
 اطلب المشورة المالئمة 
)اختیارى(

كیف یمكن لشخص حكیم و محاید أن یساعدك على فھم 
دورك بدقة أكثر؟

أم 1�5؛ 12�15؛ 19�20

إغفر
ھل غفرت لھذا الشخص في قلبك و أمام هلل؟ ھل أنت مستعد 
أن تغفر لھم اذا إعترفوا و طلبوا غفرانك ؟ ھل تستطیع أن 
تصلي مثل ھذه الصلوات بأمانة ؟  “أرید أن أغفر لھم كما 

غفرت أنت لى فى المسیح”  “أرید أن أراھم بعینیك الممتلئتین 
بالنعمة و الرحمة”  “ساعدني ألجدد ذھنى؛ ال أرید أن أستمر 

فى إستعادة اإلھانة مرة تلو األخرى”  “ ساعدني اال أتكلم 
مطلقاً بطریقة ال تلیق مع ھذا الشخص أو آخرین عن اإلھانة”  

“من فضلك باركھم بمحبتك”.
 أف 4�٣1-٣2، أم 17�9، كو  ٣�1٣،

في 4�8، مت 6�14-15؛ 18�٣5

اخرج الخشبة من عینك أوال
 كیف یمكن أن تكون قد ساھمت في ھذه المشكلة ؟ ما الذي 
یمكن أن یكون في قلبك أو ذھنك فیمنعك من رؤیة المشكلة، 

أو نفسك، أو الشخص اآلخر بموضوعیة ومن وجھة نظر هلل؟
مت 7�٣-5، 1 بط 2�1

دلیل البدء السریع

 ھل ترید حل مشكلة خاصة بالعالقات؟

أوالً، إختر الدور األنسب الذى یصف موقفك. 

 تشعر أنك ُجرحت او اُھنت من
شخٍص ما

 یبدو أنك تسببت في إھانة او جرح
لشخص ما

 تعتقد أن ھناك شخص ما أھان أو جرح
شخٌص آخر غیرك

 شخص ما جاء إلیك لیخبرك عن صراع
 بین شخصین، و لكنك لست طرفاً فى ھذا

.الصراع

ثانیا،ً اتبع الرمز الخاص بك فى الداخل.

المرحلة 1

ناقش دورك
ھل أنت الشخص األنسب لالقتراب من الطرف اآلخر؟ اذا 

كانت إجابتك ال، من یمكن أن یكون ھذا الشخص؟
أم 26�17، مت 7�12

تب عن دورك فى الصراع
اذا كنت قد ساھمت فى المشكلة، استعد لإلعتراف بما تفھمه 

هلل و لآلخر. كن صادق حول ما فعلت، و التواضع تجاه 
نفسك، واالحترام تجاه الشخص اآلخر؟ تذكر أن یشمل 

إعترافك ھذه العناصر: أن تتحمل المسؤولیة الشخصیة، ان 
تحدد الخطأ باسمه، ال تلتمس لنفسك العذر و ال تلقى باللوم 

على اآلخرین، أن ُتظھر خالص الحزن والندم. اذا كانت 
خطیة، تكلم عنھا بمصطلحات كتابیة. أظھر أنك مدرك وآسف 

لأللم و التكلفة التى تسببت بھا لھم. اسألھم اذا كان ھناك 
المزید الذي یجب أن تتحمل مسؤولیته.

 مت 5�2٣-24، 2 كو 7�8-11، أم 28�1٣، 
یع 4�2

كن مستعد اً بمحبة
اذا قررت أن تتكلم مع ھذا الشخص، كیف ترید أن یأتى الیك 

اذا كنت أنت فى مكانه؟ راجع خطتك و دوافعك للذھاب.
مت 7�12، غل 6�1، أم 25�8-10، فى 2�4-2

فكر جید اً فى مسؤولیتك
ما ھي النتائج الحقیقیة أو المحتملة بالنسبة لك، و الطرف 

اآلخر، و بالنسبة آلخرین إن لم تتكلم معھم؟
غل 6�1-2،  ال 19�17-18، عب 10�24

افحص قلبك
اطلب من الرب أن یكشف لك دوافعك. كیف یمكنك أن تصف 
بعبارات كتابیة الدافع الخاص بكل اختیار إما التحدث أو عدم 

التحدث مع الشخص اآلخر؟ ال تذھب بغضب، لتجعل 
الشخص اآلخر یشعر بالخجل، أو حتى لتریح ضمیرك. ال 
تدع الخوف الذي ال أساس له، كبریاءك، أو نقص المحبة 

یمنعك من التحدث الیھم.
مز 1٣9�24-2٣

حلل
ما ھي طبیعة المشكلة الخاصة بالعالقات؟ ھل ھي اختالف 
في الثقافة أم  في الشخصیة؟ سوء تواصل؟ خالف حقیقي؟ 

ھل یمكن أن نسمیه خطیة؟ كیف یمكنك أن تصف المشكلة من 
حیث التوقعات التى لم تتحقق، أو توقعات غیر واضحة أو 

توقعات غیر متكافئة؟ ھل ھذه التوقعات مشروعة، منطقیة، 
تعبر عن المحبة، ویمكن فھمھا بوضوح؟

أم 2٣�2٣، أف 4�25

قم بعمل تقییم
اذا كان یمكنك التغاضي عن إھانة شخصیة، یمكنك أن تقرر 

عدم تذكرھا مرة أخرى. و لكن فكر فى كیف یمكن لإلھانة أن 
تكون خطیرة. كیف یمكن لھذا الشخص أو األشخاص 

اآلخرین أن یتأثروا سلبا بواسطة تلك الكلمات أوالسلوك؟ ھل 
ھذا مؤذیاً السم المسیح أو لمجموعة المؤمنین؟ ھل الكتاب 

المقدس یصف اإلھانة بوضوح انھا خطیة؟ ھل ھى عادة أم 
خطأ لمرة واحدة؟ كلما زادت خطورة اإلھانة و نتائجھا، كلما 

زادت أھمیة التحدث مع الشخص.
 أم 19�11، 1بط 4�8، كو ٣�14-12،

 غل 6�1-2، یع 5�19-20، تي 1�9-7،
مت 18�15، في 2�4-2

احكم بشكل عادل
ھل قمت بإطالق أحكام مسبقة أو استنتاجات سابقة ألوانھا؟  

ھل أنت متحیز تجاه أي طرف من األطراف؟  ھل انكرت أو 
بالغت فى تقدیر حقیقة أي أخطاء حقیقي؟
 أم 17�15، 18�17، ال 19�15،

1 تي 5�21، یو 7�24، مت 7�2-1

تقابل مع هلل
صلي و أكمل ھذه الخطوات فى الدور الخاص بك قبل أن تقرر التحدث او عدم التحدث مع الشخص اآلخر.

تجنب النمیمة
ال تتكلم مع أى شخص بشكل غیرالئق عن شخص آخر.

أم 16�28؛ 25�8-10؛ 26�20



كن موضوعیاً و محایدا
ساعد ھذا الشخص في رؤیة وجھة نظر الطرف 

اآلخر باإلضافة إلى وجھة نظره. قل الصدق بمحبه.
أم 18�17، أف 4�15، 1 تي 5�21

تجنب النمیمة
ال تتكلم مع أى شخص بشكل غیرالئق عن 

شخص آخر.
أم 16�28؛ 25�8-10؛ 26�20

 »عندما یأتى الیك شخص ما لیخبرك عن صراع لیس لك عالقة مباشرة به، قرر أوال اذا كنت انت الشخص
المناسب لتقدیم المساعدة لھذا الشخص. إن كنت كذلك، صلي و ساعده للتعرف على دوره ثم اتبع ھذه النقاط:

إعط مشورة حكیمة
قم بقیادة ھذا الشخص بحكمة خالل كل الخطوات الھامة المتعلقة 

ال َطاِھَرةٌ،  ا اْلِحْكَمُة الَِّتي ِمْن َفْوُق َفِھَي أَوَّ بدوره في المرحلة 1. “َوأَمَّ
ة َرْحَمًة َوأَْثَماًرا َصالَِحًة، َعِدیَمُة  ُثمَّ ُمَسالَِمٌة، ُمَتَرفَِّقٌة، ُمْذِعَنٌة، َمْملُوَّ

َیاء.”  یع ٣�17 ْیِب َوالرِّ الرَّ
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السعي وراء السالم: األعمدة 
الخمسة

 هللا یریدك أن تكون فى سالم مع جمیع.
عالقاتك مع الناس ھي انعكاس لعالقتك مع هللا و 

تؤثرعلیھا.
تعامل مع كل شخص على أنه شخص فرید من نوعه 

مخلوق و محبوب من هللا.
تعامل مع الجمیع على حد سواء، دون تحیز أو محاباة.

یتبارك الجمیع حین تسعى انت الي السالم بطریقة 
كتابیة.

لماذا السعي وراء السالم؟

 إسعوا وراء األشیاء التى تعمل على السالم و بناء	 
بعضكم البعض.   رو 14�19

الََم َمَع اْلَجِمیِع.  عب 12�14	  ِاْتَبُعوا السَّ
وِح ِبِرَباِط 	  َة الرُّ ُمْجَتِھِدیَن أَْن َتْحَفُظوا َوْحَداِنیَّ

الَِم.   أف 4�٣ السَّ
إبذلوا كل ما في وسعكم، على قدر طاقتكم، أن 	 

تكونوا في سالم مع الجمیع.   رو 12�18

1
٢
٣
٤
٥

توقعات هللا من جمیع المؤمنین لبعضھم البعض
َسالُِموا َبْعُضُكْم َبْعًضا )مرقس 9�٥0(	 
ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا كما احبنا المسیح )یوحنا 1٣�٣٤(	 
ِة 	  ِة األََخِویَّ یَن )ُمكرسین ل( َبْعُضُكْم َبْعًضا ِباْلَمَحبَّ َوادِّ

)رومیة 1٢�10(
ِمیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَكَراَمِة. )رومیة 1٢�10(	  ُمَقدِّ
یَن َبْعُضُكْم لَِبْعٍض اْھِتَماًما َواِحًدا )متناغمین مع...( 	  ُمْھَتمِّ

)رومیة 1٢�16(
َفالَ ُنَحاِكْم أَْیًضا َبْعُضَنا َبْعًضا )رومیة 1٤�1٣(	 
اْقَبلُوا َبْعُضُكْم َبْعًضا )رومیة 1٥�7(	 
معلمین َبْعُضُكْم َبْعًضا)كولوسي ٣�16(	 
منذرین َبْعُضُكْم َبْعًضا)كولوسي ٣�16(	 
َواِعِظیَن َبْعُضَنا َبْعًضا )عبرانیین 10�٢٥(	 
اْخِدُموا َبْعُضُكْم َبْعًضا )غالطیة ٥�1٣(	 

ِاْحِملُوا َبْعُضُكْم أَْثَقالَ َبْعٍض. متممین ناموس المسیح 	 
)غالطیة 6�٢(

ُمْحَتِملِیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا بتواضع )أفسس ٤�٢(	 
 َوُكوُنوا لَُطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض، َشفُوِقیَن 	 

)افسس ٤�٣٢(
 َوُمَساِمِحیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا )كولوسي ٣�1٣، 	 

و أفسس ٤�٣٢(
َخاِضِعیَن َبْعُضُكْم لَِبْعٍض ِفي َخْوِف هللِا. )أفسس ٥�٢1(	 
ال تكذبوا َبْعُضُكْم َبْعًضا)كولوسي ٣�9(	 
َعّزِوا َبْعُضُكْم َبْعًضا)٢ كورنثوس 1٣�11(	 
اْبُنوا أََحُدُكُم اآلَخَر )1 تسالونیكي ٥�11(	 
ال تحدثوا بشر َبْعُضُكْم َبْعًضا)یعقوب ٤�11(	 
الَ َیِئنَّ َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض)یعقوب ٥�9(	 

الَِت )یعقوب ٥�16(	  ِاْعَتِرفُوا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض ِبالزَّ
صلوا من أجل َبْعُضُكْم لَِبْعٍض )یعقوب ٥�16(	 
َلَنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبْعٍض )1 یوحنا 1�7(	 
وا )شجعوا( َبْعُضُكْم َبْعًضا )1 تسالونیكي ٤�18(	  َعزُّ
 أسُعواً لفعل الصالح دائًما لبعضكم بعًضا 	 

)1 تسالونیكي ٥�1٥(
الَ َنُكْن ُمْعِجِبیَن ُنَغاِضُب َبْعُضَنا َبْعًضا )غالطیة ٥�٢6(	 
َحاِسِبیَن َبْعُضُكُم اْلَبْعَض أَْفَضلَ ِمْن أَْنفُِسِھْم. الَ َتْنُظُروا 	 

ُكلُّ َواِحٍد إَِلى َما ُھَو لَِنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َواِحٍد إَِلى َما ُھَو 
آلَخِریَن أَْیًضا. )فیلبي ٢�٣-٤(

إذا كان مناسًبا، تقابل مع الشخص اآلخرالمرحلة 2
)قد تحتاج الى فعل ھذا أكثر من مرة من أجل تحقیق السالم.(

اقترب بمحبة   إذھب فى الوقت و المكان المناسب 
و باتجاه كما لو أنك أنت من یرید أن یقترب منه 
 اآلخر لو كانت األدوار معكوسة.  مت 8�1٢، 

غل 6�1، أم 25�12-8

إستمع   ُكن مسرعاً فى اإلستماع، مبطئاً فى 
التكلم، و مبطئاً فى الغضب  إستمع إلى الشخص 

 األخر بإنتباه حقیقي.
یع 1�19، أم 18�17؛ 25�12

 استخدم اسلوباً في الحدیث یمجد الرب   
استخدم لغة “أنا” و تعلیقات ال تحمل اتھامات. 
إستخدم لغة الجسد الھادئة التى ال تحمل تھدید. 

إعطي االساءات مسمي كتابي و اضح
أف 4�29، أم 15�1؛ 25�12-11

امنح الغفران   اذا قدم الشخص األخر توبة عن 
إساءته فى حقك، فأغفر له.  لو 17�٣-4

إسقبل الغفران و التطھیر، إذا أعطوھا لك
1 یو 1�9

 قم بتصحیح أى خطأ یمكنك إصالحه   
مت ٣�8، عب 12�11، غل 6�8-7

قّدم إعتراف صادق، متواضع، فیه إكرام 
 لألخر   كن محدداً، عمیقا،ً و نادما.

2 كو 7�8-11، أم 28�1٣


