ما بعد الاكرثة
دليل لملناضلني من أجل املساعدة الروحية األولية

داخل الكت ّيب

إن كنت نجوت من كارثة أو أزمة معينة ،هذا الكتاب
ميكن أن يساعدك بطرق عملية وفعالة ويقدم لك أساليب
أيضا هذا
ملساعدتك ومساعدة أحبائك .قد يساعدك ً
جرح أو صدمة ّأثرت عليك
الكتيب يف التعايف والشفاء من
ٍ
من الناحية العاطفية أو الروحية.

اآلايت واملراجع الكتابية املذكورة يف هذا
الكتيب قد تكون مصدر راحة ورجاء لك
خالل مسيرة الشفاء اليت ختوضها.

إن كنت تشعر باإلرتباك...

إبدأ بالنصائح العملية ص6 .
هذه هي الطرق األفضل التي ساعدت عدة أشخاص قد
سابقا لصدمة معينة .أكمل باقي الكتيب عندما
تعرضوا ً
تشعر أنك مستعد.

ميكنك أن تقرأ الكتيب وحدك وأن تفكر بكل ما تقرأه بينك

وبني نفسك ولكن من املفيد أن تقوم هبذه املسرية مع صديق
أو جمموعة صغرية.

ما بعد الكارثة :دليل للمناضلني من أجل املساعدة الروحية األولية
مرتجم من:
Beyond Disaster: A Survivor’s Guide for Spiritual First Aid
© 2020 American Bible Society.
First printing. January 2020
ISBN 978-1-58516-292-5 / ABS Item 124851
Trauma Healing Institute
Traumahealinginstitute.org

الرتمجة اىل العربية :بول كوكباين
مراجعة الرتمجة :مجعية الكتاب املقدس لبنان
البيبلية مقتبسة بحسب الرتمجة العربية املشرتكة ()GNA
النصوص
ّ

صورة الغالف :ماكوتو فوجيمورا ((Walking on Water – Azurite, 2012
التصميم :جوردان جروف؛ بوليامث
مالحظة :ال هيدف هذا الكتيب إىل تشخيص ومعاجلة أي مرض أو اضطراب أو
حالة صحية عقلية بغية الشفاء منه .هو مكتوب ملساعدة أولئك الذين عانوا من

واستخدامك هلذا الكتيب
خسارة نتيجة الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
َ

ك هلذا األمر.
فهم َ
يظهر َ

ما بعد الاكرثة
دليل لملناضلني من أجل املساعدة الروحية األولية

عن هذا الكتيب

اإلسعافات األولية الروحية تساعد الشخص إلدراك ردات
فعله الروحية والنفسية أمام كارثة .كام أن اإلسعافات األولية
اجلسدية تساعد للوصول اىل الشفاء اجلسدي ،كذلك هذا
املصدر يضع بني يدي القارئ طرق وأساليب فعالة لتخطي
األزمات .يستند عىل متارين ومفاهيم أساسية مأخوذة من
الربنامج التقليدي ملعهد الشفاء من الصدمات.

الشكر لكل املسامهني:
د .هارييت هيل ،مارلني جويرز ديفيس،
د .فيل مونرو ،دانا إرجنربايت،
هيذر درو ،بيرت إدمان
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إبدأ من هنا

رأسا عىل عقب،
املصاعب أحاطت بك وأصبح عاملك
ً
مقلوبا ً

هذه نصائح ميكن أن تتبعها ملساعدتك يف عملية ختطي األزمة:
•إهتم بحاجاتك اجلسدية فهي أساسية ،حاول أن تأكل
بطريقة صحية وكافية جلسدك ،إحصل عىل قسط

كاف من النوم ،مارس الرياضة .إن واجهت مشاكل

يف النوم بسبب القلق واإلضطرابات ميكنك أن متارس
النشاطات البدنية خالل هنارك وهبذا تساعد يف إدارة
أزمات القلق التي متر هبا مما ّ
إجيابا عىل نومك.
يؤثر ً

•إبحث عن طرق للتواصل مع اآلخرين حتى لو شعرت
باحلاجة ألن تكون لوحدك ،فالتواصل سيساعدك
ويرسع عملية التعايف من األزمة النفسية أما البقاء
ّ

وحيدا جيعلها صعبة وبطيئة.

•أطلب املساعدة إن شعرت أنك بحاجة هلا واقبل
املساعدات والدعم النفيس إن ُع ِرض عليك.

•أعد بناء نظامك اخلاص الذي قد يساعدك يف ختطي
األزمةّ ،
نظم حياتك حني تشعر بالفوىض من حولك
باألخص الفوىض التي خلقتها األزمة التي متر هبا،
هذا التنظيم مفيد للغاية لألطفال.
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•قم بتحضري وإكامل مشاريع وفروض ومهامت فهذا
سيساعدك يف إسرتجاع الشعور بأن حياتك منظمة وأنك
أنت من تتحكم بحياتك ومشاريعك.
•جتنب القيام باختاذ قرارات ومشاريع كبرية وبعيدة املدى
بقدر اإلمكانّ ،ميز جيدا قراراتك وإختيارتك ،ال متأل
الفراغ التي تشعر به بالكحول والنوم الكثيف ،كن
مدركا للوسائل التي تستخدمها لتخطي األزمة.
بعد كارثة معينة ،ميكن أن تشعر بعدم الرغبة يف الصالة أو
قراءة الكتاب املقدس لفرتة .ال تقلق كثريا حول هذا املوضوع
فهذا الشعور طبيعي ،ال تدعه يؤثر عىل حياتك فهذه ليست
عالمة عىل أنك فقدت إميانك أو ثقتك باهلل ،هناك أشخاص
يصلون من أجلك واهلل يتفهم هذا املوضوع ولن يتخىل عنك،
كافيا للتعايف ،كام يقول صاحب املزمور:
أعط نفسك ً
وقتا ً

األب عىل بَ ِ
ِ
نيه
كرمحَ ِة
ب أتقياءَ ُه،
يرحَ ُم ّالر ُّ
ألن َّ ُه عالٌِ ِب َج ِ
بلتنا
راب.
ويذك ُُر أننا تُ ٌ
مزمور 14–13 :103

7

ميكن أن تواجهك مشاكل عملية ومصادرك ستكون أقل
صعبا عليك أن ّ
تفكر بوضوح،
خالل األزمة .سيكون
ً
وضعك احلايل سيشعرك بالعجز وفقدان األمل ولن يكون
حاليا أن جتد الوسائل التي تساعدك يف ختطي وحل
بإمكانك ً
مشاكلك.
بقدر ما هو صعب عليك أن حتل املشاكل التي تواجهها
حاليا ،من املفيد أن تناقش األسئلة التالية مع أحد
ً
األشخاص الذي تشعر بالراحة واحلرية معه ،هذه األسئلة
ميكن أن تساعدك يف التفكري والتخطيط خلطواتك القادمة:

أسئلة للتفكري
 .1ما هي املصادر التي متتلكها اآلن؟
مفيدا؟
جربته؟ هل كان
ً
 .2ما الذي ّ
 .3ما هي األمور األخرى التي ميكنك أن جترهبا؟
 .4من تظن أنه ميكن أن يساعدك ،حتى ولو قليال؟
.5ما اخلطوة املقبلة التي تشعر أهنا مفيدة ومساعدة وترغب
بأن تقوم هبا؟
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ردات الفعل أمام الكارثة

إن مررت بتجربة صادمة ،من املمكن أن تشعر بفقدانك
للسيطرة عىل مشاعرك وعىل حياتك الروحية أيضا ،هذا أمر
الغم َر سقوطَ
طبيعي كام يقول صاحب املزمور:
لغم ُر يشكو ْ
ْ
عيل( .مزمور .)8 :42
أمطاركَ ،
وت ّي ُ
ك َ
ارات َ
أمواج َ
ُ
ِ
ك َع َب َرت َّ
أحيانا منيل اىل التظاهر بالقوة والصمود
قبول
من اخلارج ولكن نخبئ شعور الفوىض
الواقع
واإلختناق داخلنا .هذا األمر يعيق
يساعدنا
تقدمنا لذلك من املفيد والصحي أن
عىل الشفاء.
نكون صادقني مع أنفسنا وأن نقبل ذاتنا
كام هي باألخص فيام يتعلق مبشاعرنا
جتاه ذاتنا واآلخرين واهلل.
  .1أول ردة فعل :البحث عن شخص إللقاء اللوم عليه

عندما نشعر بأن حياتنا تسري بطريقة خاطئة ،منيل اىل
إلقاء اللوم عىل أنفسنا أو شخص آخر ،هبذه الطريقة
نشعر أننا نفهم ما جيري من حولنا ونجد سبب منطقي
لألحداث التي نعيشها ولكن هذا األسلوب غري مفيد
ال بل مرض للغاية .علينا قبول األحداث بدون إلقاء اللوم
وهبذا نستطيع أن نستمر يف مسرية الشفاء.
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.2ثاين ردة فعل :الشعور بالذنب ستشعر أحيانا بالذنب
ألنك استطعت ختطي الكارثة والنجاة منها بينام اآلخرون
مل يستطيعوا أو أنك شعرت باألمل أقل من غريك.
اهلل
هيتم بك.
ّ

عليك أن تدرك أن ما حدث معك أو مع
اآلخرين ليس بسببك ومل يكن حتى اختيارك
أو قرارك .اهلل لديه غاية من كل ما حيدث
معك ومن حولك ،هو معك وهيتم بك.

َيك،
ما َخ ِف َيت ِعظايم عل َ
فأنت َص َنعْتَين يف الرَّ ِحمِ،
َ
ناك يف ا َخلفاءِ.
وأب َدعْتَين ُه َ
ني،
رأت ْين
َ
عيناك وأان جَن ٌ
ِ
كلُّها
ِك كُت َبت ّأييم ُ
ويف ِسفْر َ
يكون ِمهنا يشءٌ.
أن
َ
وص ِّو َرت قَب َل ْ
ُ
مزمور 16–15 :139

أما يُبا ُع عُ ْصفورا ِ
ك ال يقَ ُع واح ٌد
ن بدِرْ َه ٍواحدٍ؟ وم َع ذلِ َ
مهنُما إىل األر ِ
أنت ،ف َشعرُ
ّاويّ .أما ُ
ض إالّ بِ ِعمل ِ ُ
أبيك ُم الس ّ
ِ
ُرؤُ ِ
أنت أف َض ُل م ْن
نفس ُه معدو ٌد ُ
ك ّل ُه .ال ختافواُ ،
وس ُ
كم ُ
ٍ
كثرية.
عصافري َ
متى 31–29 :10
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بغض النظر عن مستوى الصدمة التي أنت فيها ،هذا أملك
أنت وهذا األمل موجع .حتى لو كان تأثري الصدمة عىل
اإلخرين خمتلف عن تأثريه بك وحتى موجع أكثر ،ال حتاول
إقناع نفسك أن أملك غري مهم .إن تفاعلنا اجتاه صدمة
ما خيتلف بني إنسان وآخر فال داعي
للمقارنة.
تق ّبل مشاعرك
هناك عوامل ختتلف بني إنسان وآخر
اليومية
كالشخصية واملصادر والعالقات واحلالة
وأطلب من
اإلقتصادية وخربات املايض ...كل هذه
اهلل ما تريد
العوامل تؤثر عىل طريقة جتاوبنا مع كل
ما نعيشه.
ال تتفاجئ إن كانت ردة فعلك خمتلفة بني يوم وآخر ،ال
تتفاجئ إن كانت ردة فعلك أقوى مع مرور الوقت أو
تقبل مشاعرك كل يوم بيومه واطلب من اهلل ما
العكسّ .
انت بحاجة اليه.

حني تشعر بالقلق جتاه ما تعيشه اليوم وتتسائل عن كيفية
امليض قدما يف حياتك ،أطلب من اهلل ما تريده كام علمنا
يسوع يف صالة األبانا :أعطنا خبزنا اليومي( متى )11 :6
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ِذك ُْر بُؤيس و َضيايع
مَرارةٌ يل وعَلقَ ٌم.
طاملا تَ ْذك ُُر نفْيس.
ِ
فتَن َحين يف داخيل
وأُ َر ِّد ُد هذا يف قلـبي
فأَستَعي ُد َرجايئ.
ب ال تَنقَ ِطـ ُع
َرأْف ُة ّالر ِّ
ومَ ِ
راح ُم ُه أبدا ال تَزو ُل.
ك َّل صباحٍ،
يه جديدةٌ ُ
َ
َ
ك!
ت
ن
أما
م
عظ
أ
فما
َ
َ َ َ
ب حَظ ِّي فأرجو ُه
ّالر ُّ
هكذا قال َت نفْيس.
املراثي 24–19 :3

.3ردة الفعل الثالثة :الشعور باخلجل من املمكن أن تشعر
باخلجل جتاه الطريقة التي تواجه هبا الكارثة ،ستشعر
ياحلرج إزاء قبول املساعدة من اآلخرين باألخص مبا
يتعلق باألساسيات كالثياب واملأكل واملرشب .هذا
حيدث معنا غالبا عندما نشعر أننا كنا معتادين عىل
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اإلهتامم بحاجاتنا دون اللجوء اىل أحد ما أو أننا نحن من
كنا نقدم املساعدة لآلخرين .تذكر أن ما حيصل معك
هو ليس بسببك البتة .لن تتغري قيمتك بنظر اآلخرين،
لن ينظر إليك اآلخرون بدونية يف هذه املرحلة .اهلل لن
يشعر باخلجل منك .أن نسمح لآلخرين مبساعدتنا ميكن
يعمق ويقوي عالقاتك وسيساعدك أيضا يف بناء
أن ّ
عالقات جديدة .ستشعر حتى باحلاجة لإلتكال عىل اهلل
أكثر من أي وقت مىض.

رب أحتَمي،
بِ َ
ك اي ُّ
فال أَخزى إىل األَبدِ.
مزمور 1 :71

ردات الفعل جتاه الصدمات

سابقا ،الكارثة تو ّلد صدمات
اىل جانب املشاعر التي ذكرناها ً
مشرتكة ،الناس يتفاعلون عادة مع الصدمة بثالث أساليب:
.1األسلوب األول :إعادة عيش التجربة إما يف األحالم عىل
شكل كوابيس ،إما خالل هنارهم فيتذكرون التجربة
الصادمة ويستعيدون تفاصيل هذه التجربة ،عندما تشعر
انك تعيش التجربة الصادمة مرة أخرى ،ال تقس عىل
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نفسك بل تقبل مشاعرك وتذكر هذه احلقيقة :لست يف
هذه التجربة الصادمة مرة أخرى ،لست يف املايض بل
أنت هنا واآلن.
.2األسلوب الثاين :جت ُنب ما يذكرك بالصدمة كاألماكن
والروائح واألشخاص ،األخبار والتلفزيون أو حتى
األحاديث .التجنب ال يساعد بل يضعك يف دائرة
صغرية ،يضيق منظار العامل بالنسبة لك .كذلك إن
البعض من ذوي القلوب اجلرحية يصابون بتلبد احلس،
كثريا مبا حيدث هلم .قد حتاول التخلص من
وال هيتمون ً
األمل من خالل تعاطي املخدرات أو الكحول أو العمل
طوال الوقت أو حتى اإلفراط يف تناول الطعام أو العكس.
صاحب هذا املزمور حياول جتنب مشاعره :متنى أن يكون
بعيدا إلجياد الراحة.
لديه أجنحة كالطري كي حيلق ً

قلـبي يت َوجَّ ُع يف داخيل،
ِ
عيل.
وأهوا ُل
املوت وق َعت َّ
اخلوف والفَزَ ُع حَال َّ ـبي،
ُ
عيل.
والرَّعش ُة استَول َت َّ
ليت يل جَناحا كاحلمامةِ،
فأقو ُل َ
فأطري َ بعيدا وأسترحيَ.
مزمور 7–5 :44
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الحظ مشاعرك وتيقظ لنفسك عندما حتاول جتنب يشء
أو مكان أو رائحة أو شخص أو موضوع شعور .حاول
أن متارس بعض التامرين املهدئة التي ميكنك أن جتدها
يف القسم الثاين من الكتيب .شيئا فشيئ عندما تشعر
باهلدوئ واإلستقرار ،ميكنك عندئذ أن تبدء مبواجهة
بعض األمور التي جتدها صعبة أو قاسية لك.
.3األسلوب الثالث :تصبح يف حالة تأهب طوال الوقت

تصبح يف حالة تأهب دائمة بسبب إدراكك لألمور
السيئة التي ممكن أن حتصل ،قد تشعر بتوتر كبري إزاء
ما تعيشه ،قد تعاين من عدم انتظام لدقات قلبك،
صعوبة يف النوم ،أي صوت عال يو ّلد فيك اخلوف .إن
كنت يف حال تأهب دائمة ،قد تشعر مبشاكل وآالم
يف املعدة ،صداع أو أمراض أخرى نفس  -جسدية.
اصرب عىل نفسك واعتني بصحتك ملساعدة جسمك يف
عملية الشفاء.

إنتبه
ملشاعرك.
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إن شعرت مبوجة من اخلوف والذعر،
ّ
وتركز أفكارك عىل أمر
حاول أن تفكر
جتد فيه سالم (مكان آمن مثال) حاول
أن تبطئ دقات قلبك ،تنفس ببطئ أو
ركز عىل أشياء من حولك غري مرتبطة

قيرطلا هذهب  رعشأ اذامل

باخلوف كاألرض أو أغصان األشجار ،هذا األمر
وحارضا.
هادئا
ميكن أن يساعدك للبقاء
ً
ً

عاطفيا أكثر يف
بتغير مشاعرك ،تصبح
ً
بعد الصدمة ،قد تشعر ّ
ردات فعلك ومع كل ما حيدث من حولك ستجد صعوبة يف
الرتكيز .أنت لست جمنو ًنا ،ردات الفعل هذه طبيعية أمام أي
صدمة .ولكن إن شعرت أن مشاعرك القوية تعيقك ،إبحث
عن شخص بإمكانه مساعدتك كقس أو كاهن أو مرشد أو
مرافق أو حتى طبيب.

أسئلة للتفكري
غيرت الكارثة حياتك؟
 .1كيف ّ

سابقا أنت اختربهتا أو ختتربها
.2أي ردة فعل من التي ذكرت ً
اآلن؟
 .3إذا كان لديك أطفال ،بأي طريقة تغريوا منذ الكارثة؟

ما الذي ميكنه أن يساعد األطفال؟

الطفال يتأثرون بالصدمات كالكبار ولكن يظهرون هذا

التأثر بطريقة خمتلفة ،األطفال الصغار قد ال يستطيعون
التعبري عن شعورهم بكلامت وقد يشعرون بأهنم مسؤولون
منطقيا .قد يعودون
عن هذه األزمة حتى ولو كان هذا غري
ً
اىل ترصفات قدمية كالتبول الغري إرادي أو مص اإلهبام .هم
بحاجة للشعور باألمان .ساعدهم لكي يدركوا أن هذه
الترصفات طبيعية و اهنا سلوك زمني ال دائم أمام الصدمة.
أيضا مع البالغني املحيطني هبم .التعايف
األطفال يتفاعلون ً
من آثار الصدمة قد يكون أصعب بالنسبة لألطفال إن كان
البالغون منغمسني بآالمهم اخلاصة وغري مدركني ألمل
أطفاهلم.

قد يظن البالغون أن األطفال بحاجة لنظام قاس أو يعاقبوهنم
بسبب الضغوطات التي يواجهوهنا .قد يشعر األهل أنه ليس
هناك رضورة لإلستامع اىل وجع أطفاهلم وهذا ما قد يكون
وسيئا للطفل .األطفال بحاجة ملن يستمع إليهم،
خطريا
ً
ً
بحاجة للتعبري عن مشاعرهم بكلامت ،بالفن أو باللعب.

20

قيرطلا هذهب  رعشأ اذامل

إن يسوع يف اإلنجيل يظهر كم هو مهتم باألطفال ،يظهر
قيمتهم الكبرية وكيف أهنم بحاجة لعناية خاصة واإلنتباه.

عض ال ّناس ِ بأطفال ٍ لي َض َع يَ َد ِيه علَهيِم،
وجاءَ إل َِيه َب ُ
ب وقا َل هلُم:
فا ََنت َر ُه ُ التالميذُ .ورأى يَسو ُع ذلِ َ
ك فغَ ِض َ
ألن ألمثال ِ
َمنعوهّ ،
َ دعُوا األطفا َل يأْتُ َ
إيل وال ت ُ
ون ّ
ِ
لكم :مَ ْن ال يَ َقب ُل
احلق أقو ُل ُ
َ
لكوت اهللِّ .
َه ُؤالء مَ
لكوت اهللِ كأن ّ ُه ِطف ٌل ،ال يَد ُخلُ ُه .وح َض َنُم وو َض َع
َ
مَ
ِ
ي َديه علَهيِم واب َرك َُه.
مرقس 16–13 :10
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كيف
نتعامل مع
هذه المشــاعر القوية؟
إبدأ من هنا

6

ملاذا أشعر هبذه الطريقة؟

11

كيف نتعامل مع هذه املشاعر القوية؟

23

ملاذا أشعر باحلزن؟

33

كيف تُ شفى قلوبنا اجلرحية؟

45

كيف ميكنني أن أجد اهلل وسط األزمة؟
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هدّ ئ مشاعرك

بعد املرور بتجربة صادمة ،قد تشعر بالتوتر أو الغضب أو
حتى اخلوف .قد تكون هذه املشاعر أقوى من ذي قبل،
هتدئ هذه املشاعر اهلائجة كي ال تتحكم بك
تستطيع أن ّ
من خالل بعض األساليب ،منها:
.1إشغل ذهنك ببعض األمور البسيطة
ا ُملساعدة كاإلتصال بصديق
لإلطمئنان عليه ،قم بنزهة ،إلعب

وتسىل .قم هبذه األمور عندما تشعر
مبشاعر قوية وهائجة هذه األمور
البسيطة ليست مضيعة للوقت بل
ستساعدك يف عملية الشفاء.

24

ةيوقلا رعاشملا هذه عم لماعتن فيك

شارك ما
ميتعك
مع
اآلخرين.

القرـيب
أـبيك ... ،اجلا ُر
وصديق
ك
َ
ك صديقَ َ
ال ـترت ُ ْ
َ
ُ
َخري ٌ ِم َن األخ ِ البعيد
أمثال 10 :27

إثنا ِ
ألن هلُما جزاء ً أفض َل عىل ع َم ِل ِهما
ن خري ٌ ِم ْن واحدٍَّ ،
معا .إذا وقَ َع أح ُد ُها أقامَ ُه رفيقُ ُه .والوي ُل لَِ ْن هو وحد ُه ،ألن َّ ُه
قمي ُه .وأيضا إذا اضط َج َع اثنا ِ
كان
ن
َ
إذا وقَ َع فال أح َد يُ ُ
كان
وإن
هلُما ِدفءٌ ،أمَّا الواح ُد َ
َ
يف يَدفَأُْ .
فك َ
ِ
ن يُ ِ
ب الواح َد .فاالثنا ِ
قاومانه .واخليطُ
الواح ُد يَ ِغل ُ
َّث ال يَنقَط ُع رسيعًا.
املُثَل ُ
اجلامعة 12–9 :4
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ّ .2
فكر مبكان أو مشهد يشعرك باألمان من املمكن أن يكون
مكان أو مشهد من أيام طفولتك أو إحدى األماكن التي
حتبها كالبحر أو الطبيعة ،أو مشهد من حياة يسوع ينمي
يف داخلك شعور األمان والطمأنينة ،قد ّ
تذكر نفسك
ختيل املشهد كلام
مبحبة اهلل لك ،تأمل يف هذا املشهد ّ
شعرت مبشاعر هائجة.

اجلبا ُل تزو ُل والتِّال ُل ـت َتَع َز ُع
وأمَّا رأفيت فال تزو ُل عَ ِ
نك،
بسالمَ ِت ِ
ك ال ي َتَع َز ُع.
وت َع ُّهدي َ
ِ
هكذا قا َل ربُّك الرَّحميُ.
إشعيا 10 :54

.3تنفس من صدرك لتهدئة مشاعرك حاول أن تطبق هذا
التمرين ملدة مخس دقائق ،ثالث اىل أربعة مرات يف
اليوم ،قد تشعر بأن هذا التمرين حيتاج ملجهود منك يف
بادئ األمر ولكن مع الوقت سيشعرك باهلدوء وتصبح
عملية التنفس أسهل مع الوقت.

26

ةيوقلا رعاشملا هذه عم لماعتن فيك

رقودا،
جلوسا أو
•خذ وضعية مرحية ومناسبة لك،
ً
ً
إجعل ركبتيك مستقيمتني ،ركز عىل شعور رجليك
التي تالمس األرض ،أخرج كل
خذ
طاقة سلبية قد تشعر هبا بكتفيك
ً
عميقا.
نفسا
ً
أو رأسك أو رقبتك.
يدا واحدة عىل صدرك
•ضع ً
واألخرى عىل معدتك.
•تنفس ببطء من خالل أنفك كي
متتلئ معدتك باهلواء ،ثبت اليد التي وضعتها عىل
صدرك.
•خالل عملية التنفس إشعر بيدك السفىل التي وضعتها
عىل معدتك ودعها تتحرك مع حركة بطنك ،مع كل
زفري أخرج مشاعرك السلبية من جسمك.

27

ميكنك أن تطبق هذا التمرين مع األطفال ملساعدهتم بتهدئة
أنفسهم.

ب
يُبارِك ُ
ُك ُم ّالر ُّ
ُكم
و يَحفَظ ُ
ب بِوج ِه ِه
يُيضءُ ّالر ُّ
كم.
َيكم ويَرحَ ُم ُ
عل ُ
ب وج َه ُه حن َوكُم
يرفَ ُع ّالر ُّ
السال َم.
ويَم َن ُح ُ
ك ُم َّ
العدد 26–24 :6

.4مترين احلاوية هذا التمرين سيساعدك عندما تشعر بعدم
القدرة عىل التعبري عن مشاعرك .أغلق عينيك أو أنظر اىل
األرض كي ال تتشتت.
ختيل حاوية كبرية ،من املمكن أن تكون علبة كبرية أو
حاوية بحرية لنقل األمتعة ،ختيل مفتاح إلغالق هذه
احلاوية .ختيل أنك تضع كل ما يزعجك يف هذه احلاوية
وأقفلها.
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ختيل أنك تقفلها باملفتاح وختبئ املفتاح مبكان آمن ،ال
ّ
بعيدا ،عندما تصبح جاهزا ،إفتح عينيك وانظر
ترمه ً
لألعىل.
بعد وقت ،عندما تشعر بالسالم واهلدوء ،ختيل أنك
تفتح احلاوية وخترج منها ما وضعته ،غرض بعد غرض،
إن استطعت قم هبذا التمرين مع شخص تثق به ،حينئذ
ميكنك التعبري عن ما عشته ،ال ترتك أغراضك يف
دائما.
احلاوية ً

ِ
املوت
ت يف وادي ِظ ِّل
لو ِس ُ
شا،
ال
ُ
أخاف َ ًّ
أنت ميع.
َّك َ
ألن َ
ِ
ُك ُها يُ َعزِّاينين.
صاك وعُاكز َ
عَ َ
مزمور 4 :23
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ني،
ّالر ُّ
ب عالٍ ،ويَنظ ُُر إىل املُتَّ ِضع َ
ِ
ك ِّبي َن م ْن بعيدٍ.
ِف املُتَ َ
ويَعر ُ
وس ِط ال ِّضي ِ
ق
إذا َس
ُ
لكت يف َ
فأنت تُحـييين.
َ
إذا ِ
ب أعدايئ
غض َ
ك.
ك وخلَّ َصتْين يَمي ُن َ
ت ي َد َ
مَد ْد َ
ب يُ ِّمت ُم وع َد ُه يل.
ّالر ُّ
ك إىل األبدِ.
رب َرمحتُ َ
اي ُّ
يك.
ال ُت ِم ْل أعما َل يَ َد َ
مزمور 8–6 :138

أسئلة للتفكري
 .1ما الذي ساعدك عىل اإلسرتخاء؟
 .2هل مترين احلاوية ساعدك؟ كيف؟

لماذا
أشعر بالحزن؟
إبدأ من هنا

6

ملاذا أشعر هبذه الطريقة؟

11

كيف نتعامل مع هذه املشاعر القوية؟

23

ملاذا أشعر باحلزن؟

33

كيف تُ شفى قلوبنا اجلرحية؟
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كيف ميكنني أن أجد اهلل وسط األزمة؟
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رحلة احلزن

معظم األشخاص يشعرون بحزن عميق بعد إختبارهم
معينة .إختبار حدث صادم يؤدي اىل الشعور
ألزمة ّ
باخلسارة ،فكل صدمة حتمل معها
احلزن عىل
شيئا
خسارات عديدة .عندما نفقد ً
خسارتنا
أو نخرس إنسان ،من الطبيعي الشعور
أسايس
باحلزن وشعور احلزن ميكن أن ميتد
للشفاء.
لفرتة طويلة .من املفيد واملساعد إدراك

أن هذه املرحلة أساسية يف مسرية احلزن.
يقول سفر اجلامعة:

ك ِّل ٍ
أوان،
لِ ُ
يشء ٌ
وقت:
ولِ ُ
َحت الس َِّاء ٌ
ك ِّل أمر ٍ ت َ
ِ
وقت.
وقت
ولملوت ٌ
لِلوال َد ِة ٌ
وقت ولِقَلْع ِ املَغرُو ِ
لِلغَرْ ِ
وقت،
س ٌ
س ٌ
وقت ولل ِّش ِ
وقت،
فاء ٌ
للقتل ِ ٌ
ِ
وقت،
وقت وللبناء ٌ
لل َه ْدم ِ ٌ
ِ
وقت وللضَّ ِح ِ
وقت،
ك ٌ
للباكء ٌ
ِ
وقت وللرَّق ِ
وقت
للنَّ
ص ٌ
حـيب ٌ
اجلامعة 4–1 :3
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نحن بحاجة اىل الشعور باحلزن أمام خساراتنا كي نستطيع
نشبه احلزن برحلة طويلة تستغرق
أن نتعاىف منها .ميكننا أن ّ
بعض الوقت.
يوضح هذا الرسم كيف قد تشعر عىل طول الطريق:

البدايات اجلديدة

مهي
الو

اجل

رس

القرية 3

األزمة

القرية 1

اإلنكار
والغضب

األمل املفقود

حلة احلزن
ر
القرية 2

35

.1قرية اإلنكار والغضب يف هذه املرحلة ستشعر بالصدمة،
باإلضافة اىل شعور فقدان احلسً .
أوال ستنكر اخلسارة
التي مررت هبا .يف أوقات أخرى قد تشعر بالغضب جتاه
اآلخرين ونفسك وحتى جتاه اهلل .قد يتوارد عىل ذهنك
سؤال :لو كنت قد فعلت كذا وكذا ،كنت جتنبت
كثريا.
اخلسارة قد تنسى أن تأكل ،وقد وتبكي
ً
.2قرية األمل املفقود قد تشعر بالضعف والكسل وفقدان
كل طاقتك ،قد تشعر أن حياتك ال معنى هلا وتفكر
باإلنتحار أو حتى أن تلجأ لإلدمان عىل املخدرات
أو الكحول أو إدمانات أخرى .من املحتمل أن تشعر
بالذنب جتاه هذه اخلسارة حتى لو مل يكن مبقدورك فعل
أي شيئ لتجنبها.
.3قرية البدايات اجلديدة ستشعر بحياة جديدة يف داخلك،
طاقة كبرية ،خمططات ،جتد نفسك مستعد للخروج
جمددا مع أصدقائك واإلستمتاع ثانيةً  .سوف تتذكر ما
ً
حدث معك من صدمة ولكن لن تشعر باألمل كام كنت
سابقا.
تشعر به ً
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من املمكن أن تسمع من حولك من أصدقاء وجمتمع وحتى
أصوات بداخلك تدفعك لتخطي وجتاوز مرحلة احلزن،
قويا ال تبك
فيقولون لك :كن ً
إبتهج ،من فقدته مع يسوع هذه
احلزن
ّ
األصوات ستقودك اىل إختيار طريق
يتطلب
خمترص وميكننا أن نطلق عىل هذه
شجاعة وقوة.
اخلطوة تسمية اجلرس الومهي ألنه
ظاهريا أنه ّ
جرسا من
يشكل
يبدو
ً
ً
حلظة وقوع اخلسارة ويؤدي مبارشة اىل قرية البدايات
اجلديدة من دون املرور بقرية اإلنكار وقرية األمل املفقود.
لكن للوصول اىل قرية البدايات اجلديدة عليك أوال املرور
باألمل واحلزن عىل خسارتك.

37

جمددا تتطلب تغيري أجزاء من شخصيتك القدمية
البداية
ً
املرتبطة بخسارتكً ،
مثال:
مالك
زوج
أم
أذهاننا تتعمل هذه العملية أرسع من قلبنا .حيتاج اجلرح اىل
وقت للشفاء .ما يساعدك إلكتساب نعمة الصرب واإلحتامل
هو إدراكك ما تعيشه هو جزء من مسرية حتتاج اىل وقت
كليا.
ولكن لن تزيل األمل ً
جدا
دائما رحلة مبارشة ،إنه أمر عادي ً
رحلة احلزن ليست ً
أن يعود الناس اىل زيارة ُالقرى السابقة كاإلنكار واألمل
املفقود ،كل شخص لديه إيقاعه اخلاص وحيتاج اىل أن
جيدا
يتصالح مع توقيته وحاجاته .األمر الذي لن يكون ً
عالقا لوقت طويل دون التقدم ،قد
لشخص ما هو أن يبقى ً
حيتاج اىل مساعدة خاصة لتعينهم عىل مواصلة احلياة.
احلزن بحاجة لشجاعة كبرية وتستنفذ طاقة كبرية من
ومرهقا مثل
ً
متعبا
الشخص ،من املمكن أن جتد نفسك ً
صاحب املزمور:
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رب يف مُعاتَبيت،
ب اي ُّ
ال تغ َض ْ
وال تَحت َّد إذا أ َّدبتَين.
ألن علي ٌل.
رب ِّ
َحن اي ُّ
ت َّ ْ
ِ
ِ
إ ْشفين ،فعظايم تَبىل.
أان يف قلَ ٍ
ق شديدٍ،
ِ
رب تنتَظ ُر؟
فإىل مىت اي ُّ
ِ
لك،
ففي
كر َ
املوت ال ِذ َ
ك؟
ويف القرب ِ مَ ْن حي َم ُد َ
أان مُوجَ ٌع ِم َن النُّواح ِ.
ك َّل ٍ
تفيض
ُدمويع ُ
ليلة ُ
فأغم ُر هبا ِفرايش.
ُ
ِ
الك َدرِ،
َض ُعفت
عيناي م َن َ
َ
ِ
وشا َختا لِكرثة ُخصويم.
مزمور 8–6 ،4–2 :6

39

هذه األمور ميكنها أن تساعدك يف مسريتك نحو الشفاء:
عبر عن
•تكمل عن احلدث الصادم وعن شعوركّ ،
حزنك وغضبك.
•عليك أن تدرك أن احلزن أمر طبيعي وسوف يستغرق
دائما مبا تشعر به اليوم .من املمكن أن
ً
وقتا ،لن تشعر ً
يتغري شعورك بني يوم وآخر.
•عندما تشعر باحلزنّ ،
فكر باخلسارة وشعورك الناتج
منها.

•عند فقدان شخص عزيز وعدم إمكانية وجود الرفاة،
تذكارا حلياة الشخص
رتب للقيام بخدمة كنسية
ِّ
ً
ُاملتوىف.
مستعدا ،إطرح
•يف هناية املطاف ،عندما تشعر أنك
ً
أملك أمام اهلل ،بقدر ما تكون قادر عىل حتديد تفاصيل
خسارتك بدقة أكثر يكون ذلك أفضل .عىل سبيل
أيضا
املثال ،رمبا فقدت شخص عزيز ولكن فقدت ً
ً
أمنا .إطرح هذه اخلسائر أمام
دخال ،رفقة،
إحرتاما أو ً
ً
الرب.
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أسئلة للتفكري
 .1هل بدأت رحلة احلزن؟ يف أي قرية جتد نفسك اليوم؟
عالقا يف إحدى القرى؟ هل حاولت
.2هل سبق وأن بقيت ً
جتاوز قرية من خالل اجلرس الومهي؟
.3من الشخص الذي تشعر معه باألمان وتستطيع أن تشاركه
مسريتك؟

ما الذي يساعد األطفال؟

آمنا.
•مل شمل العائالت إذا كان ذلك ً
ممكنا.
•إعادة الروتني إذا كان ذلك ً

•استمع آلالم األطفال .ساعد األطفال عىل التحدث
عن آالمهم من خالل تشجيعهم عىل الرسم مث سؤاهلم
لرشح رسوماهتم لك.
•أخربهم احلقيقة عن املوقف بعبارات بسيطة .يعرف
األطفال ما يدور حوهلم أكثر مما يدرك الكبار .مييلون
إىل ملء املعلومات الناقصة بأي طريقة منطقية بالنسبة
هلم.
غالبا ما يستطيع األطفال الصغار التعبري عن مشاعرهم
• ً
من خالل اللعب ً
بدال من التحدث؛ يساعدهم ذلك
عىل حل األمل الذي اختربوه .ميكن للوالدين سؤاهلم
عام يلعبونه وكيف يشعرون حيال ذلك.
•خاصة يف أوقات االضطراب ،جيب عىل العائالت أن
معا
معا ،للصالة ً
جتد بعض الوقت كل يوم للتحدث ً
حول ما حدث ،وتعمل مقاطع مشجعة أو مرحية من
الكتاب املقدس.
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•ساعد املعلمني ومديري املدارس عىل فهم ما حدث
للطفل.
•لدى املراهقني احتياجات خمتلفة .قد حيتاجون إىل
بعض اخلصوصية أو الوقت مع أقراهنم ،خاصة بعد
حدث صادم.
•حيتاج املراهقون إىل للشعور بأهنم مفيدون ،خاصة
عندما متر أرسهم بالصعوبات .ميكن أن يذكرهم
القيام باألشياء التي تساعد أرسهم يف البقاء عىل قيد
احلياة بأهنم ذو قيمة.
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كيف
تُشــفى قلوبنا الجريحة؟
إبدأ من هنا

6

ملاذا أشعر هبذه الطريقة؟

11

كيف نتعامل مع هذه املشاعر القوية؟

23

ملاذا أشعر باحلزن؟

33

كيف تُ شفى قلوبنا اجلرحية؟

45

كيف ميكنني أن أجد اهلل وسط األزمة؟
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59

التعامل مع األمل

إن األمل الذي تعيشه يف قلبك هو مشابه جلرح يف قلبك،
كام يقول صاحب املزمور أن يف قلبه جرح مؤمل.

ب س ِّيدي،
َ
وأنت ُّأيا ّالر ُّ
ِ
يل إكرامًا ِ
ك.
المس َ
أحس ْن ِإ َّ
ب َر ِ
ن َ ِّجين لِ ِطيْ ِ
ك.
محت َ
وابئس،
ني ٌ
أان ِمسك ٌ
وقلـبي يف ِ
داخيل جرحيٌ.
ِ
كظ ٍّل ماِئل ٍ أميض،
وك َج ٍ
ب ِّالرحيِ.
رادة يف مَ َه ِّ
و َه َنت ُرك َْبتاي ِم َن ال َّصومِ،
وحلمي َهزي ٌل بِال َش ْحمٍ.
ِ
ت عارا ِعن َد النَّاسِ،
ص ُ
ْ
وسم.
َيرون َين َفيِزُّ َ
ون ُر ُو َ ُ
ب.
نص ِني َّأيا ّالر ُّ
أُ ُ ْ
َخلِّ ْصين اي إهلي ب ِ ِ
ك.
رمحت َ
مزمور 26–21 :109

قارن جرح القلب بجرح اجلسد ،هل من أوجه شبه أو
إختالف بني القلب اجلريح واجلسد املصاب؟
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•جرح اجلسد ملموس
•جرح اجلسد مؤمل وحساس
•جرح اجلسد جيب معاجلته بعناية
شديدة

•جرح اجلسد جيب تطهريه إلزالة

جيب اإلهتامم
بجراحات
قلوبنا لكي
نتعاىف.

أي أجسام غريبة أو تلوث يف
اجلسم

•إذا مت جتاهله ،فعىل األرجح يصبح أسوأ
•اهلل يشفي ولكنه يستخدم أشخاص كاألمهات والطاقم
الطبي والدواء

وقتا
•يستغرق الشفاء ً

أثرا
•قد يرتك جرح اجلسد ً
بعد وقوع الكارثة ،حتتاج إىل رعاية جروح قلبك حتى
تتمكن من التعايف.

تعبر عن أملك.
من أجل شفاء القلب املجروح ،عليك أن ّ

إبحث عن شخص ميكنك أن تشاركه خربتك املؤملة،

شخص بإمكانه أن يصغي إليك من دون أن يشعرك بالسوء،
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شخص عليه أن حيافظ عىل الرسية التامة ،يصغي اىل ما
تقول من دون أن حياول إصالحك ،أو يترسع بإعطاء
احللول أو أن يقارن خربتك بخربته .إخرت هذا الشخص
غالبا ما مييل األشخاص ذوي النية احلسنة بإعطاء
بعنايةً ،
حلول ملشكلتك .عليك أن تذكر األشخاص الذي تطلب
عوضا عن
مساعدهتم أنك بحاجة إلصغائهم وتفهمهمً ،
تقدمي النصائح.

ِ
القلب مياهٌ عميقةٌ،
املَشو َرةُ يف
والفهميُ الفهميُ مَ ْن يست ْخرِجُها.
أمثال 5 :20

ِ
الس،
َّ
السايع ابل َّنممية يُفيش ِّ َّ
ِ
واألمني القلب يَكتُ ُم ُه.
ُ
أمثال 13 :11

ال تسمح ألحد بأن يضغط عليك كي تشاركه خربتك
مستعدا
مرتاحا أو
وقصتك إن مل تكن
ً
ً
عليك أن
للمشاركة .قد حتتاج إىل رسد قصتك
تع ّبر عن
فشيئا مبرور الوقت .مثل زجاجة
شيئا
ً
ً
أملك .الصودا التي مت اهتزازها ،قد حتتاج إىل
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أيضا إىل
شيئا
فشيئا حتى ال تفيض .قد حتتاج ً
ً
إخراج الفوران ً
إعادة رواية قصتك عدة مرات كي تصل اىل مرحلة قبول
ما حدث معك والعمل من خالل أجزاء خمتلفة منه .أثناء
مستعدا ،إنتقل إىل
املشاركة ،أخرب ما حدث ،مث عندما تكون
ً
وأخريا ركز عىل اجلزء الذي كان
ما شعرت به أثناء حدوثه،
ً
أصعب بالنسبة لك .حتى يسوع كان يشارك أمله مع أصدقائه.

َبين زَبَدي ،وبَدأَ يَش ُعرُ اب ُحلز ِ
ن
وأ َخ َذ مَع ُه ُب ُ
طر َس وا ْ
ِ
املوت.
حت
والكآ َب ِة .فقا َل هلُم :نفيس حَزي َن ٌة ّ
ِ
َهسروا مَيع.
ا َنتَظروا ُهنا وا َ
متى 38–37 :26

أيضا أن تع ّبر عن أملك من خالل الرسم ،ليس من
ميكنك ً
حضر ورقة وقمل.
رساما
الرضوري أن تكون
ً
حمرتفا ،فقط ّ
ً
هتدئ نفسك ودع األمل خيرج من خالل أصابعك
حاول أن ّ
وينتقل اىل الورقة من خالل الرسم ،ال تقلق من شكل
سيئا ،مث ّ
فكر مبا رأيته يف الرسمة التي
جيدا أم ً
الرسم إن كان ً
رسمتها.
إن إخبار قصتك والشعور بأنه هناك أحد يصغي لك يبدو
ً
بسيطا للغاية ولكنه سيساعدك يف عملية الشفاء .كام أن سامع
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أيضا لكي تتذكر أنك لست
قصص اآلخرين وخرباهتم
مفيد ً
ٌ
أيضا من
الوحيد يف أمل ،بل هناك أشخاص آخرون يتأملون ً
جراء الكارثة .يف الوقت عينه ستساعدهم يف مسرية الشفاء
ّ
بعضا.
وتعزوا بعضكم ً
وتتشاركون خرباتكم ّ
قد تساعد هذه األسئلة األربعة يف عملية اإلصغاء:
 .1ماذا حدث؟
 .2كيف شعرت؟
 .3ما كان أصعب أمر بالنسبة لك؟
 .4من أو ما ساعدك عىل بدء الشعور باألمان؟
يف كثري من األحيان عندما يتحدث الناس عن جتربة،
يبدأون يف فهم أفكارهم ومشاعرهم بشكل أفضل .قد
يدركون أن طريقة تفكريهم يف املوقف ليست مفيدة.
ك ،ألنَّ مِ ُنه
تكب ٍر ا َ
قلب َ
حفظْ َ
خيربنا الكتاب املقدس مِ ْن ُك ِّل ُّ
احلياة ( .أمثال )23 :4
ـيع
ِ
َيناب َ
أحيا ًنا عندما نتأمل ونفكر يف وقت صعب ،ندرك أن اهلل
قد ساعدنا يف ذلك بطريقة ما .اهلل يريح قلوبنا فهو مصدر
الشفاء.
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خيربنا الكتاب املقدس أنه عندما نشعر بالراحة والسالم
والطمأنينة ،نصبح بدورنا مصدر شفاء لآلخرين.

تبا َر َ
ك اهللُ أبو َر ّبنا يَسو َع املَسيحُِ ،
اآلب ّالرحميُ
وإل ُه ك ُّل عَ ٍ
زاء ،فه َو الذي يُ َعزّينا يف مجيع ِ شداِئدِان
ّي
لِ َنقدِ َر ن َح ُن ابل َع ِزاء الذي ِنلنا ُه ِم َن اهللِ ْ
أن ن ُ َعز َ
ِسواان يف ك ُّل ِش ّد ٍة.
 2كورنثوس 4–3 :1

أسئلة للتفكري
.1هل ساعدتك أسئلة اإلصغاء لتوضيح مشاعرك؟ هل
ساعدتك كي ّ
تفكر بطريقة خمتلفة عن جتربتك؟ إرشح
إجاباتك.
شخصا آخر بجزء من
.2كيف شعرت عندما شاركت
ً
قصتك؟
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كيف
يمكنني أن أجد اهلل
وسط األزمة؟
إبدأ من هنا

6

ملاذا أشعر هبذه الطريقة؟

11

كيف نتعامل مع هذه املشاعر القوية؟

23

ملاذا أشعر باحلزن؟

33

كيف تُ شفى قلوبنا اجلرحية؟

45

كيف ميكنني أن أجد اهلل وسط األزمة؟
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أخرب اهلل مبا تشعر

كن صادقً ا مع اهلل! أخربه مبا تشعر به بكل صدق وشفافية،
هو يعمل ،تكمل معه .هل تشعر أن اهلل خلف بوعده لك بأن
حيميك من الرش؟ هل تشعر بأنه ختىل عنك؟ هل أنت
غاضب منه؟ اسكب أملك أمامه.
ٌ
هناك العديد من األمثلة يف الكتاب املقدس عن أشخاص
عبروا عن مشاعرهم هلل وسكبوا أملهم أمامه .وهذه تدعى
ّ
بالرثاء ،هل تعرف أن هناك مزامري رثاء يف الكتاب املقدس
أكثر من مزامري التسبيح؟
يف قصيدة الرثاء ،يرصخ املتأمل وينادي اهلل ويشكوه ملاذا
مل حتمني؟ أين كنت؟ اىل متى سأتأمل؟ خيربون اهلل
ما يرغبون أن يفعله هلم ،يف بعض
األوقات يكون املطلوب أن ينظر اىل
ً
صادقا
كن
األحداث ،أحيا ًنا أخرى يتذكرون
مع اهلل.
مرامحه يف املايض وكيف أنه ساعدهم
أو كيف ساعد اهلل شعبه يف الكتاب
املقدس .هنا يظهر بصيص أمل
غالبا التعبري عن اإلميان يف األزمنة الصعبة.
جديد .الرثاء هو ً
هي عالمة إميان وثقة بأن اهلل يصغي وهيتم ولديه القدرة عىل
املساعدة.
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ميكننا أن نجد يف كل قصيدة أو مزمور رثاء ثالثة أقسام:
•خماطبة اهلل
•الشكوى
•الطلب
من هذه األجزاء الثالثة ،الشكوى هي ما جيعلها رثاء.
عاليا بآية من
حتى يسوع قام بالرثاء عىل الصليب حني رصخ ً
املزمور  :22إهلي إهلي ،ملاذا تركتني؟ إذا أخرب يسوع اهلل
أيضا.
عن إحساسه باهلجر ،ميكنك ذلك ً
اقرأ مزمور  .13هل جتد األقسام الثالثة؟
وقتا تستطيع فيه أن تكون يف جو هادئ واكتب
خصص ً
ّ
إنشادا ،إطرح أملك أمام اهلل كام فعل
أم
كتابةً
رثاء
قصيدة
ً
صاحب املزمور.
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رب تنساين
إىل مىت اي ُّ
ِ
عن؟
ب وج َه َ
ك ِّ
وحتج ُ
إىل مىت ِ
أمح ُل الغَ َّص َة يف نفْيس،
وا َحل ْسةَ يف قلـبي هنارا وليال؟
ِ
عيل؟
ّ
ينتص عَ ُد ِّوي َّ
وحت مىت ُ
أُنظ ُرْ ِ
ب ِإهلي!
وأع ِّن ُّأيا ّالر ُّ
ِ
املوت
عين فال أان َم نَوم َة
أنِرْ َ َّ
ت عل َِيه،
ويقول عَ ُد ِّوي :تَ َغلَّبْ ُ
ْت.
َ
وـيبتِـج ُخصويم بأين زَلَل ُ
ِ
ْت،
ك تَ َو َّ
وأان عىل رمحت َ
كل ُ
ِ
ك.
وقلـبي َ
ـيبتِـ ُج ِبخالص َ
ب أرف ُع نشيدي.
لِ ّلر ِّ
إيل.
ألن َّ ُه أحس َن َّ
مزمور 13
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أسئلة للتفكري
 .1ما الذي مينعك من الرثاء؟
 .2كيف تعتقد أن الرثاء ميكنه مساعدتك يف هذا الوقت؟
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إبدأ من هنا

6

ملاذا أشعر هبذه الطريقة؟

11

كيف نتعامل مع هذه املشاعر القوية؟

23

ملاذا أشعر باحلزن؟

33

كيف تُ شفى قلوبنا اجلرحية؟

45

كيف ميكنني أن أجد اهلل وسط األزمة؟
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مسرية الشفاء تستمر

وقتا
إن عملية الشفاء من آثار الصدمة نتيجة كارثةٍ ما ،تأخذ ً
وتنتقل من مرحلة اىل أخرى .عندما تكون وسط أوقات
أبدا ،أن احلزن
خيل إليك أن األمور لن تتحسن ً
صعبةُ ،ي ّ
واملشاكل ستستمر إىل األبد .تذكر أنه يف العامل كل األمور
دائما وبشكل مستمر والتغيري ميكن أن يقودنا اىل أمور
تتغري ً
أفضل.
مرارا الالئحة التي جتدها يف إبدأ من هنا يف أول
راجع ً
الكتيب (ص )6 .ستكتشف أمور أخرى قد تساعدك
وميكنك أن تزيدها عىل الالئحة.
عندما هتدئ األمور وتستقر ،ميكنك أن تراجع وتتأمل
بطريقة أعمق بكل األحداث والتجارب التي مررت هبا.
حاول أن تنضم اىل جمموعة شفاء،
حافظ
إن مل جتد جمموعة شفاء يف منطقتك،
عىل تواصلك
ّ
شكل جمموعة شفاء صغرية تضم
مع اآلخرين.
أشخاصا قد عاشوا اخلربة التي عشتها
ً
أيضا .من املمكن أن جتتمعوا
أنت ً
موعدا
مرة واحدة أو حتى أن حتددوا
ً
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بعضا من خالل مشاركة
أسبوعيا .قد تساعدون بعضكم ً
ً
اخلربات وطرح أسئلة اإلصغاء املوجودة يف الفصل الرابع
(ص .)50 .إن قررت إنشاء جمموعة شفاء ،إنتبه من إطالة
وقت اإلجتامع أو أن يشارك أحدهم خربته بتفاصيل دقيقة
فشيئا
شيئا
ً
ميكن أن تزعج باقي أفراد املجموعة .الشفاء يأيت ً
وحيتاج للوقت.
مهام حدث معك ،سيكون اهلل دائام معك.

اهللُ ِحماي ٌة لنا ِوعزَّةٌ
ونصري ٌ عظمي ٌ يف ال ِّضي ِ
ق.
ِ
األرض،
وإن
فال
خناف ْ
تزحزحت ُ
ُ
ِ
ِ
ومال َت ا ِجلبا ُل إىل قلب ال ِبحارِ،
وتَ َدفَّقَت ميا ُهها وجا َشت،
وارْتَ َع َشت ِمن ِ ارتِ ِ
ِ
فاعها اجلبا ُل.
مزمور 4–2 :46

ً
ملجأ وقوة.
خالل األوقات الصعبة ،أنظر كيف اهلل يكون
وقتا لتتذكر الطرق الصغرية والكبرية التي ساعدك هبا
خذ ً
اهلل يف املايض.
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وتذكر أنه يف يوم من األيام ،سوف ميسح اهلل كل الدموع
ويزيل كل املعاناة.

مس ُح ك ُّل َدم َع ٍة تَسي ُل ِم ْن عُ ِ
يونِم .ال يَبقى
يَ َ
زن وال ُصا ٌخ وال وجَعٌّ ،
وت وال حُ ٌ
مَ ٌ
ألن األشياءَ
القَدمي َة زال َت.
رؤيا 4 :21

تعبر عن مشاعرك له ،هو
حتى ذلك اليوم ،اهلل يدعوك كي ّ
دائام يصغي.
يوما ما ،اهلل
ً
سيمسح
دموعك
ويزيل
َ
أوجاعك.
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مع الوقت قد تتغري صالتك من صالة
رثاء اىل تسبيح ،ستجد نفسك تسبح
اهلل يف حني وترثي يف حني آخر ،هذا
طبيعي.

مزمور التسبيح هذا قد يلهمك لكتابة مزمورك اخلاص.

ب ألن َّ ُه يست َِمـ ُع
ُ
أحببت ّالر َّ
ِ
إىل صوت ت ََضُّيع.
إيل
يُمي ُل أُ ُذن َه َّ
خت ِ
إليه.
ُ
رص ُ
كلَّا َ
أحاطَت ـبي حَباِئ ُل املوتِ
ِ
األموات.
وأصا َبتْين شداِئ ُد عا ِمل
يق،
قاس ُ
رسةَ وال ِّض َ
َ
يت ا َحل َ
ِ
ب:
فَ َدعَ ُ
وت اب ْس ّالر ِّ
ِ
رب ن َ ِّجني
ِ آه اي ُّ
نون ِ
وعاد ٌل.
ب حَ ٌ
ّالر ُّ
ب إهلُنا رحميٌ.
ّالر ُّ
حير ُس ال ُب َسطاءَ.
ّالر ُّ
ب ُ
ل َه أتَ َذل َّ ُل ُفي َخل ُِّصين.
إرجيع اي نفْيس إىل ُهدوِئكِ،
ِ
إليك.
أحس َن
َّ
ألن ّالر َّ
ب َ
َخل ََّص حيايت ِم َن املوتِ
وعين ِم َن ال ُّدموع ِ
َ َّ
ِ
يم م َن الزَّلَلِ،
وقَ َد َّ
ب
ألسير أما َم ّالر ِّ
َ
ض األحياءِ.
يف أر ِ
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ُلت:
ب ْ
وإن ق ُ
ابلر ِّ
أُؤْ ِم ُن ّ
ما أ َش َّد عَنايئ.
نك:
ُلت يف ابْ ِتعادي عَ َ
أو ق ُ
ِ
ٍ
ب
ُ 
ك ُّل إنسان كاذ ٌ
لك أذ َب ُح ذـبيح َة ا َحلمدِ
َ
واب ِ
رب أدعو.
مس َ
ك اي ُّ
مزمور 17 ،12–1 :116

أسئلة للتفكري
 .1ما الذي ساعدك أكثر منذ األزمة؟
 .2ما الذي كان ً
مؤملا أكثر منذ األزمة؟
.3ما الذي ميكنك أن تفعله كي تستمر بعملية الشفاء والتعايف
من األزمة وآثارها؟
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املزيد من املوارد
يرجى التواصل مع مجعية الكتاب املقدس
املحلية للحصول عىل معلومات وموارد اضافية
حول الشفاء من جروح الصدمات واالستجابة
للكوارث.
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معهد الشفاء
من الصدمات
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