
  
  
  
  

 
  
  
 
  

 
  

  .قلب محب هللا والخدمة+ ساعتان لالجتماع فى األسرة + ساعتان لالفتقاد فى األسبوع 
  

)    (  
  

"  " 
  

  ).( أستكمل السجل -١
  ). ( شغل السجل -٢
  ). ( وظف السجل -٣

  

 
  

  . البريد-٣  .  الباب-٢  . التليفون-١
  

  . وهذا يقوم به مجموعات من الشباب أنفسهم
  

 
  

  : هذه هى مسئولية الخدام وهو يحتاج من الخادم إلى أمرين هامين
  

  . التزام-٢  . نظام-١
  

 ٤-٣بحيث يتم افتقـاد     التزام قلبى من الخادم وتوزيع األسماء بطريقة جغرافية وتعميم إلى إعداد            
  .وهكذا.. شاب كل يوم جمعة بعد القداس مثالً لمدة ساعتين

  

 
  

  . الحوار والتفاهم-٣  . االتضاع-٢  . المحبة-١
  

 
  

يجب أن نهتم ) (التأثير الروحى من خالل اجتماع الخدام 
  . بهؤالء أيضاً من خالل العمل الفردى وأب االعتراف



 
  

  .  تقديم المحبة لها من خالل العمل الفردى-٢  .  األسرة البديلة من خالل الكنيسة-١
  . الصالة والمذبح-٤  .عالج نفسى قد تحتاج إلى -٣

  

 
  

   :  أسباب الفتور كثيرة منها
  

  .  خطية محبوبة-٢  .  تقصير فى القانون الروحى-١
  .  توجد غير مضبوط أثر على عالقتى باهللا والعالج هو فى عالج األسباب-٣

  

 
  

ركز .. لذا أحذر من كثرة تغيير أب االعتراف" : " البابا كيرلس كان بيقولدايماً
  . على أب اعتراف واحد وحاول أن تستفيد منه وال يكون التغيير إال فى حالة الضرورة القصوى

  

 
  

  .  الصالة-٣  .  العالج النفسى-٢  . ة العمل الفردى باهتمام ومحب-١
  

 
  

  .  روحانى-٣  .  أرثوذكسى-٢  . مسيحى-١
    .  اجتماعى-٥  .  مثقف-٤

  

 
  

  .  الثقة فى اهللا-٣  .  العشرة اإللهية-٢  .  التوبة اليومية-١
    . خرين خدمته اآل-٥  .  تسليم الحياة بالكاملة للرب-٤

  

 
  

المشاركة هى أهم وسائل اكتشاف الطاقات والمواهب وذلك من خالل الحوار وأن يكون لكل شاب             
  . دوره فى االجتماع وأيضاً من خالل األنشطة المختلفة

  

 
  

ليتنا نحول كل شاب وكل شابة إلى الخدمة فى الكنيسة فـى الخـدمات              .. دمةألننا ال نربطهم بالخ   
  .الشخص اللى بيحب ربنا مش ممكن يترك الخدمة تتحول الخدمة عنده إلى إدمان.. المختلفة

  

 
  

  .  اليتمات-٣  .  المرضى-٢  .  مدارس األحد-١
    .الخ....  المعوقين-٥  .  المسنات-٤



 
  

  .  باالشعاع-٣  .  بالمحبة الصادقة-٢  . بالنموذج الحى-١
  

 
  

  ). ( أعمل بها -٣  ). ( أجب الكلمة -٢  ). ( أقرأ الكلمة وأدرسها -١
  

"  "

 ؟  
  

   : المسيح هو الحل إذ سوف نجد فيه
  

  .  األمن والطمأنينة-٢  .  السالم والفرح-١
  .  اإليمان والثقة فهو القادر على كل شئ-٤  .  الحب والحنان-٣
    .  الشبع الروحى والنفسى والجسدى-٥

  

 
  

والمزج بين االثنين فـى  ) (البد من التعاون بين الطب النفسى والطب الروحى         
  . حاالت كثيرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
  
  
 

  

 
  

   :جنسى يمر بخمس مراحلالنمو ال 
  

١-  :الطفل يأخذ لذته من نفسه أثناء الرضاعة وبوضع أصبعه فى فمه .  
٢-  :الولد يحب أمه والبنت تحب أباها .  
٣-  : ينعطف كل جنس على جنسه، األوالد مع األوالد والبنات مع البنات).(  
٤-  :قال إلى الجنس اآلخر بصفة عامة االنت) .(  
٥-  :        االتجاه إلى الجنس اآلخر بصفة خاصـة)

 .(  
  

 
  

  .  الصالة-٢  ). ( المواجهة الحانية -١
  . مليئة من خالل األنشطة الكنسيةال الحياة -٤  .  أب االعتراف-٣

  

 
  

"الشهوة هى االنفعال الطبيعى المخلوق فى ولكن إذا تحكمت فى وصارت فعالً   

 "         تصير خطية لنا يجب أن أضبط شهواتى وأتحكم فيها وأفضل طريقـة لـذلك هـى"

 "       أى الشبع بالمسيح واإلنجيـل والكنيـسة واألنـشطة المختلفـة والقـراءات
  . الخ... والمعرفة

  

 
  

  . العقل يقود العاطفة وكالهما يضبطهما الروح القدس
  

 
  

  . اءة والثقافة نمى عقلك بالقر-٢  . نمى روحك بالصالة والعبادة -١



 
  

وهذه المرحلـة تتـسم   ) (هذه مرحلة الجنسية الغيرية العامة     
ج بتذبذب العاطفة وعدم استقرارها لذا فاالرتباط العاطفى غير مطلوب ألن الحب السليم مرتبط بالنض      

  . رحلة الجنسية الغيرية األحاديةأى بم
  

 
  

صلة عندئذ إلى اهللا فالمسيح سوف يعطيك طاقة حب تستطيع بها أن تعيش مع النـاس وال تفـرح        
  . بالعقالنية الزائدة ألن ذلك سوف يسبب لك متاعب كثيرة

  

 
  

  . طلب مشورة أب االعتراف-٢  . الصالة -١
    . التجاهل-٣

  

 
  

  ). ( أدرس -٢  ). (صِل  -١
  ). ( أصيب -٤  ). ( أستشير -٣

  

 
  

  . ارب فكرى تق-٢  . تقارب روحى -١
  .  تقارب نفسى-٤  .  تقارب اجتماعى-٣

  

 
  

 سنة بشرط توافر كـل الـشروط   ١٤ سنوات وبحد أقصى     ٧-٤الرجل أكبر من المرأة فى حدود       
  . األخرى هذا بصفة عامة لكن يجب دراسة كل حالة على حدة

  

 
  

ألن الشخص الذى أخترته شريكاً لـى قـد   خاص وليس باألشخاص  شممكن أن أعجب بميزات األ    
  . ميزته عن اآلخرين بحدوث توافق شامل وكيانى معه

  

 
  

نها من األفضل أن تكون من نفس البيئة والثقافة ولكن هناك حاالت زواج من أجنبيات ناجحة ولك                
  . قليلة فمن الممكن أن تكون أجنبية جنساً ولكنها مسيحية قلباً

  

 
  

نروض هذا الحـب ويكـون      حقيقياً والبد أيضاً أن      حباً البد أن يكون الحب متبادل حتى ما يصير       
  . تحت إشراف أب االعتراف



 
  

  .  محدود-٣  .  مقدس-٢  .اعىجم -١
  

  :  
  

  .  توفير المناعة أمام الضغوط-٢  .  مناخ لحياة الشركةتوفير -١
    .  تقليل االنحرافات الجنسية-٣

  

"" 
  

فى حدود المعقول ممكن والبد لكل طرف من احترام مشاعر الطرف اآلخر والكياسة هذا مطلوبة               
  . تحدث مشاكلحتى ال

  

 
  

  . هذا الشخص غير ناضج الشخصية ويحتاج إلى توجيه وإلى حذر فى التعامل معه
  

 
  

" يبنيك  مارال مانع من سماع موسيقى حلوة هادئة أو موسيقى ترانيم والقاعدة أن تختا          

 ."  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 
  
  
 

  

 
  

  ". "هناك مبدأ 
  

  .  كن نوراً تنتشر دون أن تلوث-٢  . كن ملحاً تذوب دون أن تضيع -١
    .  زامل الكل وصادق من يبنيك-٣

  

 
  

  . طلب نياحة للنفس-٢  .لخطايات والسهواان لطلب غفر -١
    . شركة بيننا وبينهم-٣

  

 
  

  .  الناستقييم -٢  . االحتكاك -١
  . قراءة الكتب التى تتحدث عن ذلك -٤  . تراف أب االع-٣

  

"" 
  

الغضب ولكن إذا كـان مهنتـك       هناك خطورة بسبب عدم القدرة على التحكم وخاصة فى حاالت           
  .تستدعى ذلك يمكن دراسة الموضوع مع أب االعتراف

  

 
  

  .حتى فى الضيقات واآلالم والتجاربأوالد ربنا هم أسعد الناس على األرض والفرح سمة تميزهم 
  

"" 
  

دفاع ولكن ال تجعله يشل حركتك وأجعل أب اعترافك يساعدك لتردد فى حدود مهم جداً عكس االن      ا
  . فى هذا األمر



 
  

يتضاءل االحساس بملكية أى شئ بااللتصاق بالواحد أى شخص ربنا يسوع المسيح الالمحدود ف -١
  .  ال نحسد اآلخرين عليهالتالىبو

  . يوزع المواهب لكل إنسان اإليمان بأن اهللا -٣      .  القناعة والرضا-٢
  

 
  

  . الخطية تأخذ حجم المساء إليه والعقوبة تكون غير محدودة ألنها موجهة هللا غير المحدود
  

 
  

  كان السيد المسيح   إنوجسد نورانى روحانى فوق الزمان وفوق المكان كسجد المسيح بعد القيامة            
  . كان يؤكد قيامته بإعطائه بعد حسى بصفة مؤقتة ليدرك التالميذ أن جسده الحقيقى

  

 
  

  ". "لنفس  من ام حل-٢  ). (حلم من ربنا  -١
    . ن من الشيطا حلم-٣

  

  .  والتمييز بمساعدة أب االعترافاإلفرازإذن البد من 
  

 
  

  . بسبب الحروم المتبادلة والتى نحاول من خالل الحوارات الوصول إلى اتفاق بشأنها
  

 
  

 االعتـراف  ألبالهجرة هى قرار فردى حسب ظروف كل شخص وليشف خطية ويمكن الرجوع      
سواء هنا أو فى المهجر والتربية المـسيحية  ألوالدها  حوال تقدم الرعاية    فى ذلك والكنيسة فى كل األ     

  . فى المنزل والكنيسة هامة جداً فى المهجر لوقاية أوالدنا من مخاطر كثيرة
  

 
  

على إبليس وسحقه تحت  أنتصر حيمادام نقولها سوف يعرضها ولكن ال تخاف من إبليس ألن المس       
  "."أقدامنا 

  

 
  

  . التربية الحوارية مهمة داخل األسرة البد من جسر الحوار بين األبناء والوالدين
  

 
  

أسلوب اللطف مطلوب حتى فى توصيل ما تريد أن تقول لصراحة ال تعنى العنف فى الكالم ولكن ا
  . فقل الصراحة بلطف وحكمة ومحبة



 
  

 : هدف استراتيجى) (وهو ملكوت السموات .  
 :مثل النجاح أو العمل أو الزواج: هدف مرحلى .  

  

 
  

فار السهلة مثل التكوين، يشوع القضاة، راعوث، أستير وال مانع من وجود تفسير             أبداً بقراءة األس  
  . معك

  

 
  

  . فرعون كان قاسياً فتركه اهللا لقساوته التى اختارها لنفسه
  

 
  

  . ن يكملهالعهد الجديد ال يلغى العهد القديم ولك
  

 
  

" "    ولكن كلنا سوف يتمتع بالمسيح ولن يشعر أحد بأن آخر يتميز عنه- 
 . هناك طاقة استيعاب روحية من واحد آلخر وإنما الكل فرحان بربنا


