اﻝﺘّﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻻﻜﺘﺌﺎب

وقت مظلم وكئيب بال نھاية في األ ُفُق ،شعور بالوحدة القاتلة والعزلة حيث ال يفھمني أحد
الحياة تبدو بال معنى وبال أمل
نشعر بالفراغ أو اليأس ونتساءل لماذا نعيش؟
ال نستطيع أن نجد شيئا ً واحداً نتطلع إليه
نحن تعساء لدرجة أننا ال نستطيع أن ننجز مھمة بسيطة
نبكي كل الوقت
األشياء المألوفة والموثوق بھا تبدو ُمر ِھقة ) ُمت ِعبة( و ُمخيفة
نذھب للسرير قلقين ونصحو مرھقين
ليس لدينا الطاقة للضحك أو حتى لالبتسام

ال تيأس فالتغيير ممكن
إذا وافقت أنه يوجد احتياج للتغيير
وإذا كنت مستعداً أن تبدأ ال ّرحلة
أريد أن أتغ ّير

من أين نبدأ
تخلّص من االثقال

1-

عندما نكون مكتئبين يكون تفكيرنا مشوّ شا ً وال نستطيع أن ننظر للحياة نظرة م ّتزنة
ّ
صورة في الحقيقة ،يجب أن نتحدى األصوات في أذھاننا التي تقول لنا
يجب أن نفھم أنّ ما نف ّكر فيه وما نشعربه اآلن ليس ھو ك ّل ال ّ
إ ّننا لسنا ج ّيدين كما ينبغي
أنا لست جيّداً

أنا أيضا ً ممكن أموت
مشكلتي أكبر من
مشاكل اآلخرين
مفيش حَ ّد بيھت ّم
بي
مفيش حاجه ھا تتغ ّير

كانت غلطتي

ّ
محطم
أنا

أنا عديم ال ّنفع

ﻻ أﺤد ﻴﻔﻬم

مفيش أمل

ھذه األفكار ال ّسلب ّية مألت ذھنكِ وتحتاجين أن تتح ّرري منھا
ّ
بالحق اإللھي
تحتاجين أن ُتب ّدلي ھذه األفكار

ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘّﺄﻗﻠُم

ّ
الحق بصوت مسموع
في ك ّل م ّرة تأتي ھذه األفكار ال ّسلب ّية لذھنك أَعلِني
َ
ُ
َ
"تراءى لي ال ّربُّ من بعيد .ومح ّب ًة أبد ّي ًة أحببتكِ من أجل ذلك أ َد ْم ُ
ت لكِ ال ّرحمة  . 4سأبنيكِ بع ُد َفت ْب َن ْينَ يا عذرا َء إسرائي َل  "...إر :31
4-3
يعطيكِ  Uاليوم ھذه الكلمات كوعو ِد لكِ  ،اقبليھا وكأ ِّنھا لك ،ھذه الكلمات ھد ّية لكِ  ،أَعلِني ھذه الوعود في ك ّل م ّرة تبدئين بال ّتفكير
بشكل سلبي
ُ
سأعلِن وعود 

ال ّتعا ُمل مع مشاعرنا ال ُمتأ َلِّمة

ﺒﺎﻝطّرﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺒرﻨﺎ ﺒﻬﺎ اﻷﻝم اﻝﺠﺴدي ﺒوﺠود ﺨﻠل ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻋﻼج ﻓﻲ أﺠﺴﺎدﻨﺎ ،ﻜذﻝك ﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ اﻝﻤﺘﺄﻝﻤﺔ ﺘﺨﺒرﻨﺎ ﺒوﺠود ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺴﺘﺴﺘﻤر ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎ ﻝوﻗت طوﻴل.
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺤﺘﺎج أن ﻨﻨﺘﺒﻪ إﻝﻴﻬﺎ وﻨﻌﺎﻝﺠﻬﺎٕ ،واذا ﻝم ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﺴﺒﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﺄﻝﻤﺔ
ّ
ّ

ﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘّﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ّأول اﻝﺨطوات ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻻﻜﺘﺌﺎب،
إن اﻻﻋﺘراف واﻹﻗرار ﺒﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ ٕواﻴﺠﺎد طرﻴﻘﺔ
ّ
ّ
ﻨﻐﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻋن طرﻴق أﻤرﻴن ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن
اﻝﺴﻴطرة ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ ،إﻻّ ّأﻨﻪ ﻤﻊ اﻝوﻗت ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ ّ

ﻨﺼدق؟(؟ وﻜﻴف ﻨﺴﻠك؟
ﻨﺘﺤ ّﻜم ﺒﻬﻤﺎ ،وﻫﻤﺎ ﻜﻴف ﻨﻔﻜر )ﻤﺎذا ّ
ﺘﺴﺒب ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر.
ﺴوﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺼﺎرع ﻤﻌﻬﺎ ،وﻜﻴف ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌواﻤل
اﻝﺨﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ّ
ّ
دﻋوﻨﺎ ﻨﻔ ّﻜر ّ

ﺴوف أُ ِﻗ ّر ﺒﻤﺎ أﺸﻌر

اﻝﺼراع ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺨزي واﻝﻌﺎر .ﻓﻨﺤن ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻝ ّذﻨب ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺤﻜم ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻨﺎ ّأﻨﻨﺎ ﻤﺨطﺌﻴن أو ﻋﻨدﻤﺎ
ﻗد ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﻜﺘﺌﺎب ﺒﺴﺒب ّ
ﻨﺸﻌر أ ّن اﻵﺨرﻴن َﻴدﻴﻨوﻨﻨﺎ ،ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻋدﻴدة ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻝ ّذﻨب اﻝ ّﺸدﻴد ﻷﺸﻴﺎء ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻷﺼل ﺨطﺄﻨﺎ أو ﻝظرف ﺨﺎرج ﻋن ﻨطﺎق ﺴﻴطرﺘﻨﺎ،
ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻜ ّل ﺸﻲء وﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﻴن! ،ﻓﻨﺸﻌر ﺒﺎﻝﺨزي وﻗد ﻨرﻴد أن ﻨﺨﺘﺒﺊ أو ﻨﻌﺎﻗب أﻨﻔﺴﻨﺎ.
ﻓﺎﻝ ّﺸﻌور ﺒﺎﻝ ّذﻨب ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﻌر
ّ
ﻨﻐﻴر اﻋﺘﻘﺎدﻨﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذا اﻷﻤر
ﻨﻐﻴر اﻝ ّ
ظروف اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺸﻌر ﺒﺎﻝ ّذﻨب واﻝﺨزيّ ،
وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ﻗد ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل :ﻗد ﺘﺸﻌر ﺒﻨت ﺼﻐﻴرة اﻏﺘﺼﺒﻬﺎ ﺠﻨدي ﺒﺎﻝ ّذﻨب وﺘﻔ ّﻜر ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ "ﻜﺎن ﻴﺠب أﻻّ أﻜون ﻓﻲ ﻫذا اﻝ ّﺸﺎرع ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت،
أي ظرف ،ﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﻤن ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘُﻼم،
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻫذا ﺨطﺄي" ،ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ّ
ﺘﻌدي اﻝﺠﻨدي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷ ّول ﻫو ﺨطﺄ ﻓﺎدح ﺘﺤت ّ
ب
ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ُﻤذﻨِﺒﺔّ ،
اﻝر ّ
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻝﺨزي واﻝﻌﺎر وﺘﻜرﻩ ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻵﺨرﻴن .ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻐﻔر وﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝ ّﺸﻔﺎء ،وﺒﻤﻌوﻨﺔ ّ

ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺘﺨﻠّص ﻤن اﻝﺨزي واﻝﻌﺎر.
الر ّب لشعبه:
يقول ّ

ﻜﺎﻝﺼوف" .إﺸﻌﻴﺎء 18 :1
ﻜﺎﻝدودي ﺘﺼﻴر
ﺘﺒﻴض ﻜﺎﻝﺜّﻠﺞ .إن ﻜﺎﻨت ﺤﻤراء ّ
اﻝر ّب .إ ْن ﻜﺎﻨت ﺨطﺎﻴﺎﻜم ﻜﺎﻝﻘرﻤز ّ
ّ
ﻫﻠم ﻨﺘﺤﺎﺠﺞ ﻴﻘول ّ
" ّ
وﻴطﻬرﻨﺎ ﻤن ﻜ ّل إﺜم" 1 .ﻴوﺤ ّﻨﺎ 9 :1
"إ ْن اﻋﺘرﻓﻨﺎ ﺒﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ ﻓﻬو أﻤﻴن وﻋﺎدل ﺤﺘّﻰ ﻴﻐﻔر ﻝﻨﺎ ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ
ّ
ﺴل 19 :3
ب" .أﻋﻤﺎل 
اﻝر ّ
اﻝر ُ
"ﻓﺘوﺒوا وارﺠﻌوا ﻝﺘُﻤﺤﻰ ﺨطﺎﻴﺎﻜم ﻝﻜﻲ ﺘﺄﺘﻲ أوﻗﺎت اﻝﻔََرج ﻤن وﺠﻪ ّ
ﻋﻨﺎ :اﻝﻤﺴﻴﺢ )اﻝﻤﻤﺴوح ﻤن اﷲ(
ﻷﻨﻪ ﻴوﺠد ﻤن أﺨذ اﻝﻌﻘﺎب ﻋن ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ ﺒدﻻً ّ
وﻜﻴف ﻴﻜون ﻜ ّل ﻫذا اﻝﻐﻔران ﻤﻤﻜﻨﺎً؟ ﻓﻘط ّ

"اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻝﻨﺎ اﻝﻔداء ﺒدﻤﻪ ﻏﻔران اﻝﺨطﺎﻴﺎ ﺤﺴب ﻏﻨﻰ ﻨﻌﻤﺘﻪ" أﻓﺴس 7 :1
"الذي أنقذنا من سلطان ال ّظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن مح ّبته ،الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا" .ﻜوﻝوﺴﻲ 14 - 13 :1
الذنب والعار؟ ھل ھذا حقيقة أم خيال؟ فمح ّبته س ُت ّ
ﻫل ﺘﻘﺒل دﻋوة اﷲ ل َيغسِ لك ويخل ّصك من ك ّل ّ
غطيك و ُتقوّ يك في ظروفك الحاضرة،
تذ ّكر أ ّنه بال ّرغم م ّما يقوله اآلخرون ،فأنت غير مذنب أمام  Uالح ّي إن وثقت في كلمته.
أنا أقبل غفران 

ﺴﻴﺌﺔ ﻓﻔﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻴﺄﺨذ
ﻨﻐﻴر طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻨﺎ .ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤدث ﻝﻨﺎ أﺸﻴﺎء ّ
ﻷن اﷲ ﻗد ﻏﻔر ﻝﻨﺎ ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ ،ﻓﺒﻤﻌوﻨﺘﻪ ﻫو ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ّ
ِ
ﺒﺎﻝﺤق اﻹﻝﻬﻲ
ب ،ﻻ ﺘﻴﺄس ،ﻓﺈذا ذ ّﻜرﻨﺎ أﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺸﻜل داﺌم ﻜ ّل ﻴوم
ّ
اﻝﻤوﻀوع ّ
اﻝر ّ
ﻤﻨﺎ وﻗﺘﺎً وﻤﺠﻬوداً ُﻤﻀﻨﻴﺎً ﻝﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺜق وﻨؤﻤن ﺒﻐﻔران ّ
اﻝﺤق ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻨﺎ.
ﻓﺴوف ﻨﺼل ﻝﺘﺼدﻴق ﻫذا
ّ

ﻷن اﷲ ﻏﻔر ﻝﻨﺎ ﻓﻨﺤﺘﺎج أن ﻨﻐﻔر ﻝﻨﻔوﺴﻨﺎ أﻴﻀﺎً
ّ

شعور ّ
بالذنب  -----------غفران
ﻀد ﺸﻌورﻨﺎ ﺒﺎﻝ ّذﻨب ،وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن
ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺜق
ﻴﺘﻐﻴر ﺴﻠوﻜﻨﺎ ،ﺴوف ﻨﻌﻠن وﻋود اﷲ ﺒﺎﻝﻐﻔران ّ
ّ
وّ
وﻨﺼدق ّأﻨﻪ ﻗد ُﻏ ِﻔرت ﻝﻨﺎ ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ ﻓﺴوف ّ
ﻨﺜق ﻓﻲ اﷲ ﻓﻲ اﻝﺨطوة اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ.
"إذاً إ ْن ﻜﺎن أﺤد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻓﻬو ﺨﻠﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة .اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻌﺘﻴﻘﺔ ﻗد ﻤﻀت .ﻫوذا اﻝﻜ ّل ﻗد ﺼﺎر ﺠدﻴداً" 1 .ﻜورﻨﺜوس 17 :5
"إذاً ال شيء من ال ّدينونة اآلن على الذين ھم في المسيح يسوع ال ّسالكين ليس حسب الجسد بل حسب ال ّروح  . 2ألنّ ناموس روح
الحياة في المسيح يسوع قد أَع َتقني من ناموس الخط ّية والموت" .رومية 2 - 1 :8
ﻗد ُﻏ ِﻔ َر ْت ﺨطﺎﻴﺎي

.
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ،وﻗد ﻨﺸﺘﺎق
ﻷن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن واﻝﻔﻘدان ﺘﻜون ﻗد ﺘﻐﻠّﺒت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻝدرﺠﺔ اﻝﻴﺄس اﻝﺘّﺎم وﻓﻘدان اﻷﻤل ّ
ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻜون ﻤﻜﺘﺌﺒﻴن ّ
ع ِﻤّﻨﺎ أو ﻨﻨﺘﺤب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝذي أُ ِﺨ َذ ﻤن ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ.
ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ اﻝذي ا ْﻨﺘُِز َ

ِ
ﻨﻌﺒر ﻋن ذﻝك ﺒﺼﻼﺘﻨﺎ ﷲ ﺒﺎﻷﺸﻌﺎر واﻷﻏﺎﻨﻲ ،أو ﻤﻤﻜن ﺤﺘّﻰ
ّ
إن ّأول ﺨطوة ﻝﻠﺨروج ﻤن اﻻﻜﺘﺌﺎب ﻫﻲ أن ُﻨﻘّر ﺒﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ ،ﻓﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
ﻌﺒر ﻋن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤزن اﻝﺘﻲ ﻨﺸﻌر ﺒﻬﺎ .ﺒﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻝﺤزن اﻝﻤوﺠود ﺒدواﺨﻠﻨﺎ ﺴﻨﺘوﻗّف ﻋن إﺒﻘﺎء ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﺨﺎرج
أن ﻨرﺴم ﺼورة ﺘُ ّ
ﺠﻴدة أن ﻨﻀﻊ وﻗﺘﺎً
ﺘﻔﻜﻴرﻨﺎ اﻝواﻋﻲ ،وﺴﻨﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺔ .وﻝﻜﻴﻼ ﺘﺘﻐﻠّب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻓﻜرة ّ
ﻝﻨﻌﺒر ﻋن
ﻤﺤدداً ﻝﻠﺤزن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ّ
ّ
ﻨﺤدد ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎً ﻝﻘﻀﺎء وﻗت ﻝﻠﺤزن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲّ ،
اﻝﺠﻴدة ﻓﻲ
ﻤﻨﺎ ،ﻤن
اﻝﻤﻬم أﻴﻀﺎً أن ّ
ﻨﺤدد ﻤﺎ ّ
ﻤدى اﺸﺘﻴﺎﻗﻨﺎ ﻝﻸﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ أُ ِﺨ َذت ّ
ب ﻋﻠﻰ ﻜ ّل اﻷﻤور ّ
اﻝر ّ
ﻜﻨﺎ ّ
ﻨﺤﺒﻪ وﻨﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ وﻨﺸﻜر ّ
ّ
إن اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻝﻸﺼدﻗﺎء أو أﺤد أﻓراد اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺴﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘّﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋرﻨﺎ.
اﻝﻤﺎﻀﻲّ ،

ﻨﻤر ﺒﻪ اﻵن ،ﻓﻬو َﻴ ِﻌ ُدﻨﺎ
ّا
أن اﻝﺤزن واﻝﻴﺄس ﻝن
اﻝر ّ
أﻫم ﻤن ذﻝك ّ
اﻝﺴ ّﺎر ّ
اﻝﺨﺒر ّ
ب وﻋدﻨﺎ أن ﻴﻜون ﻤﻌﻨﺎ وﻴﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ّ
أن ّ
ﻴﺴﺘﻤر ﻝﻸﺒد ،و ّ

ﺒﺎﻝّرﺠﺎء واﻷﻤل ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل:

ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻴوم:
أن ﻫذﻩ اﻝوﻋود
ّ
اﻝر ّ
ب أن ﻴﺴﺎﻋدك أن ﺘؤﻤن ﺒوﻋودﻩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل وأن ُﻴﺸﻌرك ّ
اطﻠُب ﻤن ّ
ِ
ٍ
ورﺠﺎء" .إر 11 :29
ﺸر ﻷُﻋطﻴﻜم آﺨرةً
اﻝر ّ
ً
ﻓﻜﺎر ﺴﻼم ﻻ ّ
"ﻷّﻨﻲ ﻋرﻓت اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ أﻨﺎ ُﻤﻔﺘَﻜٌر ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻜم ﻴﻘول ّ
بأ َ
" لذلك ال نفشل بل وإنْ كان إنساننا الخارج يفنى فال ّداخل يتج ّدد يوما ً فيوما ً ،ألنّ خفّة ضيقتنا الوقت ّية ُتنشِ ئ لنا أكثر فأكثر ِث َق َل مجد
أبد ّيا ً " 2 .كورنثوس 17 - 16 :4

ﺒﺎﻝﺼﺒر" .روﻤﻴﺔ 25 :8
ﻜﻨﺎ ﻨرﺠو ﻤﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﻨﻨظرﻩ ﻓﺈّﻨﻨﺎ ﻨﺘوﻗّﻌﻪ
"وﻝﻜن إن ّ
ّ
"ﻻ ﺘﺨف ﻷّﻨﻲ ﻤﻌك .ﻻ ﺘﺘﻠﻔّت ﻷّﻨﻲ إﻝﻬك .ﻗد أّﻴدﺘك وأﻋﻨﺘك وﻋﻀدﺘك ﺒﻴﻤﻴن ّﺒري" .إﺸﻌﻴﺎء 10 :41
أن ﻨور اﻝﻤﺴﻴﺢ ﺴﻴﻜﺴر
ﺘﺘﻐﻴر ﻤﺸﺎﻋرك ﻋﻠﻰ اﻝﻔورّ ،
ب ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴك وﺤﺎﻀرك وﻤﺴﺘﻘﺒﻠك ،ﻗد ﻻ ّ
ﺒﺎﻝر ّ
ﻝﻜﻨك ﺴﺘﻼﺤظ ّ
اﺨﺘﺎر أن ﺘﺜق ّ
ﻴﺠﻴﺎً.
اﻝ ّ
ظﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك ﺘدر ّ
َ
ب
الر ّ
سوف أضع أ َملي في ّ

اﻝﻐﻀب
ﻨﻌﺒر ﻋن ﻏﻀﺒﻨﺎ .اﻝﻐﻀب ﻫو ﺸﻌور أﺴﺎﺴﻲ وطﺒﻴﻌﻲ
ﻋﺎدةّ ﻤﺎ ﻴﺤدث اﻻﻜﺘﺌﺎب ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻨﺴﻤﺢ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ أو ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ اﻵﺨرون أن ّ
إن
ﻤﺜل اﻝ ّﺸﻌور ﺒﺎﻝﺘّﻌب واﻝﺠوع ،وﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻋﻨدﻨﺎ أﺴﺒﺎﺒ ًﺎ وﺠﻴﻬﺔً ﻝﻠﻐﻀب ،وﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻐﻀب ّ
ﺠداً ﻝدرﺠﺔ أن ﻨﺜورّ .
ﻔﺴﻴﺔّ ،أول ﺨطوة ﻝﻠﺘّﺨﻠّص ﻤن اﻝﻐﻀب ﻫﻲ ﺒﺎﻝﺘّﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ.
ﺠداً
ﻫﺎم ّ
ﻝﺼﺤﺘﻨﺎ ّ
اﻝﻨ ّ
ّ
اﻝﺘّﻌﺒﻴر ﻋن ﻏﻀﺒﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب ّ
ﺤرق ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ أو ﻗُم ﺒﺘﻘطﻴﻌﻬﺎ ﻝﺘُ ِ
ﺜم أَ ِ
طﻠق ﻤﺸﺎﻋر
اﻝر ّ
أﺨﺒر ّ
ْ
ب ﻋن ﻏﻀﺒك وﻋن ﺴﺒب ﻫذا اﻝﻐﻀب ،اﻜﺘُب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻤﺎذا ُﻴﻐﻀﺒك ّ
ِ
"إن ﻤﺎ
ﺴﺘﻤر اﻝﺘّ ّ
اﻝﻤﻌﺘدي ﻝو ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎً ،وﻗل ﻝﻪّ :
اﻝﻐﻀب ﻤن داﺨﻠك ،ﻝو ا ّ
ﺴﻲء ،أَﺨﺒر اﻝ ّﺸﺨص ُ
ﻌدي ﻋﻠﻴك وﻤﻌﺎﻤﻠﺘك ﺒﺸﻜل ّ

ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺨطﺄ واﷲ ﺴوف ﻴﺤﺎﺴﺒك ﻋﻠﻴﻪ" ،إذا ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ أن ﺘﻘول ذﻝك ﺒﺼوت ﻤﺴﻤوع ﻓﻘُل ذﻝك ﻓﻲ ذﻫﻨك ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ّأﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻤن
ﺘﻌﺒر ﻋن
اﻝﺼﺤﻴﺢ أن ّ
اﻝﻤﻤﻜن أن ّ
ﺒﻘوة ،ﻓﻤن ﻏﻴر ّ
ﺘﻌﺒر ﻋن ﻏﻀﺒك ﺒﺄن ﺘﺼرخ أو أن ﺘﻀرب ﺸﻴﺌﺎً ﻤﺎ ،أو ﻤﺜﻼً أن ﺘﻨظّف اﻝﻤﻨزل ّ
ﻏﻀﺒك ﺒﺄن ﺘﺠرح ﻨﻔﺴك أو اﻵﺨرﻴن.
اﻝدّﻴﺎن اﻝﻌﺎدل اﻝوﺤﻴد.
اﻝﺨطوة اﻝﺘّﺎﻝﻴﺔ ﻨﺤو اﻝ ّﺸﻔﺎء ﻫﻲ أن ﺘﺘرك ﻋﻘﺎب ﻤن أﺴﺎؤوا إﻝﻴك ﻓﻲ ﻴد اﷲ ،ﻓﻬو ّ
ب" .روﻤﻴﺔ 19 :12
ﺤﺒﺎء ﺒل أَﻋطوا ﻤﻜﺎﻨﺎً ﻝﻠﻐﻀب .ﻷّﻨﻪ ﻤﻜﺘوب ﻝﻲ ّ
اﻝر ّ
"ﻻ ﺘﻨﺘﻘﻤوا ﻷﻨﻔﺴﻜم أّﻴﻬﺎ اﻷ ّ
اﻝﻨﻘﻤﺔ أﻨﺎ أُﺠﺎزي ﻴﻘول ّ
"ﻻ ﺘَُﻘ ْل ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺒﻲ ﻫﻜذا أَﻓﻌ ُل ﺒﻪ .أَُرّد ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻪ" .أﻤﺜﺎل 29 :24
ٍ
ﻗﺎض ﻋﺎدل ٕواﻝﻪ ﻴﺴﺨط ﻓﻲ ﻜ ّل ﻴوم" .ﻤزﻤور 11 :7
"اﷲ
ُ
ب
للر ّ
أعطي غضبي ّ

ﺘﺘﻐﻴر
ﻤﻤﺘﺎز ،ﻝﻘد أﺨذت ﺨطوات راﺌﻌﺔ وأظﻬرت أ ّﻨك ﺘرﻴد اﻝﺘّﻐﻴﻴر وأ ّﻨك
ّ
اﻝﺼﻌب أن ّ
ﻤﺴﺘﻌد أن ﺘﺒذل ﻤﺠﻬوداً ﻝﺘرى اﻝﺘّﻐﻴﻴر ،وﻝﻜن ﻤن ّ
ٍ
ﻗﺼﺘك ﻤﻌﻨﺎ ،ﺴﻨﺼﻠّﻲ ﻤﻌك وﻷﺠﻠك ،ﺴﻨﺸﺎرﻜك دﻤوﻋك وأﺤزاﻨك ،آﻤﺎﻝك وﻤﺨﺎوﻓك ،ﺘﺄ ّﻜد
ﻝوﺤدك ،اﺘّﺼل ﺒواﺤد ﻤن اﻝﻤﺸﻴرﻴن ﻝﺘﺸﺎرك ّ
ﻝﺴت وﺤﻴداً.
أ ّﻨك َ

ﻗﺼﺘﻲ
أُرﻴد أن أﺸﺎرك ّ

