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 وسط وجودك أثًاء بالوحذة وثلا  تشعر فقذ ، بهفردك تكوى أى وعًاه لٍس وحٍذا تكوى أى

  . عائلة ٌف كًٍسة أو ٌف أو القذم كرة ٌف وباراة َشاهذ جههور

 وي وهزه. صغارا كاٌوا أم كبارا بالوحذة َشعروى برَطاٌٍا ٌف شخص ولٍَي بأربعة َقذر وا

.  ولحة البشري التواصل إلى الحاجة كها أى كثٍرة، رلك وأسباب ، الهعاصر الهجتهع سهات

               كًت سواء .  هللا هو الشخص وهزا وا لشخص االعتراف بهشاعرك هً األولى الخطوة

كثر هن بالوحذة والزَي َشعروى.  باآلخرَي للهتهام وذعو فأٌت ال أم وحٍذا  قذرة الًاس أ

كبر  . بالوحذة الشعور لذَهن ٌفس وي احتٍاجات تفهن على  الرب شخص هو لزلك وثل وأ

 وي َعطً الحل بل التفهن على قادر فهو الصلٍب على بالوحذة اإلحساس اختبر الزي َسوع

    . ( 51  ، 51  : 4 عب ) وتًوعة طرق خلل
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               ؟  عهلك أو ٌف عائلتك بالوحذة تشعر هل.  بالوحذة َشعروى الهؤوًٍي وي العذَذ إى ٌعن

 لهشاكل استهعت هل الهجهوعة؟ وي حتى تشعر اٌك واحذ التًازالت تقذم أٌك تحس هل

 اوعا  َتحذثوى بأٌاس اوحاطا  وكًت حذث هل ؟ لهشكلتك أحذ َستهع لن حٍي ٌف الجهٍع

 تستطٍع طرق عهلٍة هًالك هل  ؟ وعسول أٌك أحسست الوقت ٌفس وٌف الكًٍسة ٌف بكثرة

 ؟ اآلخرَي وحذة و وحذتك على بها التغلب

 لفعله لهساعذة الهؤوًٍي الرسول بعرس إلٍه َذعو الزي وا(  11 - 7:  4بظ1 ) اقرأ 

كتب هزه األعذاد خالل وي ؟ رلك فعل الهؤوًٍي على َجب لهارا؟   اآلخرَي  العرق بعض ا

 . اآلخرَي حاجات تجاه ٌكوى ولتزوٍي أى خاللها وي ٌستعٍع التً العهلٍة

 الحاجة عي الرب َسوع تكلن التً الهتًوعة االحتٍاجات عي ابحج(  44 - 11:  52 وت ) اقرأ  

 ؟ الهقولة هزه السابقة تؤكذ األعذاد كٍف  " أرجل للصلة َكوى ربها"  . سذها إلى
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 بالوحذة رلك شعورا تل ثن.  ( 51ول5 ) رائعة بطرَقة هللا عظهة الًبً اَلٍا اختبر لقذ

                  ؟ الهشَهة أوحتى والوحذة وي الكآبة فترة أعقبته رائعا وقتا ورة اختبرت هل. واالكتئاب

 . الحل لذَه كاى ولكي هللا كلها هزه الًبً إَلٍا اختبر لقذ

 (19 )األصحاح إلى اٌتقل خن(  18ول1 ) ٌف هللا وع وتجاربه الًبً إَلٍا اختبارات عي اقرأ 

كتب  تعاول التً العرق لخص  ( 14،  14،   2 - 1:  19 ول1) ٌف التً خاصة الًبً إَلٍا أفكار ا

 ؟ وعه بها هللا

 ؟ احتٍاجه هللا سذد كٍف  ؟ الًبً إَلٍا شعور وحل شعور اٌتابك هل 

                                          ؟ اإلله ٌفس هزا لك َقذوها أى َهكي التً الراحة أو العزاء هو وا  

 باإلشفاق  هللا بسبب أٌك تشعر لك َقذوها التً الراحة هزه أٌت تشعر تجاهلت أٌك ورة كن

 ؟ ٌفسك على

 لك بزلك وعذ فهًاك  . القوة َهًحك َسوع الرب أى ٌف وثقت إرا األوام إلى تتقذم أى َهكًك

 تستطٍع ال فإٌك  ،  الشعور هزا له الهسٍح وسلن أوام بالوحذة شعورك ضع.  ( 55:  4بط 5)

 .  َستطٍع هو لكًه تستخذوه أى
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 َتلقوا أى َجب ؟ هًاك وي اآلخرَي وي وقبول غٍر أٌك تشعر هل ٌفسك؟ تقبل أى تعلهت هل

 َشعروى آخروى َوجذ بًٍها  ، الهسٍح السٍذ أٌهن وحل أي اآلخرَي عي وختلفٍي لكوٌهن التهًئة

أو  جسذَة عالوات جروح  ، وخذرات  ، وا عالقة) حٍاتهن ٌف وا لسبب أحذاث وًبوروى أٌهن

 ؟ َقبلك الهسٍح أى تعتقذ األسس أي على . . . . ( داخلٍة

 ؟ للهًبورَي الهسٍح السٍذ فعل رد عي(  8َو ) ٌف الهقعع َقوله الزي وا 

كتب علٍها تكتب التً الورقة قسن  . الورقة وي جواٌب جاٌب على الرئٍسٍة الًقاط وا

 . الهسٍح السٍذ التجاه وضادا فعلهن وردود والفرَسٍٍي الكتبة اتجاه كاى  

كتب  .لها الهضادة الًقعة أوام كل ٌقعة تكوى بحٍج الورقة وي اآلخر الجاٌب على الخالف أوجه ا

 له قبول الهسٍح للهؤوي تؤكذ وعود على األجزاء هزه تحتوي(  9:  1 َو1 ، 7 - 6:  4 ٌف ) 

 ؟ الهععاة الشروط تًعبق علٍك هل  ؟ الوعود هزه هً وا .  إَاها َهًحه التً والراحة

 الهرأة ل  ب  ق   لكي وحلها علٍه أٌت لها لٍس  ، َقبلك الهسٍح أى تؤوي حقا كًت اى ٌفسك اسأل

 . لك بالًسبة حقٍقة هزه َجعل أى اسأله.  ( 11 - 8 :1 َو)
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ء بالعذَذ العالن جعل وهزا  . هللا وع َتحذثوا أى َستطٍعوى ال الًاس أغلب  وي وٌل

 شخص وع علقتك اٌهذوت وحطن قذ بٍت وي ٌفسك أٌت تكوى قذ  . الهحطهة العلقات

 بالوحذة إحساس إلى باإلضافة غفراى عذم ورارة وروح رلك َصحب وا عادة    . لك حهٍن

 . واالٌكسار

 . الهقترحة االتجاهات اإلَجابٍة بعض دوى ؟ واالٌتقام الهرارة عي األعذاد هزه تقوله الزي وا 

 ؟ لزلك القوة تأٌت أَي وي. هًا ووضح الغفراى لعرَقة ٌهظ هًاك  

 ؟ لتحقٍق رلك الهقترحة العهلٍة العرق هً وا(51:15رو)  

 الحالة هزه ٌف لعهله للهسٍح واٌظر هزا قل.  حٍاتك ٌف علقة أي تصلح اى ترَذ كًت إى فكر

   . للهصالحة قلبٍي َعذ أى علٍه أى وتزكر
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 . بًسٍاٌهن رلك ٌف وهن َتسببوى بالوحذة الشعور وراء الًاس أصذقائك أو أهلك َكوى وا أحٍاًٌا

كتب(  17 - 52:  14لو ) اقرأ   تحب هل (  57 ع) بقراءتك.  ٌفسك تحب بها التً العرق ا

 ؟ ٌفسك تحب وا قذر على اآلخرَي

 الهجروح  الهسافر و  الالوي و  الكاهي كاى ) والساورٍَي الٍهود بٍي قذَن ٌزاع هًاك كاى 

 الهسٍح لًا َعلهه والزي .  سلوك الساوري وبٍي والالوي الكاهي سلوك بٍي قارى  ( الٍهود وي

 ؟ باآلخرَي الحقٍقً االهتهام عي

 أقل تكوى قذ التً الحاٌٍة حفظ على األولى الوصٍة حفظ عذٌاَسا أى َهكي كٍف الحظ 

 .  أههٍة

 . عهل َتبعها صلة إَجابٍة طرَق عي بالوحذة اآلخرَي احساس ٌف اسببا  تكوى لي أٌك قرر
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 الجرأة َعطٍك أى الهسٍح اطلب وي بالوحذة تشعر كًت إى.  التطبٍق تعلهته ووضع ضع وا

ًا  شخصا أو الخذام أحذ َكوى قذ.  بزلك الهًاسب لتخبره الشخص تختار لكً ا وعروفا  اوؤو

                       . وحٍذ أٌه تعلن لتقابل شخصا ارهب أو القهوة وي فًجاى لتًاول شخصا ادع  . لذَك

 . اآلخرَي تجاه احتٍاجات حساسٍتك أجل وي صل  

           .  ًَتابًا الزي بالوحذة تجاه الشعور بالزٌب ٌشعر أى َجب وال خطٍة لٍس بالوحذة الشعور اى

على  للشفقة َستسلن أى وال بالوحذة َشعر بأٌه َرفض االعتراف أى الهؤوي على َجب وال

 . وع ضعفاتًا َتعاطف أى َهكي اصذَقا  لًا ٌجذ الهسٍح ٌف.  الًفس


