
التغلب على الخوف والغضب
إغلقا البأواب المفتوحة في حياتنا

كلنا على اًلرأجح قد عانينا من اًلخوف في حياتنا. في بعض اًلحيانأ يكونأ خوفنا مفيداً، لنأ هناك خطرراً حقيقا
واًلخوف يمنعنا من اًلركض بشكل أعمى نحو هذه اًلخطر. ولكن في أوقات أخرى ، قد نشعر بخوف أكبر مما

هو ملئام أو في اًلواًقع قد ل يوجد أي خطر على اًلطإلقا، لكننا ما زلنا مليئين بالخوف. حتى لو كنا نعرف أنأ
اًلخوف غير منطقي، أو رأد فعل مبالغ فيه، فإننا في كثير من اًلحيانأ ل نستطيع اًلتخلص منه. 

اًلغضب يمكن أنأ يؤثر بشكل مشابه على حياتنا. قد تكونأ هناك مواًقف تجعلنا نمتلئ بالغضب على اًلفورأ. أحيارنا
رغا فيه. ما حدث رأبما لم يكن في اًلواًقع مشكلة كبيرة، قد يكونأ غضبنا مناسربا، لكن أحيارنا يكونأ رأد اًلفعل مبال

لكنه أثارأ شيئا داًخلنا. لذلك ما يخرج هو غضب أعمق ل ينبع من اًلوضع نفسه. طإالما أنأ هذاً اًلغضب موجود
داًخلنا، سيخرج من وقت لخر. 

بعض اًلناس يختبرونأ هذه اًلمشاعر غير اًلعقلنية كل يوم، واًلبعض اًلخر نادرأاً ما يشعرونأ بها. هذه ليست
مجرد مصادفة ، ولكن هناك أسباب لذلك. طإريقة جيدة لتفسير ذلك، هي تشبيه اًلموضوع بالبواًب في حياتنا.

يمكننا أنأ نتخيل أنأ لدينا باب اًلخوف. طإالما أنه مفتوح، فإنه يسمح للخوف من اًلدخول في حياتنا. يمكن أنأ
رحا على رل ، وفي بعض اًلحيانأ يدخل اًلقليل من اًلخوف. ولكن يمكن أنأ يكونأ مفتو رحا قلي يكونأ اًلباب مفتو
مصراًعيه، مما يؤدي إلى أنأ يهيمن اًلخوف على اًلشخص في كل ما يفكر به ويفعله. وبالمثل ، لدينا باب

اًلغضب في حياتنا. إذاً تم إغلقا هذه اًلبواًب، ل يمكن لي خوف وغضب غير صحي أنأ يدخل حياتنا. يمكن
فتح هذه اًلبواًب من قبل اًلخرين وكذلك من قبل أنفسنا. في كثير من اًلحيانأ، تم فتح اًلباب لول مرة عندما

ررأاً من قبل شخص آخر كانأ له تأثير في حياتنا، مثل واًلدينا. لحرقا، قد نفتح اًلباب أكثر بسبب ما نفعله.  كنا صغا

واًلخبر اًلسارأ هو أنه من اًلممكن إغلقا هذه اًلبواًب مرة أخرى. ل يريدنا اًل أنأ يتم اًلتحكم فينا من مؤثراًت
ررأاً!  غير جيدة من خوف وغضب، ولكنه يريد منا أنأ نكونأ أحراً
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يريد اًل أنأ يبررأنا ويحقق اًلعداًلة يريد اًل أنأ يحمينا  اًلحقيقة 

كيف تغلق الباب المفتوح

لم يريدنا اًل أبدراً أنأ يسيطر علينا من اًلخوف أو اًلغضب. عندما خلق عالمنا، كانأ كل شيء مثاليرا. لم يكن هناك
رل من خوف ول ألم ول موت ول ظلم. للسف، تمرد أول اًلبشر، وكذلك جميعنا، على اًل واًختارأ اًلشر بد

خيره. نتيجة هذاً هو عالم مكسورأ، حيث اًلشيطانأ لديه اًلكثير من اًلتأثير. إنه يحاول باستمراًرأ اًلسيطرة على
اًلناس. إنه يستخدم هذه اًلبواًب اًلمفتوحة لجلب اًلخوف واًلغضب غير اًلصحي لبقاء اًلشخاص مأسورأين به.



اًلبواًب تفتح بالخطية، سواًء خطيئتنا أو خطيئة غيرنا. اًلخطيئة تسمح للشيطانأ بالتاثير في حياتنا. إلى جانب
رحا. أمثلة: ذلك، تقودنا إلى تصديق اًلكاذيب. هذه اًلكاذيب هي ما يبقي اًلباب مفتو

غضب واًلدك من فعل ما فعلته ولم يستمع إليك على اًلطإلقا. لقد غضبت من سلوكه غير اًلعادل. لذلك•
أنت تعتقد "لن أعامل معاملة عادلة ما لم أحارأب من أجل حقوقي".

لقد أهانك معلمك أمام اًلصف. اًلنأ أنت خائاف من قول أي شيء في اًلصف لنك تعتقد "لست طإالربا•
ذكريا".

وعد اًل بحل لمشكلة اًلخطيئة واًلنكسارأ في هذاً اًلعالم. مباشرة بعد اًلخطيئة اًلولى للبشر، وعد مجيء اًلمنقذ
). هذاً اًلمخلص هو يسوع، اًلمسيح. لقد كانأ اًلشخص اًلوحيد على15: 3اًلذي سيسحق رأأس اًلشيطانأ (تكوين 

هذه اًلرأض اًلذي لم يخطئ أبدراً. بسبب هذاً اًلشيطانأ لم يكن لديه أي سلطة عليه. قتل يسوع من قبل اًلناس، لكنه
قام من اًلمواًت بعد ثلثة أيام. من خلل هذاً، أكد اًل رأسالة مفادها أنأ يسوع قد غلب اًلشيطانأ! كل من يثق

بيسوع سيتحررأ من سيطرة اًلشيطانأ. بما أنأ يسوع هو اًلذي يستطيع أنأ يطلقنا اًحراًرأ، فإنأ له دورأأساسي في
للذميذذي32-31: 8إغلقا اًلبواًب اًلمفتوحة. يقول في يوحنا  لنأ لت نكوننو لحذقيلقذة لت للذمي لفذبالل لك لنأ لثلبتتلم ذفي  نكلم ذإ : «ذإنن

لحررنرأنكلم»ْ  تق ني لح لواًلل نق،  لح لنأ اًلل ذرنفو لع لولت

ثلثا آيات مهمة عن كل البابأين

لكارنا. أفسس  لم لس  نطواً ذإلبذلي لع لل نت لو ذظنكلم،  لغلي لعللى  نس  نشلم ذب اًل لغنر لل لت ذطنئواً.  لخ لل نت لو لضنبواً  لغ  26:4ذاً

لحبرة واًللبصيرذة.  لم ة واًل لح اًلقور نرأو ذف، بل  لخو لح اًل نرأو لحنه، ل  نرأو نل  لحرداً، فقد أعطانا اً لش أ  7:1تيموثاوس 2ل لتخ

نحررنيةة.  لك  نهلنا رب  نر نح اًل نرأو نث  لحلي لو نح،  ترو نهلو اًل تب لف نر نما اًل  17:3كورأنثوس 2لولأ

عملية إغلقا البأواب

رعا ويعرف غالربا ما تكونأ هناك أشياء مختلفة تحافظ على هذه اًلبواًب مفتوحة في حياتنا. يريد اًل أنأ يغلقهم جمي
من أين يبدأ. بسؤاًله مباشرة، نعطيه اًلفرصة للتحدث إلينا تحديرداً. تبدأ اًلعملية بطرح اًلسئلة عليه ثم يكشف شيرئا

ما، عادة ما يكونأ موقف محدرداً حيث تم فتح باب في حياتنا. وبمساعدة يسوع، نقوم بكل اًلخطواًت اًللزمة
للتخلص من جميع اًلتأثيراًت اًلسلبية اًلتي تأتي بسبب ذلك اًلموقف. 

رل من ذلك، يريد أنأ يشجعنا ننأ واًحد لنأ ذلك سيكونأ غالربا بالنسبة لنا. بد ل يكشف اًل عادة عن كل اًلشياء في آ
ويسير معنا من خلل هذه اًلعملية خطوة بخطوة. 

كيفية التطبيق؟
اًستعن بدعم شخص لديه خبرة في هذه اًلمجال ليساعدك! إذاً كنت تشعر بأنأ تم اًلضغط عليك للقيام بهذه أو تشعر

بطريقة ليست جيده حيال اًلقيام بهذه ، فيرجى قول ذلك مباشررة! إذاً كنت مستعرداً للمشارأكة في محادثة مع اًل ، فيمكنك
اًلبدء: 

رأدد: "رأوح اًل ، إلى أي من اًلبواًب تريد أنأ توجه اًنتباهي اًلنأ؟ يسوع,اًحميني خلل صلتي و خلل هذه اًلرحله" 
"متى تم فتح هذاً اًلباب في حياتي لول مرة؟ من فتحه؟" 

دع اًل يريك ما حدث. إذاً فتح اًلباب شخص آخر: سامح ذلك اًلشخص على ما فعله و بسبب فتحه لذلك اًلباب في
حياتك. اًنظر اًلغفراًنأ خطوة بخطوة للحصول على اًلتفاصيل. 

إذاً فتحت اًلباب بنفسك: اًسأل اًل اًلمغفرة وتب.
اًلنأ رأدد: "ما هي اًلكذبة اًلتي صدقتها اًلتي تبقي اًلباب مفتوحا؟" 

"يا إلهي، أنا آسف لتصديقي هذه اًلكذبة و اًني تصرفت على اًنها حقيقة ، أرأجوك سامحني أنا أرأفض كذبة ____."
اًسال: "يسوع، ما هي اًلحقيقة؟" 

رأدد اًلحقيقة وأنك تقبلها بصوت مسموع.
اًسال مرة أخرى: "يسوع، كيف يبدو اًلباب اًلنأ؟ هل يمكنك إغلقه رأجاء؟" 

رما اًلنأ، فاطإلب منه اًلوقوف في اًلباب بحيث ل يمكن اًنأ يتم اًستخداًمه. إذاً لم يكن بالمكانأ إغلقه تما
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