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> الحياة يف املانيا

الوحدة
كثري من الناس يشعرون بالوحدة – ويزداد هذا الشعور بالتأكيد يف البالد التي
تتمتع بالرخاء االقتصادي كأملانيا التي تتسم مجتمعاتها بالحياة الفردية .ويعاين
من ذلك بشكل خاص الذين جاءوا إلينا من مجتمعات يلعب فيها الرتابط األرسي
والصداقات دورا ً كبريا ً أكرث مام لدينا.

أسباب الوحدة

للوحدة أسباب كثرية منها :العمر – املرض – الفقر – االنفصال عن األرسة بسبب
االنتقال أو اللجوء – خسارة عمل أووضع اجتامعي – التقاعد – موت شخص قريب
 ...ومؤخرا ً بسبب القيود املفروضة عىل االتصال بسبب وبأ كورونا .ال يحب الناس الحديث عن الوحدة ،فهي تعترب
كعيب أو شعور بالفشل .لكن ال داعي للخجل فكل منا معرض للشعور بالوحدة .لكن اإلنسان الذي له عالقة حية
مع الله يعرف إنه ميكنه التحدث مع الله يف كل وقت ،وذلك يجعله يشعر بتحسن .مع ذلك يحتاج اإلنسان أن
يكون يف عالقة مع اآلخرين.

امور تساعد عىل التغلب عىل الوحدة

هل تشعر بالوحدة؟ أو هل ترغب أن تساند شخص ما يشعر بالوحدة؟ اليك بعض
األفكار التي تساعدك عىل ذلك:
• انهض داخلياً ،ابحث عن عالقات ميكن الوثوق بها واستثمر فيها .ليكن معلوماً
عندك انه يوجد هذه األيام احتياج كبري لذلك .التجعل يشء يحبطك فأنت تحتاج
إىل أناس يشعرون معك ويقبلوك كام أنت ويسعدهم قضاء الوقت معك.
• أين توجد نقاط الضعف يف حياتك؟ ال تغرق يف الرثاء للذات لكن اوجد لنفسك
طرق للتعرف عىل اآلخرين ،افعل ذلك باالرتباط باألشياء التي تجلب لك السعادة
كمامرسة الرياضة يف نادي مثالً أو الغناء مع فريق.
• تنظيم وقت اليوم يساعد علىل التغلب عىل اإلكتئاب ،كام أن امليش يف الهواء الطلق والوجود يف الطبيعة يساعد
النفس عىل االسرتخاء.
• اقيض وقت يف املوسيقى والقراءة وأشياء مفيدة أخرى ميكن أن متأل الفراغ.
• كن منفتح وتش َّجع أن تجد طرق جديدة تساعدك ومتأل أوقات الفراغ .أحياناً نحتاج إىل دفعة من الخارج تساعدنا
عىل اكتشاف بعض الترصفات التي تعوق بناء عالقات وطيدة مع اآلخرين ،ومن ثم تعديل هذه الترصفات.

الله ال ىّ
يتخل عنك

إذا أردت تغيري الحياة جذرياً ،عليك ببناء عالقة حية مع الله فيكون الله دامئاً معك
ألنه وعد „الأتركك وال أهملك“ (يشوع  .)5 :1اتجه إىل الرب يسوع املسيح املقام
من األموات وائتنمنه عىل حياتك فالله نفسه يحبك„ .هكذا أحب الله العامل حتى
بذل ابنه الوحيد ليك ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية“
(يوحنا  .)16 :3يساعدك عىل ذلك  Deutschland-Begleiter.deرفيقك يف.
الله يشجعنا أيضاً أن نلجأ اليه يف وقت الضيق (مزمور  )15 :50ثق انه يفهمك وانه
سيستجيب صالتك ،حتى لو بدا األمر مختلف عن توقعاتك.
عندما تدخل يف هذه العالقة الحية مع الله ميكن أن تساعدك بعض األشياء والرموز عىل تذكُّر مواعيده ،مثالً:
اشعال شمعة تذكِّرك بحضور الله أو قلب صغري من الخشب أو الصلصال يف حقيبة يدك يذكِّرك عندما متسكه أن
الله يحبك .ابدأ كل يوم بصالة شكر .يف الكنيسة تجد رشكة مع مسيحيني آخرين ميكنكم معاً تسبيح الرب وتشجيع
أحدكم اآلخر عىل الحياة الروحية مع الله.
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