" وصادق  حقيقي،" تكون أن . الوقت  طوال شاهد  وهو  للمسيح، نموذج  هو المشير  إن -والصدق  صالةألا  -4

 المجهود  بذل  مع حقيقي،  تكون وأن  ة،واألصال الصراحة، إظهار. تزيفه أن جدًا الصعب  ومن كينونتنا، في شيء

  ).يسوع فعل كما( ُمقدر أنه شورةالم لطالب  يبين  وإظهاره،  الفهم لتطوير

  الكتابي  للمشير الكتابية األنشطة -ب

 هذه  مع هذا بعمل  يقوم  لم إن يظهرها،  أو التالية، النقاط  من العديد  في المشير سينخرط مشورة، عالقة كل في

  : جميعها النقاط

  مهتم شخص  يتجاوب   وأن معروًفا، يكون  وأن بالمحبة، يشعر  أن المشورة لطالب  الفرصة تقدر أنت . حبةالم-1

  .هذا تُظهر أن  المهم فمن لذا، لهم، المسيح تمثل أنت  .احتياجاته مع

  ال  التي األمور المشورة طالب  انتباه إلى وتحضر وتبرز،  وتواجه،  تصحح، أن عليك  سيكون. العتاب  -2

 استخدم . تحديدها تم التي كلةالمش مخاطبة على سيساعد   أنه إال مريح، غير يكون أن  األمر لهذا نيمك . يرونها

 في  المشورة طالب  ووجه المشورة، طالب  لدى التي واألفعال واآلراء  كتابية، الغير المعتقدات  حلتصح  هللا كلمة
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 قد  عنها،  توب ي  أن يريد  ال التي طيةالخ من حالة في ولكنه  مؤمن أنه الشخص  قال ان أخير، كحل. التغير اتجاه

  ).17 -15: 18 متى( الكنسي التأديب  ىإل المشورة من تتحرك  أن تضطر

 الجلسة، وخالل تراهم، أن قبل المشورة طالب  أجل من  تصلي أن يجب . البعض   بعضكم  أجل من صلوا  -3

  . وبعدها

  ذلك  ومع.  بها يقوم أن تساعده التي  دةالجي االختيارات  على  يبني لكي المشورة طالب  تساعد  أن تحتاج .شجع -4

  . بدقة المشورة لطالب  العالم يعكس أن واجب  أيًضا عليه  المشير فإن

: 6 غالطية( منعزلين متجولين يوجد   ال المسيح في .البعض  بعضكم  أثقال احملوا بعًضان  بعضكم  واعد سا -5

  يرى. المشورة طالب  كتفي عن الحمل رفع على ذاته حد  في يساعد  المشورة طالب " جانب  إلى يئكمج". )2

 يشعر  وكيف معه حدث  ما تفهم أن تحاول  أنك يرى  هو. اهتمامك قيد  صلحتهم وأن به  مهتم أنك المشورة طالب 

 خبرة  أو حكمة اآلخرين لدى يكون  األحيان بعض  في أنه، كما. به  مر ما بسبب  يشعر  وكيف  عليه،  هو  ما بكونه

 تحيله أن الجيد  فمن لذا، ،)6: 24 ،22:  15 ،14: 11  أمثال( كمن أكثر الصراعات  من محدد  مجال في اكبر

  .األمر لزم إذا آخر لمشير

 أن كما. العالقات  استرداد  عملية  ويبدأ بالخزي، الشعور يرفع  هو حمٍل، األمر هذا يرفع  .يابالخطا االعتراف -6

 نعمة  رسالة لسماع ويحتاجون بخطيتهم،   عميق  إحساس لديهم الناس بعض .  أيًضا للغفران الطريق يفتح االعتراف

  وطبيعتهم الشخصية خطيتهم  ونيقبل  وال  يرون ال ذاتي،  وبر كبرياء لديهم آخرون. به  تأتي الذي والرجاء هللا،

 والنعمة للمتكبر، الناموس" هي  تتبعها أن الممكن من التي الجيدة الحكمة. هللا بناموس تحذرهم  أن تحتاج. الخاطئة

  ." للمتضع

 التميز أن ثم. حقيقي ليس وما حقيقي هو ما يفهموا لكي المشورة طالبي تساعد  أن يجب  .ميّز ع،الواق اختبر -7

  مبني التمييز من الجانب  هذا). يكون أن يجب ما أي( وحق جيد  هو  ما إلى الواقع فوق يسمو وه  -أخالقي بعد  له

 بالضبط( هللا  يراه كما اآلخر ص الشخ رؤية على والقدرة  القدس، الروح خالل من هللا،  كلمة معايير أساس على

 عليه تكون أن يجب   ما على ها آ ر ولكنه  حًقا، هي كما رآها لقد  -4 يوحنا في البئر عند  المرأة يسوع رأى مثلما

  . أيًضا

  في النار تشعل  أن" تتحداهم،  أن: أيًضا المشورة طالب  توجه  أن كيلع  يتعين سوف .التحذيرو  النصح -8

  .المشورة وطالب  أنت  تبنيه الذي) الجديد  الحياة أسلوب  أي،" (البناء" صفت  وأن تبنيهم،  وأن  ،"قلوبهم

  على المشير يلقيها محاضرات  تكون ألن تهدف ال المشورة جلسات  أن إال. ًمادائ يحدث  التعليم إن. عّلم  -9

 ورةالمش  من الكثير. االحتياج  بحسب  )16: 3 تيموثاوس 2( البر في درب  صحح، اقنع، عّلم،. المشورة طالب 
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  ،الصدد  هذا في .ألعمالهم المحتملة والنتائج االختيارات  يحدد  لكي المشورة طالب  المساعدة على  تشتمل

 سوف). ولآلخر  �: المحبة هو  النهائي الدافع يكون أن يجب ( ضروري أمر هو دوافعهم تحديد  على تهممساعد 

. األساسية المشورة مهارات   على نتدرب   بينما التالية، أيام البضع مدار على) هللا إنشاء( المبدأ هذا  توضيح يتم

تبدال هو الهدف   باألفكار، إلخ، الخاطئة، ودوافعه هوآراء  وتوجهاته، المغلوطة، المشورة طالب  أفكار اس

  .المقدس الكتاب  على المبنية إلخ والدوافع، واآلراء، ،والتوجهات 

 ،16-15:  4 العبرانيين ،13: 10  كورنثوس 1 ،28 ، 18:  8 رومية ،1:  46 مزمور( الرجاء إعطاء -10

 الخاصة المرجعية إطار. مشكالتهم من للخروج طريق المشورة طالب  يرى  ال األحيان من الكثير في). 5: 13

 أيًضا ترى أن يمكنك". الكبيرة الصورة " ترى  أن يمكنك المشير، بصفتك.  مشكالتهم لىوع أنفسهم على يركز  بهم

  .وحدهم  يجدوه  أن يقدرون  ال الذي الرجاء توفر أن يمكنك  وبالتالي،. المقدس الكتاب  أعين خالل من األمور

  ).17 ،15  ،13: 18 أمثال( واحد   لطرف االنحياز وخصوًصا ،الدينونة في السرعة تجنب  .جيدًا  اصغي -11

  يحضرون األقل، على أو، كنيستك، أعضاء من سيكونون المشورة  منك سيطلب  من معظم. المشورة طالب خبرة

 قبل العادة في تبدأ الرسمية المشورة خبرة أن إال المشورة، بطالب  معرفة على تكون قد  أنك من بالرغم .بانتظام

  . أيام أو أسابيع بعدة  الفعلية المقابلة أو األولى ابلةمقال ميعاد 

  الناس معظم. الرعاية عملية  من جزء بالفعل  هي المشورة أن نؤمن نحن . الوعظ من جزء هي المشورة -أ

 الفقد، بسبب  زنوالح والخوف،  الجنسية، والموضوعات  والقلق،  والحزن، والقبول، المحبة، مع نيصارعو 

 هذه  من لكل يمكن. حياتهم من ما  وقت  في )ولآلخرين للذات ( والغفران والضغط، نف،لع وا والخزي، والغضب،

  . هذا فعل ويجب  بل  المنبر، على من مخاطبته يتم  أن الموضوعات 

 إلى يحتاج أنه النهاية في يقرر من هو المحتمل، المشورة وطالب  المشورة، طالب  إن  .الشخصي االختيار -ب

  طالب  يرغب  األحيان بعض   في. قلقه له يكشف أن يرغب  الذي الشخص  يختار وهو معه، للتحدث  شخص 

 موضوعاتهم  أو ومشكالتهم، قلقهم، كشفوا إن بالخزي أو بالرفض   يشعر لن ألنه القس مع التحدث  في المشورة

  . البعض  لبعضهم

  طلب  في األولى الخطوة يأخذوا أن من يرتعبون المشورة  طالبي من الكثير .بالراحة  األولي الشعور -ج

 أي ( األولى الخطوة باتخاذ  يقوموا  إن ما ولكن،. المشورة في البدء حيال شخص  مع يتواصلوا  وأن المساعدة،

  .بالراحة اإلحساس ورةالمش طالب  يختبر  أن الشائع فمن ،)ميعاد  وتحديد   االتصال

. لهم  ميعاد  أول قبل يعأساب  أو أيام بضعة  هناك  يكون قد  الميعاد، المشورة طالب  يحدد  إن ما. المؤقتة الفترة -د

  عن شخص  مع للتحدث  حاجة  في يعودون  وال بنفسها، نفسها المشورة طالب  مشكلة تحل  األحيان بعض  في
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  حاجة في يعد   لم وبالتالي  به،  الخاصة التعامل استراتيجيات  طور قد  المشورة طالب  يكون قد  ثانًيا،. األمر

  .للمشورة

  مد األ قصيرة  مشورة  عالقة أجل من استراتيجية

  المشورة ممارسات  تستخدم هي. بوضوح مسيحي منظم مشورة نهج هي االستراتيجية الرعوية المشورة إن

 هذا  أن حقيقة على يركز" استراتيجية" رتعبي إن .الخدمية الرعوية بالُمثل التضحية بدون األبحاث  على المبنية

  من ممثل يد   على يُقدم أنه حقيقة  إلى ريشي"  رعوي" تعبير. الوقت  في جدًا ومحدود  بشدة  مركز للمشورة النهج

  . الكنيسة من محاسبته يتم  والذي  المسيحية الكنيسة

  االستراتيجية  الرعوية المشورة صفات بعض

  يتم  أن يمكن الكلي العدد  أن إال. مشورة جلسات خمسة عن تزيد  الأ ترحنق .محدود  وقت  وذات  قصيرة -1

 غير  أنه وليس قليالً، سيكون المشورة  جلسات  عدد  أن المشورة لب طا يفهم أن يجب  ولكن، .  ال أو مسبقًا، تحديده

  في تُحل أن يمكن  الموضوعات  أو المشكالت  معظم من  %90  من يقرب ما أن يعرف   أن المهم من .محدود 

  .أقل أو سات جل خمس

 .هين وجوم  تركيز في المشورة وطالب  المشير لجعل تميل االستراتيجية الرعوية للمشورة المختصرة الطبيعة إن

  : مفتاحية أمور أربعة يتطلب  المشورة نموذج من الجانب  هذا

 زةمتمرك العالقة على المشير يحافظ أن يجب  األخرى، األمور  بين من .ويوجه نشط  المشير يكون  أن يجب  -أ

  . عليها ق المتف المشكلة على  عليه المتفق بالتركيز  التعامل حول

ً  الطرفين كال يعمل أن يجب   .شراكة عالقة المشورة قةعال  تكون  أن يجب  -ب    يستلزم مما االتجاه، نفس في معا

  أنه نييع فهذا اكةشر توجد  لم  إن. التغيير أجل من األهداف على  واالتفاق  المحورية المشكلة  طبيعة  على االتفاق

  . المشورة طالب  به يعمل مما أكبر بشكل أبدًا تعمل  ال: تذكر! تغيير وجد ي  لن

  ألن  هام  أمر هو واحدة مشكلة على التركيز .ومحورية محددة واحدة  مشكلة ىعل المشورة  تركز أن يجب  -ج

  يكون أال ويجب   يقلقه،  ما أهم يوضح  لكي المشورة طالب   المشير يساعد  أن يجب . محدود  المشورة جلسات  عدد 

ض  غير أنا: "مثل(  دًاج غامض  الموضوع هذا   ").بالحياة را

  جاهز المشورة جلسة إلى  يأتي  أن المشورة طالب  يساعد  هذا .الزمنية الفترة محدودية على  الحفاظ يجب  -د 

 كل فالجلسات  أسبوع،  كل الجلسات  تكون أن يجب  أنه يعني ال ات جلس الخمس حدود  على الحفاظ. للعمل

 مشكالت  مع للتعامل يةضرور تكون قد  الجلسات  من اإلضافية السلسالت . فائدة أكثر أسابيع ثالثة  أو اسبوعين

  .المشورة لب طا حياة من أخرى
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 .الكلي الهدف تحقيقل اسهام في السابقة الجلسة على ويبني   واضح  تركيز لها مشورة جلسة كل .منظمة -2

  . والتركيز التنظيم على  الحفاظ عن مسؤول المشير

  يشتمل قد . الجلسات  بين  النشاط على  الحفاظ في يساعد   المنزلي الواجب  إن. منزلية واجبات   على  تبنى  -3

 طالب  بها  يقوم  والتي المقدس، الكتاب  أو/و والمقاالت، الكتب، قراءة( بالقراءة عالج- أ: على ليالمنز الواجب 

 المهارات  ممارسة( السلوكية التمرينات -ب  ،)التالية الجلسة في عنها  أبحاث  ويقدم معها، ويتفاعل وحده، المشورة

 في وتعلمها  اكتشفها التي األمور آخرين مع المشورة طالب  يشارك أن -د  ذكرات الم كتابة -ج ،)الجديدة السلوكية

  .مفيد  يكن  لم وما  له بالنسبة مفيدة نت كا التي األمور المشورة طالب  يكتب   أن -ه المشورة،

  األبعاد  دمتعد المشورة طالب: الشمولي النهج

  تهمعالق وكل كينونتهم جوانب  كل في تؤثر  أوجه الستة هذه . األقل على  أوجه أو جوانب 6  من البشر كل يتكون

  : كالتالي هي الجوانب  هذه). با� وعالقته  باآلخرين، عالقته بنفسه، الشخص  عالقة مثل،(

 " الحياة؟ في ما كل هذا هل: "مثل الحياة في األساسية الموضوعات  مع ويتصارعون  الناس يسأل .الروحي -1

 /الذات  من األسمى للطبيعة الفائق مع لعالقة الناس يسعى")  فعلًيا أنا من" أي" (الداخلية ذاتهم" مع الناس يتعامل

  . البشرية من أسمى شيء

  الجنسية الممارسات  أو الكحوليات، أو للمخدرات، يتجهون قد " الداخلي فراغهم" لملء يسعون  الذين الناس -أ

 بة،والمح  الشبع، هو حقًا يطلبونه ما أن إدراك بدون" أخرى أمور أو المال، أو ،"العمل إدمان" أو شرعية، غيرال

ن هللا مع  الُمخّلِصة الشخصية ةالعالق خالل من فقط تأتي  والتي واألهمية   واألمان، لقبول،او   يسوع خالل م

  . المسيح

  طالب  يساعد  أن للمشير يمكن  .المشكالت  لديهم ومن  المتألمين مع التعامل في مهم" الذات  فوق السمو" -ب 

  سماوي أب  يوجد  فإنه ذلك، من  بدالً . العالم هذا أمور على  أو عليه مقصور غير واقعه  أن يرى لكي المشورة

  أمور كل مع يتعاملوا أن ليقدروا لهم للطبيعة الخارقة المصادر ويوفر  ويحفظهم، لقهم،خ قد  ومحب  عظيم

 لطالب  ويمكن المسيح، يسوع  شخص  في نفسه  عن  أعلن قد  السماوي اآلب  فإن ذلك، على  عالوة. حياتهم

  . المسيح يسوع خالل من السماوي  اآلب  عم  بعةمش عالقة  إلى يدخل أن المشورة

 عناصر جميعها عليه،  يحصل الذي التمرينو النوم وكمية  المشورة، طالب  يتناوله الذي الطعام إن. الجسدي -2

  هذه مثل فإن مالئم، بشكل  بها التحكم يتم  عندما. حياته من أخرى مجاالت  في  الت مشك في تسهم قد  مهمة

 في المشكالت  حل في سيساعد   مما العاطفية، الحالة في  تحسن أو ذهني سنحت إلى  تؤدي قد  الجسدية العناصر

 مجرد  هو  اب االكتئ أن -األحيان من الكثير في- يُظن أنه  من بالرغم ذلك، على عالوة. حياته من أخرى جوانب 

  الجانبية االعراض  من يكون قد  أو المخ، في الكيميائي  التوازن في اختالل سببه يكون قد  أنه إال عاطفية، حالة
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 فعل رد  نتيجة تكون قد  بل ،"ذهني مرض " بسبب   تكون ال  قد  الغريبة ت المعتقدا أو الهلوسة، فإن وبالمثل،. لدواء

  . بالمخ  ورم  أو دواء على

  احتياجات  لدينا كلنا). والعالقات  اآلخرين، األشخاص ( االجتماعي العالم مع لناك وب نتجا  .االجتماعي -3

 مع العالقة خارج واألهمية األمان عن  بحثهم. واألهمية األمان عن يبحثون الجميع ا،الحًق  سنناقش كما. اجتماعية

  . مالئمة الغير والسلوكيات   األفكار من كبيرة مجموعة  إلى تؤدي قد  المسيح يسوع

 في  سيرغب -األحيان من الكثير في– أنه هي المشورة لطالب  االجتماعية الجوانب  صفات  من واحدة  أن إال -أ

  "َيْعِرفُهُ؟  َمنْ  َنِجيٌس، َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  أَْخدَعُ  ْلبُ اَْلَق " :9: 17 أرميا  في نقرأ كما.  أمامك" أقنعته أفضل لبس

 قد . صحيحة قرارات هي بالفعل باتخاذها قام التي القرارات  أن عكاقنا  في المشورة طالب  يرغب  فقد  وبالتالي،

  لمشكلته يستمع متعاطف  شخص  يوجد  أن من يأتي ذي ال التوكيد  على  يحصل حتى المشورة طلب  في يسعى

  . إلخ. عليه  لوم ال  أنه له يقول  ثم  بتعاطف

  أي،( المسيحيين حتى .مفتدين يرالغ والخطاة المفتدين الخطاة: العالم في الناس من  نوعان يوجد  فعلًيا، -ب 

  عرضة  يكونوا  أن يمكن مسيحيينلا فإن وبالتبعية،. فيهم تعمل بهم الساكنة الخطية قوة لديهم) المفتدين الخطاة

 السعي من بدالً  المسيحيين، غير مثل مثلهم، المشورة، إلى الذهاب  في فقط قرارتهم  على  التصديق راءو للسعي

 لكي المشورة طالب  تساعد  أن كمشير أنت  استطعت  فإن  الحاالت، هذه مثل في. هممشكالت لحل والسعي للتغير،

  طالب  تقود  أن المشير، أيها أنت، يمكنك وقتئذ،. التغييرو االتضاع إلى يؤدي أن يمكنه  هذا فإن خطيته، يرى

  . العام خيره أجل من  حياته في الالزمة اإليجابية التغييرات  ليصنع المشورة

  وأن  ذهننا في رمزي بشكل األشياء نمثل  أن جميعنا لنا يمكن. معتقدات  جميعنا لدى. يفكر  ايعنجم . اإلدراكي -4

 تسمو  وأفكار معتقدات  لنا تكون وأن نفكر أن جميعنا لنا يمكن .بقوة علينا تؤثر ملموسة غير  أفكار لدينا يكون

 إذا تحديد  في المشورة طالب  مساعدة في هاًما دوًرا يلعب   الكتابي المشير فإن لذا،. الشخصية اختباراتنا فوق

 بالحق اءاآلرو والمعتقدات، األفكار، هذه يستبدل وأن -كتابية ال  أو كتابية غير وأراءه ومعتقداته، أفكاره، كانت 

  .)للواقع  الكتابي بالمفهوم أي(

 كينونتنا،  من أخرى عناصر  بسبب   هي  أعمالنا .عليه ونؤثر فيه نعيش الذي العالم في  كنسل كلنا. السلوكي-5

  ةوحيالر حالتنا تعزز قد . لدينا تكون قد  التي المحددة والمشاعر المعتقدات  لتعزيز تميل  وهي بها،  وتتأثر

 عالوة.  لنا بالنسبة عادات  أصبحت  التي بالسلوكيات  يختص   فيما خاص  بشكل هذا يصح . االجتماعية وعالقاتنا

 هذه  من الكثير رين،اآلخ وعلى  أنفسنا على نتائج لها أعمالنا إن. وعالمنا  ظروفنا تغير  أعمالنا فإن ذلك، على

  . علينا  تؤثر فإنها ذلك، ومع مقصودة، غير  تكون قد  النتائج
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  هي.  "مشاعر" مجرد  من أكثر ذاتها حد  في العاطفة. بأمور  نشعر كلنا. )العاطفية القدرة أي( العاطفة -6

 والعضاالت، العصبية، الكيميائية والمواد  العصبية، وخاليانا عقلنا، فتشمل ككل، الجسد  تشمل اختبارات 

  شخصية تفاعالت  مادي،  رأم هي المشاعر إن ).Worthington 2003: 30-45( واألمعاء والهرمونات،

 على فعل رد  مجرد  ليست  رنا مشاع إن. حياتنا وظروف والخارجية الداخلية األحداث  مع التعامل في تساعدنا

  ال وظيفة  أو الزواج أي،( أيًضا األمد  الطويلة الظروف على فعل رد  ولكنها وخارجية، األمد  قصير أحداث 

  تحكم أن يمكنها.  معتقداتنا من أكثر  سلوكنا، على  تؤثر رنااع مش إن). االعتذار من األمد  طويل خوف أو جبك،تع

  وتؤثر جسدًيا،  علينا وتؤثر سلوكنا، على  مشاعرنا تؤثر ومثلما.  منطقية رغي أنها نعرف  عندما  حتى علينا  قبضتها

 أن  هكن يم  وسلوكنا معتقداتنا وتغير .  معتقداتنا تغير في عدناتسا   أن لمشاعرنا يمكن فإنه أخرى، طرق بعدة علينا

  .مشاعرنا يغير

    األولى التناول جلسة

.  المستطاع قدر حاليًا يقلقهم  فيما ابحث . المشكلة يقدم وهو المشورة بطالب  تبدأ أن يُفضل  التناول، جلسة خالل

 المشورة،  طالب  عند   األساسية المشكلة لفهم كاف وقت  فهذا. ساعة األول المشكلة تناول  ميعاد  مدة لنجع عادة

 المشورة، عالقة من نوع أي في  البدء قبل. عمل ةخط تطوير إلى باإلضافة بها، لمرتبطةا والضعف  القوة ونقاط

 انظر( التفاهم بيان  نموذج نستخدم  أن نحب   نحن. العملية لهذه الهامة اإلرشادية القواعد  بعض  نضع  أن المهم من

 يراجعها، أن المشورة طالب   ىلع يجب   والتي) الكتيب  هذا ملحقات  في منه نسخة توفير  يتم أنه كما ،أدناه

  .المشكلة تناول جلسة  في بدءال قبل ويوقعها

  

  المشكلة  تناول تقييم        

  : .......................... ميالد ال تاريخ: ........................................... االسم

  ..................... ........................................... : المشكلة تناول  جلسة تاريخ

  ):شخصيًا المشورة طالب كلمات بحسب( األساسي القلق

  

  

  : المشورة طالب عند القوة نقاط

  :الروحية الحياة
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 الكنسية  الحياة /الكنيسة حضور •

 الخلوة  •
 الكتاب دراسة •

  :الطبي التاريخ

 التشخيص/الهامة الطبية المشكالت •

 :المشورة طالب طبيب سما •

 :الطبيب عند كشف /زيارة  آخر تاريخ •

 )والجرعات االسم: (الحالية األدوية •

 والشهية  النوم نمط •
 الجنسية الصحة •

  : العالقات

 األوالد/الحياة شريك /الحالية العائلة •

 األصلية العائلة •

 صدقاء األ /المرشدين •

  :العقلي /االدراكي

 أوتوماتيكية  سلبية أفكار •

 بطيئة  /سريعة تفكير عملية •

 الذاكرة •

  المخدرات   ات،الكحولي :المواد إدمان

  :السلوكي

 النموذجي  اليوم •
 الترفيهية  األنشطة •

 مجزية ال غير/مجزيةال األنشطة •

  :المشاعر

 الحدث  المكان، الزمن، قوية؟ سلبية مشاعر •
 الحدث المكان، من، الز  جابية؟اإلي المشاعر •
 المنخفضة  والمشاعر العالية المشاعر دورات •

  المشورة؟ من  تتوقعه الذي ما

  : عليه قالمتف العالج تركيز



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

15 

 

  

 ___________________  ____________________________________  

  التاريخ            المشير  توقيع



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

16 

 



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

17 

 

  المهارات  بناء: الثاني اليوم

  األسئلة من قصير بمقطع  اليوم وسنبدأ.  مًعا األول يومنا في األمور من الكثير يةتغط تم  لقد  !أخرى مرة بكم أهالً 

  .والتعليقات 

 هذه،  العمل ورشة من مبكر وقت   في. المشورة عالقات داخل المؤثرة التواصل  مهارات :المشورة مهارات

 الرعاة معظم أن نعتقد  ناأن إال .المشورة موهبة للجميع ليس تعلم، قد  كما. الكتابي المشير  صفات  بعض   ناقشنا

 الداخلية القدرة هرظسيُ  الغالب  في الموهبة يمتلك من" الموهبة؟ " تمتلك كنت  إن تعرف كيف. وهبةالم يمتلكون

  . والمواجدة  االستماع، الفهم، العناية،: التالية األربعة المهارات  إظهار على

  العناية  مهارات  -1

  SOLER االختصارات تتبع :العناية أساسيات -أ

1- S (Square) لألمام، قليالً  وتميل مقابلهم في تجلس  كنت  إن مهتم أنك المشورة  طالب  سيعرف: مقابلهم في 

  .المشور طالب  وتشجع الحديث  تيسير  التي يماءات اإل  تستخدم  وأن وجهك، على واضحة  تعبيرات  تظهر  وأن

 للتكيف مستعدًا كن ولكن التأثير، في احتمالية أكثر هو تصنع  بدون بك الخاص  المسترخي الطبيعي الجسد  وضع

  .معه تتحدث  الذي الشخص  بحسب   الوضع ولتغير

2-  O (Open Stance) وضعية نتجنب   أن يجب  أنه إال المشورة طالب  نواجه  بينما:  وحمفت جسدي وضع  

  طالب  يريد   لما االنفتاح عن  تعبر جسد  لغة هي المفتوحة أو متشابكة الغير واألرجل األذرع. المغلقة الجسد 

  . طاالنخرا في أقل رغبة إلى تشير  المتشابكة األرجل أو األذرع ذات  الجسد   وضعية.  يقوله أن المشورة

3-  L (Lean forward) يقوله أن المشورة طالب   يريد   بما االهتمام إلى يشير  لألمام الميل: لألمام الميل  .

  . االهتمام بعدم  يوحي الجنب  إلى أو للخلف الرجوع

4- E (eye contact) توجد  قد  أنه إال. إليهم تنظر أن يجب  البشر، مع ستتحدث  كنت  إن: األعين التصا  

  . المشورة طالب  في تحدق ال: انتبه.  األعين باتصال  تص يخ فيما قافيةالث  االختالفات  بعض 

5- R (relax) مسترخٍ  تكون أن جهدًا ابذل. راحة أكثر أنه المشورة طالب   شعر كلما استرخيت، كلما:  استرخي  

  .يرتاح المشورة طالب  اجعل. المشورة لطالب  تستمع بينما انسبًي 

  عليه  تؤكد  ما. اآلخر الشخص  حيال  شعورك إلى ًضايأ تشير حديثك وسرعة  صوتك نبرة : اللفظي األسلوب -ب

 وليس  ،"تتمنى"  كلمة على التركيز يضع" للجحيم أهلك ذهب  لو تتمنى فأنت  إذاً،: "مثل تجاوب . جدًا هام أمر هو
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 خصائص  في غييرات وبالت بصوتك   الوعي. أخرى لنفس) الدينونة أي( األبدي للزوال أو للكره القوية رالمشاع

  .لقصصهم االصغاء في مهاراتك عززيس  اآلخرين صوت 

  :اللفظي  التتبع -التركيز -1

 في  أنه، إال. المشورة طالب   بقصة  التزم! الموضوع تغير  ال. يشغله  معين بموضوع المشورة طالب  إليك جاء

  . االرتياح بعدم  يشعرون  عندما  الموضوع المشورة  طالب  يغير  األحيان، بعض 

ص  بشكل  المشير له يعي أن  يحتاج اللفظي تبعالت من نوع  هو  االنتقائي نتباهاال -أ  لبعض  لالستماع نميل نحن. خا

 في شيطانًا تجد  أن فيمكنك الشياطين، عن تبحث  كنت  إن:  المثال سبيل على.  األخرى األمور تجاهل  مع األمور

  ! زاوية كل

 كل نهاجم  أال أيًضا المهم من ولكن موضوع، يضيع أال المهم من. الشخصية  ردودك  بأنماط  وعي على  كن -ب 

  . التشويش سينتج اذ  الوقت، نفس في شيء

  م،االهتما االبتسامات، ،الرأس إيماءات . قصته يسرد  بينما لفظية  الغير الموافقة :المشورة طالب  أّيد  -التركيز  -2

  .إلخ

  أو تجاهله؟ أو عليه؟ االعتداء تم  هل متحكمة؟ ئلةعا في  المشورة طالب  كبر هل:  المشورة طالب تاريخ-ج

  كان إن جدًا؟  اعتمادي أنه أم  شروط؟ بدون  يُحب  كان هل الئق؟  غير  بشكل الجنسية باألمور  تعريفه أو هه؟رك

  .مضًرا يكون  وقد  يفيد،  لن ومعتم معزول مكتب  /غرفة في معهم المقابلة فإن هكذا، األمر

 ايميالت، أو أطفال، أو ،تليفونات  توجد  ال الجلسة، أحد  يقتحم   أن يجب   ال: التركيز تشتت  تيال األمور امنع -د

  .إلخ

 يمكنك  شيء أفيد  يكون األحيان بعض  في أنه إال حديث،  به  عمل هي المشورة أن من  بالرغم :مفيد الصمت-ه

 أن  هو دعم أفضل يكون األحيان بعض  في. صمت  في المشورة طالب  تدعم  أن هو المساعد  بصفتك  به  تقوم أن

  . كلمة أي تقول  أن بدون ببساطة  الشخص  مع تكون

  طالب  أجل من صمت  في تصلي   أن جدًا المالئم من يكون  اًناأحي موضوع، في التحدث  من بدالً  :الصالة -و

  .الموقف أجل  ومن أجلك، ومن المشورة،

. والمشير  المشورة طالب  من لكل  المشورة، اختبار في مهم عنصر يه  اهتمام بها لتيا السلوكيات  إن: باختصار

 يتحدثون   مفيدون الغير لمشيرونا. لفظية والغير اللفظية المشورة طالب  ات وكيبسل يهتمون  المفيدون المشيرون
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 المشورة طرق. ببساطة  وقحين  وهو به،  يشعرون ما المشورة لطالب  يقولون بسهولة، تشتيتهم يتم أنفسهم، عن

  .مجده تعكس ال  بالتالي وهي هللا، صورة على  ليست  مفيدة الغير

  .واالنصات   االهتمام مهارات  ونمارس مجموعات  ىلإ ننقسم دعونا :مجموعات  في العمل

  ")المشورة طالب قصة على الحصول(" الفهم مهارات  -2

 المهمة األمور وفهم فقط اآلخر فهم ريقط نفع ".العالقة في الحياة تحمل التي الدماء هو التواصل" أن قيل -أ

  على يشتمل اآلخر الشخص  مع يقيحقال" التواصل. "اآلخر الشخص  هذا مع" االتصال" في نبدأ  أن يمكننا له

: أي( المشورة طالب  نظر وجهة  من فقط، المشورة طالب   احتياجات  فهم خالل من. أيًضا  العقلي والفهم المشاعر

 على التاليان األمران هذان يتطلب  األمر. اآلخر بالشخص  االتصال" في نبدأ أن يمكننا ،)له بالنسبة المهم األمر

  :األصيل اصلتوال يحدث   أن أجل من األقل

 التواصل  حواجز تخطي من  تمكنك المشورة طالب  معرفة. الشخص  لتعرف الوقت  يستلزم األمر -الوقت  -1

  . األصيل

  أن أحد  يريد   ال. الطرفين ينب  الثقة توجد  لم إن األصيل لتواصل ا تعيق  التي الحواجز تخطي يتم  لم  -الثقة  -2

  وجدت  إن عدا  فيما( سرية تبقى أن يجب   أمور هي بها، البوح تم التي األسرار ثقة، في قيلت  التي األمور. يُجرح

  اإلفشاء يتطلب   القانون ألن  وأ ما، شخص  عن األذى منع أجل من أي، هذا، عكس  لفعل الكافية األسباب 

 بناء يتم"  الثقة؟ بناء  يتم وكيف: " تسأل قد . الثقة خيانة بقدر العالقة يضر أن لشيء يمكن  ال). محددة ومات بمعل

 وحتى بأنفسهم،  أو بآخرين، الثقة لهم جدًا يصعب  الناس بعض . خطر مع جيدُا التعامل يتم عندما عالقة  في قةالث

 ذات  أو مفيدة بطريقة معهم شخص  فيه يتجاوب  لم محياته  في وقتًا  اختبروا قد  يكونوا الحاالت  بعض   في. با�

  . بالهشاشة  فيه يشعرون كانوا  الذي الوقت  في معنى

 المشير، بصفتك .تدريجي بشكل حميمية وأكثر أعمق تصبح ولتي التواصل من مختلفة ياتمستو  توجد -ب

 مستوى  إلى التحرك المشورة طالب  يتجنب  قد  .المشورة طالب  به يتواصل الذي بالمستوى واعٍ  تكون أن يجب 

  الذي لماأل تجنب   بسبب  أو  الخزي، بسبب  أو الداخلية،  ذاته عن  الكشف من الخوف بسبب   التواصل من أعمق

 كمشير أدوارك أهم أحد . بعد   فعلًيا بك  يثق  ال ألنه أو المؤلمة، الذكريات  أو األحداث  عن  الغطاء رفع من يأتي

 طالب  من( كالتالي هي المشورة مستويات . المشورة طالب   مع يقوالعم  الحقيقي، المفتوح، التواصل يسرتُ   أن هي

  ):للمشير المشورة

  شفافيةً،" التواصل" أنواع أقل هو.  فعلًيا" المشاركة عدم"  من مستوى هو هذا -)المبتذلة العبارات ( الكليشيه -1

  . الناس من عدد   أكبر مع بأمان  ويُستخدم
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  .اسالن من أقل عدد   مع هذا يتم وعادة غموض  أقل أنه تعرف ما  تشارك  أن -ائق الحق  -2

  .  أكبر بشكل شخصي يصبح تعتقده أو تظنه  بما  تشارك  أن -اآلراء -3

  . الناس من جدًا أصغر مجموعة في يتم  وعادة  الشفافية، حد  من يقرب  به تشعر بما المشاركة -اعر المش -4

 أن تريد  كيف -2  تقوله؟ أن يد تر يالذ  ما  -1 :تحدد أن تحتاج جيًدا، تفهمه أنك المشورة لطالب توصل  لكي-ج

  أن تريد  لماذا -3). إلخ شجيع،تب  أم بإحباط،  أم بقناعة، بحزن، أم بحماسة، الصوت،  علو الصوت، نبرة( تقوله؟

  واعٍ  لتجعله اآلخر، الشخص  لتحرج أم لتجرح، أم لتساعد، غضب، أم عاطفة،  أو محبة عن لتعبر( تقوله؟

 في. ولماذا  تقوله ما أهمية بقدر  يكونا  أن يمكنا متىو الشيء تقول  كيف. تقوله أن تريد  متى  -4و ) إلخ باحتياجه،

 الشخص  تفسير إساءة في يتسبب  أن يمكنه مالئم غير وقت   في أو مالئمة غير  بطريقة الشيء قول فإن الحقيقة،

  .قوله وراء وللسبب   تقوله لما اآلخر

  هو التواصل أن تذكر .مشاعرها  أو ومشاعره لك اآلخر الشخص يقوله لما المحتوى من كل يشمل الفهم-د

 يتفق ال  عندما .)إلخ الوجه، وتعبيرات  ،واإليماءات  الجسد، ولغة الصوت، نبرة( لفظي وغير) نقوله  ما أي( لفظي

 لفظي  الغير الجانب  تعي أن  تحتاج المشير، بصفتك. لفظي الغير لتصديق البشر يميل لفظي، الغير مع اللفظي

 وقد  فعلًيا، مشورةال طالب  يقوله مما أهمية أكثر يكون قد  لفظي الغير التواصل. المشورة طالب   تواصل  لكيفية

  . افعلًي  يقوله ما يُكذب 

  ! العمل بكل تقوم أن  منك يرغبون الناس بعض  .أبًدا المشورة طالب من  أكبر مجهوًدا تبذل ال -ه

  .الفهم مهارات  ونمارس مجموعات  إلى ننقسم دعونا :مجموعات  في العمل

  ") المشورة طالب قصة  نص كتابة" أو( االستماع مهارات  -3

  لالستماع الوقت  يبذل أن. إليهم علالستما يكفي ابم شخص يهتم أن من أكثر يريدون ال الناس من الكثير -أ

  .ذاته الشخص  تقدر أنك  يبين  هو. الشخص  هذا يقوله  أن يريد   ما تُقدر أنك تبين  أنك معناه لشخص  ولالنتباه

 القدرة. سيئين مستمعون هم الناس من الكثير فإن الحقيقة، في .تتعلمها أن يمكنك مهارة هو الجيد عاالستما -ب

  بأن  توجه -1: يُظهر أن يجب  الجيد  المستمع توجه. فهم  سوء وتنتج التواصل تعيق االستماع على  الضعيفة

 تعليق طريق عن تهتم أنك فيثبت  -زوالتركي  االنتباه له تعطي   وأن.  األولى األولوية  لها المشورة طالب  تعليقات 

  . للفهم واستعداد   قبول توجه - 2و  األخرى، األنشطة كل

  نكون  النشط، االستماع في.  وأهمية إفادة األكثر الوحيدة المهارة هو  تجاوب به ذيلا أو النشط االستماع -ج

.  الرسالة معنى معرفةل مهتمين نكون أي ،يريد  وما به،  يشعر وما فيه، يفكر ما فهم في أصيل بشكل مهتمين
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  ثم  لرسالتهم فهمنا صياغة  نعيد   نحن.  الشخصية برسائلنا نتجاوب  أن قبل فهمنا من التأكد  في نشطين  ونكون

 النشط  االستماع يميز  ما هي  هذه الفعل رد  أو التحقق عملية.  منها التحقق أجل من راسلها مسمع على  نكررها

  . فعال ويجعله

 ثالثة  توجد . فقط سلبي بشكل تستمع  أن ال  التواصل، عملية  في بنشاط نخرطت أن يجب  فعال، بشكل تستمع لكي

  : نشط  مستمع بصفتك تستخدمها أن يمكن تقنيات 

ً  تعكس" أن هي اآلخر الشخص  فهم في تساعدك  أن يمكن جيدة تقنية -رجوًعا  االنعكاس -1   يقوله  ما" رجوعا

 الشخص  يقوله  مما بطبالض فهمته قد  ما ،اآلخر، وللشخص  لك ،التوضيح في يساعد  هذا. لك اآلخر الشخص 

  وأن  صياغته نعيد  أن عادة المهم من قاله، قد  ما اآلخر للشخص  تعكس عندما. لألحداث  سرده يكمل  بينما اآلخر

 أمر هو بغاءكالب  حرفي بشكل  له ذاتها الكلمات  نقل فإن. للرسالة  فهمنا عن التعبير في الشخصية كلماتنا نستخدم

 تعكس أن يمكنك مهم، هو لما فهمك وبحسب  التواصل من الهدف بحسب . سالةللر الدقيق همالف يضمن  وال  مزعج

ه،  رغباته أو وعواطفه،  مشاعره أو ومعتقداته، أفكاره أو أخرى، مرة للحقائق سرده اآلخر للشخص   أو واحتياجات

  جمل قول طريق نع " رجوًعا له تعكس  أن" يمكنك ،ذلك على  عالوة.  ويتوقعه ويأمله  يرجوه ما أو دوافعه،

 هذا. إلخ ،"صحيح؟ هذا هي"...........  ،......" فإنك فهمت،  ما بحسب " ،......."   تشعر أنت : "مثل التلخيص 

  أية على......".  هو أقصده ما ال،: "مثل شيئًا يقول أن أو تلخيصك  مع يتفق أن إما  اآلخر، الشخص  سيحث 

  .المتبادل الفهم  فهد  تعزيز يتم حال،

. الرسالة معنى يفهم أن المرء يساعد  هذا. التوضيح إلى للوصول توجه وجود   مع استمع -التوضيحية األسئلة -2

 قلت  عندما تعنيه كنت  الذي ما"و" ؟.............أن لي تقول هل" : مثل توضيحية ئلةس أ تسأل  أن يمكنك

  " ؟.....................

 طالب  رسالة من الفعلي القصد  هو   ما اآلخر، للشخص  بالنسبة األهم ما تعرف أن تريد   أنت  -التلخيص  أسئلة -3

: األمر  هذا  تعرف أن لتساعدك هذه مثل تلخيص لا أسئلة تطرح  أن يمكنك. ومعقدة مطولة تكون قد  التي المشورة

  " اآلن؟ مني تريده شيء ثرأك ما"و"  شيء؟ أكثر أفهمه أن تريدني الذي األمر ما اآلن، قلته ما كل من"

  :والنشط الجيد االستماع أجل من ةاإلضافي النصائح -د

معنى. الكلمات  فوق يسمو الذي القصد  أو المشاعر عن ابحث . فقط الكلمات  معنى على تجيب  ال  -1 ذي ال  ال

معنى أي للكلمات، القاموس يعطيه  أن  خراآل الشخص  يريد  الذي الرسالة هو  يكون ال قد  للكلمات، السطحي ال

  . يوصلها

 أنفسهم  عن  يعبروا أن يريدون  عندما  األسئلة ونيطرح الناس  بعض . فوًرا سئلةاأل على  للرد  اندفاعك اكبح -2

  . إجابة يسمعوا أن  مستعدين غير  وهم فعلًيا
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  يصيغ أن منه اطلب  أو تفهم،  ال أنك للشخص  تقول أن يجب   تفهم، ال أنك وعلمت   بالتشويش شعرت  إن -3

  أن سيحاول الغالب  وفي األمر الشخص  كسيدر تصب،  لم إن. استطاعتك قدر خمن أو أخرى، بطريقة األمر

  . الفهم سوء يصحح

 بسيط  أمر وتقديرهم بهم واالعتراف لآلخرين تماعاالس يبدو  قد . فاعلية أكثر مستمع  تصبح  أن يجب  ،باختصار

شكل شكل به   القيام ولكن خادع، ب ا صحيح، ب ً   هو كما. حقيقية موهبة يتطلب  ،الفات الخ تظهر  عندما  وخصوص

 النشط،  االستماع تقنيات  على تدرب  لذا، دريب،الت من الكثير  يتطلب  الجيد  االستماع فإن رة،مها أي مع الحال

ة التواصل رات مها من جزًءا ولتكن   .بك  الخاص

  .االستماع مهارات  ونمارس مجموعات  إلى ننقسم دعونا :مجموعات  في العمل

  ) الفيلم في  رهمدو تلعب أن أو "المشورة طالب  مكان في نفسك تضع أن" أي( جدةالموا مهارات  -4

 تردد   نفس  ىلع  نفسك  تضبط  أن هي المواجدة": بالتواصل عالقتها في خصوًصا كالتالي، المواجدة وصفت -أ

  بحساسية وتتفاوض  ،جهد   بدون  اآلخر مكان في نفسك تضع أن هي". كانت  أية ومشاعره، اآلخر الشخص  أفكار

  .اآلخر بمشاعر مهتًما طريقة، بأي تهينهم  أو تجرحهم  ال حتى اآلخر الشخص  مع تفاعل في

 أعينهم، اوخصوصً   األشخاص، وجوه  ولمسح  المشورة طالب  صوت  نبرة  في للبحث  تقودك المواجدة •

 . يفكرون  بما أو يشعرون كيف لتفهم

  هو بل حقيقي، تواصل  ليس شخص  حضور في التكلم فإن. أيًضا ممكنًا الحقيقي التواصل تجعل المواجدة •

 . التوقيت  هذا في المستمع لهذا حساس الحقيقي الحوار ).فردي حديث ( مونولوج

  .بالكامل تتقمصهم  أن  بدون خراآل الشخص  مكان في نفسك تضع أن  هي  المواجدة إن باختصار،

 مع  بمشكلة يمر المشورة كالب  كان إن المثال، سبيل على. بالمواجدة التجاوب من عديدة  مستويات  توجد -ب

جمل من المختلفة المستويات  فإن أبيه،   :  تكون قد ) المشورة طالب  إلى المشير من( المواجدة عن تنم  التي ال

  هو. بالفعل المشورة طالب   بموقف يشعر  ال التجاوب  هذا". النهاية في األمور كل ستنحل " -األول المستوى -

  من يلالقل ويظهر المشورة طالب  بمشاعر اعتراف أي  يوجد  ال تأكيد، بكل.  الطمأنينة إعادة أو إنكار مجرد 

  .المشكلة بمحتوى  صريح -تقدير  أي يظهر  ال أو– التقدير

 طالب   رسالة بمحتوى لعام الوعي المشير أبرز هنا،  ."أبيك مع عصيب  بوقت  تمر أنت " -الثاني  المستوى -

  .المشورة طالب   مشاعر المشير تجاهل  ولكن األقل، على المشورة

  من لكل األعظم مالفه المشير  يبين هنا،". أبيك مع  متتأقل ال  ألنك  باإلحباط تشعر أنت " -الثالث  المستوى-

  . المناقشة من المزيد  إمكانية يفتح هذا. ولمشاعره المشورة ب طال لرسالة المحدد  المحتوى
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  المشورة طالب  يبين هنا." بك  يترفق أن تريده أنت . أبيك قسوة بسبب   باالحباط تشعر  أنت " -الرابع المستوى-

  به  المشورة طالب  يرغب  ما  أي،( االحتياج أو النقص  ويحدد  المشورة، طالب  ومشاعر المحددة، المشكلة فهم

  ).االحتياج لتلبية أو النقص  لحل

  .المواجدة مهارات  ونمارس مجموعات  إلى ننقسم دعونا :مجموعات  في لالعم

  مثال : العالقات في والمشكالت العاطفية الموضوعات

  واالكتئاب  الفقد حزن -أ

  : التعريف -1

 العيش على ويساعدنا فُقد  لما نتأقلم أن يساعدنا الحزن. عزيز لموت  متوقع فعل رد  هو الفقد  حزن. فقد ال حزن -أ

  ليس الحزن" اآلن موجود  هو ما" نختبر  حتى" كان ما" قنُطل  أن منا ويطلب   توقعاتنا يُعدّل  هو .الحاضر في

  . حياتنا صياغة إعادة أجل من هو بل النسيان، بهدف

 أو الغضب، أو الفقد،  أو الحزن، مشاعر تتداخل حيث  مزاجي اضطراب  هو كتئاب اال إن .االكتئاب  -ب 

 ، ككل الجسد على االكتئاب  يشتمل  الفقد، بسبب  الحزن مثل . الزمن من يلةوط لمدة  اليومية الحياة مع اإلحباط،

ً  دث وتح ل،األق على أسبوعين لمدة يوم  كل اليوم، أغلب  موجودة االكتئاب  اعراض . فقط المشاعر وليس  في معا

 لث م  اليومية الحياة من مهمة جوانب  يعيق والذي الضعف أو الضيق من بمستوى وتتسبب   الزمني، اإلطار نفس

 فعلى رد  وهو  طبيعي، أمر هو الفقد  بسبب  الحزن أن من بالرغم .  االجتماعية واألنشطة بالذات،  واالعتناء العمل،

  على تشتمل أسباب، عدة  له يكون أن أو مختلفة، بظروف  يرتبط أن يمكنه  االكتئاب  أن إال الفقد، عند   متوقع

  :التالي

 عبارة   اإلكتئاب  يكون  أن يمكن. الشخص  تنهك والغضب   الحزن. معه التعامل يتم لم  غضب  أو لفقد  حزنٌ  -1

  . لالنتحار يقود  النهاية وفي  اكتئاب  إلى يؤدي أن  الغفران لعدم يمكن". للداخل توجيهه تم غضب "  عن

 خلل  في التسبب  طريق عن اكتئاب  إلى يؤدي قد  للكافيين المفرط االستهالك أو األدوية .النوم في اضطرابات  -2

  . المرء نوم في مزمن

  هذا عن اكتئاب  به الذي العائلة تاريخ يكشف قد . لالكتئاب  وراثي  عنصر هناك يكون قد  . بيولوجية عناصر  -3

  اكتئاب  نوبات  يأتيهم  ألن  يميلون  كأطفال يُعالج لم اب اكتئ  لديهم نكا  الذين األشخاص  فإن ذلك، على  عالوة. األمر

  أو" ارتفاع" مرحلة بين الشخص  يتأرجح  حيث  القطب ثنائي اضطراب نتيجة االكتئاب  يكون قد . كبالغين مفاجئة

  .عالجه أجل من األدوية ويلزم وراثي  يكون قد  القطب  ثنائي اضطراب ". اكتئاب " أو" انخفاض " ومرحلة"  هوس"
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  فإن ذلك، على  عالوة. الضغط مع تعاملهم  في منخفض  أقصى  حد  لديهم الناس بعض   لفسيولوجيةا الهشاشة -4

. العصبية الناقالت  من معين  نوع من يكفي ما الجسم ينتج  ال". االستنفاذ " أو" النضوب "ب  اإلحساس هو االكتئاب 

  .االكتئاب  يُرفع  األدية، طريق عن هذا  تعديل يتم  عندما

  فترة مدار على أو الوقت  نفس في متعددة فقد  حاالت  مع المرء يتعامل عندما .قد الف  من تعددةم حاالت  -5

  تغيرات " و النساء، لدى الشهرية الدورة انقطاع أو الوظيفة، فقدان. لالكتئاب  التعرض  في قابليته تزيد  قصيرة،

  . االكتئابية الفترات  خطر  تعزز قد " الحياة في أخرى

  . لالكتئاب   ُعرضة أكثر هم  االعتمادية  في والمفرطة ة،والجامد  لية،الكما الشخصية أنماط -6

  مناعة نظام  لديه يكون ألن يميل المكتئب  شخص لا فإن ذلك، على  عالوة  .االكتئاب  يجلب  ألن يميل المرض  -7

  تفاعل  لهم يكون  ألن  يميالن واالكتئاب  المرض  فإن وبالتالي،. الجسدي الشفاء على بدوره  يؤثر الذي ،مكتئب 

  . متبادل

  . اكتئاب  أو فقد  بحزن   يمر من ةساعد م -2

  فقد  بحزن  يمر من مساعدة -أ

  -ب . )حياتنا على الفقد  وتطبيق الفقد  معنى يفهم  أيأن( د فقال حقيقة قبول -أ: هو الفقد  بسبب  الحزن هدف  -1

ي الذي األلم اختبار فتاًحا يعطينا  هو  يغيرنا، األلم( الفقد  مع يأت ا جديدًا ان طور أن  ويساعدن   بينما  ديدةج توقعات   ن

  واقعنا على اءبن فهمنا بناء نعيد  بينما(  المحيط الجو مع التكيف-ج ). حياتنا في موجودًا يعد   لم ما رؤية في نبدأ

  األعظم األهمية يروا ألن يميلون  العظيم الفقد  اختبروا الذين أناس معظم -الالزمة التغيرات  صنع في نبدأ الجديد،

  التي الوظيفة أو الفقيد، أي،( عاطفًيا الفقد  موضوع مكان ينقل أن -د  ،)شياءلأل األقل واألهمية للعالقات  نسبًيا

  . حياته يستكمل  ثم.) إلخ فقدها،

  للمشير  اقتراحات  -2

  تفعلها  أن يجب  أمور -أ

 كيف معه شارك -هًشا   لتكون المجال لنفسك اترك ذلك،  على  عالوة  .وأعماله وقلقه، الشخص، مشاعر اقبل -

  ولكن  األلم نرفع أن أو بتحسن يشعر   الشخص  نجعل أن ليس األساسي هدفنا .ُمشابه قدان بف  مررت  عندما شعرت 

  . الفقدان مع تكيفه نيسر أن
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. قبل  من سمعتها قد  تكون قد   التي القصص  أو التفاصيل  يكرر عندما )وخصوًصا بل( حتى للشخص، استمع -

  إجاباتنا، لرفض  الناس يميل. والخوف شوق،وال الندم، والخزي، الغضب، مثل المشاعر عن يعبر بينما له استمع

  . باختباراتهم  واعترافنا واستماعنا،  حضورنا، يقدّرون ولكنهم

  . المشورة طالب  مع تصمت  ومتى لفظيا تجيب  متى واعًيا  كن -كعملية  فقد لا حزن -

  : عام بشكل مراحل خمسة له الفقد  بسبب  الحزن إن

  التصديق  وعدم الصدمة: األولى المرحلة

  الغضب : ةالثاني  المرحلة

  المساومة : الثالثة المرحلة

  الحزن  أو االكتئاب : الرابعة المرحلة

  القبول : الخامسة المرحلة

 ،الحزين للشخص  بالنسبة العامة األماكن في الخروج بصعوبة  واعًيا كن -التفاعل  وعزز االجتماعي الدعم رفو-

  يتمتع كان التي األنشطة في ليشترك خص الش ادعو. األحباء أحد  موت  بسبب   حزين الشخص  كان إن وخصوًصا

  .العزيز الشخص  موت  قبل بها

 فيما  معنى له يكون ال قد  الواقع فإن بالعالم،  المختصة راضاتنافتوا  فهمنا يحطم الفقد  بسبب  الذي الحزن وألن-

  من لكثيرا في-  كافية غير  تكون هللا  عن الشخص  ففكرة. هللا  من غضًبا هذا  يُنتج  األحيان من الكثير في. بعد 

  هذا عن  هللا مع تحدثت  هل: "الشخص  نسأل أن ويمكننا  نسمع أن نحتاج. األمور  احتساب  أجل من -األحيان 

  أن يمكنك ثم منا، يسمعه أن يرغب   عما الشخص  نسأل أن  يمكننا. وألجله الشخص  مع  نصلي أن يمكننا" مر؟ألا

  . وجوده  في تصلي

  . تجنبها  يجب  أمور -ب 

  . ماليو  العالم في الشائع األمر هو هذا  أصبح لألسف. الفقد  بسبب  حزينال الشخص  من تنسحب  ال  -1

  تحكم   أو تُقييم، أو تقارن، ال  -2

  سوف" ،"معه)" الفقيد (فالن" يكون أن هللا أراد  لقد " ،"قوًيا  كن" ،"تشعر  كيف أعلم: "مثل أمور قول ب تجن  -3

 تجعل الجمل هذه مثل". الفقيد  محل ليحل انتظارك في الخارج في آخر شخص  يوجد " ،"سريًعا األمر هذا تتخطى

  .كفرد  وليس كشيء معه تتعامل وكأنك يشعر الشخص 
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  المكتئب  مساعدة -ب 

  مهم، الطبي التقييم .األطباء فيهم بما بالشخص، يهتمون الذين اآلخرين األشخاص  مع االشتراك في فكر -1

 االكتئاب  من% 40 من يقرب  ما( ألساسا في جسدية مشكلة نتيجة  يكون أن لالكتئاب  يمكن  أنه بما  وخصوًصا

 تشير". األساسي المستوى" إلى لالوصو على  الناس تساعد   لالكتئاب  المضادة األدوية. الجسدي بالمرض   مرتبًطا

   الشديد  االكتئاب   أن إلى األبحاث  من المزيد 

  . بالمشورة والعالج  األدوية من بمجموعة حال بأفضل عالجه تمي

  مساعدة على أيًضا تنطبق الفقد  بحزن يمر الذي خص الش بمساعدة  والمختصة الهأع  المذكورة التعليقات  -2

  .المكتئب 

  .باالكتئاب  يمرون  من مع املتعلل  اإلضافية المقترحات  -3

  لهم يكون أن االكتئاب  لديهم الذين المشورة طالبي يميل. جدًا مهمان األمران هذان موجودًا، وكن  له استمع -أ

  . المستقبل وعن الحالية، ظروفهم وعن هم،أنفس عن سلبية نظر  وجهة

  أو مشاعرهم، أو مالئمة، الغير أفكارهم أن يعرفون نجعلهم أن يمكننا. المشورة طالب  مذكرات  كتابة -ب 

  حياته في يحدث   ما يرى لكي سيساعده" األحداث  مذكرات " تب يك  الشخص  جعل. االكتئاب  تأثير  من نابعة  سلوكهم

  .يقيمه كان وكيف

  المهم األمر .يفعلها أن يريد  لم وإن حتى بها،  يقوم أن يجب   التي باألمور  القيام لىع المكتئب  ص الشخ شجع -ج

 يحصل  وأن جيدًا يأكل أن الشخص  شجع. إيجابي اجتماعي جو  في نشطين يظلوا أن  اعدتهمسم هو خاص  بشكل

  . والرياضة  الراحة من الكثير على

 كل عاتقهم  على يأخذوا  أن يجب  ال  أنه تعرف ائلة الع تجعل أن يجب   أنه إال .الشخص  عائلة اشرك -د 

  . نفسه مسؤولية  يحمل  أن الشخص  يساعدوا  أن يجب   ولكن المسؤولية،

  للحياة سلبي تفسير لديه. رجاء بال  الشخص  أن يوجد  االكتئاب  قلب  في. المكتئب  الشخص  أجل من صلي -ه

  نراعي أن يجب  ذلك ومع. األمل نعطيه  أن شورةالم عملية عبر المهم فمن  لذا،. أبدًا يتغير   لن الموقف أن ويشعر

  . هللا كلمة إلى يرجع لكي الشخص  د ساع. االكتئاب   بسبب   اإلطالق على  هللا يرى ال قد  المشورة طالب  أن

  االنتحار  -3

  األسباب  -أ
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 عملي   حل أنه على االكتئاب  يرى  الشخص  إن .الروحي االكتئاب  من الحاالت  أغلب  في ينتج االنتحار إن -1

  وجود  عدم  ومع تهدأ ال التي والمؤلمة المظلمة الحالة من  للخروج أخرى طريقة توجد  ال  عندما -للمشكلة جدًا

 والوجع، األلم، من للخالص  طريقة  أفضل أنه على  االنتحار يُرى ما، فبطريقة. البصر مرمى على مرلأل نهاية

  .األمر لهذا جيد   مثال النبي يونان.  والمعاناة

  من الخروج في الشخص  يبدأ بينما االنتحار بمحاولة  القيام يتم اناألحي من الكثير في أنه المفارقات  من -2

: قائالً  التفكير في يبدأ التحسن، في يبدأ  وبينما. كخيار  االنتحار الشخص  يرى تئاب االك أعماق في. االكتئاب 

 للفكرة يتحمس قد ." ناه  من أرحل أن قبل أوالً  األول بعض  أضبط أن يجب . اإلطالق على قوة وال  لي الحول"

  ". اآلن حياته على  سيطرته استعاد " أنه على دلت  ذهنه في أنها، إذ  أيًضا،

  -أ: يعرف  الشخص  يجعل أن يحتاج المشير فإن االكتئاب، المشكلة لحل طريقة أنه على   يُرى  رنتحااال ألن  -3

  يتخلصوا  أن فعليًا يريدون نتحاراال في يفكرون  من معظم - وب   وقتية، لمشكلة فيه رجعة ال دائم حل االنتحار أن

 أو الوحدة،  أو المزمن، األلم عم  نييعا الذي الشخص  إن المثال،  سبيل على .حياتهم ينهوا   أن وليس" مشكلة" من

 المشكلة مع يتعاملوا أن أمكنهم إن أنه إال. صراعهم من لالنتهاء " كطريقة" االنتحار في  يفكر قد  الجنسية الخطية

  . مشكالتهم حل على  سيركزون ولكنهم أنفسهم، قتل في يرغبوا فلن النهاية، في عليها  رواينتص أن أو المحددة

  خطر  عوامل -ب 

  سن  في لالنتحار الذكور يميل. موحد  نمط يوجد  ال.  االنتحار وشك على أنهم تبين التي العالمات  يعجمال ييعط  ال

  على المشكلة اشتمال  فإن الحالتين، كال في. العمر منتصف في لالنتحار أكثر يملن النساء. كبير أو يافع

  :التالي  نجد   شهرة األكثر الخطر املعو  بين  من. حكمهم  على  يؤثر ألنه شهير أمر هو  الكحوليات  أو المخدرات 

  .مرض  وليست  االكتئاب، نتيجة  هي السن في للكبار اإلدراكية االضطرابات  من الكثير -االكتئاب  -1

  يميلون الخصوص  وجه على الرجال. هامة الخطر لعوام هم الهدف فقد  ،الدعم فقد  العزلة، -الكبير  الفقد  -2

 يقدروا ال  عندما  هدفهم أو يدركونها  التي" هويتهم"  يفقدون  وهم عمر،لا في التقدم مع  االجتماعية العالقات  لفقدان

  .بعملهم كبير بشكل  مرتبط وهدفهم  الرجال من الكثير هوية  أن إذ  بعد، فيما العمل على

  . قريب  صديق  انتحار أو ،االنتحار عم العائلة تاريخ  -3

  .العقلي المرض  مع العائلة تاريخ  أو شخصي تاريخ  -4

  .الشخص  مع تم  الذي العنف أو االنتهاك،  تاريخ  ري،األس العنف -5

  . سابقة انتحار محاوالت  -6
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  .القانون  مع تورط  تاريخ  -7

  ).للرجال بالنسبة( بالبيت  نارية أسلحة وجود   -8

  . المخدرات  وأ لكحوليات ا ادمان -9

  االنتحار  في يفكر شخص  مع التعامل -ج

  .جد  محمل باالنتحار المختصة  تعليقاته اعتبر -1

  يعرفون آخرين أو الشيوخ  تجعل  أن يجب   الحقيقة، في(  سًرا األمر تبقي  بأن وعودًا  تقطع ال. خطة طور -2

  لتساعد  ،)للمسيح ويرجعوهم حياتهم، في" ةالمظلم األماكن" من ليخرجوا الناس يساعد  أن المسيح جسد  يحتاج(

  ). معها ولتُشركه لشخص ا مع لتكون المحددة الخطوات  اتخاذ  على العائلة

: الشخص  اسأل: مثال -المباشر الخطر بتقييم قم -أ: هاتفيًا الشخص  حادثك إذا أو  ،"الطوارئ" حاالت   في -3

 سمعت  إن). مميتة هي  وكم  الشخص  فيها يفكر  تيال الطريقة تكتشف  أن تحتاج أنت " (بهذا؟ القيام يمكنك كيف"

  يقوم بأال  يلتزم الشخص  اجعل -ب . وبأمان بسرعة اسفل إلى المسدس يضع أن الشخص  ارشد  ،"مسدس" كلمة

. آخر لشخص  يذهب  أن الشخص  ادعو. المشكلة حل كيفية عن معه تحدث . معه حدث تت بينما  مندفع عمل  بأي

  عندما -ج ). الطبيب  مع تحدث  مكتبي، إلى تعال: مثال( الغد  في د محد  بعمل  يقوم أن يعدك الشخص  واجعل

  شخص  يتفق  أن احتماالً  األكثر من. قةوبث  بوضوح تحدث  رحل، قد  المباشر الخطر أن تشعر

 أو( البيت  في معه ليبقى آخر شخص  يدعو الشخص  اجعل .سلطان ولديك وواثق، واضح، نت ك " إن" تقول ما مع

  ). اشخصًي  أنت  بهذا تقوم أن رتب 

  لن -الموضوع  عن تتحدث  أن تخف ال  -أ: االنتحار في الشخص  يفكر عندما طارئة، الغير الحاالت  في-4

 فكرت  هل" "آخرين؟ أو نفسك إيذاء في قط تفكر هل": مثل  أسئلة اسأل. بالفعل فيه فكر قد  يكن لم بشيء له توحي

 النقطة  هذه عند  "حدث؟ ماذا جربته، قد  كنت  نوإ " "قبل؟  من األمر هذا جربت  هل" "األمر؟ بهذا  القيام كيفية في

  لن الموت  أن يدرك الشخص  أن من كد تأ -ب ". األخالقية" المرحلة في ولست " المشكلة حل" مرحلة في تكون

 األمر يدور حينما خصوًصا -فعلًيا  يعتبرونه وال األمر هذا في يفكرون  ال الشباب  من العديد . منه الرجوع يمكن

 اليرغب  عادة  .منه التخلص  في يرغبون الذي الجزء هو" حياتهم  من جزء" أي اكتشف -ج .شخصيًا موتهم حول

  من جزء  من التخلص  يريدون لكذ  من بدالً . حياتهم  في الجوانب  كل تموت  أن االنتحار  يريد  الذي الشخص 

 إذا المشورة طالب  سأل إن  -د ). بتحسن سيشعرون آخرين أن أو( بتحسن  سيشعرون أنهم مفترضين كينونتهم،

  يدي في األمر هذا: "تقول قد . االنتحار على  موافقتك عن  يبحث  بهذا  يكون قد  -يموت   دماعن للسماء سيذهب  كان

 تحتاج   .وقتية لمشكلة دائم بحل  يقوم أن يحاول الشخص  إن تذكر."  فأعر ال أنا للسماء، ستذهب  كنت  إن هللا،
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 على   شخص  يحزن عندما-ه .السؤال هذا  رحيط يجعله الذي السبب المشورة طالب   من تكتشف وأن تفهم، أن

 عادة. حدث  عما  بانفتاح حدث ت ت  أن تحتاج -للسماء ذهب   قد  الشخص  هذا كان إذا ما  ويسأل  آخر شخص  انتحار

 والغضب،  الحزن، جانب  إلى ،")األمر هذا ألمنع شيء أفعل أن بإمكاني كان" أي( بالذنب  بإحساس  ينالناج  يشعر

 يعرف  من هو وحده  هللا. المسيح يسوع في ولكن فعل، فيما  أو الشخص، في ليس إيماننا أن إلى أشر. والخزي

  متأخر األمر يكن مفل -للشخص  األخيرة لدقائقا في حدث  ما فنعر ال  نحن. نعرف ال نحن الشخص، قلب 

 ارجع -أبدية  حياة له أن ليعرف يفعله  أن السؤال لطارح  يمكن ما تقول  أن من تأكد . الصليب  على للص  بالنسبة

  .القدس  الروح ارشاد  أجل من بحرارة  صل. المسيح إلى وأشر  هللا، كلمة قالته لما

  واالكتئاب والخزي، الذنب، نع شخص اسأل: مجموعات  في العمل

 على يجيب  أن اآلخر الشخص   على ليس: مالحظة: (التالية األسئلة بعًضا بعضكم اسألوا صغيرة، مجموعات  في

  .) لةاألسئ طرح مجرد  هو الهدف. السؤال

  .األمر هذا  عن  لي احكي ما؟ أمر حيال بالذنب  فيه شعرت  قط، حياتك  في وقت  مر هل  -1

  الوقت؟ هذا في يحدث  كان الذي ما قبل؟ من  بالخزي شعرت  هل  -2

  .المزيد  لي قل مشكلة؟ على  آلخر شخص  تلوم  أن أو  هللا؟ من تختبئ  أن تريد  أنك قبل من شعرت  هل  -3

 األمر كان إن أبدًا؟ الشعور هذا اختبرت  هل. هللا  نع  بعدين بأنهم الناس معظم ريشع  حياتهم في ما وقت   في -4

  األمر؟  هذا كان متى كذلك،

  هذا  يعنيه الذي ما. هللا  أو آخرين، أو أنفسهم، ليُرضوا" كاملين" وايكون   بأن باالحتياج المسيحيون  بعض  يشعر  -5

  لك؟

  بهم؟  كعالقت  على هذا أثر كيف شخص،  حق في أخطأت  عندما  -6

  به؟  عالقتك على هذا أثر فكيف كذلك،  األمر كان إن قبل؟ من حقك في شخص  أخطأ هل  -7

  الشعور؟  هذا كان كيف محبوب؟ غير بأنك قط شعرت  هل  -8

  قبل؟  من أحد  خانك هل  -9

  األمر؟  هذا كان متى قط؟ مكسورة عالقة تسترد   أن حاولت  هل -10

  بزوجتك؟   عالقتك  ترى  كيف -11

  طفلك؟  ضرب  من قربت  فظرو أي تحت  -12
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  قبل؟  من الشعور بهذا شعرت  هل. االكتئاب  أو بالحزن األشخاص  يشعر  األحيان بعض   في -13

  نفسك؟  قتل في قبل من فكرت هل. الذات  بإيذاء القةع لها أفكار يولد   أن لالكتئاب  يمكن -14

  نفسك؟  قتل قبل من حاولت هل -15

  البيت؟  في سكاكين أو مسدسات  أي لديك هل -16

  .األمر هذا عن لي احكي لك؟ قريب  شخص  فقدت  هل -17

  والخوف  القلق، الضغط، -ب

  العصبي  الضغط -1

 كل  غياب   في بالفعل،. موت   هي ضغط  بدون الحياة .والتغيير  بالتكيف دائًمة متطلبات  على ملتشت الحياة إن -أ

  )الذهان: مثال( الشخصية محفزاتهم ويخلقوا  الواقع مع االتصال الناس يفقد  والتحفيز، الضغط

 فكرة  ولكن .قليل بشكل باألشخاص  للتأثير تميل  العصبي للضغط المسبب  واألمور الخارجية المتغيرات  -ب 

 عامل   سنرى كنا إذا كبير بشكل تحدد  الداخلية معالجتنا  إن. ضغط  أكبر يسبب  ما هي  الموقف هذا  حول الحياة

 شيء في تفكيرنا  طريقة أن أي). distress محنة( سلبي  أو) دافعeustress ( إيجابي بشكل الخارجي الضغط

  .إلخ وداود،  وإبراهيم، وموسى، وحواء،  آدم، في نراها  األمثلة. العصبي ضغطنا يحفز  ما هي

 فإن  وبالتالي،. مستمر بشكل  ونقيمها  األمور نميز  نحن بل  "االستجابةو الحافز من آليات  " مجرد  لسنا نحن -ج

 تقيمنا  في. فعل رد /تجاوب  - تقييم  -)محفز( للضغط مسبب : هي  الضغط بب يس الذي األمر مع التجاوب  عملية

  هو  هل أي( "األمر؟ هذا ما" -1: كالتالي أسئلة شعورًيا، وال  ر،تممس بشكل  نفسناأ نسأل  فإننا الضغط، لمحفزات 

 هل "-2 ،)اإلطالق؟ على يهمني  ال أو لي بالنسبة حميد   هو أم ؟وسلبي  سيء، أمر  هو  هل. وإيجابي جيد، أمر

 أو  المهارات  لدي هل المحفز؟ هذا  مع للتعامل األمر سيتطلبه الذي ما أي( "األمر؟ هذا  مع أتعامل أن يمكنني

 ليست  المحنة إن) يرام؟ ما على سأكون هل األمر، فشل إن  أي،( "النتائج؟ ما" -3 و)  هذا؟ مع للتعامل المصادر

  .فعلنا رد  يحدد  ما هو لألحداث  وتقييمنا   الداخلية معالجتنا إن بل.  المحفز في  جوهرية

  يمكننا. الواعي اإلدراك إلى مناتقي نُحضر حتى األمور نحلل أن يمكننا ".فرص " إلى"  السلبي" نغير أن كننايم -د 

  القيام طريق عن. الجيدة الفرص  لنا يقدم وقد  بالفعل،  كارثية نتائج له يكون  لن" السلبي" األمر أن ألنفسنا نُثبت  أن

 ).ترقب   لتصبح تتغير  أن يمكن الخوف مشاعر أي( محفز حليصب العاطفي فعلنا رد   نغير  أن مكنناي األمر، بهذا

". الشيء األمر"ب " ُمرضي الغير األمر "و" الجيد " باألمر" الُمرضي األمر" نساوي أن يجب   ال مراأل بهذا  قيامنا في

 ،المثال سبيل على. جيد  بعد  لها ُمرضية الغير االختبارات  من الكثير أن يفهم  أن المشورة طالب  نساعد   أن نحتاج
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  تُرفع ولم تُستجاب  لم صالته  فإن ،)10-7: 12 كورنثوس  2(  لبولس التي" الجسد  شوكة"ب  يختص  فيما

 طالب  نساعد  أن يجب  ذلك، على عالوة. بولس ضعف في زاد  هللا  مجد  بأن يختم بولس فإن ذلك، ومع" الشوكة"

  . فهظرو في المتاحة الفرص  يحد  لكي المشورة

  والخوف   القلق -2

  مخاوف سبب  على للحكم القفز نتجنب  أن نحتاج .آلخر وقت  من والخوف القلق مع الناس جميع يصارع-أ

  .آخر شخًصا ويستعبد   يقيد  اكبيرً  موضوًعا يكون قد  لشخص  مهم غير  أو منطقي غير  يبدو قد  ما. الناس

ً  جانًبا سيدمر  أو )سيدمرنا  أنه نظن ما أو( بتدميرنا يهدد  شيء أي على التركيز هو الخوف -ب   .حياتنا   من هاما

 نعرف  أن بدون  موجود  االرتياح عدم  أو توترلا هذا ولكن  االرتياح، عدم أو التوتر  على  المرضي القلق يشتمل

 كال. السلبي العصبي الضغط من توجه يوجد  الشعورين من أي قلب  في. ألمرا بهذا نشعر  يجعلنا الذي السبب 

  ةقو ويعطيه  يستحق، مما أكثر خوفنا، لموضوع القوة من المزيد  ويعطي  هللا، عن بعيدًا كيزناتر يبعدا  الشعورين

 أن  أؤمن. هللا على  أعينهم ليثبتوا الناس توجيه إعادة في نساعد  أن نحتاج مشيرين، بصفتنا. هللا  قوة من أكبر

 فهمه عن المشورة طالب  سؤال  ."نحملها أن بي  أو بك هللا  يقصد  لم مسؤولية عاتقك  على تحمل أن" هو الخوف

  . لمخاوفه فهمه أجل  من مهم هو للمسؤولية

  الكبيرة هللا  عظمة  ومخافة السامة، والثعابين والمرتفعات، ر،النا من الخوف مثل،(  صحية مخاوف توجد  -ج

  من  يخلصنا  وحده بالمسيح اإليمان( الموت  من الخوف -1: مثل ،صحية غير  مخاوف وتوجد  ،)مةالعظي وقدرته

 عالقة  له أمر النهاية في هو األمر ذاه  إن أخرى، مرة( عزيز شخص  فقدان من الخوف -2 ،)الموت  من لخوفا

 بهذا  المتعلق والمفهوم( وقفم  في أتحكم أن أقدر أال من"  الخوف -3 ،)هللا في ثقتنا، عدم أو وثقتنا، هللا  بسلطان

 الفشل  من الخوف -4 ،")الحدوث  من الشيء كذل منعت  قد  لكنت  الشيء، هذا بفعل فقت  قمت  كنت  لو: "المفهوم

  نضع أن علينا ولذا بالفعل،  قوة وال لنا حول ال  أن دائًما عّرفنايُ   أن يحاول وهللا عديدة، أمور في نفشل  جميعنا(

 بنا  وينتهي بأشخاص، هللا نستبدل األحيان من الكثير في( الناس من الخوف ،))5: 15 يوحنا انظر( فيه  ثقتنا

  . )هللا رأي نخاف أن من بدالً  اآلخرين، رأي من نخائفي الحال

 قبل من ناقشنا كما مواقفهم تقييم  يعيدوا  وأن  مخوفه مصادر ليحددوا الناس نساعد  أن علينا  مشيرين، بصفتنا -د 

 وتثبيت   هللا عن االبتعاد  هو جذره  في الخوف، وألن ذلك، على عالوة). العصبي بالضغط  المختص  المقطع في

  والذي يحبهم الذي الشخص  مع عالقتهم يجددوا  أن المشورة طالب  نساعد   أن نحتاج فإننا  ،آخر شيء على  نظرنا

 الخوف: الناس لدى الخوف بمسببات   يختص  فيما واضحين نكون أن يجب .  يختبروه ما  كل على السيادة كلي هو

 غير أمور يصدق الشخص  هذا  يكون قد  أنه أي( خداع على  األمر يشتمل قد . وخاطيء  ساقط عالم في واقع  هو

  على بنائها  من الً بد  الصادمة، األحداث  وعلى وبيئتهم، نشأتهم،  على معتقداتهم لبناء الناس يميل  -)ببساطة  حقيقية

  يحتاج لذلك،. با� الثقة عدم  ويبين  هللا عن بعيدًا تركيزه يثبت   ألنه  أساسه في خطية هو  الخائف التوجه. هللا كلمة
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 وإلى هللا  إلى رجوًعا المشورة طالب  توجيه  يجب . تدريجي  بشكل الكتابي بالحق همخاوف بشأن يتواجه أن المرء

 سيادة كلية") َخاِرجٍ  إَِلى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ   اْلَكاِمَلةُ  َمَحبَّةُ الْ  ": 18: 4 يوحنا 1 في ورمذك هو  كما( هللا  في شبعه إيجاد 

 مصدًرا يكون أن يمكن هذا حياتنا، في المخيفة األمور حتى تحدث  أن حدد  وأن سبق قد  ولكونه  ظروفنا، على هللا

  . والقوة  للتعزية عظيًما

  والقلق  عصبيلا  الضغط عن شخص اسأل: مجموعات  في العمل

 على يجيب  أن اآلخر الشخص   على ليس: مالحظة: (التالية األسئلة بعًضا بعضكم اسألوا صغيرة، مجموعات  في

  .) األسئلة طرح مجرد  هو الهدف. السؤال

  .األمر هذا  عن أكثر لي احكي ؟الشديد   العصبي بالضغط فيه شعرت  قط بوقت  ت مرر هل  -1

  إمكانية لهم قدم( اليوم؟ ضغطك مستوى ما. محياته في العصبي الضغط من ما مستوى يختبرون  الجميع -2

  ).عشرة إلى صفر من برقم اإلجابة

  .األمر هذا  عن  أكثر لي احكي منها؟ التخلص  تقدر لم رأسك في فكرة أتتك هل  -3

. أبدًا يحملوها أن منهم هللا يقصد  لم عاتقك على مسؤولية تحمل  أن هو القلق أن يشعرون المسيحيون بعض   -4

  منك؟   يتوقعه  هللا أن تظن الذي ما

  .المرتفعات  أخاف أنا أنا، مثلي شيء، من  يخافون  الناس معظم خوف؟ أو قلق أي لديك هل  -5

  متعمد؟  حريق أو سرقة، اغتصاب، عملية سيارة، دث حا مثل حياتك في صدمات  أي اختبرت  هل  -6

  مادًيا؟  حالك  كيف. المال حيال قلق لديهم الناس من العديد  -7

  ؟بها  مررت  صدمة أكثر هي  ما أو حياتك في حدث  شيء أسوأ ما. للبشر تحدث  السيئة موراأل من الكثير -8

  الغضب  -ج

  :الغضب  من أساسيان نوعان يوجد   -1

  أو لخيانة تتعرض   عندما:  مثال( األمر هذا بسبب  فتغضب  خاطيء  أنه شيئًا ترى  دماعن:  األولي الغضب  -أ

 تدنيس حيال الشديد  غضبه عن  يسوع عبر 16-13: 2  يوحنا في المثال، سبيل على). حادث  ظلم ترى  عندما

  . الصيارفة يد  على الهيكل

"  ملوحتنا نفقد " أن يمكننا  األخرى، والشرور والظلم، والشر، المراءاة، بسبب  بالغضب  نشعر  ال عندما •

 . )26: 4  أفسس( نخطئ وال  نغضب   أن الممكن فمن ذلك، ومع. )13:  5 متى(
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•  ً   أنه على  يُرى الغضب  أصبح حتى الغضب،  استخدام إساءة بسبب  جدًا الناس من كثيرلا انجرح غالبا

 يغضب  عناجمي فإن الحقيقة، في. غضب  كل نقمع  أن علينا  يجب  أنه صحيح غير  .ذاته حد  في سيء أمر

  الغضب  عن  التعبير نستطيع  نكن لم إن. عاطفية  كائنات  نحن. غضب  كل نقمع  أن الممكن غير  ومن

 . الصحي الشغف عن نعبر   أن يمكننا فال الصحي،

  األسباب  أجل من الغضب  عن  التعبير يجب . عنه والتعبير غضبنا استخدام كيفية عن مسؤولون نحن •

  أنه نتذكر أن نحتاج. آلخرينبا للتالعب  الغضب  استخدام يتم أن يجب  ال. الصحيحة وبالطريقة  الصحيحة

  تفكيره بين الشديد  التناغم يسوع أظهر لقد . بنا يتحكم أن من بدالً  للغضب، تعبيرنا  على  نسيطر  أن يمكننا

 .ومشاعره

 الذي الكذب  ينكشف عندما: مثل ( أخرى مشاعر من دفاع كوسيلة الغضب  يُستخدم عندما:  الثانوي الغضب  -ب 

 هو  الغضب  إن). )بالخزي اإلحساس  ضد   دفاع كوسيلة  يُستخدم الغضب  أن أي( األمر هذا حيال فتغضب  قلته

 بيلس  على). فيه نرغب  شيء  تحقيق  من أو الحصول من  منعنا شيء أو شخص ( كبيرة بدرجة باطباإلح إحساس

 في. بالخزي  شعوره ضد  اعدف  كوسيلة حواء  على اللوم القاء  في الغضب  آدم استخدم 12: 3  تكوين في المثال،

  ألنها  لخزياب  شعورها ضد   دفاع كوسيلة ليوسف اتهاماتها فوطيفار امرأة استخدمت  18  -13: 39 التكوين

  . سلطان  له الذي الشخص  بصفتها نفسها  تثبيت  وإلعادة ُرفضت 

  لم التي والتوقعات  والخوف، األهلية، بعدم الشعور أمام دفاع كوسيلة الغضب  الستخدام لالرجا يميل •

  في يشير دائًما الغاضب  الرجل. )هشاشة بها  التي المشاعر أي( والحزن  والوحدة،  والخزي، تتحقق،

 .الهشاشة بعض  أمام كدفاع الغضب  يستخدم أنه الغالب 

 . وطاقة قوة  يعطي  ألنه دفاع  كوسيلة الغض  يُستخدم •

  التي الطريقة هو  الغضب  كان إن أي،( الغضب أثارت التي المشكلة نحل أن إلى معنا الغضب  يبقى •

 ).الخوف نواجه أن علينا فيجب  الخوف، مع بها  نتعامل أن اولنح

  الغضب  مع التعامل -2

 عالًما  يصنعون هم. ومشاعرهم  اآلخرين تفهم  على محدودة قدرة لديهم .وحيدون هو  الغاضبون ص األشخا -أ

 يميلون  الغاضبين األشخاص  من الكثير. معيوبون أنهم على  اآلخرين يروا  ألن  يميلون.  حولهم متمركز صغيًرا

  همغضب عن بها يعبروا تيلا الطريقة أن يعون ال  األحيان من الكثير في." هكذا أنا: "فيقولون غضبهم  إلنكار

 أحباؤه، أن يرى أن الشخص  يحتاج . اآلخرين على  غضبهم تأثير يعون  ال األحيان من الكثير وفي تعلمها،  يمكن

  . عنه  المختلفة األخرى واألوليات   الشرعية جندات األ لديهم عامة،   اآلخرين واألشخاص 

  األشخاص  يحتاج "عليك؟  األمر اهذ  يؤثر كيف: "الغاضب  الشخص  نسأل أن نحتاج  مشيرين، بصفتنا-ب 

 بالحياة   التمتع من يمنعهم أنه كما ،فعال غير فغضبهم. ألنفسهم   لغضبهم الوخيمة النتائج يدركوا  أن الغاضبون
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  تَْغُربِ  الَ   : "بولس قال وبالتبعية،. جدًا بسرعة  األمور نعالج بحيث  تصميمنا تم لقد . بها يرغبوا التي السعيدة

  والجسدية، العقلية، التأثيرات  الناس سيتجنب  النصيحة هذه  باتباع .)26: 4 أفسس" (مْ ِظُك َغيْ  َعَلى الشَّْمسُ 

  . علينا الغضب  لحفظ التي والروحية والعاطفية،

 أشخاص  مع العمل، العائلة،: مثال ( تكرار كثربأ الغضب  يحدث  أين -1: نكتشف أن نحتاج  مشيرين، بصفتنا -ج

ً  األمر هذا كان لماذا( الشخص  ب غضيُ  الذي ما -2). سياق أي في محددين،  أنك حتى لك بالنسبة جدًا مهما

 ءالقا الصوت، علو( االنفجار هما  األساسياتان الطريقتان(  غضبه  عن الشخص  يعبر كيف  -3) بغضب؟ تجاوبت 

  عن  فيها التعبير يتم التي الزمنية المدة طول -4). الذات  إدانة الصمت،( للداخل االنهيارو) العنف األشياء،

  كان إذا ما -6 و المهمة عالقاته   على المعلن الغضب  يؤثر كيف -5).  مطولة أو انتقالية تكون قد ( الغضب 

 اج يحت). ما بطريقة  يفعله فيما عادل غير هللا  بأن القناعة هو  هللا من الغضب  فحوى( هللا  من غاضب  الشخص 

  اإلجابات لديه من هو  هللا ألن( الخطية وتجاه هللا  عن بعيدًا غضبه  توجيه إعادة في مساعدة إلى الشخص 

  ).لمشاكله

  . غضبه  مع التعامل على المشورة طالب  لتساعد  آليات  -د 

 وكيف الغضب، وعمق غاضًبا،  هتجعل التي المواقف المشورة طالب  يصف حيث " الغضب  مذكرات " كتابة -1

 في( تفضيل  موضوع وه ببساطة أو أخالقي، أمر إما يغضبه  ما أن يرى لكي ساعده. سلوكه ونتائج عنه،  عبر

 أنه  سوى شيء أي يفعل ال غضبه   وأن  تفضيله، بحسب   تسير ال  األمور أن يقبل أن يتعلم أن يحتاج الحالة هذه

  .حياته  في يدور آخر شيء ضد   دفاع أنه أو) نفسه  يؤذي

 لخال  من ليس يتغير، أن يحتاج والذي داخله في شيء به يتسبب  الغضب  أن يفهم أن ةالمشور طالب  يحتاج  -2

  .يحبهم لمن ومؤلمة �  خطية هي الغاضبة فعله ردود  أن يدرك أن يحتاج هو. فقط الخارجية الظروف

 ب يتجاو  أن يجب  وكيف مألوفة مواقف في لألمام يفكر وأن   وتوقعاته قيمه يصيغ أن المشورة طالب  ساعد  -3

  لم النفس وضبط  مرونة ون سيختبر  الموقف، مع للتعامل مختلفة خيارات  لديهم أن  الناس يرى  عندما. معها

  . قبل من يختبروها

  الغضب  عن شخص اسأل: مجموعات  في العمل

 على يجيب  أن اآلخر الشخص   على ليس: مالحظة: (التالية األسئلة بعًضا بعضكم اسألوا صغيرة، مجموعات  في

  .) األسئلة طرح مجرد  هو الهدف. السؤال

  فيها؟  غضبت  مرة آخر كانت  ىمت . يوم كل مرات  9 حوالي لتغضب  جاهزة  أجسادنا إن -1

  غضبك؟  في نمط  وجود  أبدًا الحظت  هل  -2
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  عادة؟   غضبك مشاعر  يثير موقف أو مكان، أو شخص، يوجد  هل  -3

  قبل؟   من غضبك أذهلك هل  -4

  مشاعر عن تعبر كيف. عكسهم  وآخرون غضبهم، عن الجيد  التعبير على لقدرةا  لديهم خاص األش بعض   -5

  عادة؟   غضبك

  قبل؟  من  باكتئاب  شعرت  هل. االكتئاب  يحفز عادة  عنه  التعبير يتم  ال الذي الغضب  -6

  عندك؟  الغضب  مشاعر تدوم كم -7

  داخلك؟  في بالغضب  تحتفظ أم عام،  بشكل اآلخرين في تنفجر  هل فيها؟ تغضب  التي المرات  عدد  كم -8

  قبل؟   من هللا من غضب  هل  -9

  معهم؟   تتفق هل. غاضبين  ايكونو أن  المسيحين على  يجب  ال أنه  الناس بعض   يظن -10

  قبل؟   من غضه  عن  يعبر  مسيحي شخص  شاهدت  هل -11

  صحية؟  بطريقة غضبك عن عبرت   كيف -12

  تتوقعه وما  ترجوه عما تعبر   هل. ةواقعي غيرال توقعات ال حصاد  نتيجة عادة  هو  واقعي الغير الغضب  -13

  يقبلونها؟   أم معك يتفقون هل   واضح؟ بشكل  لآلخرين

  ةوالمصالح الغفران

  في المشكالت  العديد  في السبب  أيًضا وهو  الناس، بين العالقات  في المشاكل أعمق قلب  في هو  الغفران عدم

  )15- 9:  6 متى( الربانية الصالة .الجسدية ىوحت  والنفسية، العاطفية، المشكالت  وفي الناس بين العالقات 

  عالوة. بالغفران المختص  المقطع وه عليه وعلق خاص  بشكل يسوع عليه أكد الذي الصالة من الوحيد  الجزء

  لنا  سيغفر: آلخرين بغفراننا مباشر بشكل  مرتبط لنا هللا غفران أن جدًا  جلي بشكل يوضح  المسيح فإن ذلك، على

  ال والمصالحة  الغفران موضوعات  فإن وبالتالي،.  لآلخرين نغفر  لم إن لنا يغفر  ولن ، خرينآلل نحن غفرنا  إن هللا

  1. المشورة في عليها  ييكف بما التشديد  يمكن

  الدين إعفاء هو  -النعمة من نوع هو الغفران إن: موصوفًا الغفران-أ

  :هو الغفران

  حدثت  قد  إساءة بأن االعتراف -1

 
. هذه المقاطع التي ECLEA :www.eclea.net يمكنك أن تجد نسخة أكثر تفصالً من "الغفران والمصالحة" تحت صفحة "المصادر على صفحة 1

نشرها هنا.  يجب أن تكون األكثر فائدة بشكل عملي للمشير الذي يساعد طالب المشورة أن يحقق الغفران والمصالحة تم إعادة  
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  و  الدين، دفع بإعادة  التزام خلق حدث  الذي الخطأ بأن االعتراف -2

  بنفسك  الفقد  تسدد  وأن االلتزام هذا  من واعفاءه  طواعية المذنب  اطالق اختيار -3

)Jeffress, 2000: 49، أيًضا انظر Willard, 1997: 262 " :حقنا في اقترفه الذي الخطأ لشخص  نغفر  نحن  

  .")انت ك قةطري  بأي  األمر هذا بسبب   يعاني  نجعله  لن أننا نقرر  عندما

  :الغفران اختيار وفوائد الغفران عدم -ب

  يحفز  األلم-ج إهانة، أو ألم  أنه ىعل  التعدي هذا نستقبل -ب  تعٍد، يحدث  -أ: عندما الغفران عدم يحدث   -1

 في التفكير نعيد  الوقت، مرور  مع -د  ،)أخرى مرة الجرح من( والخوف للغضب ) المباشرة" (الساخنة" المشاعر

- ه التعدي، ونتائج ودوافعه،  به قام الذي الشخص  في التفكير مع ،)نجتره: أي( فيه ونمكث  انًي ذه التعدي هذا

 والمرارة،  لالستياء،) المدى وطويلة المتأخرة( الباردة المشاعر على  يشتمل مما  غفران،  عدم إلى هذا  يؤدي

  هي". مشاعر" مجرد  من ر كثأ ذاتها حد  في العاطفة .والضغط والعداء،  المتبقي، والخوف  المتبقي، والغضب 

 والعضاالت، ة،العصبي  الكيميائية والمواد  العصبية، وخاليانا عقلنا، فتشمل ككل، الجسد  تشمل اختبارات 

  . واألمعاء والهرمونات،

 من  باالعفاء الطوعي االختيار وجود   مع حقك في اإلساءة تم  بأنه االعتراف هو الغفران فإن ،المقابل في. 2

.  قلبنا إلى يخترق شخص   يد   على ُظلًما الجرح أن يدرك واعٍ   عمل  الغفران ".يحالمس  مع" الفقد  وتحمل الدين

 الباقي، والغضب  والمرارة، واالستياء،  والخوف، الغضب، الكره، أي( القوية بيةسلال  المشاعر يستبدل الغفران

  أنانية، يرالغ حبةالم ياراخت  طريق عن الغفران، عدم نتاج  كلها وهي -)والضغط والعداء، الباقي، والخوف

  ! يحمسال يشبه الذي الغفران هو هذا ).Worthington 2003: 44-45( 2.المخطئ مع والتعاطف المواجدة،

  التكوين( بالخير الشر يستبدل  الغفران فإن تأكيد، بكل .الُمخطئ من االنتقام في  الرغبة نطلق نغفر،  عندما  -3

 وتستبدلها المذنب، من األذى تتمنى   التي واألفكار الخطأ،  على تركز التي األفكار يستبدل الغفران إن). 20:  50

  من ا حريتن( والحرية المحبة تُجسد   التي النعمة عطية بالفعل  هو نالغفرا فإن وبالتالي،.  المذنب  خير تتمنى بأفكار

). لمواأل األخطاء في والتفكير  الماضي، في والعيش الشريرة، واألفكار والخوف، والغضب، الكراهية، عبودية

درك  نحن  الحصول في الحق لنا يكن لم مثلما  بالضبط( العطايا هذه على  الحصول في الحق له ليس  المخطئ أن ن

  .آخر  أمر فهذا ال،  أم الغفران عطية  المخطئ استقبل إن سواء ). اإللهي الغفران على

 
 ي شير ورثنجتون أنه يوجد فعليًا نوعان من الغفران (أو، إن صغنا الموضوع بشكل أفضل: وجهان للغفران): 1-  الغفران كقرار ("الغفران  2
). سميدس عبر عن هذا  Worthington, 2003: Ch. 2القراري"-   "اإلعفاء من الدين") و 2- الغفران كاستبدال للعواطف  ("الغفران العاطفي") (

م حقنا في  نحن نسل - 2نحن نعيد اكتشاف إنسانية الشخص الذي جرحنا.  -1مستويات: " 3مشابهة: أساسيات الغفران تشتمل على  األمر بطريقة 
 ).   Smedes 1996: 6-12االنتقام. 3-  نحن نعيد مراجعة مشاعرنا تجاه الشخص الذي سنغفر له"  ( 
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  َلَطَمكَ  َمنْ  " أو )35: 20 أعمال(" األَْخذِ  ِمنَ  أَْكثَرُ  اْلَعَطاءُ  ُهوَ  َمْغبُوطٌ  : "يشبه( تناقض به  الكتابي الغفران -4

لْ  األَْيَمنِ  َخدِّكَ  َعَلى   -أ : ان نعترف بالغفران،)). 30-29: 6 لوقا ،42-39: 5  متى( ".أَْيًضا اآلَخرَ  َلهُ  َفَحّوِ

- ج  ولكن  غاضبين،  نكون أن أدبي حق لدينا-ب  ،وظلًما  خطأ دائًما وسيظل  وظالم خاطئ  وهو حدث  قد  الجرم

  هنا ومن .  للمسيح طاعة في يستحق،  ال لمجرم عطية ،والمحبة  للنعمة عمل في" الحق" هذا عن  طوًعا خلىنت   نحن

  .نفسك  وتُحرر  الغفران عطية جرحك الذي للشخص  تعطي  وأن واالستياء، الغضب  من نتحرر أن: ض التناق يأتي

  له  المغفور مسؤولية  هو الغفران -ج

  ).Jeffress 2000: 57(" نحهوم  الغفران استقبال بين تنقطع  ال عالقة توجد   أنه يبدو المقدس، الكتاب  عبر"  -1

  . نغفر أن )32: 4 أفسس( وبولس  )15- 9: 6  متى(  الربانية لصالةا في يسوع  من كل يوصينا السبب  لهذا

 أَنَّ  َكَما " كاملين لنكون ،)29:  8 رومية( "اْبِنهِ  ُصوَرةَ  ُمَشاِبِهينَ  "  لنكون نتشكل أن هو  الحياة هذه في هدفنا  -2

  والمسيح اآلب  طبيعة قلب  إلى يصل الغفران أن  بما. )48: 5  متى( "َكاِملٌ  ُهوَ  السََّماَواتِ  ِفي الَِّذي أََباُكمُ 

  على ليشكلنا  فينا القدس الروح عمل عالمة هي. تقديسنا على هامة عالمة  هو  غفراننا  فإن شخصًيا، وإرساليتهما

  . كاملين وليجعلنا المسيح صورة

 ما أي المرء، لحياة ساسياأل  التركيز على  يشتمل  ولكنه ، "التزام" مجرد  من أكثر هو  الغفران فإن التالي،ب و  -3

  . ال أم شبهه وليكون ليرضيه ويعيش فعلًيا هللا  هو المرء حياة محور ناك إذا

 حل مفتاح هو  هللا على التركيز إن: "فقال ساندي الحظ كما ،والمصالحة  الغفران على  متساو بشكل هذا  ينطبق-أ

  مع ب ونتجاو  وضوح بأكثر  األمور سنرى  حتًما منه، قوة  ونستمد   مراحمه رنتذك عندما. بناء بشكل المشكالت 

  لنقوم بمساعدتنا  يبتهج وأنه فعالً  إله يوجد  أنه آلخرين نبين  أن يمكننا ذاته، الوقت  في. حكمة بأكثر الصراع

  .)Sande 2004: 20(." مطلًقا وحدنا بها  القيام على نقدر ال  بأمور

 الرب  ىلع تركيزك لتُبقي الطرق أفضل أحد " :الرب  على المرء تركيز  ليبقى العملية النصائح ساندي يصف-ب 

 يمكنني كيف خاص، وبشكل أكرمه؟  وأن  هللا أُرضي أن يمكنني  كيف: باستمرار األسئلة هذه نفسك  تسأل أن هو

  هو وإكرامه هللا إرضاء وراء السعي يغيرني؟  نوأ خلصني أنه إظهار طريق عن  ليسوع التسبيح أُحضر أن

   انظر( األهداف بتلك منقادًا  نفسه  يسوع  كان. الصعبة التحديات  تواجهنا عندما اوخصوصً  للحياة، قوي مؤثر

  )...4: 17 ،29: 8 ،30: 5 يوحنا

  يصبح فسك،ن وبإرضاء العالمية  باألمور التمسك من  أهمية أكثر وإرضاؤه هللا محبة غنى  إظهار يكون  معند 

 ويفسح   � بالمجد   يأتي النهج  هذا. النفس وبضبط وبحكمة، بسماحة، الصراع مع تتجاوب   أن طبيعية أكثر األمر

  ) Sande 2004: 34(." المؤثر  السالم لصنع المجال

  الشخصية  سالمتك أجل من ضروري الغفران إن -د
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  الذي المثل في جيفريس يشير كما .الدين ديد لتس الوحيدة الطريقة هو الغفران يكون األحيان من الكثير في -1

 يملكه  الملك كان الذي فما. حياة  أل في ولو هيدفع أن أبدًا الممكن من يكن لم بدين مدين  العبد  كان: "يسوع قاله

  في .الدين من قرش وال دفع  عنه  ينتج  لن يبهوتعذ  المذنب  عقاب  ).Jeffress 2000: 51( " للغفران؟ بديًال 

 الذي المذنب  الشخص  يكون قد : قيمة بال  الحقيقة في هي   لنا بها  يدينون يالت " الديون" هذه  ظممع فإن الحقيقة،

  ال المذنبين معظم فإن ذلك، على عالوة. اإلطالق على  ألمرنا يهتم ال قد  ارتحل، قد  يكون قد  مات، قد  أهاننا

 باألكاذيب؟ سمعتك تشويه  يتم  ماعند   كتعويض  دفه يمكن  الذي ما: األحوال من حال  بأية دينهم يردوا  أن يمكنهم

 ما  هو وحده الغفران أن هي  ةالحقيق باالغتصاب؟ البراءة تُسرق  عندما  أو زنى؟بال  زواجك خيانة يتم عندما أو

  .به تتمسك الذي قيمة بال الذي  الدين من يحررك أن يمكنه

 الغفران إن .المذنب  لشخص ا بها يربطنا التي القيود  ومن  ماضينا قيود  تحت  نبقى أن  من يحررنا الغفران -2

 تربطنا والتي جدًا،  حقيقية كونها مع مرئية الغير القيود  من  الغفران حررناي . حياتنا في  نستمر  أن لنقدر يحررنا

 2- 1: 12  العبرانين. وحرية  وسالم، فرح، في العيش  من تمنعنا التي القيود  -الشرو ،األلم الخطأ، -بماضينا 

ْبرِ   َوْلنَُحاِضرْ  ُهوَلٍة،ِبسُ  ِبنَا اْلُمِحيَطةَ  َواْلَخِطيَّةَ  ِثْقل، ُكلَّ  حْ ْطرَ ِلَن "  ألن  علينا  أنه لنا يقول   اْلَمْوُضوعِ  ادِ اْلِجهَ  ِفي بِالصَّ

ِلهِ  اِإليَمانِ  َرئِيِس  إَِلى نَاِظِرينَ  أََماَمَنا،   هو  نفسه الغفران عدم ألن بهذا،  القيام من يمنعنا الغفران عدم ".  َيُسوعَ  َوُمَكّمِ

 الغفران . يسوع على يكون أن  من بدالً  األلم وعلى الخطأ على  تركيزنا ويبقي أيًضا، وخطية عبء ذاته د ح في

  . يسوع على عيوننا نثبت   وأن  مقيدين غير سباقنا في نركض   أن رقد لن يحررنا

  .له داعٍ  ال  ألم من يحررنا الغفران-3

 ُجرح في اللعب  مثل هو ،الضغينة رعاية ،بحقك تم الذي الخطأ اجترار .يستهلكك أن الغفران لعدم يمكن -أ

 الكراهية، وأفكار الذات، رثاء في التمرغ أو اإلهانة اجترار في االستمرار. ليُشفى  تركه رافًضا مفتوح،

  هي الحقيقة، في! اإلطالق على  تفيدنا  وال اإلطالق، على  اآلخر الشخص  تؤذي ال  االنتقام، حول والخياالت 

 أن  من بدالً  المسيح نشبه ال  جعلناوت ،)القول جاز إن" (تتقلص  أرواحنا تجعل" فكاراأل تلك. فقط بائسين  تجعلنا

  األلم، واجترار الغفران، عدم فإن حال، أية على" فنتعادل ننتقم" أن يمكننا  ال أنه بما  ،بالفعل. المسيح من تُقربنا

. أكبر بشكل بالفعل عانوا الذين األشخاص  أرواح من  تكلفتها أسوأ -المقابل  في-  تحصل  الضغينة ورعاية

 تتحول البعيد، المدى ىلع  أنها إال ،"الفورية الطاقة" أشكال من شكل تعطينا  أن كراهيةلل يمكن أنه من بالرغم

  ).الغفران يرفض  الذي الشخص  أي،( يكره الذي الشخص  ضد  قوتها

 وضغط ،القلب  في متزايدة مشاكل: ب  يرتبط المزمن الغفران عدم  أن أثبتت  قد  الدراسات  أن إلى باإلضافة -ب 

 الناحية من. اعيمنال الجهاز في  مشاكل في يتسبب   أن الممكن ومن العصبي، الجهاز يف متزايد  وشد  مرتفع، دم

 العاطفي  النضج وزيادة الغضب، مستويات  انقاص  النفسية، المشكالت  بانقاص  يرتبط الغفران فإن األخرى،

)McCullough 2000: 43 - 
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55 ;Witvliet, et al., 2001: 117-23; Enright 2001: 45-67  .(  

 الغفران، عدم  خطية فيها بما  الخطية، .هللا ومع اآلخرين  مع عالقاتنا على  يؤثر الغفران عدم  فإن لعكس،وبا  -4

  وقساوة،  بمرارة نشعر جعلنا طريق عن. )4: 3 ميخا  ،2-1: 59  ،15- 10: 1  اشعياء( هللا عن تفصلنا

  وبصفتنا. اآلخرين عن ايفصلن  الغفران عدم أن كما حقنا،  في تمت   التي األخطاء لىوع  أنفسنا على  ونركز

  . البعض  بعضنا مع" متصلين" نكون  أن لنا  قُصد  فقد  اجتماعية، كائنات 

 إن. أيًضا مجرمون نحن  .مذنبون الجميع. بريء شخص  يوجد   ال .مثلنا الخاطئين األشخاص  يالئم الغفران -5

 خالل من أو مالئم غير  تعليق خالل  من مقرب  صديق تجرح عندما  -"الحقيقي العام" ي ف حياة أسلوب  هو الغفران

 الدين  إلغاء فإن بالتالي.  ويطلقونه الجرح سيأخذون الغالب  في المقربين ئناأصدقا فإن ،)هذا  نفعل وجميعنا( فعل

  . مستمر بشكل الناس يغفر  لم إن تطاق  ال اةالحي ستكون. حياة أسلوب  ه وإطالقه

  نحن:  يُغفر  وما  له نغفر فيمن انتقائيين نكون  ألن نميل .اختيار الغفران مثلما بالضبط اختيار،  هو الغفران معد - 6

  لم يسوع  أن إال. منا قريبين أشخاص  يد   على لنا حدثت  التي فقط الجروح وتلك ،فقط " البسيطة" لجروحا نغفر

  حتى" نغفر  أن علينا يجب  انه قال. لهم نغفر الذين األشخاص، أو الجرح، ننتقي  لكي االختيار هذا لنا يعطي

  490 رد مج وليس المرات، من "نهائي ال" عدد   ليقول ليسوع  الرمزية الطريقة وهي" (مرات  سبع مرة سبعين

 وليس ،أعدائنا نحب   أن علينا  يجب  أنه يسوع قال الجديد، العهد  من وكجزء  الحقيقة، في. )22: 18 متى() مرة

  لخطاة يغفروا أن يرفضون والذين) مثلنا( الخطاة على جدًا قاس  يسوع  إن )!48  -38:  5 متى( فقط يحبوننا من

  يسوع إن: "فقال جيدًا األمر صاغ ،18  متى  في يسوع مثل على علق  ماعند  سميدس،  .خطاة جميعنا ألن آخرين،

 توجد  فال مر،األ هذا مع يتعامل أن يقدر ال  هو.  هللا عقل يحير  لخطاة يغفروا أن الخطاة رفض  تناقض   ألن قاس

  من ليل الق إلى يحتاج لشخص  تغفر  أن تقدر  ال وأنت   هللا غفران تريد  كنت  إن: فيقول. معه للتعامل صادقة طريقة

  أن إلى ستصل اإلنجليزية جايمز كينج ترجمة  بالغة أزلت  إن. تريده الذي الغفران أمر فإنس منك، الغفران

 ."للجحيم تذهب   أن يمكنك لك يُغفر  أن تتوقع  فعندما ن،لآلخري تغفر أن رفضت  إن: هذا مثل شيء يقول يسوع

(Smedes 1984: 150).  

االحترام، والحرية، القوة، يبين التقي الغفران لكنو بالتوبة، الغفران" اكتساب" يمكن ال-ه المحبة و  الذين و

  . المسيح يسوع في نجدهم

  سميدس يجيب  ."الغفران ستحقي ال  فهو حقنا، في أخطأ الذي الشخص  يتوب  لم إن" أنه الكثيرين يظن - 1

." الغفران  يستحق شخص  يوجد  وال. له  يغفر  أن يستحق  ال تأكيد  بكل : "كالتالي بعمق هذا  عن

)91-Smedes 1984:, 90 ( 
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  التوبة حتى .يسدده أن يقدر ما وبين جرحه، الذي للشخص  المجرم به يدين  ما بين  دائم عجز  يوجد  - 2

  لم الصادقة التوبة. الحياة تسترد   لن للقاتل الصادقة التوبة. ودةالمفق البراءة تستعيد  لن للمغتصب  الصادقة

 ".نصابها إلى األمور تعيد " ال  التوبة. بصيرتك لك تستعيد   لن عينك فقأ

  غير أو ،لرح أو مات، قد  المجرم يكون قد  .األحوال من حال أية على يتوب   شخص  تجعل  أن تقدر ال - 3

.  الحسبان في هذا يضع اإللهي الغفران. يهتم ال  ببساطة أو أهانك، بأنه واعٍ   غير  أو التوبة، على قادر

 .  حكمكت تفوق التي  التوبة على معتمدًا لشخص  غفرانك  يجعل ال هذا

  رقرا اتخاذ  موضع في يضعك هو .الحقيقية المحبة قوة على شهادة هو )هللا بحسب   الذي( التقي الغفران - 4

  األمر هذا أن المفارقات  من. به يقيدك  له تغفر أن  قبل أوالً  المجرم يتوب  أن طلب . منعه أو الغفران منح

  ليتحكم القوة للمجرم يعطي له تغفر  أن قبل أوالً  المجرم يتوب  أن تطلب  أن. آذاك من على معتمدًا يجعلك

 . وإرادتك وذهنك، قلبك، في

  ،للماضي تُستعبد   ان من يحررك هو .للمجرم الشيطان طاهاأع التي القوة من يحررك  التقي الغفران - 5

  مسيرة تُكمل وأن  تُشفى أن يمكنك  هو. االعتمادية حالة من يحررك  هو.  وللخطأ وللجرح، وللشر،

 . حياتك

  أوالً  يتوب  أن طلب  بدون  اآلخر للشخص  تغفر  أن .اآلخر الشخص  مع التعاطف يظهر  التقي الغفران - 6

 . لًيافع  التغيير على  األمر هذا يحثه قد . التغيير على قادر شخص  أنه على تراه أنك يبين

" الساخنة المشاعر" أحد  فإن ناقشنا،  وأن سبق  كما .المحبة عن سامي  تعبير هو التقي الغفران إن - 7

  بَلِ  اْلَمَحبَِّة، ِفي َخْوفَ  الَ : "يقول المقدس الكتاب  أن إال. الخوف هي الغفران لعمد  تقود   يالت المفتاحية

  شرط التوبة كانت  إن: "جيفريس قال كما). 18: 4 يوحنا1( "جٍ َخارِ  إَِلى اْلَخْوفَ  تَْطَرحُ  اْلَكاِمَلةُ  اْلَمَحبَّةُ 

  أن نقدر أن قبل حقنا  في يخطئ شخص  كل اجهنو   أن علينا  يجب  أنه يعني هذا فإن الغفران، منح يتطلبه

  نضمن أال ؟حولنا  شخص  كل من التوبة طالبين حياتنا  نقضي  أن فعلًيا نريد  هل  ولكن... بصدق له نغفر

 أمر في معهم نتحدث " أن نطلب  الوقت  طوال  كنا إن آتين، يروننا عندما الجبال  إلى الناس تهرب  أن

ص    ال" التي المحبة المسيحية، المحبة جوهر مع هذا  المواجهة ذا الحياة أسلوب  يتناقض  أال ،واألهم ؟"خا

  )  Jeffress 2000: 80( )"5: 13 كورنثوس1( " للخطأ بسجالت  تحتفظ

 .اآلخرين غفران اطلب -و

 المستمر واحتياجنا لنا، هللا غفران  وعمق كمية ونرى  ونفهمها، وخطيتنا احتياجنا  بالفعل  رىن  كنا إن - 1
  الذين اآلخرين من الغفران لطلب  طبيعي  بشكل هذا  يدفعنا أن فيجب   رة،المستم لخطايانا لغفرانه

  من د واح الغالب  في هو  اآلخرين من الغفران لطلب  سعينا إن الحقيقة،  في .وآلمناهم بحقهم  أخطأنا

  نذهب  ال  عندما لآلخرين  الغفران عن  نمتنع  كيف النهاية، ففي. لآلخرين الغفران لمد  الدوافع أفضل

 الغفران؟  طالبين أيًضا،  آلخرينل بل فقط، �
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 طلب ). التعدي كسرها التي العالقة تجبير أي( المصالحة تجاه  األولى الخطوة هو الغفران طلب  - 2

 وقت  الشخص  لدى يكون  الطريقة، ذهبه  -شخًصا أهنت  دمابع سريع وقت   في يتم  أن يجب  الغفران

 .اآلخر الشخص  في تتشكل أن الغفران لعدم  النفسية وللحالة ككل، وللجسد  ضدك،" ليتقسى" أقل

 : الخطوات  من سلسلة  على  يشتمل الغفران طلب  - 3

 الغفران لطلب  تحتاج أنك حدد   -أ
  نطلب   فإننا هكذا، حقنا، في أخطأ لمن  فقط) القول فيه بما( السيء للعمل" نغفر"  مثلما بالضبط .1

  أو ،جارحة بأفكار التفكير مجرد  .بسلوكنا  أو بكلماتنا  حقهم في أخطأنا ممن فقط الغفران

 طلب  يستلزم  أن يجب   وال يستلزم،  ال شخص  في أخرى خاطئة أفكار أي أو شهوانية،

 يةبالخط   االعتراف يتم أن يجب   كان إذا ما: "ساندي أشار. الشخص  ذلك من الغفران

  خطية"  أم" قلبية خطية" كانت  إذا ما  على يعتمد  هللا إلى باإلضافة أيًضا نآخري  ألشخاص 

  لذا،. مباشر بشكل اآلخرين على  تؤثر وال فقط أفكارك في تحدث  ةالقلبي الخطية". اجتماعية

 ).Sande 2004: 127(. "وحده  � بها االعتراف يجب 

  قمنا ما وكأنا  نتظاهر أو ذنبنا ننكر أال  يجب   ،الغفران نطلب  أن  نحتاج كنا إذا ما تحديد  عند  .2

 هل- ب  به؟ قمنا مما نخجل  هل-أ: مثل أمور في نفكر أن يجب  .الحد  هذا  إلى مضر غير به

 في( أذهاننا؟ في األخرى تلو المرة الحدث  نراجع هل -ج  به؟  قمنا ما بسبب  بالندم نشعر

  هو: "ألنفسنا نقول قد ( جرحناه الذي بالشخص   أنفسنا نقارن هل- د  ؟)مثالً  لتبريره محاولة

  فعلنا ما على  للتستر محاولة في  كذبنا هل-ه  ؟!")أسوأ يكون قد  أو -بالضبط  مثلي سيء

  جعلنا مثل" دقيقة" بطرق ولو حتى(  فعلناه ما بسبب  حياتنا تغيرت  كيف -و  الخجل؟ سبب ب

  هل-ح بجرمنا؟  الخاص  والذنب  الخزي من للتحرر نتوق  هل-ز  ؟")قسوة"و"  صالبة" أكثر

 لطلب  أيًضا نسعى أن علينا يجب  الحالة، تلك في( غفرانه واختبرنا  �  بخطأنا  نااعترف

 ؟ )شخصًيا بحقه  خطأناأ  الذي الشخص  من الغفران

  بالرغم  شخص، مع أقمتها زنى عالقة مثل( عملت   ما يدري  ال وهو شخص  بحق الخطأ حالة .3

  أسئلة ثالثة تسأل  أن جيفرس يقترح.  شائكة تكون  أن يمكن) األمر تعرف ال  زوجتك أن من

  اختبر قد  الثاني الطرف كان إن ضروري؟  التعويض  هل -أ : الحالة هذه في األقل على

 وتطلب  تعتذر أال واجباتك فمن الفقد، في تسبب  الذي من بالضبط   يعلم  لم ولكنه الفقد،

 في صكالإخ  يبين الفقد  عن  التعويض  تأكيد، فبكل. أيًضا الفقد  تعوض   أن ولكن فقط، الغفران

  تمت  التي الخيانة جرمك؟ اكتشاف  يتم أن احتمالية ما -ب  .الغفران في ورغبتك االعتذار

  في-  ستنتبه زوجتك ولكن  اآلن، زواجك في أبدًا للنور تخرج لن الغالب  في عاًما  ثالثون منذ 

  من ألًما أكثر سيكون آخر شخص  من  الخبر وسماع ستة، منذ  حدثت  التي للعالقة -الغالب 
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  الموضوع هو هذا: " يضيف سيجرحه؟ أم اآلخر الطرف اعترافك سيفيد  هل- ج. نكم  سماعه

  الذات  حول متمركزة تكون أن" االعتراف" في لرغبتنا يمكن األحيان بعض   في. الجوهري

 أو/  أنه إال الحياة، شريك على قمامتنا افرغنا بعدما  باالرتياح  نشعر  أن يمكننا  بينما. جدًا

 أن استعداد  لدينا يكون  أن المضحية المحبة  تستلزم األحيان بعض  في. تدمر قد  يكون قد  هي

 Jeffress( " الحمل يشارك نأ  آخر شخص  من الطلب  من  بدالً   الشخصية أثقالنا نحمل

2000: 158-59 .( 

 الغفران اطلب   -ب 
  "واجباتك  من إعفائك: ب  إليه أسأت  الذي  الشخص  يقوم أن طلب   هو الغفران طلب " أن تذكر - 1

)Ibid.: 161.(  للتواصل المفضلة الطريقة هي شخصية مقابلة طلب  فإن بالتبعية،و-  

  يرى  وأن  الصوت، نبرة إلى ستمعي أن  يمكنها أو يمكنه  شخصًيا  اآلخر الشخص  مع التحدث 
  وأ منعها يتم  التي األمور للمتابعة، أسئلة  يسأل وأن جسدك، لغة يقيم وأن وجهك، تعبيرات 

 ذلك على  عالوة 3. خطاب  خالل من أو  الهاتف برع التحدث  عن  حجبها أو منها الكثير منع

  في رغبتك إخالص  تبين وبالتالي المناسبة، جدية إظهار على تساعد   الشخصية المقابلة فإن

  أو المسافة بسبب  سفرك إلى يحتاج  األمر كان إن خاص، بشكل األمر هذا يصح. الغفران

 إن: "جيفرس أشار كما. اشخصًي  لتتقابلوا شيئًا األمر سيكلفك وأنه أخرى، ظروف أي إلى

  بالمقارنة إهمالها يمكن  ولكنها كبيرة، تبدو قد  الجهود  هذه لمثل الالزمة والتضحية قت الو

  .). Ibid(" الصافي بالضمير  الخاص  بالفرح

  يشتمل هو. سطحي بشكل" آسف أنا"  قول مجرد  من أكثر على يشتمل  الغفران طلب  إن -2

  صحيح األمر  هذا ونيك قد . أخطأنا أننا  نعترف ماعند  يحدث  الذي التواضع ألم قبول على

 أو أب، أو  زوج، مثل( نسبية وقوة سلطة  موضع في شخص  على  يجب  عندما خاص  بشكل

  أو عليه  نسبية  اعتمادية ذا شخص   من الغفران ويطلب   يتواضع  أن) عمل  صاحب  أو أم،

  أن نريد  كنا  إن" ذلك، ومع). الموظف أو الطفل، أو الزوجة، مثل( نسبية بطريقة  له خاضع

 ).Enright 2001: 254(" التواضع بهذا المرتبط األلم  نقبل أن فيجب  نتحرر،

  المسؤول كان وإن  حتى .اآلخرين لوم ارفض  -أ: شخص  من  الغفران طلب  من نب جوا أربعة جيفرس يحدد   -3

  على  تركز  أن جب ي  أنه إال الغفران، منه تطلب  الذي الشخص  حتى أو ثالث، طرف هو كبير حد  إلى المشكلة عن

 مةعا بكلمات  تتحدث  أن أو فعلت  ما تقلل أن تحاول ال .وحدده اقترفته الذي الخطأ عّرف -ب . الشخصي جرمك

 شكل ب أنت تعيه  ما تعرف أن هي تريد  أو /هو يريد   واآلن فعلًيا، فعلت  بما دراية على اآلخر الشخص  إن. فقط

  عانى الذي األلم مقدار تفهم  أنك يعرف أن يريد  اآلخر الشخص  إن .فيه تسببت  الذي باأللم اعترف -ج. كامل

  أو الفقد، على الحزن أو( األلم مقدار تتخيل أن يمكنك ال"  أنه قولك مجرد  أو( بهذا اعترافك. أعمالك بسبب  منه
 

 قد توجد أساليب محددة أو فريدة في الثقافات أو المجتمعات المختلفة للتحضير الجتماعات الغفران، مثل استخدام أفراد العائلة الممتدة، أو شيوخ 3
أو قادة الكنيسة، أو أي وسطاء وميسرين آخرين بينهم. للكنيسة دور يمكنها أن تلعبه أو تطوره في تحقيق الغفران. القرية، أو رئيس القبيلة،  
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 الشخص  من اطلب  -د . لك يغفر ألن استعدادًا اكثر اآلخر الشخص  سيجعل") لك األمر هذا سببه الذي) اإلحراج

 اآلخر الشخص  من طالًبا المناقشة انهي ولكن فعلته، الذي  بالخطأ  ببساطة  تعترف أن يجب  ال .لك يغفر أن اآلخر

 أن يمكنك  وال الغفران، تطلب   أن يمكنك ال: تذكر .لجرمك كنتيجة به كلفته الذي الدين  من يةطواع يطلبك أن

  يقترح ذلك، من دالً ب. الشخصية مصلحته ألجل لك يغفر أن اآلخر الشخص  على  يجب   أنه إلى ضمنيًا تشير

 ما سأفعل ___. _________   عندما  بحقك أخطأت  قد  أني أدرك أنا: "مثل شيء بقول  الغفران تطلب  أن جيفرس

  األلم  ألمحي  أعمله أن بوسعي شيء يوجد  ال  أنه أدرك أنني  من بالرغم أبدًا، ثانية األمر بهذا أقوم ال حتى بوسعي

عميق ذي ال  إن  متسائالً  اليوم لك آتي. نفسي غير  آخر شخص  ألوم أن  أقدر وال خطأ،  كان هفعلت ما. لك سببته ال

  (Jeffress 2000: 163)." لت فع ما لي لتغفر المساحة بقلبك يوجد  كان

  عن عبر -أ :الغفران ولطلب  لالعتذار الخمسة الخطوات  ذات  مشابهة صيغة  وتوماس  تشابمان  يتبع - 4

  ما: "مثال( بالتعويض قم -ج ،)أخطأت  لقد : "مثال( ؤوليةالمس اقبل -ب   ،")آسف أنا: "مثال( األسف

  كيال وسعي في ما سأبذل: "مثال( صادقة توبة تب   -د  ،")األمر أصحح  لكي أعمله أن يمكنني الذي

")  فضلك؟ من  تسامحني  أن يمكنك هل: "مثال ( الغفران اطلب -وه ،")أخرى مرة األمر بهذا أقوم
(Chapman and Thomas 2006: passim). 

 قد  أو .معنا التحدث  يرفض  أو متاًحا، يعد  لم أو  مات، قد  الغفران منه نطلب  الذي الشخص  يكون قد  - 5

 األمر هذا  أن من  بالرغم. بعداء  حتى أو سلبي، بشكل أو بتردد، للغفران  ناطلب مع الشخص  يتجاوب 

  ما مسؤولية حمل ولت للتوبة وأمانة بحق يمكننا  ما كل بعمل  فعلًيا قمنا قد  كنا إن أنه إال مؤسف،

-   فيمكننا األمر، وغلق الغفران طالبين وسعينا ،)طريقنا غيرنا  أي( وتبنا بالتعويض،  وقمنا فعلناه،

 أن آخر شخص  ألي وال �  يمكن  ال أنه معرفة " في صافٍ  ضمير لنا يكون  أن -هذا  من مبالرغ 

 ). Jeffress 2000: 164(" أبدًا تصلحه  أن تحاول  لم بخطأ يتهمك

  فشلنا في المعنى عن نبحث   -أ :أن علينا يجب  للغفران، ولطلبنا لجرمنا كنتيجة أنه ايت انر يقترح - 6

  ما بسبب  أقوى أصبحنا أننا ندرك أن -ب  ،)فشلنا يعلمنا  مثلما حنانجا يعلمنا ما نادرة(  أخطائنا وفي

  وىأق نسنكو  أذيناه، الذي الشخص  ومواجهة بالخطأ  االعتراف يتطلبها التي الشجاعة بسبب ( اختبرناه

  نحتاج قد  أننا أي( وحدنا  لسنا أننا ندرك -ج ). خوف  بدون  المستقبل في  الفشل نواجه أن وسنقدر

  أو متكبرين نظل  لن وبهذا  -اآلخرين األشخاص  مثل أننا وندرك 4العملية، هذه في للعبور لدعم

  ختبارا -وه  الجرم، هذا تكرار لعدم الالزمة الخطوات  وعمل القرار، اتخاذ  -د  ،)اآلخرين نحتقر

  األمور هذه كل. الغفران وقبول  بالخطية االعتراف بها  يأتي  التي والخزي والندم، الذنب، من الحرية

 .المستقبل في أكبر  بشكل المسيح نشبح  تجعلنا وأن   للمسيح بناتجذ  أن يجب 

 
 ألن الغفران أمر محوري في المسيحية، يجب على الكنيسة أن ترى أن جزًءا من دورها يكمن في دعم وتيسير عملية الغفران والمصالحة. بالفعل، 4

ين "األشخاص الذين يتلقون الدعم من األصدقاء في المجموعات الكنسية اقروا أنه يمكنهم الغفران أكثر من األشخاص الكنسي تشير األبحاث إلى أن 
( الذي ال يشتركوا في المجموعات"   Worthington 2003: 70 .( 
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  الغفران الجاني يطلب عندما -ز

  وال مالئم غير فهو بحذر،  يتم أن يجب "  لك أغفر" قول فإن الغفران، الجاني يطلب   عندما - 1

  يتم قد  أو الجاني، ضد  كسالح يُستخدم أن  يمكن األمر بهذا  القيام. األحيان  بعض   في ضروري

  للجروح جديدة  جروح ويضيف دفاعي بأسلوب  يتجاوب   الجاني يجعل قد  مما جدًا مبكر وقت  في

 شخص لل لذهابك يمكن حيث  مواقف في حذًرا المرء يكون أن يجب  ذلك، على  عالوة. القديمة

 .الشخص  هذا  من العنف أو الجسدي األذى لخطر يعرضك أن له  غفرانك عن  لتعبر اآلخر

 ،)ممكنة صورة  بأوضح حدث   ما تفهم( تفكر- أ :أن عليك يجب  الغفران، قبل أنه، سميدس يقترح - 2

  ما بالضبط تفهم  أن تقدر  أن( تشعر-د  مشير، أو صديق مع تتحدث  -ج  الموقف، تقييم -ب 

  هللا، مع صرحاء  نكون أن نحتاج -تنفيذه يصعب  عمل الغفران(  صل  -وه) ولماذا  به تشعر

 للشخص  تقول  أن تقرر  حالما ثم). تأتي عندما  ونستغلها ونطلبها، لمساعدته،  بحاجتنا ونعترف

 المخاطرة،  احسب  -ب  وقتك، خذ  -أ: يلي  بما  القيام عليك فيجب  لها،  أو له غفرت  أنك اآلخر

  استمع أوالً، أخرى أمور عن تحدث ( مباشر غير بشكل  ألمرا عن تحدث  -د  اإلشارة، انتظر -ج

  بدأت  قد   تكون بعدما األمر بهذا قم-ه ،)استدراكها تم  الحقة فكرة وكأنه  باألمر قم. ما لمدة

  تدعي  ال -و   قناعة، وعن  بصدق اآلخر للشخص  جميل هو ما كل  تمنيت  قد  تكون بأن الحوار

 للشخص  اعط  -ي  خفيًفا، األمر ليكن -ط قصيًرا، األمر ليكن -ح ارتجل، -ز المقدسة، الدوافع

  في يفكر دعه بعد، األمر عن يتحدث  أن استعداد  على يكن  لم إن الموضوع غير( الوقت  اآلخر

 المجمل، في أنه إال .(Smedes 1984: 138-39, 145-46)) الخاصة سرعته بحسب   ليتحرك األمر،

 . العالقة استرداد  إلى فيهد   وأصيل القدس، الروح بقيادة  غفران يكون أن يجب 

 : التالية الظروف في تقع بالفعل،  اآلخر للشخص  الغفران كلمات  لقول المالئمة الحاالت  - 3

 الكلمات  هذه  يسمع أن استعداد  على المذنب  يكون قد  .الغفران وطلب  المذنب  ترفاع لقد   -أ

 لكعم  هو -الغفران  يُفرض   أن يمكن  ال تذكر،. لقولها مستعدًا أنت  تكون أن قبل الهامة

 إن الوقت، بعض   امنحني ولكن لك، أغفر أن أريد : "كالتالي الصريح ردك يكون قد . الحر

 ."أمكن

  الغفران للمذنب  تقدم ال .شك بدون الذنب  ثبت   ولكن الغفران،  يطلب  ولم يعتذر لم المذنب   -ب 

  حياة  في هللا يعمل  ألن  االحتياج  تزيل فإنك األمر، هذا فعلت  إن. المذنب  يعتذر أن قبل

 .بوسعك ما كل فعلت  أنك عالًما الموقف هذا من ترحل أن بإمكانك مازال تذكر،. المذنب 

 طريق عن .غاضبين  الطرفين وكال نكسرت،ا قد  المذنب   الشخص  وبين  بينك العالقة  -ت 

 لك الباب  يُفتح  أن يمكن -ألمه  عن التعبير إلى اآلخر الطرف  يقود  قد  مما-  أوالً  االعتذار

 . الغفران لتقدم
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  للتعبير فرصة توجد  ال قد  .حياتك من جزًءا المذنب  يعد  ولم طويل، وقت  ذ من الجرم حدث    -ث 

  ومع. أخرى  ألسباب  متاح غير أنه أو ،مات  قد  لشخص ا هذا كان  إن للجاني الغفران عن

  لعضو غفرانك  عن تعبر أن أو ،)سابًقا أشارنا كما( رمزًيا غفرانك عن تعبر أن يمكنك ذلك،

 أو  العائلة، استخدم أو كنيسته، أو قبيلته، أو ته،جماع  أو المذنب، الشخص  عائلة من

 .غفران  جلسة عقد  في للمبادرة آخرين وسطاء أي أو الكنيسة، أو القبيلة، أو الجماعة،

 القديمة الموضوعات  المرء يستحضر  أن يجب  .باإلهانة شهرت  أنك  دراية على ليس المذنب   - ج

 في سيتسبب  الموضوعات  ستحضارا  كان إذا ما تفكر أن يجب  أشرنا، وأن سبق كما بلباقة،

 . أيًضا ولك  اآلخر للشخص  الخير من المزيد  أم الضرر من المزيد 

ً  ممكنة تكون ال  المصالحة. ممكن غير مراأل  يكون  ألحيانا بعض  في  - ح   مع وخصوًصا  ،دائما

 . )Lutzer, 2007(" المدمرين" و" الرماح ملقي"

 العالقة  استرداد هي المصالحة إن: المصالحة وصف  -ح 

 العالقة السترداد  مًعا يأتيان شخصان  هي المصالحة. آخر ظلم على لمرء األخالقي الفعل الرد  هو غفرانال إن

 إلى يحتاج  واألمر. ليغفر واحد   أنسان يتطلب  األمر). "للشركة األدبي العائق إزالة أي،( .الثقة افيه ُكسرت  التي

. الناس بين العالقة في تحدث  الوحدة إعادة .المجروح الشخص  داخل يحدث  الغفران. الوحدة إعادة لتتم اثنين

  المصالحة. أخرى مرة إلينا  رميج  لن مرة إلينا أجرم الذي الشخص  أن في نثق لم وإن حتى نغفر  ان يمكننا

  الغفران إن: ببساطة. أخرى مرة  إلينا يجرم  لن مرة إلينا  أجرم الذي الشخص  أن وثقنا إن فقط تحدث  أن يمكنها

 ) Smedes 1996: 27(."  الشروط من الكثير تحتاج ةالمصالح . شروط له ليس

 اعملًي  مهمة المصالحة أن نرى لماذا  -خ 
  فيها أُسلم التي الليلة في المسيح لنا أعطاها وصية ألهم  طاعتنا وتبين هللا، قدرة عن شهادة المصالحة - 1

 .ليُصلب 

  تُِحبُّوا  أَنْ : أُْعِطيُكمْ  أَنَا َجِديدَةً  َوِصيَّةً   ": يسوع قال يُصلب، أن قبل األرض  على  األخيرة ليلته في  -أ

َْعًضا  بَْعُضُكمْ  َْعًضا بَْعُضُكمْ   أَْيًضا أَْنتُمْ  تُِحبُّونَ  أََنا  أَْحَبْبتُُكمْ  َكَما. ب ِهذَا .ب   أَنَُّكمْ   اْلَجِميعُ  َيْعِرفُ  ب

 ) 35- 34:  13 يوحنا(". ِلَبْعٍض  بَْعًضا ُحبٌّ  َلُكمْ  َكانَ  إِنْ : تَالَِميِذي

 . للمسيح تالميذ  كوننا على الوحيد والدليل  دليل أهم للعالم إظهار في نفشل  مصالحة بدون  -ب 

 .العدو هجمات  مقاومة  من تمكّنا المصالحة - 2

 لهجمات  سهلة  فريسة منهم يجعل مما  ويعزلهم،  يقسمهم المصالحة في المؤمنين فشل ،بياً سل   -أ

  .العدو

 شالجي وحدة  يمتلكون البعض  بعضهم  مع وتناغم سالم في يعيشون  الذين المؤمنون ،إيجابًيا  -ب 

 فال ،)12:  6 أفسس( بها  ننخرط التي  الروحية الحرب  في النجاح على  ويقدرون  القوي،

 . )18:  16  متى(  الكنيسة على  جحيمال أبواب  تقدر
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  َوالّنَِهاَيةُ،  " ):9-8: 3  بطرس1( لنا هللا بركة  عنه  سينتج ومباركتهم اآلخرين، مع تناغم  في عيشنا - 3

أْيِ  ِحِديُمتَّ  َجِميًعا ُكونُوا   َشرّ  َعنْ  ُمَجاِزينَ   َغْيرَ   لَُطَفاَء، ُمْشِفِقيَن، أََخِويٍَّة، َمَحبَّةٍ  ذَِوي َواِحٍد، ِبِحّسٍ   الرَّ

 ".بََرَكةً  تَِرثُوا ِلَكيْ  دُِعيتُمْ  ِلهذَا أَنَُّكمْ  َعاِلِمينَ   ُمَباِرِكيَن، ِباْلَعْكِس  بَلْ   ِبَشِتيَمٍة، َشِتيَمةٍ  َعنْ   أَوْ  ِبَشرّ 

 . المراحل من لعدد وتحتاج  وقت تتطلب ولكنها الفور، على تحدث ال حةالمصال  -د

  ):Jeffress 2000: 115-23( المصالحة عملية في مراحل أربعة جيفرس يصف

  جرح، أي في تسبب  بأنه أبدًا يعترف لم آخر لشخص  يغفر  أن لشخص  يمكن  أنه من بالرغم  -التوبة - 1

تعداد  ستتطلب  العالقة واسترداد  المصالحة حاالت  معظم أن إال  حدث  الذي بالخطأ  باالعتراف االس
  العالقة تقف أن ويمكن  قةالعال في الشفاء يحدث   أن يمكن حتى فيه، تسبب  الذي بالوجع واالعتراف

 . وأقوى  جديد  أساس على

ص  يبين العالقة في ُكسر ما أو أُخذ، ما  إعادة محاولة -التعويض  - 2   في رغبته وجدية  المرء توبة  إخال

  أن الطرفين كال يقدر حتى ،"الملعب  أرض  تسوية"  في يساهم التعويض  .العالقة في الكمال تحقيق

 see Sande, 2004: Appendix C, “Principles of). وٍ مست  أساس على  عالقتهم  تجديد  في يبدئا

Restitution”). 

  أن كيد التأ لدينا يكون  أن المهم من إلينا، أساء  شخص  مع عالقة تأسيس إعادة أجل من -تأهيل  إعادة - 3

  األصيلة التوبة تتضح السبب  لهذا. أخرى مرة  له ضحية نقع  ال حتى بالفعل،  تغير قد  حقنا في المذنب 

 .متغيرال بالسلوك

ص  إلى نحتاج األحيان من  الكثير في -الثقة  بناء إعادة - 4   العالقة استرداد  في للمساعدة عديدة أشخا

  وفي. اآلخر الشخص  تجاه  متغيرة أفعالو كلمات  ستُنتج المتغيرة التوجهات  ).1:  6 غالطية انظر(

  أطول لمكسورة،ا الثقة  إلعادة أطول وقت  األمر يتطلب  قد . إخالصنا اآلخر الشخص  سيرى النهاية،

  المتبادلة باألعمال هللا،  بنعمة  أنه، إال. البداية من الثقة على  مبنية عالقة  بناء تطلبه الذي الوقت  من

 .هذا يتم أن يمكن ،الطرفين لكال

  والمصالحة الغفران: مجموعات  في لالعم

 قمت  أو خص ش فيه جرحك الماضي في وقت  إلى بالذاكرة ارجع .الغفران إلى فيه  احتجت وقت في فكر  -أ

  أو طفولتك، من وقت  هذا يكون أن يمكن. الغفران هذا لك ُمنحو الغفران،  واحتجت   سيء، شيء بفعل

 عالقة في حدث  أو عالقاتك، أو زواجك، في وقت   أو الجامعة، في أو الثانوية المرحلة في كنت  عندما

  وشعرت  خاطئ بشيء قمت  أنك هو  يهم  ما. هللا من أو شخص  من غفرانلل حاجة على تشتمل قد . أخرى

  في أجب ،)به اإلفصاح عليك ليس والذي( الحدث  تذكرت بعدما .غفرانك  وتم األمر حيال باألسى

 :التالية األسئلة على الصغيرة مجموعتك

  لنفسك، احترامك أو اآلخرين احترام تخسر أو تستحي، أن أو مشكلة،  في تقع  أن كشعور كان ما - 1
 للغفران؟  تحتاج  وأن
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 جسدك؟  من أخرى  وأجزاء يديك؟ كفوف  في به شعرت  كيف معدتك؟ في ورالشع هذا  كان كيف - 2

 للغفران؟  تحتاج وأنك أخطأت  أنك ادركت  عندما  اختبرتها التي المشاعر تُسمي بما - 3

  جرحته، الذي الشخص  من الغفران طلبت عندما ) إن شعورك سيكون كيف  أو( شعورك كان كيف - 4

 عليه؟  حصلت عندما شعورك كان كيفو

  مع فيه تصالحت  الماضي في وقت  إلى بالذاكرة ارجع .آخر شخص مع فيه  تصالحت وقت في فكر   -ب 

  تذكرت بعدما). ال أو  أعاله وصفته الذي الحدث  نفس  هو هذا  يكون قد : مالحظة. (اليك أخطأ شخص 

 :التالية األسئلة على الصغيرة مجموعتك  في أجب ،)به اإلفصاح عليك ليس  والذي( الحدث

 للمصالحة؟  دوافعك كانت  ما  المصالحة؟ تجاه بالتحرك رارالق باتخاذ   قام الذي من - 1

 المصالحة؟  ومناقشة جلسة مه اآلخر الشخص  تجاوب  كيف - 2

 المصالحة؟  على  التركيز على وللحفاظ المناقشة سموم إلزالة الجهد  بذل  تم هل - 3

 البعض؟ بعضكم  تجاه  والمحبة  االلتزام اهانته تم الذي والشخص  أنت  أظهرت  كيف - 4
  المتبادلة  الشخصية اتوالعالق الزواج

شكلة  من  أكثر نتاج األحيان من  الكثير في  هي األسرة الصعوبات أو الزواج إن  -أ  .محددة م

 المشورة طالب  يرتبط .ككل العائلة مع لهم تعام كيفية تقييم خالل من شكل بأفضل األفراد  يُفهم - 1

  األم يجعل قد  تمرد الم الطفل مثال،( الكل على   سيؤثر النظام من جزء في التغير". عامل  نظام"ب 

  بعضهم مع والزوجة  الزوج بها يتعامل التي الطريقة على سيؤثر مما غاضًبا، األب  يجعل  أو مكتئبة،

 ).البعض 

 .واالنفراد  معًا العيش بين ما  العائلة، ضاءأع من عضو  لكل دائم، وجذب  شد  يوجد  - 2

  هويته له يكون أن أي" (نفسه هو" الشخص  يكون أن بين ما للتوازن تصل  الصحية العائالت   -أ

 . اآلخرين مع) ومنخرًطا  مرتبًطا( متصالً  يظل  وأن)  اآلخرين عن  ينفصل أن أي الشخصية

  ألعضاء يكون  أن فإما. طرةالمس من آخر  أو جانب  تجاه للتحرك تميل صحية الغير العائالت   -ب 

 مفرط بشكل  البعض  بعضهم  مع ينخرطون  أو البعض، بعضهم بين الجامدة الحدود  العائلة

 . البعض  بعضهم حياة يدمروا أن افيحاولو

  أي بين أي: العائلة داخل عديدة مستويات  على يحدث  أن يمكن االنفصال  أو الجامدة الحدود  - 1

  العائلة خارج هم ومن العائلة أعضاء بين أو واألوالد، اآلباء بين العائلة، داخل األفراد  من

 في انخراط لنا يكون لن" أو ،"البيت  في أصدقاء بوجود  أسمح لن: "أو أصدقاء، ال: مثال(

 ).المدرسة أنشطة

  بشكل أوالدهم حياة على  يسيطروا أن اآلباء يحاول عندما عادة يحدث   المفرط االنخراط - 2

 هذا  يستمر  األحيان بعض  في. أوالدهم يكبر عندما التحكم عن األهالي يتخلى  ال عادة. مفرط

 التدخل"  من النوع هذا. لشخصيةا عائالتهم لهم يكون وعندما األبناء يبلغ عندما  حتى النمط
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  الصحية  العالقات  تشكيل الصعب  من يجعل وقد  صحية،  غير اعتمادية إلى يؤدي" والتداخل

 . العائلة خارج

  عبر  تكرارها  ثم مها تعّل   يتم  أن يمكن اآلخرين مع بالتعامل عالقة  لها لتيوا المختلة السلوكية األنماط - 3

 . عديدة أجيال

 ).Gottman, 2000( بها التنبؤ يمكن بصورة تتدهور) األخرى القريبة  والعالقات( الزيجات  -ب 

 : بها التنبؤ يمكن خطوات   أربعة في للتدهور تميل) األمد  وطويلة األخرة القريبة  والعالقات ( الزيجات  - 1

 لفظًيا  ثم  أوالً  الذهن في -النقد   -أ

  إلى وتؤدي نتقد،الم على" الثائر الرد "ب  المرحلة هذه  تتميز( لفظًيا ثم  أوالً  الذهن في -الدفاعية  -ب 

 ) الجدال

  االحتقار أن إال للشخص، محددة صفات  أو أعمال يكونا ألن والدفاعية  النقد  يميل  بينما  -االحتقار  -ت 

 .ذاته حد في  اآلخر للشخص  موجه

  حائط" إلى قلبها تحول  او قلبه ويحول الشخص  ينسحب  الجرح لتجنب  -الحرب  أو الحوائط بناء  -ث 

ة حرب  هناك سيكون وإال" حجر   أو عاطفًيا،  أو ذهنًيا،( اآلخر الشخص  لجرح  مصممة مفتوح

 ).Worthington 2003: 227( )جسدًيا

  لو .والسلبي  اإليجابي فاعلالت  ونسبة  بها والفرح  الزيجة قوة بين مباشرة عالقة   هناك  أن البحث  أثبت  - 2

  إال. فرحين الغالب  في فهم سلبي، تفاعل لكل 5 أو ،7  أو إيجابية، تفاعالت   10 الزوجان بين كان

  الناس يرى عادة ،1  إلى 5 مستوى من فأعلى -مفاجيء تحول يحدث  واحد   إلى 5 نسبة عند  أنه

  إن ذلك، على عالوة.  سلبي كلبش العالقة يروا  عادة  المستوى هذا أسفل= وت  إيجابي، بشكل العالقة

  1  لىإ كبير بشكل  تسقط  ولكنها 1  إلى 4 تكون ال  عادة 1  إلى 5  نسبة  من أقل نسبة  للزوجان نكا

 ).  Ibid.: 227-28( 2 إلى 1  حتى أو 1 إلى

  . استردادها يمكن) األخرى القريبة والعالقات( الزيجات  -ج

 .التدهور عملية ليعكسا الزوجين المشورة تساعد  أن يجب  - 1

  واألفكار والكلمات، السلوك، على واعٍ  بشكل يعملوا لكي المشورة طالبي المشير يساعد  أن يجب   -أ
ً  الحرب  شن أو الحجرية الحوائط بناء  من هاالتجا في تتحرك التي   ومن االحتقار، إلى رجوعا

ً  االحتقار ً  الدفاعية ومن الدفاعية، إلى رجوعا ً  النقد  ومن النقد، إلى رجوعا . عاديةال للحالة  رجوعا

  يبثوا المشورة طالبي كانا إذا ما لنا تقول  عالمات  عن نبحث  أن يمكننا األمر بهذا  القيام في

  بدالً  الماضي، الجرح يستحضرون  هم - 1:  منها السموم يزيلوا أن  من بدالً  عالقةال في السموم

جرد  من ل م ع التعام  ر،اآلخ الشخص  توبيخ في مفرط بشكل عنيفون هم -2 الحالي، الجرح م
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  صوتهم، في المرارة يسمعون  -4  بالموضوع،  االلتزام من بدالً  الشخص، على  يهجمون  هم  -3

 . الماضي جروح من يتخلصوا  أن يستطيعون ال  -5

  المشاعر، على  تركز التي األسئلة  أيًضا المشير يسأل أن يجب  زوجين، مع التحدث  عند   -ب 

  أو األفكار عن  تعبير هي لحاالت،ا من الكثير  في أنها، إذ  ،مهمة المشاعر .واألفكار والسلوك،

  لديهم نالذي  هؤالء( للزوجين الروحية الحالة إلى أيًضا األسئلة توجه أن يجب . المعتقدات 

 ). حتمي بشكل  با� ضعيفة عالقة  لهم سيكون جادة زوجية مشكالت 

  أو الزواج في مشكالت  لديهم الذين األشخاص  في الغالب  في يتضح  الذات  حول التمحور  -ت 

 الذات  حول للتمحور احتياجهم الناس يلبي  األحيان، من الكثير في .العالقات  في خرىأ مشكالت 

 آخر، مسعى أي أو عملهم في االنغماس -2 حياتهم، شريك رغبات  تجاهل  -1: طريق عن

 احتياجاتهم يلبي اآلخر الشخص  جعل  محاولة في المجهود  من والمزيد  المزيد  بذل -3و

 . الشخصية

 .الشخصي زواجهم لمراقبة الزوجين رالمشي يرشد  أن يمكن  -ث 

  عن  ةالخاطئ واستراتيجياتهم  الخاطئة دوافعهم يروا  لكي الزوجين يساعد  أن للمشير يمكن - 1

  ثم. الحياة شريك به  يشعر عما"  حيادي كشخص " الزوجين  أحد  من تقرير طلب  طريق

 قرير،الت بدقة  يختص   فيما اآلخر الحياة  شريك من المرجعية التغذية  على  المشير يحصل

 . العالقة في  أعمق بحث  إلى هذا يؤدي أن يمكن"  هكذا؟ يشعر أنه تظن لماذا: "بسؤال ويتابع

  مع أفعالهم مقارنة طريق عن  واستراتيجياتهم دوافعهم جدوى عدم  شفايكت  أن للزوجين يمكن - 2

 أن  للمشير يمكن. األحيان من الكثير  في جيد  واجب  هذا يكون. المقدس الكتاب  مبادئ

  ثم الزوجين، لدى التي كتابية الغير المحورية المعتقدات  تحديد  في لتساعده جابات اإل تخدميس

  يشجع  أن للمشير يمكن أخرى، أمور بين  من. طبيقهات وكيفية  الكتابية للمبادئ يقودهم

ً  عاٍل،  بصوت  ثابت، بشكل  يصلوا  أن الزوجين   على تشجيعهم البعض، بعضهم وألجل  معا

 . فيهما التواضع توجه يبني أن يمكنه راكعين الصالة

  لغات " وتطبيق  المصالحة، و الغفران خالل من صحية محبة عالقة لتكون  الزيجة استرداد  يمكن - 2

  العالقات  كل.  والغفران للمحبة الصراع يوجد  الزوجية المشكالت  كل قلب  في" ".الخمسة بةالمح

" كواحد  للعيش طاةالخ من ناثني دعوة يتم  أنه بما  والغفران المحبة من كالً  تتطلب   الزوجية

)DiBlasio and Cheong 2007: 4.( طالبي يساعد   أن يجب  المشير فإن ذلك، على   عالوة  

  النفسي الطبيب  يدعوه  بما  دراية على يصبحوا لكي العالقات  في الت كمش  ديهمل الذين المشورة

  في ت الواجبا أحد  يكون أن يمكن. يطبقوها وأن" الخمسة المحبة لغات " تشابمان جاري المسيحي

  ورد  تم، ومتى تم،  ما يسجال وأن يوم، كل" المحبة لغات " بأحد  يتكلما أن  الزوجين يلتزم أن المشورة

  طرق خمس أي - أساسي  بشكل للمحبة خمسة لغات  توجد : "تشابمان يقول اكم. آلخرا الشخص  فعل
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  حياتك شريك دثهايتح  التي األساسية اللغة تحدد  إن ما... المحبة عاطفة بها ويفهموا الناس بها يتحدث 

."  المحبة على  المبني األمد  طويل الزواج مفتاح اكتشفت  قد  ستكون أنك أعتقد  بها، التكلم وتتعلم

)17-95: 15apman 19Ch(  كالتالي هي الخمسة  المحبة لغات : 

  من طريقة هي  وتشجع  تبني، التي والكلمات  وإطراء، تأكيد،  بها التي الكلمات . التشجيع كلمات  -أ

  يستخدم  عندما للزواج" العاطفي الجو" تعزيز  يتم. عاطفي بشكل  المحبة عن  للتعبير الطرق

 ). يوم كل في إيجابي شيء  على يؤكدوا أن أي( مستمر بشكل  التشجيع كلمات  والزوجة الزوج

 كلمات  نتلقى عندما .شهر لمدة يوم  كل مختلف  إطراء حياتك  لشريك تقول  أن هدًفا ضع - 1

.  حياتنا شريك فيه يرغب  شيء بعمل  للقيام أو شيء لقول هذا سيدفعنا الغالب  ففي التشجيع،

 ففي هذه،  القوة نقاط نُقدّر  كم لها أو له  ونقول حياتنا شريك في القوة  نقاط  عن  نبحث   اعندم

 . أصغناها التي السمعة  بموجب  للعيش بكد  الحياة  شريك سيعمل الغالب 

 أو له بالنسبة   المهمة موراأل نتعلم  وأن  الحياة، شريك مع المواجدة تتطلب   التشجيع كلمات  - 2

:  يلي ما نوصل  أن نحاول  الشفهي بالتشجيع .نظرها  أو ظرهن وجهة من العالم نرى وأن لها،

  شريك كالم يكون  أن أجل من أنه إال ." أساعد  أن يمكنني كيف. معك أنا. أهتم أنا. أعلم ناأ"

  سبيل على.  به لقياما على تشجعه فيما  البداية في الحياة شريك يرغب   أن يجب   مشجع، الحياة

  ويقول.  وزنهم  من ينقصوا أن أجل من زوجاتهم على  يضغطون األزواج بعض : "المثال

  يريد  عندما  فقط .إدانة وكأنه هذا  وقع  يكون للزوجة بالنسبة ولكن   ،"هاأشجع أنا: "الزوج

 هذا، في الرغبة لديها تكون أن فإلى .تشجعها  أن يمكنك  وقتئذ   الوزن، يخسر أن الشخص 

  تًسمع األوقات  معظم ففي. تشجع ما نادرة الكلمات  هذه مثل. الوعظ فئة تحت  كلماتك عستق

 بل المحبة  عن تعبر ال هي. بالذنب   الشعور ثارةإل  مصممة دينونة، كلمات  أنها على

 .)Ibid.: 44(" .الرفض 

 فإن ذلك، على   عالوة  .ورقة بلطف تقوله ما يُقال  أن فيجب  حقيقية، تشجيع كلمات  تكون لكي - 3

أمر وال تطلب  لمحبةا ا. "ت  قيمته على  تؤكد  فأنت  حياتك، شريك من شيئًا تطلب  عندم

ر، عندما أنه، إال... وقدراته   زوجتك  تشعر  لن. طاغية إلى تحولت   بل محًبا لست  نت فأ تأم

     .(Ibid.: 49)"بالدونية  ستشعر بل  واألمان بالتأكيد 

 شريك  عن اإليجابية ألمورا قول طريق  عن مباشرة غير تشجيع كلمات  تقول  أن يمكنك - 4

 المحبة لك وستنسب  ما، شخص  لها / له سيقول النهاية، في( موجودًا يكون ال  عندما  حياتك

 .موجودًا يكون عندما رين آخ أمام حياتك شريك بتأكيد  قم كذلك). كامل بشكل
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 للوقت  يمكن. الكلي تركيزك شخص  إعطاء إلى يشير "الجودة ذا الوقت " .الجودة ذا الوقت قضاء  - ب

  األكل مًعا، التمشية مًعا، والجلوس والتحدث  البعض  بعضكم إلى النظر على  يشتمل أن الجودة ذا

 .يحبه  اآلخر الشخص  أن تعرفون  شيء تعملوا  وأن معاً،  كونوات أن ببساطة أو معاً،

ً  الوجود  .معا  تكونوا  أن هو الجودة ذا الوقت  في المحوري الجانب  - 1  أمر  مجرد  ليس معا

  وأعطيها  زوجتي مع األريكة على  أجلس عندما". والتركيز االنتباه كنهول الجسدي، القرب 

عطي فإننا معي، ذاته األمر بفعل  تقوم  وهي الكامل انتباهي من دقيقة عشرون   بعضنا ن

  حياتنا  نعطي فتحت  أبدًا، دقيقة العشرون تلك نسترد   لن. الحياة من دقيقة عشرون البعض 

 . ):.Ibid 60(" المحبة لتوصيل قوية عاطفية طريقة  هذه. البعض  لبعضنا

  اثنين يشارك  به  متعاطف حوار"  أي -قيمة  ذا حوار على عادة   يشتمل القيمة ذا الوقت  - 2

). 65" (تشتيت   وبدون ودود  سياق في ورغباتهما ومشاعرهما، وأفكارهما، راتهما،بخب

 حوارال ،نقوله  ما على  تركز التشجيع كلمات : التشجيع كلمات  عن يختلف الجودة ذا الحوار

 .  نسمعه ما على يركز الجودة ذا

  أو كمامن واحد   به يهتم شيء أي أي، -قيمة   ذات أنشطة على يشتمل  أن القّيم للوقت  يمكن - 3

  تختبرا  أن هو الهدف. "به تقوم لماذا ولكن به  تقوم  ما على ليس التركيز. كليكما به  تهتما

 أن استعداد  على  كان لقد  .يب يهتم هو " أنه تشعر وأنت  االختبار من تخرج  وأن معاً، شيئًا

  المحبة، هي ههذ ." إيجابي بتوجه األمر بهذا  قام ولقد  معي،  به  أستمتع شيء بعمل  يقوم

 .Ibid.: 73)-(74 للمحبة األعلى الصوت  هو هذا  يكون  الناس عض ولب

 إذا ما يهم ال.  اآلخر الشخص  في تفكر كنت  أنك يبين ملموس شيء  هي الهدية الهدايا استقبال  -ت 

 وحصلت  اآلخر، الشخص  في فكرت  أنك هو المهم. الهدية تصنع أن  يمكنك ال، أم مالال كلفت 

 . للمحبة ركتعبي الهدية هذه  واعطيت  الهدية، على

 إعطاء في ماهر تكون فأن لزوجتك، األساسية المحبة لغة هو الهدايا استقبال كان إن - 1

 حياتك شريك عبر يالت الهدايا من قائمة بعمل قم :تعلمها  يسهل محبة لغة هي الهدايا

 أو  الهدايا، هذه أعطى من أنت  أكنت  سواء( السنين مر على استقبالها في حماسه عن

 التي  الهدايا نوع  عن فكرة القائمة ستعطيك ).األصدقاء أو  خرين،اآل العائلة أعضاء

  أعضاء مساعدة استغالل يمكنك  األمر، لزم إن. باستقبالها  الحياة شريك سيستمتع

 .الجيدة الهدايا اختيار في حياتك شريك   يعرفون الذين العائلة

  هو الهدايا استقبال كان إن. الهدية حياتك شريك لتعطي الخاصة المناسبة تنتظر ال - 2

 على استقباله سيتم تقريًبا شيء  أي فإن ،بها تتحدث /يتحدث  التي األساسية المحبة لغة

 تقريبًا شيء أي يقبل  ولم الماضي، في لهداياك منتقد  كانت /كان إن( محبة تعبير أنه



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

52 

 

  لشريك األساسية المحبة لغة هو ليس الغالب  في الهدايا استقبال فإن له، قدمته

 .) حياتك

  أن يمكن آخر هام وقت  في أو األزمة وقت   في حياتك شريك مع لجسديا حضورك - 3

 في معه يريدك  أنها /أنه حياتك شريك لك قال إن .لها /له تعطيها عطية  أقوى يكون

  .جد  محمل  الطلب  هذا احمل ما، حدث 

.  تفعلها أن منك يرغب  زوجك /زوجتك  أن تعلم التي األمور بتلك القيام هي الخدمات . الخدمات   -ث 

  تغير القمامة، من التخلص  المواعين،  غسيل  المائدة، تحضير وجبة، تحضير  تشمل أن يمكن

 وقت،وال  الشديد، التخطيط تتطلب   األمور هذه. البيت  تنظيف أو  الرضيع، الطفل حفاظات 

  تقوم كنت  إن. خدمتها /خدمته طريق عن  حياتك شريك إلرضاء تسعى  أنت . والطاقة والمجهود،

  بشكل صحيح  األمر هذا. محبة أعمال هي  األعمال هذه فإن إيجابي، توجه مع األمر هذا بفعل

 مثال،( العادة في  زوجتك بها تقوم أمور هي  بها  تقوم التي الخدمات  أعمال تكون  عندما خاص 

 ). لزوجته ومحبته  للطعام قديرهت  ليبين األكل بعد  المواعين الزوج يغسل  اعندم

 قبل .الزواج  بعد   سنفعله ما على دليالً  يسل الزواج قبل البعض  بعضنا أجل من نفعله ما - 1

  في الوقوع" قبل عليه كنا لما نعود   الزواج بعد ". الحب  في" بأننا  هوسنا بقوة  نُحمل الزواج

  فقد  الخدمات، هي  ياةالح شريك يتحدثها التي األساسية المحبة ةلغ كانت  فإن لذا،. "الحب 

 شريك  يشعر قد . زواجكما بعد  ت الخدما أعمال تأدية في تستمر أن منك هي  أو/هو يتوقع

 .بالخدمات  القيام عن  توقفت  إن  محبوب  غير بأنه  حياتك

  الناس، بين ألوتاد ا تدق األداء أجل من واألوامر النقد  .عليه االجبار يمكن  ال اختيار المحبة - 2

 لن الغالب  في  ولكنه به،  تأمر ما بعمل  زوجتك تقوم قد . الُمحبة الخدمات  أعمال تعزز  ال هي

.  اختيار المحبة النهاية، في أنه إال األوامر من أفضل الطلبات . المحبة عن  عبيًرات يكون

 المحبة،  ااختارن إن. يحبه أال أو حياته شريك يحب  أن يوم كل يقرر   أن منا كل على يجب "

  تأثيراً   أكثر محبتنا سيجعل زوجاتنا بها تطبلها  التي بالطريقة  المحبة هذه  عن التعبير فإن

 ً  . )Ibid.: 107( عاطفيا

  يميل" . لها /له األساسية المحبة لغة على  الواضح الدليل يوفر لسلوكك  حياتك شريك انتقاد  - 3

  انتقادهم. عاطفي احتياج أعمق هملدي يوجد   التي المجاالت  في علو  بأكثر  ازواجهم النتقاد  النا

  بطريقة  نقدهم نفهم  أن يساعدنا قد  األمر، هذا فهمنا إن. الحب  اللتماس  فعالة غير  طريقة هو

 ) Ibid.: 107(" أكبر بشكل مثمرة

  القليلة األسابيع مدار على منك الحياة شريك طلبها التي الطلبات  بكل قائمة تكتب   أن يمكنك - 4

 تفعل أن اختار. لها أو /له بالفعل مهم  هو لما كمؤشرات  لبات الط هذه  إلى انظر .الماضية
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 قائمة يكتب  أن حياتك شريك من تطلب   أن يمكنك أو،. المحبة  عن كتعبير أسبوع كل أمر

  استخدم. أهميتها بحسب   ورتبها القادم، الشهر مدار على  تفعلها أن  منك يرغب   أمور بعشرة

  آن من  حياتك شريك اسأل أو،". المحبة من شهر" أجل من ستراتيجيتكال لتخطط القائمة

" به؟تطل الذي فما األسبوع، هذا لك خاصة بخدمة لك أقوم  أن بإمكاني كان إن: "آلخر

".  عاطفته  /عاطفتها خزان" ستمأل األمور بهذه القيام عند .  األمور هذه حياتك شريك سيالحظ

 .سعادة أكثر لكلجع بطرق السلوك في سيبدأ هوبدور سعادة،  أكثر حياتك شريك سيصبح

  األحضان، القبالت، األيدي، مسك على  يشتمل والذي الجسدي، التالمس. الجسدي التالمس  - ج

  لشريك المحبة لتوصيل قوية طرق كلها الجنسية، والعالقة برقة، الوجه  لمس المساج، التدليك

  دونها،ب. لهم  األساسية المحبة لغة هو  الجسدي التالمس يكون األفراد، لبعض  بالنسبة. الحياة

 . الحياة شريك  محبة في باألمان يشعرون وبها .  المحبة بعدم يشعرون

 في مكان أي في الحياة شريك مع بمحبة  المسفالت الجسم، كل في موجدة التالمس مستقبالت  - 1

  أكثر الحياة شريك سيمتع التالمس بعض  أن إال .للمحبة تعبير يكون   أن يمكن تقريبًا الجسم

  بطريقتك  لمسها /لمسه على  تصر ال. لك مرشد  أكبر هو  اتكحي  شريك. اآلخر التالمس من

  االستمرار  فإن مزعج، أو مريح غير التالمس  من نوع يجد  الحياة شريك كان إن. وقتك وفي

  في تقع  ال. مشاعرها /عرهبمشا   تهتم  ال أنك ويبين المحبة، عكس رسالة يوصل به  بالقيام

 . أيًضا الحياة كشري ستمتع تمتعك التي اللمسة بأن االعتقاد  خطأ

 االقتراب  عن يعبر فهو .األزمة وقت   في خاصة  أهمية له تكون  أن يمكن الجسدي التالمس - 2

 . يتألم الذي شخص ال مع والتضامن

  لمعظم بالنسبة  .الجنسية للمسة مختلفة احتياجات  لهم تكون ألن والنساء الرجال يميل - 3

  من محبوبة بأنها  الشعور نم  أزواجهم مع حميمة جنسية عالقة  في الرغبة تنبع الزوجات،

. الجنسي السياق في" باالستغالل"  سيشعرون الغالب  ففي بالحب، يشعروا لم إن. زوجها

 الحيوانات  خاليا تجمع -أكبر بشكل فسيولوجية جذور لها الرجال  لدى الجنسية الرغبة

  وجد ي ،المنوية  الحويصالت  تمتلئ عندما :  المنوية الحويصالت   في المنوي السائلو المنوية

  كما أنه،  إال .االختالفات  هذه يدركوا  أن الحياة شركاء معظم يحتاج. لإلطالق مادي ضغط

  عاطفته،  خزان ويمتلئ له، األساسية المحبة لغة بالفعل  زوجته دث تتح عندما: "تشابمان قال

 في  الجنسي الجانب  فإن عاطفتها، خزان ويمتلئ  لها األساسية المحبة لغة يتحدث  وهو

  باألسلوب  كبير عالقة  لها ليس الزواج في الجنسية المشكالت  معظم. بذاته  نيسيعت  عالقتهم

 )Ibid.: 136(". العاطفية االحتياجات  ةتلبي  على كامل بشكل تعتمد   ولكنها لجسديا

  .الخمسة المحبة بلغات   يختص  فيما  اإلضافية التعليقات  -3



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

54 

 

 شخص  يجعل ما هو  ليس 9لها /له سيةاألسا المحبة لغة أي( عاطفًيا  محبوب  بأنه يشعر المرء يجعل ما  -أ

  األمر هذا. البعض  ببعضكم  الخاصة المحبة لغة تتكلما   أن هو التحدي .دائًما  عاطفًيا  بالمحبة يشعر آخر

  بعضنا  لرؤية نصل. ستتضاعف اختالفاتنا فإن  بالمحبة،  نشعر لم إن: "الزواج  سياق في ألنه، مهًما

  بدالً  معركة أرض  زواجنا ويصبح وأهميتنا،  الشخصية اقيمتن أجل من نحارب .  لسعادتنا كتهديد  البعض 

 . )Ibid.: 154( ذ مال يكون  أن من

  ولغة  أساسية لغة لها يكون   ألن  تميل  الناس معظم  أن من بالرغم حبة،م لغة من  أكثر لك تكون أن يمكن  -ب 

  حياتك؟ شريك من محبوب  بأنك تشعر يجعلك أمر أكثر ما بها؟ تتحدث  التي المحبة  لغة ما .ثانوية واحدة

  األساسية المحبة لغة  الكتشاف  طرق ثةثال  تشابمان  يقترح آخر؟ شيء كل فوق به ترغب  الذي األمر ما

 : بك الخاصة

  أكثر لك يسبب  ما عكس شديد؟ بعمق يؤلمك  والذي يفعله ال الذي ما أو حياتك  شريك يفعله الذي ما - 1

 . بك الخاصة المحبة لغة الغالب  في هو ألم

 شيء أكثر الغالب  في  هو أكبر بشكل طلبته الذي األمر ؟كثيًرا الحياة شريك من طلبته الذي األمر ما - 2

 .محبوب  أنك يُشعرك

  أن إلى إشارة تكون قد  المحبة عن  تعبيرك طريقة منتظم؟ بشكل الحياة لشريك محبتك عن تعبر كيف - 3

 . أيًضا محبوب  أنك تشعر تجعلك  الطريقة هذه

  بأنه  تُشعره أنها حياتك شريك إليها أشار التي الطرق كثرأ في فكر حياتك؟  لشريك المحبة لغة هي ما   -ت 

  بعد  تعرف ال زلت  ما كنت  إن. حياتك شريك على أعاله  المذكورة الثالثة األسئلة طبق. محبوبة /بوب مح

  إيجاد  هو  سيكون لها/ له األساسية المحبة  لغة إيجاد . الموضوع ناقشا.  اسألها /اسأله األسئلة، هذه

 . صورة بأفضل" أحبك" كلمة تُوصل  التي الطريقة

 الزواج، في د جدي من  تولد   أن يمكن العميقة العاطفية المحبة. اختيار هي األمد  طويلة العاطفية المحبة   -ث 

  وهو الحياة، لشريك" العاطفي الخزان" تمأل أن  يمكنك. تجاهل في السنوات  من العديد  مرور بعد   حتى

  السلوك وفي  بوعي التكلم  في وتبدؤوا األساسية، حبةالم لغة تكتشفوا حالما  خزانك، تمأل أن تقدر هي/

 . تلك المحبة لغات  خالل من الحياة لشريك المحبة توصيلل الواعي

  لشخص المحبة لغة حدد: التدريب رقةو

 األهم،=1: (تحبه لمن أو لك بالنسبة  أصح هو ما وبحسب أهميتها، بحسب ترتيبًا التالية الجمل أعطِ  فضلك من

  ) أهمية األقل=5

  التي البسيطة ولألمور لوجودي، امتنانهم عن الناس يعبر عندما  خاص  بشكل  محبوب   أني أشعر_________ _

  . يوم كل بها أقوم
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  نكون  وقتًا  معي ويقضي- الكامل تركيزه  شخص  يعطيني عندما  خاص  بشكل  محبوب   أني أشعر__________ 

  .وحدنا فيه

  الملموسة المحبة وتعبيرات   الهدايا لي ريحض شخص  يد  على خاص  بشكل  محبوب  أني أشعر_________ 

  . األخرى

  القيام طريق  عن هذا  كوني قد  بمساعدتي، شخص  يهم عندما خاص  بشكل  محبوب  أني أشعر_________ 

  .البيت  شغل  على العمل أو بمهمات 

  .الجسدي التالمس خالل من لي  مشاعره عن الشخص  يعبر عندما خاص   بشكل محبوب  أني أشعر________ 

 اختبار لتحسن تقدمه أن يمكنك  تعليق  أي سنقدّر. باركتك قد  الورشة هذه  تكون أن صالتنا: المرجعية ةالتغذي
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  النفسي  بالعالج القيام مشكالت -)أ( الملحق

 تساعد  فهي ذلك، على  عالوة.  المشورة عالقة  نجاح ألجل مهم أمر هو  عليها  والحفاظ الواضحة الحدود  وضع

 عالقة إلى أو مالئمة غير  جنسية عالقة  إلى تتحول أال: مثال( طبيعتها في تتغير ال المشورة عالقة أن ضمان في

 جزئية   عالقة لها والتي المشورة القةع في تحدث  قد  التي الشائعة المشكالت  بعض  توجد ). وابتزاز تالعب  بها

  :المالئمة الحدود  على  بالحفاظ

  وسلوكياته، واختياراتهم، وتوجهاته،  ية،الشخص مشاعره عن  مسؤول شخص  كل -المسؤولية حدود  - 1

  بأنهم  يشعرون الناس من  العديد  أن إال. وكالمه وقدراته، ومواهبه، وقيمه، وافكاره، ورغباته، وحدوده،

  مسؤولين غير  هم ألمور  بالذنب  يشعرون قد . عنها  مسؤولون غير  الحقيقة  في هم أمور عن  مسؤولين

ص  بشكل األمر هذا  يصح( اإلطالق على  عنها  العائلة أعضاء على  تشتمل التي الحاالت  عن   خا

  هو  التي األمور وما عنها، مسؤول هو التي األمور ما يرى  لكي ما شخي مساعدة). المقربين واألصدقاء

  والذنب  المزيفة، والتوقعات  المزيفة، األعباء من  تحريره في اجدً  يساعده أن يمكن ها،عن  مسؤول رغي

  -أ: عن  مسؤول أنا -1: هذه هي مسؤولياتهم حدود  يروا لكي لناس،ا لمساعدة جيدة طريقة. المزيف

  اآلخرين، يعاملني  كيف -أ: عن  مسؤول غير  أنا -2  نفسي،  لأعام كيف  -ب  اآلخرين، أعامل كيف

رين، اآلخرون يعامل كيف -ب   . أنفسهم اآلخرون  يعامل كيف -وج اآلخ

  والمتعلقة المشير إلى مفاهيمه  أو مشاعره المشورة طالب  ينقل عندما  المشاعر نقل يحدث   -المشاعر  نقل - 2

  على  يعكس المشورة طالب  أن أي. المشورة لطالب  كانت ) تخيلية أو حقيقية سواء( أخرى بعالقات 

ص   بشكل األمر هذا  يتضح قد  .أخرى عالقات  من العميل ى لد  موجودة" أثقال" المشير   يتم  عندما خا

  على يحافظ أن المشير يتذكر  أن يجب  الحاالت، لكت في. المشورة عالقة خالل  قوية مشاعر عن  التعبير

  طارئة خطة لديه يكون  أن المشير على يجب . ويوضحه يقيالحق الواقع يحدد   وأن الواضحة، الحدود 

  يتذكر  أن المشير على  يجب . الجنسي السلوك من  أو به، التنبؤ يمكن  ال الذي عنفال من نفسه  لحماية

  بالضرورة وليس ،)دورك  مع يتجاوب  أنه أي( المشير  فتكبص  معك يتجاوب  المشورة طالب  أن أيًضا

 . شخصًيا معك بالضرورة  وليس  ،صورة مع يتجاوبون  هم. شخصًيا معك

  طالب  على يعكس أو المشير ينقل عندما يحدث  مشاعرلل المعاكس النقل -للمشاعر  المعاكس النقل - 3

ص  ومشاعره المشير رأفكا فإن وبالتالي،.  للمشير كانت  أخرى عالقات  من" أثقال" المشورة   طالب  بخصو

  مع تتواصل حينئذ، ألنك، جدًا مؤذٍ  األمر هذا  يكون  أن يمكن. العالقة في  هاًما  جزًءا تصبح المشورة

  يعي أنه ليتأكد  دائًما نفسه   يالحظ أن المشير على يجب .  حياتك في آخر شخص  وكأنه المشورة طالب 

 . أفعاله وردود  ومشاعره، المشورة، طالب  أفكار يعي  وأنه أفعاله، وردود  ومشاعره، الشخصية، أفكاره
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  5الشخصية بالنفس االعتناء -)ب( الملحق

  على  ومبني  هللا محوره يكون  أن يجب   األساسي حياتنا  توجه .حدث  وليست  رحلة، هي  المسيحية الحياة إن 

  اختياراتنا ئًمادا نعي أن يجب . العبادة ووقت   للمسيح التكريس مكان المسيح خدمة تأخذ  أن يجب  ال. النعمة

  تركيز  تحول  النهاية وفي وانتباهنا  وقتنا تتطلب   تيوال حياتنا  في األحداث  كل أي،" (االلحاح سطوة" و المتكبرة

  ).أهمية األكثر موراأل وعن  الرب  عن بعيدًا  حياتنا

 بطض  تهذيب  ً◌ا= وخصوصُ   اليومي، التهذيب  تتطلب  صارمة رحلة ولكنها رحلة، مجرد  ليست  المسيحية الحياة

  ال األمر. واألعمال والكلمات، واألفكار، الخاطئة، التوجهات  من -دائًما  الخطية من  نحترز  أن يجب . النفس

  ".أحكم شكل ب المحاولة" ولكن" أقوى بشكل  بالمحاولة" له عالقة

  بالنفس  االعتناء. شخصًيا  بنفسهم لالعتناء عمل خطة  في للسعي يحتاجون المشورة، طالبي مثل المشيرين،

 اإلدراكي، االجتماعي، ،الجسدي الروحي،( االنسان منه يتكون   لما الستة الجوانب  كل يخاطب   أن يجب   ًياشخص

 طبيعة وسيُحسن المشورة، في تتسبب  التي شكالت الم من الكثير سيرفع ذاته حد  في هذا،) والعاطفي السلوكي،

  :التالي  على  يشتمل أن يجب  الشخصي  بالنفس االعتناء هذا  مثل. الشخص  خدمة وتأثير بها،  والرضا الفرد  حياة

 البدنية  اللياقة - 1
  على  يحصل  وأن المناسب،  الوزن على  يحافظ  وأن المتوازن، واألكل الصحي، الطعام االنسان يأكل أن يجب 

  والتي الصحية، العادات  على المرء يحافظ أن يجب . باستمرار  الرياضة يمارس وأن  النوم، من الكافي القدر

ثل  أمور ىعل  األمر هذا يشتمل). وذهنيًا جسديًا( وأقوى أطول ت وق نعيش  أن ستمكننا  شامل لفحص  الخضوع: م

 والسكر، الكحوليات، تناول في  االفراط التدخين،: مثل( العادات  تلك  من والتخلص  مستمر، بشكل طبيب  يد  على

:  3 كورنثوس1( القدس الروح  هيكل نحن. مخاطر أنها  على  تُعرف التي) الحزام وضع  بدون السيارة قيادة

 ).21- 19: 2 يوحنا( هللا هيكل أنه على جسده إلى أيًضا وعيس أشار لقد . )16: 6 كورنثوس 2  ،17  -16

    .لنا اأعطاه التي ألجسادنا  وكالتنا على هللا  سيحاسبنا

 منتجات  من المالئم التخلص  ونظيفة،  مرتبة بيوتنا على  الحفاظ: مثل بأمور القيام  علينا يجب  أعم، بشكل

 باألسنان، واالعتناء االستحمام، مثل( الشخصية بالنظافة واالهتمام إلخ، واللعاب، والبول، الروث،: مثل فات المخل

 المعالق من بدالً  األصابع الناس معظم يستخدم حيث  لهند وا  أفريقيا في وخصوًصا(  واألظافر واأليدي والشعر،

 ليد ا في وليس  الكم في أو الذراع من األعلى الجزء في والعطس  الحكة تتم أن يجب )) أفواههم في األكل لوضع

 كيد  من  تنتقل الجراثيم ألن فعلياً، الجراثيم النتشار األساسية الطريقة هو اليد  في العطس أو الكحة( الهواء في أو

 
 Shields, Harry, and Gary Bredfeldt. 2001. Caring for Souls. Chicago: Moody, and from هذا الملحق أُخذ بشكل كبير من خاتمة 5

Bruenning, David. n.d. Successful Christian Living. Neenah, WI: International Christian Assistance; International 

Children’s Fund, Inc. 
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  والناموس والبراغيث  والصراصير،  والقمل، البق، عن بعيدًا  نفسك احفظ .تلمسه شخص  وكل شيء كل إلى

 تساعد   لن األمور بهذه  القيام طريق عن. نظيفًا رالسري ليكن ،)السرير على للحفاظ الناموس  ضد   شبكة استخدم(

 جسدنا  حالة. تلويثهم أو حولك  من إصابة ستتجنب  ولكنك شخصًيا، أنت  صحية حياتك تكون أن ضمان في فقط

  وال روحًيا، جيدًا ملنع أن يمكننا  لن أنهكت، أو أجسادنا مرضت  إن. حياتنا من األخرى الجوانب  كل على تؤثر

  . عاطفًيا  وال  سلوكًيا  وال راكًيا،اد  وال  اجتماعًيا،

 تفدي التي العبادة - 2

  يومي،  نشاط العبادة تكون  أن يجب .  به وعالقتنا هللا توجهاتنا   تعكس �  عبادتنا. مطلق  هللا ألن مطلقة العبادة

 من  يومًيا  قلبنا يختبر أن هللا  نسأل أن يجب ).  حياتنا في وعمله هللا  بحضور الوعي توجه( محدد  توجه يسبقه

 .الرضى  عدم وتوجه خطيةال

 يفدي الذي الصبر - 3

 التغيرات  يروا أن ويتوقعون رعاةال يرجو.  المشورة طالبي  في اإليجابية التغيرات  رؤية ويتوقعون  المشيرين يأمر

 وأبنائهم، حياتهم، شركاء في ةاإليجابي التغيرات  يروا  أن ويتوقعون  الناس جميع يرجو.  رعيتهم أبناء في اإليجابية

. التغير  أجل من وأوامر متطلبات  تصبح أن وتوقعاتنا  لرجائنا نسمح  أال يجب   أننا إال.  معهم الوقت  يقضون  ومن

 . وقتنا في وليس وقتع، في لتغير،با سيأتي من هو هللا

 تفدي التي الصدقات - 4

  نحتاج. قدامهم هشاشة  وفي معهم شفافين وننك  أن نقدر الذين األصدقاء من صغيرة مجموعة  لنا يكون  أن نحتاج

  عالوة.  اآلخرين خالل من  لنا يتحدث  وهو  � نسمع وأن  يقولوه،  أن اآلخرين يريد  ما إلى االستماع تنمية إلى

 وفي االعتذار في مسرعين نكون أن نحتاج. والمصالحة الغفران  على نعيش أشخاص  نكون  أن نحتاج ذلك، على

  جروحً  الصغيرة الجروح تصبح لن مر،األ بهذا القيام طريق عن. آخرين نهين أو نخطئ  عندما  األمور تصحيح

  . صحية اجتماعية بحياة  وستحتفظ كبيرة،

 تفدي التي المعاناة - 5
 ،بالفرح   ومليئة وُمرضية، مريحة، تكون أن يجب  الحياة  بأن  خاطئ مفهوم لديهم لناسا أن نرى فقط الغرب  في

 بشكل الفكرة هذه ضد  يشهد  والتاريخ  اإلطالق، على األمور هذه بمثل يعد  ال المقدس الكتاب  أن إال. ألم وبدون

  عن.  األمر لهذا كنتيجة فأكثر أكثر المسيح نشابه  وأن منه،  نتعلم وأن ألمنا، في هللا يد   نرى  أن نحتاج. موحد 

 . وتعزيتهم وتشجيعهم، وخدمتهم، المتألمين، مع التواصل على قدرة أكثر سنصبح األمر، بهذا  القيام طريق

 تفدي  التي والتأمل  ،والدراسة القراءة، - 6

 ونطلب   الصحيحة الكتب  نقرأ هل. قراء هم الناجحين األشخاص  معظم. أذهاننا  يدخل فيما نتحكم  أن نحتاج

  حياة لنحيا واإللهام الهامة المعرفة لنا توفر الجيدة الكتب  ولكن فقط، المقدس الكتاب  ليس السليمة؟ ت المعلوما

  .وجيدة  ناجحة
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ثابر تالميذ  نكون  أن نحتاج  أن  هللا  يحاول الذي السؤال ما : مثل أسئلة نسأل أن يجب  نقرأ وبينما .هللا  لكلمة ينم

 يجب   كيف المقطع؟ هذا في ضدي يقوله  الذي ما المقطع؟ هذا يف لي يقوله الذي ما المقطع؟  هذا  في عنه  يجيب 
  حياتي؟  في المقطع هذا  أطبق أن

 إلى للدخول دائًما الوقت  نتخذ   أن نحتاج  .أنفسنا دراسة  في مثابرين تالميذ   نكون أن نحتاج ذلك، إلى باإلضافة

 الضرورية التغييرات  بعمل نقوم ثم -تنا وعالقا وأولوياتنا، ،)االنسان عليه  يشتمل لما  كلهم الستة الجوانب ( حياتنا

  .هللا كلمة مع تتناغم حياتنا لنجعل

 يفدي  الذي التخطيط - 7

). يوم كل ساعة  24( الوقت  من المقدار نفس  لديهم الناس كل  ".للفشل يخطط التخطيط، في ليفش من" أن حًقا قيل

 تحت   سنصبح لوقتنا، نخطط  لم إن. فينا لناما سيتحكم مالنا، في نتحكم لم إن. سيدهسنا اليوم، ندير  لم إن أننا إال

  تضع  التي األمور ولبعض  األشخاص  لبعض  ال" نقول أن نتعلم  أن نحتاج. األخرى واألحداث   األشخاص  رحمة

 نحتاج.  الصغيرة األمور على  يُصرف أن ينبغي ال المال  من الكبير والكم الوقت  من الكبير الكم. علينا  متطلباتها

  طلب  في ونسعى  الصحيحة الكتب  نقرأ هل. قراء هم الناجحين  األشخاص  معظم. هانناأذ  يدخل فيما نتحكم أن

ً  ديهمل ليس البشر معظم لصحيحة؟ا المعلومات    األشخاص . مهمين األهداف ووضع التخطيط. لترشدهم خططا

 العالقات و  الناجحة، الروحانية فيها بما  مجال، أي في الناجحين ولكن فقط، العمل في الناجحين ليس( الناجحين

 عندما. ويطبقونها  تحقيقها على  بوعي  يعملون ثم ،أهداًفا يضعون  ثم  ،اخططً  لديهم) الجسدي والنجاح الناجحة،

  . تتحسن حياتنا جوانب  كل  أن سنجد  أكبر، بشكل حياتنا على  نسيطر  عندما.  يمكننا  أنه سنجد  األمر بهذا  نقوم

  تفدي التي الصالة - 8

  استمرار مع). ليسوع هكذا مهمة الصالة كانت  لقد ( حياتنا في منتظمو هاًما جزًءا الصالة تكون أن يجب 

 نحتاج.  اآلخرين مع وعالقتنا  هللا مع عالقتنا  من لكل القول اهذ  يصح. العالقة ديناميكيات  تستمر هكذا التواصل،

  المحبة ظهارإ في الفشل األنانية، الشك، الخطية،: مثال( الصالة تعوق  التي  حياتنا في التي األمور نختبر أن

 اصلتو قناة على  الحفاظ هي الصالة فإن ذلك، على  عالوة.  للصالة جانًبا الوقت  نضع  أن نحتاج).  حياتنا لشريك

  لما نسمع أن نحتاج ولكننا هللا،  مع التحدث  مجرد  أنها على  الصالة نرى أن يجب  ال  وبالتالي،. هللا  مع مفتوحة

  . � طاعة  في نتعلمه ما  على  نعمل أن علينا يجب  ثم . الصالة في لنا هللا يقوله

 ندفعه  أن بإمكاننا يكن لم والذي ضده والتمرد  الخطية من دينًا المسيح لنا غفر لقد  . يفدي الذي الغفران - 9

  في مسرعين نكون أن  نحتاج. والمصالحة بالغفران  سالكين أناس نكون أن نحتاج   فإننا وبالتالي،. وحدنا

 تصبح لن األمر، بهذا  القيام طريق عن.  آخرين نهين أو خطئن  عندما األمور تصحيح وفي االعتذار

 نصبح لم إن .صحية وعاطفية  خصيةوش اجتماعية، بحياة وستحتفظ كبيرة، جروحً  الصغيرة الجروح

  ولن بالمرارة، وسنمتلئ  الماضي، من تتحرر أن  ولحياتنا ألذهاننا يمكن ال بالغفران،  سالكين أشخاًصا

   .نكونهم أن المسيح يريدنا الذين خاص األش  لنكون ننمو أن نستطيع
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 للصحة همين م التجديد  وإعادة واالسترخاء، الراحة،. نيفديا الذان الحيوية وتجديد الراحة -10

  كنا إن ذلك، على عالوة . الحدة بنفس  أذهاننا تصبح   لن ،جسدًيا ونُنهك نتعب   عندما. والجسدية العقلية

.  ستعاني وأصدقائنا عائالتنا   مع وعالقاتنا  متزنة، رغي حياتنا تصبح أشغالنا، على الوقت  طوال  نقضي

  وإلعادة"  بطارياتنا شحذ  إلعادة" ت الوق واخذ  لنا، األقرب  األشخاص  مع القوية  العالقات  على الحفاظ

   .مثمرة وبحياة ،جيدًا ويعمل  منتبه بذهن  نحتفظ أن نريد   كنا إن مهمة أمور هي أولوياتنا، تنظيم

  

  ) Corey, 1982 من تعديلها  تم(  المشير جههايوا موضوعات -)ج( الملحق

ضرورة ليس قلقنا •   الكبير التأثير لها يكون  أن ويمكن جاد  أمر هي المشورة: كتابي غير أو مفيد  غير بال

 . منا المشورة لطالبي يسوع نمثل أننا كما. المشورة طالبي على

  أن قيمة تقدير في األحيان من الكثير في يفشلون المشيرين من العديد : عنها ونكشف أنفسنا نكون أن •

 يتأملوا، يستمعوا،  أي،( سلبيين المشيرين يصبح أن هو  الشائع الميل. ببساطة  يعتهمطب  على  يكونوا

 .بالفعل عليه نحن ما األمر هذا  يعكس ال قد  ولكن ،)للخلف ظهورهم يسندوا

 ذلك ومع هذا،  يعلمون نام المشورة طالبو. خطاة وكلنا  األخطاء نفعل كلنا  :كاملين نكون أن نحتاج ال •

 . لديهم مما أفضل حياة لنا أن للتفكير يميلون

  لطالب  محدوديتنا عن  التعبير. كمشيرين وديتنامحد  نواجه  أن يجب : المشورة طالبي مع الصراحة •

 . فعلًيا لنا احترامهم  من يزيد  المشورة

.  أيًضا غريبة  تكون أن كنالمم من ولكن منعشة، تكون  أن الصمت  لدقائق يمكن :التهديد اختبار: الصمت •

ع األمر هذا في ابحث  .عديدة معان للصمت   ! اعامً   400 لمدة هللا  صمت  لقد  -تذكر. المشورة طالب  م

  ولكن. لهم احتياج يوجد   أن يشعروا أن يريدون المشيرون معظم :المطالب كثيري العمالء مع التعامل •

 . الجائع شيربالم الخاصة باألنا  يشعر أن يمكنه المتطلبات  كثير العميل

 مستعد  غير  هو أو ميعاده، في يأتي ال أو الميعاد، يلغي   المشورة طالب  :ملتزمين  غير عمالء مع التعامل •

  جلسة في المشورة لطالب  لبيةالس المشاعر  مع التعامل يجب . المشورة  عملية  في مسؤوليته تحملل

 .المشورة

  صريًحا يكون أن المشورة  طالب  يقرر إن ما. الفورية النتائج تتوقع ال: مستحيلة  هي الفورية النتائج •

 واالرتباك، العالقات، في مواألل   العاطفي األلم من المزيد  سيختبر األغلب  ففي دفاعاته، عن  يتخلى  وأن

 .كان إن بهما  أمناء نكون أن نحتاج ولكننا مشورتنا، نتائج اأبدً  نعرف ال قد  أننا كما. والقلق

 . المتخصص  سوقك جد ! الجميع عد نسا  أن نقدر ال  :الجميع مع ننجح لن •
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  مع. لمساعدةا يقدم أن  المشير ويريد  المساعدة،  المشورة طالب  يريد   :النفسي العالج في الذات خداع •

 ! جدًا مفيد  غير يكون أن يمكن  صحيح غير  شيء في االعتقاد   في السر أو القوة فإن ذلك،

  يؤدي قد  المفرط القلق فإن ذلك، ومع. ناعمالئ   بشأن نقلق أن الشائع من :عمالئنا في أنفسنا فقدان خطر •

 .للمشاعر العكسي االنتقال إلى

  أنفسنا على تهكًما نضحك أن يمكننا. المشورة جلسة في نضحك  أن الممكن من :فكاهي حس انماء •

 ! اأيضً 

  كان إن. األولى القليلة  الجلسات  في فائدة وجود  يالحظون  المشورة طالبي معظم: الواقعية األهداف وضع •

 العالج سرعة حدد . مراحل على  معها تعامل يخاطبها، أن يجب   عديدة موضوعات  المشورة طالب  لدى

 . بهذا يقوم كيف يعرف ال د ق المشورة طالب  أن اذ  النفسي

  من بدالً .  المشورة لطالبي نصيحة تعطي أن جيدة فكرة ليست  الغالب  في :يحةالنص بإعطاء يختص فيما •

 . ردودهم في يثقوا  وأن حقيقي،   هو الم الشخص  مفهومهم يطورون دعهم ذلك،

مشورة طالب   على  تُملي  أن :النفسي العالج في واالقناع االقتراحات •   بضرر يتسبب   أن يمكن أجندتك ال

مشورة طالب  على  األمور اقتراح فإن ذلك، من بدالً . عكسي   طريقهم ليجدوا بهم تثق أنك يبين  أن يمكن ال

 . وحدهم

  تترك أن األفضل من . بشيء للشعور المشورة  طالب  لدفع احتياج يوجد  ال  :الواقعية التحذيرات بعض •

 .لتتكشف العالقة

 . للمشورة صحيحة  طريقة جد تو  ال :بنا الخاص المشورة أسلوب تطوير •

  الكتابية  المشورة في الحالة دراسة -)د( الملحق

  المسؤولية تحمله  عدم بسبب  ديون في وقع أحدهم .المالية المساعدة طالبين كنيستك من اثنان يقترب  - 1

  كونها لمجرد  بالمساعدة له تدين  الكنيسة وكأن باالستحقاق، فيه يشعر توجه ولديه كسله، وبسبب   شخصًيا

  توجه ولديه بكد،  يعمل له، يرجع ال  لخطأ يوند  في وقع  اآلخر". مسيحي" كونه لمجرد  أو/و  سةكني

 منهما؟  كل تنصح كيف. الكنيسة ولشيوخ �  المتضع بالخضوع الشعور

  زوجها لها اعطى. لها جار مع شرعية غير لعالقة كنتيجة حامل وهي إليك تأتي  متزوجة شابة أةامر - 2

 : يارات خ خمسة لديها. يولد   لم الذي الجنين وبين ينهب  تختار ان -أخير اختيار

a.  اإلجهاض 

b. بالجنين  احتفظت  إن يطلقها بأن وعد  الذي زوجها ستفقد  ولكنها  بالجنين االحتفاظ 

c. لها أقرباء مع الجنين تكبر أن 

d. لذلك  استعداد  عنده  كان  إن ليكبر، بالطفل  يهتم من هو  الشرعي األب  تجعل أن 

e.  التبني 
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  المشورة؟  تعطيها كيف

  بيتها إلى تأتوا  أن زوجتك ومن منك وتطلب   مأزق في زواجها أن لك  لتقول هاتفًيا تحادثك زوجة - 3

 الخادمة، مثل أوامر اعطاؤها  يتم ًيا،وعاطف   لفظًيا عليها  التعدي يتم أنه لك تقول هي. المشورة لتعطوها

  كمسيحيين إيمانهمب معترفين  كالهما وزوجها هي. تحتمل تعد   ولم الجنس،  ممارسة على اجبارها ويتم

  هذه مع تتعامل كيف. صغيران  طفالن لديهما ولكنهما تركه،  في فكرت هي. كنيستك في أعضاء وهم

 الحالة؟ 

.  تأديبها كيفية حول يختلفا ولكنها متمردة، طفلة لديهم  ألن يكإل أتيا حديثًا متزوجين الشباب  من زوجان - 4

 بالواحد  فتلعب  والداها، لدى الفلسفة في االختالف هذا تدرك  والطفلة األم، من أكثر للتساهل الزوج يميل
  وتجيب  أمها، تتجنب   ولكنها ويوافق، لرغباتها يخضع  هادة  ألنه طلبات  لطلب  ألبيها تذهب  اآلخر، ضد 

  األم ألن الزيجة في شرخ في هذا تسبب .  ألبيها  عنها بنميمة عنها وتتحدث  مالئمة غير  قةبطري   عليها

  صفها، في أنه على  زوجها ابنتهم ترى  بينما  الشريرة المؤدبة أنها لىع  ابنتهم إليها تنظر  أن تمقت 

 الزوجين؟  لهذين المشورة  تعطي كيف. ومنقذها أسرارها وكاتم وصديقها

  الصغار األطفال أحد  أن اذ  المستشفى، إلى مباشرة لتذهب  الكنيسة اجتماع من للخروج استدعاؤك تم - 5

  قيد  على كان إذا أو الطفل، إصابة سوء مدى تعلم  ال نت أ. شنيع لحادث  تعرض  قد  الكنيسة أعضاء ألحد 

  أن األهل وجوه على النظرات  شكل من تفهم أن يمكنك   المستشفى، إلى تصل  إن ما ولكن. ال  أم الحياة

  تأتي أن يجب   والتي الطفل لجنازة تحضر كيف ثم التالية، الساعة في األبوين تعزي  كيف. مات  د ق الطفل

 ائلة؟ للع التعزية من بالمزيد 

  لم ولكنها يائس، بشكل  تتزوج أن تريد  ألنها والوحدة باالكتئاب   تشعر ستككني  في متزوجة غير  بالغة فتاة - 6

  أن يمكنني الذي ما الزوج؟ في عنه أبحث  أن يجب  الذي ما: "بسؤال لك تأتي. لها المناسب  الشخص  تجد 

 " تقي؟ لرجل) أيًضا الداخل ومن  خارج من( جذابة نفسي أجعل لكي أفعله

  خطيبته، بصفتها ويقدمها . قبل من تقابلها لم فتاة  مع أحد  يوم  في للكنيسة  يأتي كنيستك في تقي رجل - 7

 له؟  تقوله الذي ما. زواجهما بمراسم تقوم أن ويريدك

  من بالرغم بالمرارة،  يشعروا أعداء أصبحا أنهما الواضح ومن مًعا يتحدثا يعودا لم كنيستك في رجالن - 8

 الكنسية، االجتماعات  خالل النقيض  جانبي على  أنهما تاريخ لهما أن إال. كنيسة ال نفس في يعبدا أنهما

  ألن  والمصالحة غفرانلل اآلخر يقربا  أن يرفضا  كالهما. العقيدة وحتى  والرؤية،  الفلسفة على  ويتجادلوا

  كال ألن الكنيسة، في فضيحة  إلى يتحول األمر هذا بدأ. خاطئ اآلخر وأن حق على  أنه يعتقد  منهما كل

 الموقف؟ هذا مع ستتعامل كيف. طويل وقت  منذ  ةالقياد  في  بارزين أعضاء الرجلين

 مدار على  الكنيسة خدمة في انخراطه قل فلقد . وغاضب   ومحبط،  تعيس،  وهو  المشورة طالب  إليك يأتي - 9

  ،يحبه هللا أن يعرف  أنه يقول هو." للكنيسة الذهاب  من الهدف يرى ال" أنه يقول وهو السابقة، السنة

  من الكثير لديه كان أنه من بالرغم األصدقاء، بعض  وجود  المشورة طالب  يذكر. بالمحبة  يشعر ال  ولكنه
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  يقول. حاليًا االجتماعية بالعالقات  االهتمام من القليل غير  يبين وال متزوج غير  هو. سابقًا األصدقاء

  ستبحث  الذي ما. به  القيام يجب  ما يعرف  ال ولكنه  ،"صحيحة غير  األمور أن  يعلم" أنه المشورة طالب 

 الرجل؟ هذا  مع تتحدث   وأنت   عنه

  لبس في بدأ والذي عاًما، عشر  ثمانية العمر من البالغ ابنهما بشأن قلقان ألنهما  إليك يأتيان  أبوان - 10

  معنى وعن  ابنهم، على  األبوين يقلق. بويناأل تعجب   ال لموسيقى ويستمع شعره، ويصبغ ة،ب غري مالبس

 األهل؟  على  وتقترحها تكتشفها   أن ستحاول التي راألمو  ما. الولد  مستقبل على  هذا ثيرتأ وعن األمر، هذا

  

  المقترحة  اإلجابات: الكتابية المشورة في الحالة دراسة -)ه( الملحق

 المادية  لمساعدةا في طلبًا  كنيستك يقربا نشخصا - 1

 لكل ببساطة  المال تعطي أن يمكنك وال متكررة الطلبات  من  النوع هذا .معهما التعامل قبل لإلحسان سياسة ضع

 لمساعدة طريقة أفضل  يكون  ال قد  المال إعطاء -2و  للجميع، يكفي ما أبدًا يوجد  لن -1:  ألن  يسأل، من

  :التالي على  سياستك تحتوي نأ  يجب . يطلبه الذي الشخص 

 )العطاء أو( اإلحسان هدف  -أ

:  19  ،31:  14 أمثال  ،11 ،8  ،7 :15 التثنية( ويستحق محتاج هو لمن للمعطي اإلرشادية المبادئ  -ب 

  2 ،35: 20 أعمال ،38-27: 6 لوقا  ،46-31: 25 ،16: 5 متى ،27: 28 ،9:  22  ،17

:  3  يوحنا 1 ،27: 1  يعقوب  ،16-3: 5  تيموثاوس1  ،10- 9: 6 غالطية ،7- 6: 9  كورنثوس

17 .( 

  ،4: 10 أمثال( )مسؤولين الغير الكسالى،( المستحقين غير  من المحتملين لعطيةا لمستقبلي يرات تحذ   -ت 

  أن عليك يجب  ال  أنه يعني  ال هذا ).8: 6  ،8:  5 تيموثاوس 1  ،10: 3  تسالونيكي 2  ،15:  19

  أن مثل( المالية لمساعدتك" شروط" هناك  تكون أن يجب   أنه يعني قد  ولكنه اإلطالق، على  تساعدهم

 إيجاد  ما، شخص  يحاسبهم وأن ميزانيتهم  ضبط  في يبدؤوا أن الكنيسة، في معينة بأعمال يقوموا

 .).إلخ وظيفة،

  أن وليس ذاتًيا،  مكتفين يصبحوا لكي الناس نساعد   أن هو الهدف .المادية للمساعدة العملية الطرق  -ث 

 في فكر لذا،. عطية  يقبلوا أن على  يعملوا أن يفضلوا  عادة يستحقوا الذين  المعوزين .معتمدين يكونوا

 :التالي

 .الكنيسة  في إليه تحتاج وعمل  مفيدة بأمور  القيام مقابل" مرتب " لهم تدفع أن اعرض  - 1

 منظمات  أو أخرى خدمات  أو الخيرية، والجمعيات  الحكومية، بالهيئات  قائمة معك ليكن - 2

 .بنفسك الشخص  تساعد   أن تقدر  لم إن الشخص  إليهم ترسل أن يمكنك  خيرية
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  األخرى دةالمساع أو الوظائف يقدموا  أن يمكن والذين كنيستك في الناس نم قائمة لديك لتكن - 3

 أن ستجد  معك، الكنيسة باقي أشركت  إن ولكن  مقدًما، تنظيمه يتم  أن يحتاج األمر هذا(

 ). المعوزين تساعد   شبكة من جزًءا يكونوا  أن في والرغبة القدرة لديهم الناس من الكثير

 االحتياجات  لشراء بالتسوق  للقيام الشخص  اخذ  في ترغب  قد  المال، تعطي أن من بدالً  - 4

 الشخص  فواتير تدفع أن أو.) إلخ  خضار، أرز، بيض، فاكهة، خبز، لبن،( فقط األساسية

  تعطيه ذيال بالمال بها يقوموا  أن تستأمنهم  أن من بدالً  مباشر بشكل الفواتير لجامع أو للبائع

 .لهم

 .الخاص  عمله يبدأ أن الشخص  يقدر حتى الصغيرة القروض   إلعطاء  برنامًجا كلدي ليكن - 5

: 6  غالطية( المؤمنين وغير الغرباء قبل منتظم بشكل  يحضرون  والذين لكنيسة ا أعضاء -األولويات   - ج

10 ( 

  الطريقة على بناء الكنيسة في الشمامسة خدمة هذه  تُعتبر عادة .وحدك القرارات  هذه باتخاذ  تقوم ال  - ح

  لمعرفة 13 - 8: 3  تيموثاوس  1 انظر. 7- 1:  6 أعمال في االحتياجات  هذه مثل بها تُلبى التي

 . لشمامسةا مؤهالت 

  .لها جار  مع شرعية غير عالقة عن نتج بحمل إليك تأتي حديثًا متزوجة  شابة امرأة-2

  مبكر وقت  في القرار نعص  عملية في بعد  يولد  لم الذي الطفل هذا وأبا  زوجها تُشرك  أن حاول  -أ

 قد  التوتر أن إذ  مًعا، الغرفة نفس في جميعًا يكونوا أن عليهم  أنهم يعني  ال هذا. المستطاع قدر

  يتعلق قرار اتخاذ  في للمساهمة والمسؤولية الحق للثالثة ولكن.  بالفعل بينهم مرتفًعا يكون

 . االبن بمستقبل

 وقد   هللا صورة  على مخلوق مولود  الغير لطفل ا أن حقيقة على بناء بقوة،  اإلجهاض  فكرة احبط   -ب 

 ). 24:  44  إشعياء ،16- 13: 139 ،3:  100 مزمور( امه رحم في شخصيًا  هللا نسجه

ً  يظال أن  بقوة  والزوجة  الزوج شجع  -ت   ). 16: 2  مالخي( الطالق يكره هللا. حدث  مهما معا

  إلى تحتاج قد . يالتبن  عملية  ليشرح للتبني هيئة من شخًصا تحضر قد  الخيارات، كل على مر  -ث 

 . أيًضا القانونية النصيحة

  بيتها إلى تأتيا أن جتكزو   ومن منك وتطلب  مأزق  في زواجها أن لك وتقول هاتفيًا  بك  تتصل  زوجة -3

  . لترشدوها

  تكون ميعاد  منها تأخذ  أن األفضل من أنه إال لتعزيها، إليها فوًرا تسرع أن مغري الموضوع أن ما بقدر  -أ

ً  وزوجها  هي فيه متاحة   أجل من -1:  ألنه فوًرا اشركه). حقًا طارئ أمر هناك كان إذا عدا فيما( معا

  القس، تقابلت  قد  زوجته أن اكتشف إن -2 و . الطرفين الك يشترك أن يحتاج الزواج، في مشكلة حل
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  األمر هو هذا  وسيكون  -والخيانة بالغضب  سيشعر موافقته، أو علمه بدون بيتهم، إلى به جاءت  وأنها

 . البداية من القس مع  للتكلم زوجته دفع والذي بالمشاكل يمر  الذي زواجه من أكثر تفكيره شغلسي الذي

  أعطهم. لهم للكرازة احتياج  هناك كان إذا احكم. المعلومات  واجمع األسئلة،  ألاس الطرفين، لكال استمع  -ب 

   الشخصية بالخطايا ةقائم أي): 5- 1: 7 متى" (الخشب " قائمة هي الجيدة األولى الواجبات  أحد . الواجبات 

  يُسمى  أن يُمكن". أنا" بكلمة تبدأ  منهم نقطة كل الزواج، في المشكالت  في أسهمت  التي السيئة العادات  أو

 . الشخصية والتوجهات  األعمال ملكية عبء تحمل أو الذات، امتحان أو الذات، مواجهة هذا

 يوجد   وطالما األمر، لزم إن رأةالم وامرأة لرجل ورجل  كزوجين، أخرى، مرة معهم تتقابل أن وافق  -ت 

  أو القس جةزو تكون  أن يمكنها االمرأة المشيرة).  ساعة جلسة كل جلسات  5- 3 الغالب  في وهو( تقدم

 . الكنيسة في والحكيمات   السن في الكبار النساء أحد 

  خطية هناك كان إن وخصوًصا ،الشيوخ فيه يتدخل الذي الوقت  يأتي فقد  الكنيسة،  في أعضاء وألنهم  -ث 

 ). 17- 15:  18  متى( الكنسي بالتأديب   معها التعامل يجب   والتي عنها   التوبة يتم  ال أو عتادةم

 تأديبها طريقة حول اختلفا ولكنها  متمردة،  طفلة عندهم نهمأل إليك يأتيان شبان زوجان - 4

  ألن بابنتهم، عالقتهم على  العمل قبل  أوالً  الزواج عالقة على  تعمل أن عليك  يجب   أنه الواضح من  -أ

:  19  متى( يفصله  أن) األوالد  حتى وال( ألحد  يُسمح  ال والذي واحد، إلى االثنين اتحاد  هو واجالز

 . الحياة طوال فهو الزواج ولكن  ،)غالًبا( البيت  كوتتر  ستكبر ابنتهم). 6

  أكثر حوايصب لكي بها يقوموا أن يجب  التي األشياء نوعية  بشأن 32-25: 4  أفسس من ارشدهم  -ب 

  وأن البعض، بعضهم   يبنوا  وأن  يومًيا، يتصالحوا  وأن  بمحبة، الحق يقولوا   أن. (كزوجين اتحادًا

 ).البعض  لبعضهم يغفروا

  المختصة الكتابية المبادئ إلى باإلضافة) أعاله 3 رقم الحالة دراسة انظر" (شبةالخ" قائمة -الواجب   -ت 

  كزوجين معًا، البنتهم تربيتهم  كيفية حول عإجما أو مشتركة فلسفة إلى  الوصول بهدف  بالتربية

 .متحدين

  حدأل حدث قد أليم حادث أن اذ المستشفى إلى فوًرا  لتذهب الكنيسة اجتماع من للخروج استدعائك تم - 5

 .كنيستك أعضاء من واحد أطفال

  من أكثر تضر أن يمكنها  الحقيقة، في دائًما،  ضرورية ليست  الكلمات  فإن المباشرة، للتعزية بالنسبة  -أ

 في هي الحساسة وصالتك  واهتمامك حضورك"). هللا إرادة أنها البد : " قول مثل كلمات ( تفيد  أن

  أفضل تكون األحيان بعض  في. والحزن  أللما  هذا مثل وسط في به  تقوم  أن يمكنك ما أفضل الغالب 

ض  قد . شابه ما  أو ،"معكم أتألم أنا: "هي كلمات  بأي نُطق إن كلمات،   ببعض   قومت  أن أيًضا تعر

 .مباشرة عملية احتياجات  ألي عد لت أو لألحباء، االتصاالت 
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  ر،الصو -اآلباء من الطفل  عن تعرفه أن  يمكنك ما قدر لتعرف اسعى للجنازة، التحضير في  -ب 

  من والعملي الكافي القدر ادرج). أيًضا الممتدة العائلة من( الجميلة والذكريات   الشخصية، الصفات 

 .لجنازةا رسالة في األمور هذه

 . وأهمية هدف لها كان ابنتهم أو ابنهم حياة أن رسالتك في العائلة على أكد   -ت 

  األهل أبناء وخصوًصا (  وعيس  مع السماء في هم  ابنتهم أو ابنهم أن رسالتك في العائلة على أكد   -ث 

 ). 14:  19  متى ،23:  12  صموئيل2  مع قارن ،14: 7 كورنثوس 1 -المؤمنين 

 لم ولكنها يائس، بشكل  تتزوج أن تريد ألنها والوحدة باالكتئاب شعرت كنيستك في متزوجة  غير شابة - 6

 .لها بالنسبة المناسب الشخص تجد

.  زواجها احتمالية تقليل  في تسببت  تكون قد  سيئة سلوكية أنماط أو الشخصية الصفات  عن ابحث   -أ

 تغاللهااس اآلخر، الجنس مع تاريخها ،)هللا؟   من غاضبة هي هل: مثال( با�  عالقتها  عن اسأل

 . إلخ الشخصية، خلوتها الحياة، عن افكره  والمال، للوقت  الحالي

  الحياة في دافأه أي لديها هل. اإلطالق على  تتزوج لم إن حياتها بباقي   ستفعله الذي ما اسألها  - ب

 يتزوج؟  لم بالغ كشخص 

 في ةالموجود  -1: مثل صفات  تذكر أن يمكنك تقي، لرجل جذابة سيجعلها عما  للسؤال بالنسبة أما  - ت

  بزوجها  ستلتزم التي  المرأة -3و  وتشجعه، لزوجها  صديقة  أعز ونستك  التي المرأة -2 ،31 أمثال

 . وأوالدها  وبيتها

  1  في الموجودة -1: مثل صفات  تذكر أن يمكنك الزوج، يف عنه تبحث  أن يجب   لما بالنسبة أما  - ث

  وبيته، بزوجته،  سيلتزم رجل -2 الكنيسة، في الشيخ صفات  تصف والتي  7-1: 3  تيموثاوس

 ). 38-37:  22 متى ،14:  13 صموئيل  1( شخصًيا هللا قلب   سب ح رجالً  -3و وأوالده،

 . قبل من تقابلها لم شابة  مع األحد أيام من يوم في  يأتي كنيستك في تقي رجل - 7

  على  الكنيسة في لتنخرط. أفضل بشكل الخطيبة على  تتعرف  الكنيسة دع  للفرح، ميعاد  تحديد  قبل  -أ

  ألنهم األمر حيال جيد  بشعور الجميع يشعر  ،الزوجان يتزوج  عندما حتى التالية أشهر الستة مدار

 .البعض  بعضهما   انيالئم  وأنهم مؤمنين كالهما أنهما ليعلموا يكفي  بما شاهدوهم قد  سيكونوا

  بلق ما مشورة عبر  بهم  لتسير التالية األسابيع مدار على األقل على مرات  4 الزوجين مع تقابل  -ب 

 . الواجبات  على  ستشتمل والتي الزواج

 فيجب  جد  بمحمل الزواج مسؤولية تحمل ولكنك  الخطيبة، على  مسبقة أحكاًما تصدر ال كأن لهم أكد   -ت 

 . زواجهما بمراسم القيام على الموافقة قبل زوجين كل تختبر أن

  بالرغم المرارة،ب يشعرون أعداء أصبحوا أنهم الواضح ومن معًا يتحدثا يعودا لم كنيستك من رجالن - 8

 . الكنيسة نفس  في يعبدان أنهما من
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 يد   على  عام بشكل الرجلين كال توبيخ  يتم أن فيجب  للخطية، ومستمر عام  إعالن هو األمر هذا  ألن  -أ

  ،أوالً  17-15: 18 لمتى الكنسي التأديب  عملية  اتباع يجب   أنه إال. )20:  5 تيموثاوس 1(  الشيوخ

  ال  والتي  خصوصية أكثر حاالت  في الحال هو كما الوقت  من الكثير تستغرق  أن يجب  ال  ولكن

  المسيح سمعة أجل  من بأخرى  أو بطريقة ينتهي   أن يحتاج الحاد  الموقف هذا. الكنيسة قادة تشمل

 . الكنيسة وسمعة

  أنفسهم امتحان على  حثهم ويجب ) 15-14: 6  متى( الغفران عدم  ببشاعة الرجلين كال ذكيرت يجب   -ب 

 ).5:  13 كورنثوس 2( بالفعل خلصوا قد  كانوا إن ليروا

  عينين  كزوج والرجلين الشيوخ صف في ليأتي أخرى كنيسة من تقي لوسيط اأيضً  احتياج يوجد  قد   -ت 
  الشيوخ، لدى يكون  قد  الذي التحيز أو التاريخ نبدو الطرفين لكال ليسمع منحازتين، غير وأذنين

 . الحتياجا بحسب  والتوصيات  المالحظات  وليعطي

 . والغضب ،والحزن باإلحباط،  يشعر وهو المشورة طالب إليك يأتي - 9

  الرسمي، المستوى في  هي،"  للكنيسة الذهاب  في السبب " عن  قالها التي األولى الجملة أن من رغمبال  -أ

  توحي  يقدمها التي األخرى المعلومات  أن، إال . الروحية حالته في البحث  يمكن لذا. الهوتي سؤال

 .حياته في يحدث  آخر لشيء إظهار أو عرض  مجرد  هو  لكنيسةا موضوع بأن

 كثيًرا يهتم وال ( اآلن األصدقاء من قليل عدد  له ولكن الماضي، في صدقاءأ له كان أنه حقيقة  -ب 

  يكون قد . األمر هذا في البحث  يجب . حياته في حدث  قد  ما تغيير بأن يوحي) االجتماعية بالعالقات 

  كلها الكنيسة إلى الذهاب  في رغبته وعدم والغضب   واإلحباط،  زن،بالح شعوره  وأن  ببساطة، وحيدًا

  هذه كانت  إن. حياته في يحدث  ما تبين أن يجب  حياته لتاريخ دقيقة دراسة. بالوحدة رللشعو أعراض 

 تقديره  يتم مازال أنه يدرك أن يساعده أن  يمكن  فيه أصدقائه يحبه لما  صياغته  فإن الحالة، هي

 . كإنسان

 بعدم اممزوجً  غضبه، يكون قد . به قام قد  لشيء نتيجة  هو  الحالي قلقه يكون قد  األخرى، الناحية من  -ت 

 .األساسية المشكلة هو الغفران

. فعلي اكتئاب  من لة حا في كان إذا لنحدد  نفسه  يقدم وكيف يقوله ما كال بحذر المرء يراعي أن يجب   -ث 

 . مالئًما سيكون انتحارية أفكار أي راودته قد   كانت  إذا عما بحذر السؤال  طرح فإن األمر، هذا  بشأن

  المشكلة تجسيد   على قادرة ستكون التلخيصية والجمل ئلةاألس  واستخدام والمفكر،  النشط االستماع  - ج

. يجربها  أن يمكنه أموًرا تقترح أن درتق قد  ظروفه، في تغيير على مبنية المشكلة كانت  إن. الحقيقية

  الناس من العديد . أيًضا مفيد  يكون أن يمكن بها   متصالً  يكون نأ  أو الكنيسة في ينخرط أن مساعدته

 هذا  تيسير. تقديرهم يتم أن ويريدون  التطوع، من يخافون  ولكنهم لكنيسةا في ينخرطوا أن يحبون

 . اجتماعًيا وسيربطه  روحًيا سيساعده األمر

 يلبس بدأ والذي اعامً  عشر ثمانية العمر من البالغ ابنهما بشأن  قلقين ألنهم إليك يأتوا اءأب -10

 . اآلباء تعجب ال التي للموسيقى ويستمع شعره، ويصبغ  غريبة، مالبس



Copyright © by Frank Cummings, Jonathan Menn, and Equipping Church Leaders – East Africa 2010-2020. All rights reserved 
 

68 

 

  هناك كان هل األمر؟ هذا يحدث  متى منذ . هامة  ستكون الصبي مع يحدث  كان عما تاريخية نبذة  -أ

  يلبسها التي" الغريبة المالبس" بالضبط هي ما ولماذا؟ حدث  متى ذلك،ك  األمر كان إن حديث، تغير

  ء؟اآلبا تقلق التي والموسيقى والمالبس، الشعر، جانب  إلى أخرى، سلوكيات  أية هناك هل  ي؟الصب
  أي هناك كان هل خططه؟ هي  ما دراسًيا؟ حاله فكيف كذلك، األمر كان وإن  مدرسة، في الصبي هل

هة المالبس أصدقائه يلبس هل أصدقائه؟ في تغيير  المحددة األمور هي  ما شعرهم؟ ويصبغون المشاب

 األمر هل معرفة، عن  يحكموا  أن يقدروا  حتى  جيدًا يعرفونها هل( األهل تعجب  ال  التي الموسيقى يف

  الموضة في تغير موضوع  ببساطة  هي االبن سلوكيات  أن يتضح قد  ؟)فقط شخصي تفضيل موضوع

 . القلق من بالكثير جديرة ليست  بالتالي  وهي فيها، رأيه  غيرلي الصبي سيكبر والتي

  ادمان عن خارجية  إعالنات  هي  األمور هذه  تكون أن هو القلق نقاط أحد  األخرى، الناحية من  -ب 

 ادمان وأعراض  عالمات   بخصوص  لديك تكون قد  التي المعلومات  فإن وبالتالي، .المخدرات 

 . مفيدة تكون قد  المخدرات 

  أهله على تمرده عن  يعبر  أنه أو" الخاطئ الحشد " مع وقع قد  الصبي يكون أن يه أخرى قلق نقطة  -ت 

  .وابنهم  األهل بين  العالقة يكون قد  الحقيقي الموضوع فإن الحالتين، من حالة  كل في. أخرى بطريقة

  هل الصبي، مع  يتواصلون كيف ابنهم، تجاه  األهل شعور ما عالقتهم،  عن  تستفسر التي األسئلة

  هي  ما عشر، الثامنة اآلن لغيب  أنه من بالرغم سنوات  8 العمر من يبلغ كان  لو كما املونهيع مازالوا

 . بالفعل يجري ما تحديد  في مفيدة ستكون إلخ، الحقيقية، مخاوفهم

ما  -ث   أو للدراسة، يذهب   لكي( قريًبا البيت  سيترك فإنه عاًما، عشر  ثمانية العمر من يبلغ االبن نأ ب

  الصبي كان نإ. ببساطة  استقالليته اظهار في للبدء طريقة السلوك هذا كوني قد ). للجيش أو للعمل،

ما بالحرية يشعر  الصبي أن حقيقة إلى تشير  أن يمكنك الحياة، مناحي باقي  في يرام  ما على   يكفي ب

 محترمة عالقة على   يحافظوا أن يقدروا أن.  فعلًيا جيد  أمر وهو األهل، مع الحدود  بعض   المتحان

  من" أنه إلى تشير أن يمكنك انه إال". كآباء فشلوا" أنهم اآلباء يخشى قد . األول هتماماال هو  بينهم

  حال وعلى فعلتم ما  على  نظرة  نلقي  دعونا ولكن أحياًنا، فشلوا وكأنهم يشعروا  أن لألهل جدًا الشائع

  للنمو ةالصعب السنوات  منتصف في هو  الصبي أن إلى اإلشارة). األهل طمأنة   في استمر ثم" (ابنكما

  استقالليتهم على اكدوا أو أنفسهم األهل بها تمرد  التي الطرق في البحث . الطمأنينة يوفر أن يمكن

 . أيًضا الصحيح ابهانص  في األمور يضع قد  سًنا أصغر كانوا عندما  الشخصية

  أن" يعلموا" قد  اآلباء أن من بالرغم. نهمويطمئ ،األهل ويعزي  أيًضا، مهم  هو هللا  سيادة كلية موضوع  - ج

 .  جدًا  مفيد  يكون أن يمكن أمامهم ألمرا بهذا المشير يتفوه عندما أنه إال السيادة، كلي هللا
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  المشورة  طالب اتفاق): و( الملحق

  التفهم بيان

 المدى قصيرة مشورة عالقة في دخولي أفهم أني ،_________________________________  أنا أقر

  : يلي  بما إعالمي تم الجلسات  بداية قبل___. _________________________  القس مع

  ) األولى الحروف(

  . كتابية مشورة يقدم) اسمك ضع( القس أن  أدرك أنا_________ 

  .وقت   أي في شورةالم عالقة أنهي أن يمكنني  _________

  . سري يُعتبر ال قد  المشورة في عنه أتحدث  أو عنه  أفصح ما _________

  .جين ماري زوجتي، مع يتواصل  بأن اذني هلدي) اسمك  ضع( القس _________

 العالجية الفوائد  سأنال أني ضمان يوجد   ال ولكنه بتحسن،  يشعرون المشورة يدخلون من ظممع  _________

  .")بتحسن أشعر" أي(

  . جلسة كل قبيل) اسمك ضع( للقس أدفعها أن مسؤول أنا . شيلينج ألف تكلفتها مشورة جلسة  كل_________

  

  

  أنا وافقت  ولقد  أعاله مذكور هو ما________ _________ القس لي شرح

  .المشورة  عملية في اشترك أن  طواعية___________________________ 

  

  : ___________ التاريخ_____  : __________________________ التوقيع

 : ___________ التاريخ): ___________________ شاهد  أو وصي، أو أب،(

  

 

  

  

 

 

  المشكلة  لتناول الخارجي اإلطار: )ز( الملحق
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  المشكلة  تناول تقييم        

  : .......................... الميالد  تاريخ: ........................................... االسم

  : ................................................................ المشكلة تناول  جلسة تاريخ

  : المعلومات  عن  فصاحاإل بيان مالحظات 

  ) األولي(

  . اآلن حتى  عليه  بالتوقيع قاموا شيء أي بخصوص  سؤال أي لديه كان إذا المشورة الب ط سألت . 1_____ 

  .الكتابية للمشورة  المحتملة والفوائد  المحتملة بالخطورة المشورة طالب  أبلغت  لقد . 2_____ 

  . السرية شروط بحدود  المشورة طالب  أبلغت  لقد . 3_____ 

  )_________________________________________ أخرى أمور. (4__ ___

  

  ):شخصيًا المشورة طالب كلمات بحسب( األساسي القلق

  

  

  : المشورة طالب عند القوة نقاط

  :وحيةالر الحياة

 الكنسية  الحياة /الكنيسة حضور •

 الخلوة  •
 الكتاب دراسة •

  :الطبي التاريخ

 التشخيص/الهامة الطبية المشكالت •

 :المشورة طالب بطبي اسم •

 :الطبيب عند كشف /زيارة  آخر تاريخ •

 )والجرعات االسم: (الحالية األدوية •

 والشهية  النوم نمط •
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 الجنسية الصحة •

  : العالقات

 األوالد/لحياةا شريك /الحالية العائلة •

 األصلية العائلة •

 األصدقاء  /المرشدين •

  :العقلي /االدراكي

 أوتوماتيكية  سلبية أفكار •

 بطيئة  /سريعة تفكير عملية •

 الذاكرة •

  المخدرات   الكحوليات، :المواد إدمان

  :السلوكي

 النموذجي  اليوم •
 الترفيهية  األنشطة •

 المجزية  غير/المجزية األنشطة •

  :المشاعر

 الحدث  المكان، لزمن،ا قوية؟ سلبية مشاعر •
 الحدث المكان، الزمن،  اإليجابية؟ المشاعر •
 المنخفضة  والمشاعر العالية المشاعر دورات •

  المشورة؟ من  تتوقعه الذي ما

  : عليه المتفق العالج تركيز

  

 ___________________  ____________________________________  

  التاريخ              المشير  توقيع

 
 
 

  
 


