
 عامل مع االكتئابالتّ 
 حيث & يفھمني أحد القاتلة والعزلةق، شعور بالوحدة فُ وقت مظلم وكئيب ب� نھاية في ا�ُ 

 � أملبالحياة تبدو ب� معنى و

 
 ل لماذا نعيش؟نشعر بالفراغ أو اليأس ونتساء

 & نستطيع أن نجد شيئاً واحداً نتطلع إليه

 بسيطة ننجز مھمةدرجة أننا & نستطيع أن نحن تعساء ل

 نبكي كل الوقت

 خيفة) ومُ بةتعِ ة (مُ قرھِ ا�شياء المألوفة والموثوق بھا تبدو مُ 

 نذھب للسرير قلقين ونصحو مرھقين

 بتساميس لدينا الطاقة للضحك أو حتى ل�ل

 

  التغيير ممكنف& تيأس 
 حتياج للتغييرإذا وافقت أنه يوجد ا

 حلةأن تبدأ الرّ  اً مستعدوإذا كنت 

 

رأن أتغيّ  أريد  

  



 من أين نبدأ     

                           تخلّ ص من ا&ثقال   -1
 

 زنةو& نستطيع أن ننظر للحياة نظرة متّ  اً شيكون تفكيرنا مشوّ عندما نكون مكتئبين 

صوات في أذھاننا التي تقول لنا ى ا�ورة في الحقيقة، يجب أن نتحدّ الصّ  كلّ  ھو ن ليسه اGبر فيه وما نشعرما نفكّ  يجب أن نفھم أنّ 
  دين كما ينبغي نا لسنا جيّ نّ إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ري منھاوتحتاجين أن تتحرّ  ة مJت ذھنكِ لبيّ فكار السّ ھذه ا�
 لھياL فكار بالحقّ ھذه ا�لي بدّ تحتاجين أن تُ 

 بصوت مسموع ني الحقّ علِ ة لذھنك أَ لبيّ كار السّ ة تأتي ھذه ا�فمرّ  في كلّ 

: 31ر ..." إ سرائيلَ إ يا عذراءَ  نَ يْ نَ بْ تُ فَ  بعدُ  بنيكِ أس  4 .ةَ حمالرّ  لكِ  تُ مْ دَ أَ جل ذلك أمن  حببتكِ أ ةً بديّ أ ةً ومحبّ  من بعيد. بP تراءى لي الرّ "
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 بالّتفكيرة تبدئين مرّ  ني ھذه الوعود في كلّ علِ ة لِك، أَ ، ھذه الكلمات ھديّ ھا لكوكأنV قبليھا ا، اليوم ھذه الكلمات كوعوِد لكِ  Uيعطيِك 
 بشكل سلبي

 ُ ن وعود �علِ سأ   

 أنا لست جّيداً 
 أنا أيضاً ممكن أموت 

مشكلتي أكبر من 
 مشاكل اGخرين

مفيش َحّد بيھتّم 
 بي

رمفيش حاجه ھا تتغيّ   

 كانت غلطتي

 أنا محّطم أنا عديم الّنفع

 مفيش أمل
 مأقلُ ال أستطيع التّ 

 

 يفهمأحد ال 
 



 

  ةملV تأَ ل مع مشاعرنا المُ عامُ التّ 
 

 

  
تخبرنا بوجود مشكلة  مة، كذلك مشاعرنا المتأل لى عالج في أجسادناإلم الجسدي بوجود خلل يحتاج ألا االتي يخبرنا به هانفسريقة الطّ ب

   .هذه المشكلة معنا لوقت طويل ستستمرّ  مةالمتأل نحتاج أن ننتبه إليها ونعالجها، وٕاذا لم نتعامل مع أسباب هذه المشاعر  ةنفسيّ 
  ،ل الخطوات للخروج من االكتئابعبير عنها هي أوّ ة للتّ قرار بمشاعرنا وٕايجاد طريقة صحيّ االعتراف واإل إنّ 

ين نستطيع أن ر هذه المشاعر عن طريق أمر ه مع الوقت نستطيع أن نغيّ أنّ  يطرة بشكل مباشر على مشاعرنا، إالّ فبينما ال نستطيع السّ 
  ؟وكيف نسلك ؟)ق؟(ماذا نصدّ  فكرنوهما كيف  ،م بهمانتحكّ 

  .ب هذه المشاعرة التي تسبّ نتعامل مع العوامل الخفيّ صارع معها، وكيف تًا في بعض المشاعر التي نر سويّ دعونا نفكّ 

  بما أشعر رّ قِ سوف أُ 
  



 

نا مخطئين أو عندما نب عندما نحكم على أنفسنا أنّ فنحن نشعر بالذّ . راع مع مشاعر الخزي والعارقد نعاني من االكتئاب بسبب الصّ 
 نطاق سيطرتنا، عن ديد ألشياء ليست باألصل خطأنا أو لظرف خارجنب الشّ دينوننا، في أوقات عديدة نشعر بالذّ خرين يَ اآل نّ نشعر أ

  بالخزي وقد نريد أن نختبئ أو نعاقب أنفسنا. خرين!، فنشعرشيء وتجاه اآل ة تجاه كلّ نب يجعلنا نشعر بالمسؤوليّ عور بالذّ فالشّ 
  مرتجاه هذا األ ناداعتقر انا نستطيع أن نغيّ نب والخزي، ولكنّ روف التي تجعلنا نشعر بالذّ ر الظّ قد ال نستطيع أن نغيّ 

ارع في هذا الوقت، أكون في هذا الشّ  ر في نفسها "كان يجب أالّ نب وتفكّ على سبيل المثال: قد تشعر بنت صغيرة اغتصبها جندي بالذّ 
، المظرف، ليست هي من ينبغي أن تُ  ل هو خطأ فادح تحت أيّ وّ ي الجندي عليها في المقام األلقد كان هذا خطأي"، في الواقع تعدّ 

 بّ بمعونة الرّ و فاء، نستطيع أن نغفر ونحصل على الشّ  ر بالخزي والعار وتكره نفسها واآلخرين.ها قد تشع، ولكنّ ت ُمذِنبةفهي ليس
     .ص من الخزي والعارأن نتخلّ  ناكنمي

 لشعبه: بّ يقول الرّ 

 

  
  18: 1 عياءشإ ."وفودي تصير كالصّ ن كانت حمراء كالدّ إ لج.ض كالثّ كانت خطاياكم كالقرمز تبيّ  نْ إ .بّ نتحاجج يقول الرّ  هلمّ "

 

 
  9: 1 حّنايو  1 ."ثمإ رنا من كلّ ى يغفر لنا خطايانا ويطهّ مين وعادل حتّ أاعترفنا بخطايانا فهو  نْ إ"

 

 

 19: 3 مال الرُسلأع ."بّ ج من وجه الرّ رَ وقات الفَ أتي أمحى خطاياكم لكي ت"فتوبوا وارجعوا لتُ 
 
 

  ا: المسيح (الممسوح من اهللا)عنّ من أخذ العقاب عن خطايانا بدال ً ه يوجد هذا الغفران ممكنًا؟ فقط ألنّ  وكيف يكون كلّ 
 

 

 7: 1 س" أفسالخطايا حسب غنى نعمتهالذي فيه لنا الفداء بدمه غفران "
 14 -  13: 1 لوسيكو  ."الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، تهلى ملكوت ابن محبّ إلمة ونقلنا نقذنا من سلطان الظّ ألذي ا"

في ظروفك الحاضرة، يك قوّ يك وتُ غطّ ته ستُ ھل ھذا حقيقة أم خيال؟ فمحبّ  ؟نب والعارالذّ  صك من كلّ لك ويخلّ غسِ ليَ  هل تقبل دعوة اهللا

  إن وثقت في كلمته. ن، فأنت غير مذنب أمام U الحيّ ا يقوله اGخروغم ممّ ه بالرّ ر أنّ تذكّ 

 

  أنا أقبل غفران �



حيان يأخذ ألئة ففي بعض اعندما تحدث لنا أشياء سيّ  .ر طريقة تفكيرنا، فبمعونته هو نستطيع أن نغيّ ناخطايا نااهللا قد غفر ل ألنّ 
لهي إلا يوم بالحقّ  رنا أنفسنا بشكل دائم كلّ ، ال تيأس، فإذا ذكّ بّ لنستطيع أن نثق ونؤمن بغفران الرّ  اً يضنِ مُ  اً مجهودو  اً ا وقتمنّ  الموضوع

 .في قلوبنا فسوف نصل لتصديق هذا الحقّ 

 نغفر لنفوسنا أيضاً  ناهللا غفر لنا فنحتاج أ ألنّ 
 شعور بالذّ نب -----------  غفران

أن نب، ونستطيع شعورنا بالذّ  ر سلوكنا، سوف نعلن وعود اهللا بالغفران ضدّ رت لنا خطايانا فسوف يتغيّ فِ قد غُ  هق أنّ ونصدّ نا نثق وألنّ 
 ة.نثق في اهللا في الخطوة المقبل

 17: 5 رنثوسكو  1 ."قد صار جديداً  هوذا الكلّ  شياء العتيقة قد مضت.ألا حد في المسيح فهو خليقة جديدة.أكان  نْ إ ذاً إ"
س روح نامو نّ �  2 . وحالكين ليس حسب الجسد بل حسب الرّ ن على الذين ھم في المسيح يسوع السّ Gينونة ا& شيء من الدّ  ذاً إ"

   2 - 1: 8 ميةرو ."ة والموتقني من ناموس الخطيّ عتَ أَ الحياة في المسيح يسوع قد 

 

خطاياي تْ رَ فِ قد غُ   
  



. 

، وقد نشتاق اً ام وفقدان األمل نهائيّ علينا لدرجة اليأس التّ  تبتغلّ قد  كونتمشاعر الحزن والفقدان  من الممكن أن نكون مكتئبين ألنّ 
   أيدينا.بين من  ذَ خِ أُ المستقبل الذي ا أو ننتحب على نّ مِ  عَ زِ تُ نْ اللماضي الذي 

ى و ممكن حتّ بصالتنا هللا باألشعار واألغاني، أن ذلك بر عع أن نعّ ينستطف بمشاعرنا، رّ قِ ن نُ ل خطوة للخروج من االكتئاب هي أأوّ  إنّ 
ف عن إبقاء هذه المشاعر خارج اخلنا سنتوقّ و بدالموجود ن ز هذا الح ةبمواجه .ر عن مشاعر الحزن التي نشعر بهاعبّ نرسم صورة تُ أن 

 اً أن نضع وقت تكون فكرة جّيدةعرنا من الممكن أن ب علينا مشاتتغلّ . ولكيال سنبدأ في التعامل معها بطريقة صحيةو  ،تفكيرنا الواعي
ر عن ن على الماضي، لنعبّ ز لقضاء وقت للحجمعة صباحًا اليوم  دن على الماضي، على سبيل المثال من الممكن أن نحدّ ز للح اً دمحدّ 

دة في مور الجيّ األ على كلّ  بّ ه ونستمتع به ونشكر الرّ ا نحبّ د ما كنّ أيضًا أن نحدّ  ا، من المهمّ ت منّ ذَ خِ قنا لألشياء التي أُ ياشتمدى ا
 عامل مع مشاعرنا.شياء لألصدقاء أو أحد أفراد العائلة سيساعدنا على التّ الحديث عن هذه األ الماضي، إنّ 

نا دُ عِ ن، فهو يَ به اآل وعدنا أن يكون معنا ويساعدنا فيما نمرّ  بّ الرّ  من ذلك أنّ  ، وأهمّ لألبد ان واليأس لن يستمرّ ز الح أنّ  ارّ الخبر السّ 
 :اء واألمل للمستقبلجرّ لبا

 ة اليوم:هذه الوعود حقيقيّ  شعرك أنّ أن يساعدك أن تؤمن بوعوده للمستقبل وأن يُ  بّ ب من الرّ طلُ ا
 11: 29ر إ ."ورجاءً  خرةً آعطيكم ألُ  ال شرّ  سالمٍ  فكارَ أ بّ بها عنكم يقول الرّ  رٌ كِ فتَ نا مُ أفكار التي ألي عرفت انّ أل"

 

 
مجد  لَ قَ كثر ِث أكثر فأئ لنا نشِ ة تُ ة ضيقتنا الوقتيّ خفّ  نّ � ،فيوماً  د يوماً اخل يتجدّ نساننا الخارج يفنى فالدّ إكان  نْ إلذلك & نفشل بل و "
  17 - 16: 4 رنثوسكو 2 ." اً بديّ أ

 

 

 25: 8 ميةرو  ."برعه بالصّ نا نتوقّ نّ إا نرجو ما لسنا ننظره فن كنّ إولكن "
 10: 41 عياءشإ ."يعنتك وعضدتك بيمين برّ أدتك و يّ أقد  لهك.إي نّ أل تال تتلفّ  ي معك.نّ ألال تخف "
نور المسيح سيكسر  ك ستالحظ أنّ على الفور، لكنّ  ر مشاعرك، قد ال تتغيّ في ماضيك وحاضرك ومستقبلك بّ ختار أن تثق بالرّ ا

 .اً في حياتك تدريجيّ  لمةالظّ 
 سوف أضع أَ مَ لي في الرّ بّ 

  



 الغضب
ساسي وطبيعي ر عن غضبنا. الغضب هو شعور أخرون أن نعبّ ال يسمح لنا اآلما يحدث االكتئاب عندما ال نسمح ألنفسنا أو  عادةّ 

 إنّ  ًا لدرجة أن نثور.للغضب، ومن الممكن أن نغضب جدّ  ةً وجيه اً عب والجوع، ومن الممكن أن يكون عندنا أسبابعور بالتّ مثل الشّ 
 عبير عنه. التّ ب يص من الغضب هخلّ ل خطوة للتّ ة، أوّ فسيّ تنا النّ ًا لصحّ جدّ  هامّ  عبير عن غضبنا بشكل مناسبالتّ 

ق مشاعر طلِ بتقطيعها لتُ  مْ أو قُ  ق هذه الورقةحرِ أَ  غضبك ثمّ ماذا يُ  ب على ورقةكتُ ، اسبب هذا الغضبعن ضبك و غعن  بّ أخبر الرّ 
ما  "إنّ  :وقل له ،لو كان ذلك ممكناً  الُمعتدي خصر الشّ خبِ أَ  ء،ومعاملتك بشكل سيّ  عليك يعدّ التّ  ستمرّ الغضب من داخلك، لو ا

ها حقيقة، من فهذا ال ينفي أنّ ل ذلك في ذهنك مسموع فقُ  ذا لم تستطع أن تقول ذلك بصوتتفعله خطأ واهللا سوف يحاسبك عليه"، إ
ر عن تعبّ حيح  أن ة، فمن غير الصّ بقوّ ف المنزل ظّ أن تن ما، أو مثالً  عن غضبك بأن تصرخ أو أن تضرب شيئاً  رالممكن أن تعبّ 

   .خرينغضبك بأن تجرح نفسك أو اآل
 .ان العادل الوحيديّ ليك في يد اهللا، فهو الدّ إا و ن تترك عقاب من أساؤ أ يفاء هالية نحو الشّ الخطوة التّ 

 19: 12 ميةرو  ."بّ جازي يقول الرّ أُ نا أقمة ه مكتوب لي النّ نّ أل للغضب. عطوا مكاناً أَ اء بل حبّ ألها ايّ أنفسكم أل تنتقموا ال"
 29: 24 ثالأم ."نسان مثل عملهإلعلى ا دّ رُ أَ  به. فعلُ أَ كما فعل بي هكذا  لْ قُ ال تَ "
 11: 7 مورمز  ."يوم له يسخط في كلّ إ عادل و  اهللا قاضٍ "

 أُ عطي غضبي للرّ بّ 
  



ر عب أن تتغيّ غيير، ولكن من الصّ لترى التّ  اً أن تبذل مجهود ك مستعدّ غيير وأنّ ك تريد التّ ، لقد أخذت خطوات رائعة وأظهرت أنّ زممتا
د مالك ومخاوفك، تأكّ آانك، ز وألجلك، سنشاركك دموعك وأح كي معتك معنا، سنصلّ من المشيرين لتشارك قصّ  صل بواحدٍ تّ الوحدك، 

 .وحيداً  ك لستَ أنّ 
 أُ ريد أن أشارك قصّ تي

 
 


