العالقات في العمل

بالنسبة إلى البعض م ّنا ،ت ّتسم العالقات في العمل باإليجابية الشديدة ،وقد يُصبح زميل العمل صدي ًقا مُقرّ بًا ،أما
بالنسبة إلى البعض اآلخر م ّنا ،قد تبدو أماكن العمل لنا غير عالقاتية بالمرة .وفي وق ٍ
ت أو آخر ،يُواجه الكثير
منا عالقات صعبة أو صراعًا في العمل ،لذلك سندرس بدق ٍة في هذه الجلسة سبب أهمية العالقات في ملكوت
تناول يسوع موضوع العالقات ونف ّكر في كيف يمكننا ،بقوّ ة الروح القدس ،االستثمار في
هللا ،ونبحث كيف َ
عالقاتنا في العمل وتحسينها.

دعونا نفتح الكتاب املُق ّدس
ما هي ال ُمؤ ّ
شرات التي لدينا و ُتشير إلى أنّ العالقات مه ّمة في ملكوت هللا؟
الثالوث :هللا عالقاتي ويدعوننا إلى المشاركة في عالقة معه ( 2كورنثوس .)14 :13
« ُتحِبُّ َق ِري َب َك َك َن ْفسِ َك» (مرقس )31 :12
وضح كيف ينبغي أن يبدو ملكوت هللا ،وكيف تبدو عالقات
ُيعطينا الرب يسوع المثال الكامل الذي ُي ّ
الرب يسوع؟ حاول أن تتخ َّيل نفسك في هذه ال َمشاهد:
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لوقا 10-5 :19
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ا ّتسمت عالقات يسوع مع غير المؤمنين بالتعمّد في قضاء الوقت مع الناس (باالقتراب الشديد منهم
وعدم االعتماد على تقديم محبّة عن بُع ٍٍد) ،وكانت هذه العالقات مدفوعة باالهتمام والتعاطف كما
تضمّنت مشاركة المحتوى الروحي ووضع التحديات للناس.

YMC

K

معا
دعونا نُفكّر ً
ماذا يعني لنا أن ن ّتبع في العمل مثال يسوع في بناء العالقات؟
كان يسوع يتعمّد الوصول إلى الناس وقضاء الوقت معهم وإظهار المحبّة واللطف بفاعلي ٍة نحوهم ،كما كان
يتعاطف مع الناس ويتح ّنن عليهم لك ّنه أيضًا كان يشارك معهم حقائق روحية كلما ازدادت الصداقة عُم ًقا.
كيف يختلف هذا النهج عن الطريقة «العادية» ال ُم ّتبعة في العمل؟
تأ ّمل هذه الشهادات الح ّية:
«قبل اإليمان بالمسيح ،الحظت الطريقة التي يُولي بها المؤمنون بالمسيح اهتمامًا حقيق ًّيا بي
وبحياتي - ».جوناثان
«قبل أن أُؤمن بالمسيح ،الحظت الصّداقات العميقة بين المؤمنين بالمسيح مِن حولي ،وش ّدني ذلك
بش ّدة نحوهم - ».باتريك
«قبل أن أُصبح مؤم ًنا بالمسيح ،أحبّني صدي ًقا مؤم ًنا بالمسيح محبّة غير مشروطةٍ ،لذا وثقت به
ولجأت إليه عندما رأيت أنّ حياتي خاوية مِن المعنى - ».جيريمي

معا
دعونا نُفكّر ً
خاصة ُيمكن أن يشاركها؟
هل لدى أي شخص في المجموعة اختبارات
ّ
الصالة :هذه الطريقة المختلفة ج ًّدا للتفاعل وبناء العالقات في العمل تتطلّب تقديم محبّة يسوع
وقت ّ
الفائقة للطبيعة إلى أصدقائنا وزمالئنا .دعونا نقضي بعض الوقت في الصالة في أزواج مِن أجل الذين
نتقا َبل معهم كل يوم .ضعْ في الحُسبان تحديًا للصالة في وقت (أو أوقات) معيّن ٍة مِن ك ّل أسبوع من أجل
زمالئك في العمل.

دعونا نبدأ العمل
كيف يُمكننا تعميق عالقاتنا في العمل؟
تبادلوا األفكار معًا في عصف ذهني على قطع ٍة كبير ٍة مِن الورق حول األسئلة التالية:
كيف يُمكنك الحصول على مزي ٍد مِن الوقت لالتصال بزمالئك؟ هل يُمكنك تغيير طريقة أداء العمل
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لزيادة التواصُل وجهًا لوجه؟
كيف يُمكنك إيجاد اهتمامات مُشتركة مع زمالئك؟ كيف يُمكنك طرح أسئلة أعمق تتال َمس مع شغف
الناس بالحياة؟
كيف يُمكن بناء بيئة عالئقية أخرى ُتم ّكنك مِن رؤية الناس فيها؟ كيف س ُت ّ
ؤثر هذه البيئة على عالقتك
بهم؟
ما هي بعض العوامل المُضرّ ة بالعالقات وكيف يجب تج ّنبها؟
احتفظ بهذه القائمة طوال هذه األسابيع مِن التدريب لمساعدة المجموعة بالكامل على تذ ّكر اإلجراءات
التي ُيمكنها ا ّتخاذها.
على كل فر ٍد فينا أن يُف ّكر في عالق َتيْن يريد تطويرهما .بالنظر إلى القائمة التي ق َّدمناها للتوّ  ،اكتبْ بعض
األسبوعيْن المقب َليْن .دعونا نختم الوقت بالصّالة مِن أجل هؤالء الناس
الخطوات التي تريد ا ّتخاذها في
َ
وألجل هذه الخطوات اإليمانية.

ِمن أجل املرة القادمة
رق تتع ّلق بقضايا وأحداث حياتنا اليومية.
َ
سنتناول كيف يرتبط اإلنجيل ب ُط ٍ

