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كلl الحقــوق محفوظــة. � يجــوز إعــادة إنتــاج أو نقــل أّي جــزء مــن هــذا الكتــاب بــأّي شــكل 
ــجيل، أو أّي  ــخ، التس ــك الن7س � ذل

�o ــا ــة، بم ــة، أو آلي7 وني7 qsــت إلك ــواء كان ــيلة، س ــأّي وس أو ب
. للحصــول عــ" إذن  %Fمــن النــا � wxجاع، بــدون إذن كتــا qsنظــام ا�ســ �

�o معلومــات مخز7نــة أو
لصنــع نَســخ ��ّي جــزء مــن هــذا الُمنتــج يجــب أن يُرســل إ�:

permissions@.arabfamilylife.com

لة  فامي"� �يف، دار ن&% فامي"� �يف وبُناة البيوت، سلسلة ا��زواج هي عZمة تجاري7ة مسج7
FLTI يف توداي الدولية� �لهيئة فامي"

 LLC ،مة التجاري7ةZتصميم الع 





�ِ الر7بl اْلَبْيَت، ْ w�َِإْن َلْم ي” 
اُؤوَن“   َفَباِطZً يَْتَعُب اْلَبن7

 مزمور ١٢٧: ١



ة وا��مومة � ا��بو7 �تحس�

تأسيس انضباط فّعال ��طفالك

 � �توجيه أو�دك المراهق�

تربية أطفال إيمان

� التبنـ�ي
�o �sالتفك

ًZبناء زواجك ليدوم طوي

� زواجك
�o التواصل � �تحس�

� زواجك
�o َاع ُمعالَجة ال��

� زواجك
�o إدارة المال

� زواجك
�o بناء فريق َعَمل

� المسيح
�o ًالنُمّو معا

يكك %F بناء

� زواجك
�o غط إدارة الض7

فاع عن الز7واج العسكري الد�

إعداد زواجك لZستخدام
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ين  � مستعد�sبحياٍة جديدة للعالم، ننفجر بالفخر والفَرح ... لكن غالباً ما نكون غ � qxعندما نأ
بية هذا الطفل ليصبح بالغاً ناضجاً، ومسؤو�ً. qsل

�يف بُناة البيوت سلسلة تربية  �رَت فامي" وللتجاوب مع هذا ا�حتياج، طو7
� ا�عتبار أهدافاً عديدة: (١) لتشجيعك ومساعدتك أ� تنهار تحت  �ا��طفال آخذًة بع�
بية. (٣) لتعزيز  qs7ة كتابي7ة عملي7ة لل بية. (٢) لمساعدتك ع" تطوير خطـ qsمسؤولي7ات ال

عوا  هات آخرين لتشج� . (٤) لمساعدتك ع" التواصل مع آباء وأم7 � �وتقوية فريق العمل كَزوج�
وتساعدوا بعضكم البعض. (٥) لمساعدتك ع" تقوية عZقتك با¤.

س  � هذه الدراسة أنه يتمl ا�ستشهاد بالكتاب المقد7
�o م ستZحظ بينما أنت تتقد7

س هو كلمة ¨ -  � قضايا الحياة، الز7واج، وتربية ا��طفال. الكتاب المقد7
�o لطة lباعتباره الس

ففيه مخطـ7ط لبناء بيت تقي© للتعامل مع أمور الحياة العملي7ة. ومَع أنه مكتوب منذ ما يقارب 
� عائZتنا.

�o نواجُهها � q�ة عن المخاوف ال ألفي عام، فهو � يزال يتكلـ7م بوضوح وقو7

� كلمة خاصة للوالَدين ا�عَزبَ��
� �راسة هم ا��زواج، لكننا ندرك أن الوالَدين ا��عَزبَ� � لهذه الد� �� ا��ساسّي� �مَع أن7 المستمع�

� بعض ا��حيان أن 
�o ة. إذا كنت والداً أعزباً، ستجد wsيمكنهما أيضاً ا�ستفادة من هذه الخ

ه لظروفك، لكن7 التعليم والمبادئ قابلة للتطبيق جداً، ويمكنها أن  � موج7sم غZبعض الك
ة لعائلتك. 7ة قوي7ة وعملي7 تساعدك ع" تطوير خطـ

، ستفقدان فرصة التواصل مع  � �راسة بمفردكما كَزوج� Zن فيه بهذه الد� أثناَء الوقت الذي تتأم7
اِت بعضكم البعض. وستجد أن7 أسئلة كل� جلسة لن تكون مفيدة  wsم من خlا��صدقاء والتعلـ

� المجموعِة أيًضا عندما تدرسون معاً سيخلق هذا جّواً من 
�o يكك، لكن %F للنُمو� أقرب من

كة مَع ا��زواج ا�خرين. 7 ْفِء وال&% الد�

� �ل يرشد المشارك� ا تعتقد، ��ن7 القائد ببساطة هو ُمسه� � مم7sقيادة المجموعة أسهل بكث
ة لكن يساعد ا��زواج ع" اكتشاف وتطبيق  خZل أسئلة المناقشة. فالقائد � يَعلـ�م الماد7
ة لمجموعة بُناِة البيوت أن7 ا��زواج يعلـ�مون أنفَسهم. ة الخاص7 يناميكي7 . فالد� ّ � wxالَحق� الكتا
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� تحتاجها للمشاركة  q�يديك يحتوي ع" كل� المعلومات وا̄�رشادات ال � �راَسة الذي ب� دليل الد�
ليل، وللمساعدات  � نهاية الد7

�o حظات القائدZأو لقيادة مجموعِة بُناِة البيوت. وستجد م
FamilyLife.com/Resources موقع �

�o نت qsا̄�ضافي7ة ستجُدها ع" ا̄�ن

�
�o حة بأرقام الجلسات تها ٦-٨ أسابيع، موض7 أغلب دراسات بُناة البيوت سلسلة ا��زواج مد7

وع ع" ا��زواج إتمامه  � المجموعة مع م&%
�o مة لتستغرق ٦٠ دقيقة لسات مصم7 ليل. الج7 الد7

� تليها. q�لسة وال � الج7 �ب�

أساسي7ة قواعد ع" المجموعة أن تكون ممتعة، وتعليمي7ة، – و� تحمل أي7 تهديد. ثZث
ٍة ممكنة: wsبسيطة ستساعد ع" ضمان شعور كل� شخص بالر7احة والحصول ع" أفضل خ

يكك أو ينتهَك ثقة أطفالك. %F ٍء سُيحرُج � ١ - � تشارك بأي� ½%
٢ - لك الحري7ة بأ� تجاوب عن سؤال � تريد إجابته.

� تليها. q�لَسة وال � الج7 �وع بُناِة البيوت ب� � عليكما إتمام م&% �٣ - إذا كان با̄�مكان، كَزوج�

lُمّو. قم بزيارة موقع FamilyLife.com للمزيد  � النـ
�o lقائمتنا لمصادر الز7واج والعائلة تستمر

من المعلومات عن:

lر، الَمهرب، فّن الز7واج، وأحداث أخرى:• عطلة نهاية ا��سبوع للتذكـ
•�� فامي" �عيد الوط� امج الموز7عة ع" الص7 wsذلك ال �

�o ئحة ببّث ا̄�ذاعات، بما�
�يف هذا ا��سبوع. �، وفامي" � ��يف الحقيقي7ة مع دينس ري� ��يف توداي، فامي"

ة، الكنائس، وشبكات المجتمعات.• �sغ دة إعZمي7ة للمجموعات الص7 مصادر متعد�
ة، ومرشدين واحد • �sغ ة للوالدين، ا��زواج، قادة المجموعة الص7 منتجات تفاعلي7

لواحد.
نت.• qsها ع" ا̄�ن �sنات، والمنتديات، وروابط غ عة من المدو7 مجموعة متنو�
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� أو شهور من مواجهة حياة بَحجم البالغ  �المراهقون ُمَعر7ضون. فُهم ع" بُعد بضع سن�
� القلق. فأنت تعرف الَحَياة المليئة 

�o الَحّق lات بَحجم الطـّفل. كوالد، لديك كل wsبخ
يات، ولديك الفكرة الجي�دة عن كيف لمراهقك أن يَُجر7ب. وإذا حاولت أن تأخذ خطوة  بالتـ7حد�

، قد يقاومونك ويدفعونك بعيداً. � qxين ِلما سيأ وتساعَدهم ليكونوا مستعد�

اً وذكاًء. ففي أّي لحظة وبدون أي  �sِسن� المراهقة يتطلـ7ب توازناً كب �
�o تربية ا��طفال

�
�o أن7 أطفالك يحتاجون لتوجيهك � �� ح�

�o ،ًإشعار، قد تنتقل من كوِنك مدرباً لتكون متفر�جا
�
�o لكن .ً�Zاستق %s7ما يصبح/تصبح أك 7 كلـ �sقتك تتغZاليوم ا�خر. ع �

�o يوم ما و�نفصالك
. �Âمن أي� وقٍت م %sالواقع، مراهقك يحتاج إليك أك

هل  ين للوالدين، ومن الس7 � �sيمكنهم أن يكونوا مح � �نحن نتفهـ7م أن7 الُمَراهق�
q�تتخل7 عن مشاركِتك. ح � � وسعك. لكن رََجاًء

�o بعض ا��حيان أن7ك فعلت كّل ما �
�o ا�عتقاد

� سبيلهم»، � يزال لديك عَمٌل تقوُم به. فدوُرك لم ينتِه. 
�o ُكهم qsعندما «ت

� توجيه أطفالهم خZل متاهة ِسن�
�o مساعدة الوالدين �

�o راسة بالر7غبة رْنا هذه الد� لقد طو7

7َم وتنمَو أثناَء هذه العملي7ة. المراهقة هذه ليحيوا حياة ذات قصٍد إلهّي. نرجو أن تتعلـ

� �دنيس وباربرا ري�
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� عZقة 
�o ًابطا qsب فخاخ ِسن� المراهقة يتطلـ7ب أن تبقى مlلتجنـ � �تأهيل أطفالك المراهق�

معهم.

النشأة أمر صعب القيام به
� من  �ْهم بأسماِء وأعمار أطفاِلك. ثم7 أجب عن واحد أو اثن� wsعر�ف نفَسك للمجموعة وأخ

ا��سئلة التالية:
ابقة عندما بدأت تنتقل من مرحلِة الطفولة إ� مرحلة • نوات الس7 � الس7

�o ر� فكـ
؟ � �ن� ها وأنت تجتاز تلك الس� �sتغي �

�o بدأت � q�المراهقة. ما هي بعض الطرق ال
عندما كان عمرُك ١٦ عاماً، ماذا كانت أكws أولوي7اِتك أو مشاكِلك؟•
� عمره؟ بأي� طريقٍة (طرق)؟•

�o ُرك ابنـُك المراهق بنفِسك عندما كنَت� هل يذكـ
راَسة؟• ما الذي ترجو اكتسابَه من هذه الد�

دراسة حالة
� لكل� من ا��جزاء الثZثة التالية: �ع� ة بَصوٍت عاٍل، استخدم قر7اء متطو� اقرأ دراسة الحالة التالي7

مايك ولوري يتحدثون عن ابنتهم المراهقة لورين ذات الثZثة ع&% عاماً.

ا أريُده. مايك: أعتقد أن لورين تنمو بصورٍة أFَع مم7

لوري: ماذا تقصد؟

. فقد سألتها          �
�Éٍء معي بعد ا�ن مثل الما ْ � َ � يبدو أن7ها تريد فعل أي� ½%       مايك:

ما إذا أرادت أن نذهب لتناول بعض الكعك الُمَحلـ7ى – مثلما اعتدنا أن نفعل صباح كل�
. لكن ا�ن � يبدو أنها تهتمl با��مر. � �سبت منذ كان عمرها َسَنت�

�
�o � �7ما رأت� � كلـ �كض نحوي لتحتضَن� لوري: أفهم ما تعنيه. فهي اعتادت الر7

. � �xالمدرسة. لكن ا�ن فهي تت�7ف بحَرج عندما ترا

� لم أدرك أنه سَيحُدث بهذه  �� كنت مدركاً أن7 هذا سيحدث، لك� �xمايك: أعتقد أ
عة. l&ال
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تدخل لورين الغرفة.

لورين: سأذهب إ� المول بعد الظـlهر مع أليسا.

هاب إ� المول. 7ر أننا تناقشنا عن الذ7 لوري: حقاً؟ � أتذكـ

ٍء � َ 7 طلب إذن لكل� ½% �ي، لم أكن مدركة أنه ع" لورين: أنا ذاهبة فقط للمول يا أم�
أفعله.

� للذهاب إ� هناك؟ �لوري: وكيف تخطـ�ط�

جع إ� البيت. �sل � qxلورين: شقيق أليسا سيأخذنا، وعليك أنت أن تأ

مايك: لحظة. أنا لست مرتاحاً لفكرة الذهاب إ� المول بدون أن يكون معكما أحُد
� عمركما.

�o � �الوالَدين. فأنا � أعتقد أن7ه مكاٌن آمٌن لفتات�

، كلl أصدقائنا يفعلون ذلك. فنحن سنقابلهم هناك. � wxلورين: لكن يا أ

ر. ِك عن هذا، ثم سنقر� ث مع أم� � أتحد7 �مايك: دعي�

لورين: لماذا تت�7فان دائماً ب�امة هكذا؟ � أرى أن7 أولياَء أمور ا��و�د ا�خرين 
لديهم مشكلة مع هذا ا��مر.

ِك وأنا سنناقش ا��مر ثم نرجع إليك بالقرار. lمايك: أم

َها. ws7 أن أتصل بأليسا ��خ �لورين: حسناً، أFعا. ع"

تخرج لورين بغضب.

� هذا الُعمر؟
�o 7ا لوري: هل ت�7فنا بهذه الطريقة مع والَدينا عندما كنـ

كيف ترى مدى ترابط هذا الوضع الذي يواجُهه مايك ولوري مع ابنِتِهما بوضِعَك؟  - ١       

� ا�ستقZل؟
�o ة �sأو�ُدك الر7غبَة الكب وكيف يُظهُر

َمها إ� مايك ولوري؟ � تَودl أن تقد� q�٢ - ما هي النصيحة ال       
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نوات  هبي7ة». الس7 نوات الذ7 ة ما قبل دخول ا��طفال لمرحلة المراهقة «الس7 qsأن ندعو ف lنحب
ين.  �sحيث تبدو فيها تربية ا��طفال سهلة لكث ( َ ادسة إ� الحادية ع&% الس7 � (سن� �ما ب�

بون لمرحلة المراهقة، غالباً qsفأطفالك فعلياً يصغون إليك ويستمتعون برفقتك. وعندما يق
� ا�ستقZل لZعتقاد بأن7هم � يحتاجون لمساهمات والديهم 

�o ايدة � qsما تقوُدهم رغبتهم الم
� المقابل، فهم يعتمدون ع" أقراِنهم، ووسائل 

�o آخرين. لكن � �فيما بعد أو أّي بالغ�
رًَة لهم أن7 الوالدين من  ، مَصو7 � 7 �� ُمع�sُعهم ع" نَمِط تفك ا̄�عZم الَشعبي7ة وا̄�عZنات تشج�

� قادرون ع" صنع قراراٍت حكيمة. �ت، وتُظهُر أن7 الُمراهق� م� � qsالطراز القديم والم

� هذه ا�ية عندما تقول ”اَْلَجَهاَلُة ُمرْتَِبَطٌة ِبَقْلِب �� رأيك ماذا تع�
�o .٣ - اقرأ أمثال ٢٢: ١٥       

� يُظهُر فيها المراهقون أحياناً أنـ7هم َجَهلة؟ q�ُرق الl اْلَوَلِد“؟ وما هي الطـ

ة.  ة إFائيل، تم7 تأسيس العائلة كونها واحدة من ركائز المجتمع ا��ساسي7 عندما خلق ¨ أم7
للوالَدين المسؤولي7ة ̄�خبار أطفاِلهم عن ¨ وتعليم كل� ا��جيال المتعاقبة عن  وأُعطَي

س. الكتاب المقد7

� تثنية ٦: ١- ٩. ما الذي يقوله هذا المقطع عن:
�o ٤- اقرأ التعليمات المعطاة للوالَدين       

� يجب أن يُظهرَها الوالدان؟• q�ة ال فات الَشخصي7 الص�
•�Ê التعامل مع أطفاِلهم �

�o باُعها� � يجب ع" الوالَدين اتـ q�قة الZنوُع الع
س؟ يعلـ�موهم عن ¨ والكتاب المقد7

� أموراً مختلفة للَعديِد من ا�باء. بعض الوالدين قد يعتقدون أنهم  �المشاركة يمكن أن تع�
� ا��سبوع، 

�o نهم يتناولون العشاَء معاً أمسياٍت َعديدًة�� � �منخرطون مع أطفالهم المراهق�
7ة أو الكرة الطائرة. إذا كنت تريد فعZً مساعدة  لـ أو بحضورهم جميع مبارياِت كرَِة الس7

ام بمستوًى أع" من  � qsلZطفلك �تخاذ اختيارات حكيمة أثناء مرحلة المراهقة، فستحتاج ل
ُب دائماً أطفالـُك بهذا النـ7وع من المشاركة، وقد  ام بالمشاركة أكs% من ذلك. قد � يرح� � qsا�ل

7ه أمٌر َجوهرّي. � بعض ا��وقات، لكنـ
�o يشعرون بعَدم ا�رتياح

� يمكنك بها البقاء ع" تواصل ومشاركة مع أطفالك  q�ُرق الl        ٥- أكتب قائمة بالطـ
، ح�q وإن أبدوا القليل من ا�هتمام بمشاركتك. وما الذي نََجح معك؟ � �الُمَراهق�
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تهم مع ¨، �sمبدأ بُناة البيوت لمساعدة أطفالك لينموا فيمس

� مراهقتهم. � تحتاج ��خذ مبادرة لتبقى مشاركاً أثناء سن�

غوط والمشاكل المختلفة، ونحبl أن  lمن الض �sل سنوات المراهقة، يواجه ا��طفال الكثZخ
� منا sندعَوها «فخاخ ِسن� المراهقة». هذه الفخاخ تجذب المراهَق إ� اختياراِت َجَهالة. والكث

. � �7ا مراهق� � هذه الفخاخ عندما كنـ
�o نحن أنفَسنا وقعنا

غار ع" ُع الشباَب الص� � ثقافة تشج�
�o ع" سبيل المثال، فّخ واضح وهو الجنس. نحن نحيا

� ِسن© مبكـ�رة جداً.
�o تجربة الجنس

� اليوم؟ �د المراهق� � تهد� q�٦ - ما هي بعض الفخاخ ا��خرى ال       

� الَحّق
لوك %� الس'

ين منهم  �sفخاخ ِسن� المراهقة، هو أن كث �
�o بسهولٍة � �واحدة من أسباب وقوع المراهق�

اِتهم واختياراِتهم. ح�q وإن  � تقود سلوكي7 q�ة الغامضة ال لديهم بعض المعتقدات ا̄�يماني7
� يعرفون ما الذي يؤمنون به و� يفهمون  ، لكنهم غالباً � �كانوا يطلقون ع" أنفسهم مسيحي��

ة. � َحَياِتهم اليومي7
�o ر� ّ أن يؤثـ � wxكيف يمكُن للَحق� الكتا

َ wsولماذا يُعت ،“ � الَحق�
�o أن7 ا��طفال «يسلكون �� رأيك ما مع�

�o .٧ - اقرأ ٣ يوحنا ٣- ٤       
� الكِذب؟

�o لوك lالَحّق مختلف عن الس �
�o لوك lهذا ا��مُر هاّماً؟ كيف أن7 الس

ة تراث القناعات الكتابي(
، هو أنك تنقل القناعات  � الَحق�

�o لوك lم السlلتعلـ � �واحٌد مَن المفاتيح المساِعَدة للمراهق�
� صنع الخيارات. ما هي القناعة؟ نحن نحبl تعريف الكاتب 

�o ستساعدهم � q�ة ال الكتابي7
� كتابه «فيما وراء المعتقدات إ� القناعات“.

�o ُمه جوش ماكدويل الذي يقد�
� «أن تكون مقتنعاً تماماً بأن7 أمراً ما صحيح تماماً �يكتب قائZً: أن يكون لديك قناعة فهذا يع�

لدرجة أنك تأخُذ موقفاً ��جله بغض� النـ7ظر عن كل� الظروف».

� التفاوض مع 
�o ستساعدهم � q�ة ال فهذا ما يحتاجه أطفالك – مجموعة من القناعات الكتابي7

� من ا�باء � ينقلون القناعات الكتابي7ة sفخاخ ِسن© المراهقة. وواحٌد من أسباٍب عديدة أن7 كث
ة بوضوح. دوا قناعاِتهم الخاص7 ��طفالهم هو أن7هم أنفَسهم لم يحد�



أجب عن الّسؤال ٨
يكك. وبعد  %F مع
�
�o ا̄�جابة، قد ترغب

ٍة مناسبة أو  �sمشاركة بص
اكتشاِف مع المجموعة.
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� القائمة التالية من فخاخ 
�o ل l٨ -  خذ دقيقة للتأم       

� q�واحدة من هذه الفخاخ ال qsدة. اخ ِسن� المراهقة المتعد�

ُ � wsة لديك، ثم7 اكتب جملة تع ة خاص7 �sتستحوذ ع" قناعة كب
يكك. %F عن واحدٍة من قناعاِتَك وشاركها مع

� ا��قران ع" حياة الَمرْء (ع" سبيل sقران – تأث�ضغط ا
ة الَجي�دة»). خصي7 َئة تفسُد الش7 المثال: «رفقة سي�

7قاء قبل الز7واج. س عن النـ الجنس – مقاييس الكتاب المقد7

المواعدة – مبادئ إرشادي7ة لقضاء وقٍت مع الجنس ا�خر.

ع>م – مقاييس ِلما يجب مشاهدته، قراَءته، أو ا�ستماع إليه، وكم من الوقت الذي  = ا
يجب تخصيصه لوسائل ا̄�عZم.

�باس المناسب والثياب للمناسبات المختلفة. الَمظهر – اللـ

لطة. lالّسلوك والدوافع – الحفاظ ع" منظور جّيد عن نفسك، والديك، ورموز الس

إساَءة استخدام المواد المخدرة – استخدام الكحولي7ات، المخدرات، وأّي مواّد أخرى 
راً. َ َ �Î من المحتمل أن تحمَل

ة – تعريض نفِسَك لصَور تُحّط من مقاييس ¨ عن الجنس. باحي( =ا

٩ - لماذا من الهاّم ��طفاِلك أن يعرفوا قناعاِتك وأن يروك نموذجاً لهم؟       

مبدأ بُناة البيوت ا�ن هو الوقت المناسب للتوضيح
 وللبدء. تقديم قناعاتك الكتابية كنموذج لقضايا الحياة الحقيقية 

� سيواجهها ابنك المراهق. q�ال
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لسات الخمس التالية، سنفحص القضايا الَخمس ا��كs% أَهمي7ة ستواجُهها مع أو�دك  أثناء الج7
: � �المراهق�

ضغط ا��قران•
الجنس•
المواعدة•
ا̄�عZم•
إساَءة استخدام المواد المخّدرة•

اك لبناء  ث عن مدى خطورة كّل فخ بشكل خاّص، وسنتحد7 � كل� جلسة سنتحد7
�o

� q�ُكك مع بعض ا��فكار ال qsا ا�ن فسن . أم7 � �� حياة أو�ِدك المراهق�
�o بعض القناعات الكتابي7ة
اِتنا: wsاستخلصناها من خ

� ع" ُصنع اختياراٍت َحْمقاء. �١ - � تقلـ�ل أبداً من قدرة أو�ِدَك المراهق�

lباً وشجاعة  امات تطلـ � qsا�ل %sقد يكون أك � �� حياِة أو�ِدك المراهق�
�o ً٢ - البقاُء مشاركا

تصنُعها كوالد.

� عدم فقدان الر7جاء عندما � ترى نتائج Fيعة. �٣ - المشاركة تع�

� الَحق� من 
�o لوك lسيتعلـ7مون كل7 ما يحتاجونه للس � �ض أن7 أو�دك المراهق� qs٤ - � تف

ة. فدورك حاسم جداً. باب، أو المدرسة المسيحي7 � الكنيسة، مجموعة الش7sل تأثZخ

ث بَصْوٍت أع" من كلماِتك ٥ِ - كونك قدوة سيتحد7 ٍ

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
ٍَة wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �المجموعة التا�
وع. من الَم&%

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------
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راسة سَبَب تَحد© لك؟ لَسة ا��و� من هذه الد�        ١ - كيف كانت الج7

َراَسة؟        ٢ - ما هي توقـlعاتك لهذه الد�

� q�ة ال ة تحديد قناعاتك عن القضايا ا��ساسي7 ثنا عن أهمي7 � مناقشة المجموعة، تحد7
�o - ٣       

ة  سيواجُهها طفلك كمراهق. فيما ي"� قائمة بعدٍد من هذه القضايا. راجعها وقي�م مدى كيفي7
� كل© من هذه الجوانب.

�o تطويرك لقناعات

: � �قي�م نفسك بإحدى العZمت�
� عن قناعات واضحة لكل� جانب.•s7نَت من التعب ن (نعم) إذا تمكـ
ل (�) إذا لم تتمكـ7ن من ذلك.•

تطوير قناعات َشخصي7ة

ضغط ا��قران ---
ّ عن الجنس -- � wxالمنظور الكتا

مبادئ إرشادي7ة للمواعدة --

استهZك ا̄�عZم ---

التعامل مع الغضب ---

الَمظهر ---

الخداع --

إساَءة استخدام المواد المخّدرة --

ة --- ا̄�باحي7

ة المسيح -- قيادة ربوبي7

أخرى: ---

أخرى: ---
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� هذه 
�o تشكيِل قناعاِت طفِلَك �

�o مِة نفِسها، أيضاً قي�م نفسك عن مستواكZباستخدام الع
� أن7ك يجب أن تؤمَن أن7ه حقيقّي لدرََجِة أن  �َل أمراً ما إ� قناَعٍة يع� 7ر أن تحو� الجوانب. تذكـ

النـ7ظر عن النتائج. تأخَذ موقفاً ��جِله بغض�

ضغط ا��قران ---

ّ عن الجنس ---- � wxالمنظور الكتا

مبادئ إرشادي7ة للمواعدة ----

استهZك ا̄�عZم ---

التعامل مع الغضب ---

الَمظهر ---

الخداع ----

إساَءة استخدام المواد المخّدرة ----

ة ---- ا̄�باحي7

ة المسيح ----- قيادة وربوبي7

أخرى: -----

أخرى: ----

� أي� جانب من هذه 
�o أي� جانب من هذه الجوانب تحتاج لتطوير قناعة أقوى؟ �

�o - ٤       

؟ � �الجوانب تحتاج لتشكيل قناعة أقوى لدى أو�دك المراهق�
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� أجبتها بمفردك. q�١ - شارك إجاباتك عن ا��سئلة ال       

       ٢ - ناقش ما تفعله حالياً لتقديم تعليمات كتابي7ة وروحي7ة ��طفالك.

� ا�عتبار أيضاً �� تقوم بها بالفعل، ما الذي يمكن أن تأخذه بع� q�شياء ال�Z٣ - با̄�ضافة ل       
للمساعدة ع" تطوير قناعاٍت عند أطفالك؟

wsمن ¨ حكمة فيما أنتما تسعيان لتوجيه ابِنكما المراهق ع � �Zة، طالب�        ٤ - اختم بالص7
فخاخ ِسن� المراهقة.

لة بدءاً من ص  Kـ(د من مراجعة تفاعل الوالد والمراهق ذات الص تأك
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� اختيار ا��صدقاء 
�o حياة ابنك المراهق ستساعُده/تساعُدها ع" ممارسة الحكمة �

�o مشاركتك
حيَحة من ا��قران. � الص7sات غ �sومقاومة التأث

تجنـّب الفخاخ

يط �صق، و٦- ٨ أشياء لوضعها ع" %F ،هذا التدريب ستحتاج إ� ُعصابة، ٦- ٨ أوراق �
�o

ء تريده. ع" كل� � َ ناديق، المصابيح – أّي ½% ، الكتب، الص7 �ا��رض. يمكنك استخدام الكرا½
ورقة، اكتب اسَم فخ© من «الفخاخ» التالية لمرحلة المراهقة:

الجنس•
المواعدة               •
إساَءة استخدام المواد المخّدرة•
ضغط ا��قران•
ا̄�عZم•
وافع• لوك والد7 lالس
ة• ا̄�باحي7
الَمظهر•

ين بالُعصابة وخذه/خذها  �Îأحِد الحا � َ �ألِصْق ا��وراق ع" ا��شَياِء الُمختلفة. أغمض َعي�
� خط© مستقيم من بداية 

�o � %Ðالغرفة بطريقة تجعل الم �
�o عند نهاية الغرفة. ثم7 ضع ا��شياء

� واحدٍة من الفخاخ.
�o بدون الوقوع ًZالغرفة إ� نهايِتها أمراً مستحي

� من بداية الغرفة إ� نهايتها دون لمس  �� معصوَب الَعيَن� %Ðٍع أن يحاوَل الم أطلب من متطو�
ة، ع" الجميع  �sغ � هذه العقبات الص7 �ع التنقـlل ب� أي© من ا��شياء. وبينما يحاول المتطو�

� وقٍت واحد!
�o ًتقديم نصائح – بَصوت عاٍل معا

7ريقة، عليه أن يحاول مر7ة  ع للتـ7فاوض مع هذه العقبات بهذه الطـ بعد محاولة المتطو�
خص المعصوِب أخرى. لكن7 هذه المر7ة، ع" شخص أخر أن يكون مرشداً – واقفاً بجوار الش7

� المجموعة تبقى صامتة.
qoالعقبات، وبا wsِشَده/يرِشَدها ع �sل � �الَعيَن�

وبعد ا�نتهاء، ناقش ا��سئلة التالية:
كيف يمكنك مقارنة هذا التدريب مع العالم الذي يحياه المراهقون؟  يحيا فيه •

المراهقون؟
ة تجنـlب فخاخ ِسن� المراهقة؟• �ُمنا هذا التدريب عن كيفي7 ماذا يعلـ
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ابقة جلسة. وع بُناِة البيوت من الَجلسة الس7 ا تعلـ7مته من م&% شارك أمراً واحداً مم7

آثار ضغط ا�قران

� فقط. كم مر7ة قارنَت ما لديك مع ما لدى ا�خرين؟  �ضغط ا��قران ليس مشكلة للمراهق�
ل  يارات أو المZبس لمجر7د أنها النـ7وع المفض7 نة من الس7 َاِء ماركٍة ُمعي7 بت ب&%ِ هل حَدَث وُجر�

� عن رأيك خوفاً من عَدم موافقِة ا�خرين؟sالتعب �
�o دت ��صدقائك؟ هل ترد7

. �sَخط Òبشكل خاّص فهو فخ � �� مفر7 منه. لكن بالنسبة للمراهق� ضغط ا��قران أمٌر

�sاً عليك؟ وما هو تأث �sتأث %sخص أو المجموعة ا��ك � المدرسة الثانوي7ة، َمن كان الش7
�o - ١       

� إمكانك، أعِط مثا�ً.
�o قمَت بها؟ إذا كان � q�الخيارات ال �

�o مجموعِة ا��قران عليك

اً جّيداً أو �sة – سواء أكان تأث �sا�ونِة ا��خ �
�o ا��قران ع" طفلك �s٢ - كيف رأيت تأث       

سّيئاً؟

� q�ُرق الl خصي7ة كُمراهق ومZحظاتك كوالد، ما هي بعض الطـ من تجربتك الش7 - ٣       
� قصد لزعزَعِة – ُسلطة الوالَدين؟sيستخدمها ا��قران بقصد أو غ

7ر أن7 وجود  ة ناقشنا ا�حتياج لتشكيل قناعاٍت مبني7ة ع" كلمة ¨. تذكـ � جلستنا ا�فتتاحي7
�o

«أن تكون مقتِنعاً تماماً بأن7 أمراً ما صحيٌح تماماً لدرَجِة أنك تأخذ موقفاً ��جله  � �قناعات يع�
بغض� النـ7ظر عن كل� العواقب».

ة التالية: اقرأ المقاطع الكتابي7 - ٤       

مزمور ١: ١- ٣•
أمثال ١٣: ٢٠•
١ كورنثوس ١٥: ٣٣•

� هذه ا�يات لتشكيل أو ترسيخ قناعٍة كتابي7ة عن 
�o تجدها � q�ما هي التوجيهات المساعدة ال

ضغط ا��قران؟
١٠: ٢٤. كيف يمكن لضغط ا��قران أن يكون جي�داً � �اني� ws٥ - اقرأ جامعة ٤: ٩- ١٢ وع       

لمراهقك؟



٢٤

 ا��صدقاء الذين يختارهم أو�دك
� يصبحون عليها. q�نوعية ا��شخاص ال �

�o المراهقون يلعبون دوراً بالغ ا��همية 

� مساعدة الطفل ع" اختيار ا��صدقاء وهو 
�o 7 دوُر الوالَدين �sكيف يمكن أن يتغ - ٦       

ينتقل من مرحلة الطفولة إ� مرحلة المراهقة؟

ح لماذا توافق أو � توافق ع" الُجملة التالية: «من الهاّم أن يكون لدى ا��طفال  %F٧ - إ       
� اختيار أصدقاِئهم دون مداخZت أو تدخـlل من والَديهم».

�o يَة � الحر� �المراهق�

غط  كيف يمكن للعZقة القوي7ة مع طفلك أن تؤثـ�ر ع" تجاوبه/تجاوبها مع الض7 - ٨       
� إمكانك، أعِط مثا�ً.

�o قران؟ إذا كان�Zل � w�ل الس7

� مساعَدِة
�o فكـ7رت فيها أو حاولت بواسطِتها بالفعل، كَمجهوٍد � q�٩ - ما هي ا��فكار ال       

؟ � �� العثور ع" ا��صدقاء المناسب�
�o طفلك

� w�ل  أفضل دفاع ضد الضغط الس7
� طفلك. � ل�Zقران هو عZقة مليئة بالُحب بينك وب�

من الهاّم ��طفالك تعلـlم كيفي7ة صنع اختياراٍت مبني7ة ع" قناعاٍت كتابي7ة بد�ً من ضغط 
� ل�Zقران، هو/هي  w�ل غط الس7 ة ضّد الض7 ا��شخاص عليهم.  إذا تعلـ7م طفلك الوقوف بقو7

سيكون لديه فرصة أكws لتجنـlب الفخاخ ا��خرى لِسن� الُمراهقة.

� اعتبارك الّنصائح التالية:
�o ضع

ِة ضغط ا��قران ع" أطفالك.        ١ - � تقلـ�ل أبداً من قو7

� الجي�د.sطفالك سيكون لهم كّل التأث�� � �ض البتة أن7 ا��صدقاء المسيحّي� qs٢ - � تف       

� لديك. q�ة ا��خرى لديها المقاييس نفُسها ال ض البتة أن7 العائZت المسيحي7 qs٣ - � تف       

ة  ديق الذي كان «جّيداً» خZل المدرسة ا�بتدائي7 ض البتة أن7 الص7 qs٤ - � تف       
وا̄�عدادي7ةسيستمّر ع" هذا النـ7حو.



٢٥

� الَحق� أعظُم من قدرِة طفلك ع" خداعك. �sض البتة أن7 قدرتك ع" تمي qs٥ - � تف       

� مساعدة طفلك ليجد 
�o ارك ع" المشاركةÎأنك قاٍس جداً بسبب إ lبعض ا��حيان ستظن �

�o
� w�ل غط الس7 اَجع! سيستخدم ¨ قدرة طفِلك ع" الوقوف ِضد7 الض7 qsأصدقاَء جي�دين. � ت

سيخ القناعات، وا̄�يمان القاِئم بذاِته سُيَساعُده/يساعُدها ليكوَن صانَع فرٍق جي�د  qsقران ل�Zل
� ثقافِتنا.

�o

       ١ - ما هو ا�نطباع ا��سا½� الذي استخلصته من لقاء المجموعة؟

       ٢ - ما الذي يمكنك قوله عن تعاملك مع ضغط ا��قران ا�ن، كبالغ؟ وما الذي يمكن 
يكك قولـُه عن تعامله مع ضغط ا��قران بشكل عاّم؟ ل&%

� حياتك؟
�o لبَية عن ضغط ا��قران        ٣ - ما هي بعض ا��مثلة ا̄�يجابي7ة والس7

       ٤ - كيف ترى تجاوب طفلك مع ضغط ا��قران ح�q ا�ن؟ كن محّدداً.

بون لطفلك؟  أكتب قائمة.        ٥ - َمن هُم ا��صدقاء المقر7

ّ جي�د، وأّي منهم  � wxإيجا �s٦ - كيف يمكنك تقييم أصدقاِء طفلك ا�ن؟  أّي منهم له تأث       
ّ؟ لماذا؟ � w�َسل �sله تأث

� تربية ا��طفال، كنهِج
�oتريد تطبيقها ع" حياتك و � q�ة ال        ٧ - ما هي الخطوات العملي7

ِحَمايٍة من فخ� َضغط ا��قران؟

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء المجموعة  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
وع. ٍَة من الَم&% wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �التا�

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------
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� أجبتها بمفردك. q�شارك إجاباتك عن ا��سئلة ال - ١       

       ٢ - إذا قمَت بتحديد أّي مشاكل أو مشاكل محتملة الحدوث مع عZقات ا��قران 
� الوقت 

�o قات ا��قران لطفلكZلطفلك، ناقش ما يمكن أو يجب فعلـُه. إذا كنت مرتاحاً لع
� صنع اختيارات 

�o ستمرارZدعم وتشجيع طفلك ل �
�o ناقش ما يمكن فعلـُه للمساعدة ، �الحا�

لعZقات جي�دة.

� تريد لطفلك ا�قتناع بها فيما يخّص ا��صدقاء وضغط ا��قران.  q�٣ - ناقش قناعاتك ال       
ة بك. � كتابة القائمة الخاص7

�o راجع نماذج القناعات التالية، ثم ابدأ

خص الذي أصبَح ة الش7 � نوعي7
�o �sكب �sالقناعة ١: ا��صدقاء الذين أختارهم سيكون لهم تأث

عليه.

. ّ �� الجي�د ع"sسيكون لهم دائماً التأث � �ض أن ا��صدقاء المسيحي�� qsالقناعة ٢: لن أف

َر مسبقاً كيف  ة ضد7 ضغط ا��قران، سأحاول أن أقر� � للوقوف بقو7 qxالقناعة ٣: لمساعد
ات أو ا̄�غراءات  رات والكحولي7 سأتجاوب مع اختيارات الحياة ا��ساسي7ة، مثل استخدام المخد�

الجنسي7ة.

� qxZة، وع" كّل واحد منكم إكمال العبارة التالية: ”عزيزي ¨، صZ٤ - اختم بص       
دة لطفلنا و��صدقائه/أصدقائها هي ... « المحد7
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� لتجنـlب فخ� الجنس بخلق تـََحد© لهم نحو مستوًى أع" �يمكنك مساعدة أو�دك المراهق�
اَءة. ws7قاِء وال من مقاييس النـ

� KXشباع الِح =ا

ستحتاج لهذا التدريب مجموعة من المجZت – جديدة أو قديمة. يمكن أن تكون مجZت 

�
�o ت تستهدف الر�جالZع" مج ْ %sأسبوعي7ة، مثل الناس أو الوقت، لكن إذا كان با̄�مكان اع

ِم المجموعة  � لديك، قس� q�ت الZوبناًء ع" عَدِد المج . � �ل، النساء، أو المراهق� المقام ا��و7
� مجموعتك، 

�o . � �7ة أو اثنت� لمجموعات من فرَدين ��ربعة أفراد، واْعِط كل7 مجموعة مجلـ
ص المجZت باحثاً عن أمثلة ̄�عZنات، مقا�ت، أو صَور يشعر أفراد المجموعة أن7 فيها  تفح7
�ئقة. بعد تقديم تقرير كّل مجموعة ِلما وجدوه، ناقش ا��سئلة التالية: �sإيحاَءات جنسي7ة غ

ح.• %Fهل فوجئت بما وجدته؟ إ
� من هذه الر7سائل؟•sتكمن وراَء الكث � q�ما هي الفلسفة ال
، بنوعي7ة هذه الر7سائل؟• � �ة المراهق� � رأيك كيف يتأثر ا��طفال، خاص7

�o

ابقة. لسة الس7 وع بُناِة البيوت من الج7 ا تعلـ7مته من م&% شارك أمراً واحداً مم7

ـ(حل يور والن ـ' ما وراَء الط

7َم أطفالك عن الجنس كما تعلـ7مت أنت؟ لماذا نعم ولماذا �؟        ١ - هل تريد أن يتعلـ

دراسة حالة

لم يكن صعباً ع" ريتشارد مZحظة أن7 ابنه براندون البالغ من العمر ١٤ عاماً بدأ با�هتمام 
�
�o ات �sنت ومراسلِة فتياٍت كث qsبالجنس ا�خر. براندون كان يواظُب ع" َدرَدشاٍت ع" ا̄�ن

مدرسته.
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. لكن7ه ا�ن يريد  � �lيور والنـ7حل» منذ بضعة سن� َ ابنه براندون عن «الطـ wsكان ريتشارد قد أخ
� كان يواجُهها كولد مراهق  q�عن ا̄�غراءات ال - �sمن ذلك بكث %sث مع براندون عن أك lالتحد
جاعة لفتح  عب جداً بناء الش7 � كان يواجُهها عن الجنس والُمواَعَدة. من الص7 q�وا�ختيارات ال

7َر فيه ريتشارد. مثلما لم  � كل� ا��حوال. هذا ما فكـ
�o ّ �هذا الموضوع.  فهو غالباً لن يصِغَي إ�

أصغ أنا قّط  لوالدّي عندما كان يتعلق ا��مر بالجنس.

ّ ا��و7ل  �Ðبالطبع، أدرك ريتشارد ا�ن أن7ه كان يجب عليه اتـّباع نصيحة والَديه. ا�ختباُر الجن
نوات القليلة  ، حيث كان ينام مع عَدٍد من النساء خZل الس7 ابعة ع&% � سن�ه الس7

�o له كان
� الكلي7ة، وظل7 أميناً

�o ة �sَت عندما أصبَح مسيحّياً أثناء سنِتِه ا��خ 7 �sالمقبلة. لكن7 حياته تغ
� ما قبل قبوِله  �� سن�

�o عن نَمِط حياِتِه �sلوالدة براندون. ومع ذلك � يزال يشُعُر بالذنب الكث
المسيح.

ث مع ابنه، شعر ريتشارد كأنه منافق. كيف يمكنه تقديم  lالتحد �
�o ر� ا�ن، وبينما هو يفكـ

اندون ��ْن يصل لمقاييس هو نفسه لم يصْل إليها عندما كان هو مراهقاً؟ wsي ل التحد�

� من الوالدين اليوم يواجهون أموراً مشابهة ِلما واَجَهه ريتشارد وهم يتعاملون sالكث - ٢       
مها لريتشارد؟ � يمكن أن تقد� q�ما هي النصيحة ال . �

�Éالما �
�o مع اختيارات أخذوها

� حال لم يتعلـ7م أطفالك التعليم أو التوجيه المZئم 
�o ٣ - ما هي العواقب المحتملة       

� تلقوها)؟ q�عن الجنس (أو إذا تجاهل المراهقون التعليمات ال

كوالد، عليك أن تأخذ المسئولية
� عن ا��خZق والنقاء. wxلتعليم وتقديم نموذج كتا 

ة، فنحن نحتاج لبناِء قناعاِتنا ع" َة تتعلـ7ق بالعZقات الجنسي7 � �sعالم لديه مقاييس متغ �
�o  

س. � الكتاب المقد7
�o الموجود الَحق�

ة التالية، اقرأ ا�يات مع  � من المقاطع الكتابي7 �� اختيار واحد أو اثن� �       ٤ - ع" كل� َزوَج�
مها هذه ا�يات عن الجنس. ثم7 شارك ا�يات وأفكاَرك مع  � تقد� q�يِكَك وناقش ا��فكار ال %F

الَمجموعة.
تكوين ١: ٢٧- ٢٨•
تكوين ٢: ٢٢- ٢٥•
أمثال ٥: ١٨- ١٩•
نشيد ا��نشاد ٢: ٢- ٧•
١ كورنثوس ٧: ٢- ٤•
•١٣: ٤ � �اني� wsع
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� إطار الز7واج؟ أكتب 
�o ٥ - لماذا تعتقد أن7 ¨ يحفظ الجنس ليستمتَع به الر7جل والمرأة

� تستطيع إيجاَدها ع" قدر ما تستطيع.  q�عَدد من ا��سباب ال wsقائمة بأك

نس وا��خZق،  ا يعلـ�مونه ��و�ِدِهم عن الج� � مجتمعك عم7
�o ٦ - إذا كنت ستسأل والَدين       

� ستحصل عليها؟ q�ا̄�جابات الشائعة ال %sرأيك ما هي أك �
�o

� ا�متناع عن الجنس،  �� تَعلـ�م المراهق� q�عن الكنائس ال ّ �
�xتقرير إخباري© تلفزيو �

�o - ٧       
� تلتها قالت إن7 التقبيل  q�اللـ7حظة ال �

�o ج. لكن � سأبقى عذراَء ح�q أتَزو7 �xقالت فتاة مراهقة أ
�
�o الُممارَسة الجنسي7ة. ما هو رأيك �

�o َمَسة أمٌر مقبول لها طالما لم تشاركZالثقيل أو الم
هذه النـ7ظرة؟

ّ؟ �Ðِ7قاء الجن ُنا هذه المقاطع عن مقياس ¨ للنـ ws٨ - ماذا تخ       

رومية ١٦: ١٩•
١ كورنثوس ٦: ١٨•
أفسس ٥: ٣•
•٤: ٣- ٥ �Ó١ تسالوني

� ثقافة 
�o يمكنك فعلـُها لحماية براَءِة أطفالك � q�ة ال ٩ - ما هي بعض ا��مور العَملي7

� ع�نا؟  
�o ّ �Ðالَهَوس الجن

 يدعوك ¨ لحمايِة ليس 
فقط عذريّة أطفالك بل نقاِئهم وبراَءِتهم.

بَب هو  � تعليم أطفالهم عن الجنس، عادًة ما يكون الس7
�o عندما يرتكب الوالدان أخطاَء

ا هي عليه بالفعل. ُ ثباتاً مم7 %sاُضهم أن7 قناعاِت أطفالهم ومقاييَسهم أك qsاف

ة عن الجنس. فأنت  � توجيه أطفالك عن الحقائق البيولوجي7
�o وإن قمَت بعمل رائع q�ح

� عائZتنا عن 
�o دارت � q�كل� المناقشات ال � �ّ. من ب� �

qoZة بتدريٍب أخ تحتاج ̄�نهاء العملي7
� أمور َشخصي7ة.

�o ن مشاركة ٩٥ ٪ منها تتضم7 الجنس، غالباً



٣٠

ر: ـ( تذك

ِتك كوالد. � هذا الجانب تمنُعك من إتمام مسئولي7
�o ١ - � تدع أخطاَءك

�ُمهم العالم. ٢ - إذا لم تعلـ�م أطفالك عن الجنس وعن ا��خZق الكتابي7ة، سُيَعلـ

ى أطفالك للوصول إ� مقياٍس عاٍل (بالنـ�عَمة) من أ� يكون  ٣ - من ا��فضل أن تتحد7
لهم مقياس ع" ا̄�طZق.

، فهذا � �
�Éالما �

�o هذا الجانب �
�o ٍد � خياٍر جي�

�o ٤ - فقط ليس ��ن7 الطـ�فل ساَر
غط � هوادة فيه. ة. الض7 � الوقوف بقو7

�o lيضَمُن أن7ه/أن7ها سيستمر

� حياة ابنك المراهق. فأنت 
�o غط الُمستمّر هو سبب أهمي7ة مشاركتك المستمر7ة هذا الض7

ث معك عن هذه المواضيع  lيَة للتحد َر نوعي7ة عZقٍة يشعُر فيها طفلك بالحر� تحتاج ��ن تطو�
َ من الَمحب7ة  �sاَسة. ويحتاج طفلك ��ْن يعرَف أن7ه/أن7ها إذا فشل، سُتظهُر لهم الكث الَحس7

والنـ�عمة، ح�q وإن شعرَت بإحباط من خياراٍت صنعوها.

. فهذا هو  �
�Éالما �

�o إذا كنت تتعامل مع الّشعور بالذنب بسبِب خطايا جنسي7ة - ١       
ة التعامل مع هذه  � متأكـ�د عن كيفي7sإذا كنت غ) .¨ �sالوقت الجي�د لطلب غفران وتطه
ح عليك أن تطلب مشورة مسيحي7ة من  qsيكك؟ نق %F المشكلة، أو ما هو مدى انفتاحك مع

ُعك أن تتخذها: قائد روحي© ناضج، (أو ِقّس، أو مستشار).  إليك ثZث خطوات نشج�

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء المجموعة  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
وع. ٍَة من الَم&% wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �التا�

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------



مة  أا��سئلة ٤- ٧ ُمصم7
لتساعدك ع" ثبات 

وصياغة قناعاتك عن 
فخ� الجنس قبل الز7واج

٣١

ث عن غفران ¨ لخطايانا.• اقرأ مزمور ١٠٣: ١١- ١٤، الذي يتحد7
فاً بخطاياك أماَم ¨.• qsمع ،  َصل�
 اقرأ ١ يوحنا ١: ٩ كمطالبٍة بضمان أنه ُغِفَر لك.•

ا إذا كانت لديك عZقة شخصي7ة مع ¨، اقرأ مقال  إذا كان لديك أسئلة أو شكوك عم7
«مشاكلنا، إجابات ¨» ص ٥٤

� توجيه ابنك 
�o ء – عن مدى فعاليتك� �ما الذي كَشَفته لك هذه الجلسة – جّيد أو ½ - ٢       

المراهق لتجنـlب فخ� الجنس؟

ات الجنسي7ة ع" طفلك؟ �sمخاوِفك عن التأث ws٣ - ما هي أك       

ما الذي يمكنك قولـُه عن القصِد من الجنس؟  - ٤       

� ِسن� ما قبل 
�o ٥ - كيف يمكنك الر7ّد ع" ابنك الذي       

� ِسن� المراهقة إذا سألك، «ما هو 
�o المراهقة أو بالفعل

� ممارَسة الجنس قبل الز7واج»؟
�o الخطأ

خصي7ة – ما  ُم نفَسك من حياتك الش7        ٦ - كيف تقي�
� ا̄�عZم واختياراتك للتـ7رفيه، وأيضاً طريقة 

�o تشاهُده
يكك والجنس ا�خر – توصيل مبدأ النقاِء %F تعاملك مع

�بِنَك المراهق؟  ّ �Ðالجن

� إ� أّي مدى يجب أن  �دين مع أو�ِدهم المراهق� � محد7sمن الوالدين غ �s٧ - الكث       
ينخرطوا مع الجنس ا�خر قبل الز7واج. راجع القائمة التالية: أين تَرى الَخط7 الذي يجب أن 

يرُسَمه طفلك، ولماذا؟

َمسُك ا��يدي•
التواُجد بمفردك مع َحبيبتك أو حبيبك•
الُمعانقة•
التقبيل•
•ّ �Ðِالتقبيل الفرن
التقبيل أثناء ا�ستلقاء•
ْسم• � الج�

�o ة لمس المناطق الخاص7
•ّ �Ðِالجن � �sالتحف
ة• الُممارَسة الجنسي7



٣٢

� أجبتها بمفردك. q�شارك إجاباتك ع" ا��سئلة ال - ١       

� ِسن� ما قبل المراهقة أو طفلك 
�o تريد تحديدها لطفلك الذي � q�٢ - ناقش المقاييس ال       

�
�o المراهق وهو يتعامل/تتعامل مع الجنس ا��خر؟ راجع نماذج القناعات التالية، ثم ابدأ

ة بك. كتابة القائمة الخاص7

� نظرة ¨ للجنس.•
�o القناعة ١: سأؤِمُن وأثق

ج.• � ح�q أتزو7 ِqxوبراَء � �xالقناعة ٢: سأحافظ ع" نقا

ث  َنة عن الجنس تريُد أن توصلـَها إ� طفلك. تحد7 � جوانَب معي7
�o ر� ٣ - فكـ

ث عن هذه ا��مور، ومن قبل َمن. lوأين تريد التحد q�عن م

َجاعة وأنت تسعى  � والش7 �sطالباً من ¨ أن يعطَيك الحكمة، التمي ، ٤ - ّصل�
7َواصل لتثقيف طفلك عن الجنس. � التـ

�o



٣٣

� تواجهك كوالد هي وضع مقاييس ثابتة لمراهِقك عن  q�التـ7حديات ال wsواحدة من أك

الُمَواعدة.

ٌء آخر. دعونا  ْ � َ ْء، وتنفيذ وتطبيق هذه المقاييس ½% � َ ث عن وضع المقاييس هو ½% lالتحد
يكك، واحدة من  %F مع ْ qsة. اخ � بالنظر إ� بعض مواقف الحياة العَملي7 �نكون َعَملي��

م تقريراً للمجموعة عن جوابك. يناريوهات التالية وناقشوها، ثم قد� الس�

7ّو أربعة ع&% عاماً، طلب منها شابÒ ُعمره سبعة • � بلغت للتـ q�سيناريو ١: ابنتك، ال
ع&% عاماً أن يذهبا معاً لمشاهدة فيلم. ماذا كنت ستفعل؟

سيناريو ٢: ابنك البالغ من الُعمر خمسة ع&% عاماً لديه حبيبة من الُعمر نفِسه. •
ِة ساعة كل7 ليلة ع" ثان ع" ا��قّل لمد7 يريدان قضاء كل7 الوقت معاً. يتحد7

� �لك. وبدأَت تقلُق حيث أصبحا مرتبط� � �sم �
�o يارة � هي للز� qxالهاتف، وغالباً ما تأ

عاطفياً جداً. ماذا كنت ستفعل؟
•�

�o مواعدة فتاة قابَلها �
�o سيناريو ٣: ابنك البالغ من الُعمر ستة ع&% عاماً يبدأ

المدرسة. أنت � تعرفها و� تعرف عائلتها، ومن الَوصف الذي سمعته عنها من 
� جي�د. ماذا كنت ستفعل؟sآباء آخرين تتساَءُل ما إذا كان لها تأث

7يل وتَرى ابنتك البالغة • �ر من اللـ � وقٍت متأخـ
�o يكك %F ل مع � �sسيناريو ٤: تعود للم

� بعَضهما البعض  �ارة مع حبيبها محتضن� � الَسي7
�o ًمن الُعمر سبعة ع&% عاما

ة. ماذا كنت ستفعل؟ (هل سيكون هو رَد7 الفعل نفَسه إذا كان  بطريقٍة حميمي7
ابنك مع حبيبِته؟)



أجب عن الّسؤال ٤، 
يكك، بعد  %F ٥ مع

ا̄�جابة، قد تريد 
مشاركة أفكار أو 

اكتشاف مع المجموعة

٣٤

ابقة. لَسِة الس7 وع بُناِة البيوت من الج7 ا تعلـ7مته من م&% شارك أمراً واحداً مم7

� مناقشة «المواعدة» 
�o ي المتمثــ�ل زَء من التـ7حد� ، أن7 الج� �sكما اكتشفَت من تدريب التحض

، و��جيال مختلفة. ع" سبيل المثال،  � �� أشياء مختلفة ��ناس مختلف� �هو أن المصطلح يع�
ة من شاب تعرفه من المدرسة، ويطلب منها الذهاب  لَنقـُْل أن7 ابنتك تتلقـ7ى مكالمة تلفوني7
ل ليأخذها، ثم يُرجُعها  � �sللم � qxليلة الحفلة، يأ �

�o .قص الشتوي7ة التابعة للمدرسة لحفلة الر7
� من sع" أنه ليس كذلك. الكث l�ُِي أنت هذا «مواعدة»، لكن7 ابنتك ت ل. قد تُسم� � �sللم

غار يستخدمون كلمة «المواعدة“ عندما تكون العZقة أكs% َجدي7ة. باب الص� الش7

ُر نوعاً : (١) كّل ثقافٍة تطو� � �� التاليَت� �� اعتبارك النlقطت�
�o من أجل ا�ستفادة من مناقشتنا، َضْع

ة التعامل مع الجنس ا�خر والعثور ع" غار ِمن تعلـlم كيفي7 باب الص� �ُن الش7 من النـ�ظام يمكـ
جون. و7 � qsشخص للز7واج، و (٢) غالباً بعض - إن لم يكن الكّل - أطفاِلَك سي

كوالَدين، علينا تقييم نظام ثقافِتنا (ما هو مع�� «الُمَواعدة» بشكٍل عاّم) وتحديد مدى 
توافقه مع أهدافنا، لتعليم وتدريب أطفالنا ع" التعامل مع الجنس ا�خر.

لبيات بشأن كيفي7ة قضاِء شباِب اليوم للوقت وتكوين         ١ - ما هي بعض ا̄�يجابي7ات والس7
العZقات مع الجنس ا�خر؟

� عZقات الُمواعدة 
�o َور ا̄�يجابي7ة والَسلبي7ة l٢ - ما هي الص       

� ا��فZم والتلفاز؟
�o تجدها � q�ال

� هي  �ة مواجهة الوالَدين ��طفالهم المراهق�        ٣ - قضي7
� نوعي7ة هذه 

�o قاُت الَحبيب والَحبيبة. ما هي بعض العيوبZع
العZقات؟



٣٥

7اها للبْدِء � تريد لطفلك أن يتبنـ q�ة الر7ئيَسة أو القناعات ال خصي7 فات الش7 ما هي الص� - ٤       
� قضاء وقٍت مع ا��صدقاء من الجنس ا�خر؟

�o

ما هو التدريب الذي يحتاجه طفلك ليصبح َزوج/َزوجة جي�د؟ - ٥       

� حياة أو�ِدِهم 
�o ٦ - راجع القائمة التالية لبعض طُرق الوالَدين ليمكـُنهم المشاركة       

� المواعدة:
�o وهم يبدأون � �المراهق�

� جوانب مختلفة (مثل إتمام ا��عمال •
�o أطلب من طفلك أن يُظهَر مسؤولي7ة

ماح له بالُمَواعدة. ة) قبل الس7 ة وإتمام واجباِته الَمدرسي7 لي7 � �sالم
ة.• ه من النشاطات الَمدرسي7 �sقص وغ ع ليكون مرافقاً للر7 lالتطو
ع مع أصدقائهم.• lلك كمكان للتجم � �sْع أطفالك ع" استخدام م َشج�
أبذل مجهوداً لمقابلة وللتعرlف ع" أصدقاء أطفالك من الجنس ا�خر.•
أبذل مجهوداً لمقابلة والَدي أولئك ا��صدقاء.•
اهم بمقاييس عالية.• قابل أولئك من يتواعد معهم أطفالك لتتحد7
َموا • � qsال � q�أطلب من أطفالك بشكٍل منتظم أن يُظهروا مدى وفاِئهم للمقاييس ال

بها.
أي من هذه ا��فكار حاولت فيها، وماذا كانت النتائج؟ أكتب أفكاراً أخرى.

 أو�دك المراهقون يحتاجون 
لتدريبك، توجيهك، ومشاركتك المستمر7ة وهم يبلغون مرحلة المواعدة.

� ا�عتبار وأنت تضع مقاييس المواعدة ��و�دك  �هناك عدٌد من ا��مور يجب أخذها بع�
. وتشُمل: � �المراهق�

� المواعدة.•
�o ة الواجب إظهارُها لكسِب الَحق� خصي7 فاُت الش7 الص�

ما إذا كان ينبغي أن يكون له عZقة مع َحبيبة أو َحبيب؟•
•. ّ �Ðِالتعامل مع ا̄�غراء الجن
•�

�oأنشطٍة مع الجنس ا�خر؛ سواًء أ �
�o ا�نخراط �

�o تسمُح لهم بالبدء q�م
مجموعاٍت أو بشكل فردّي؟

َمن يواعدون؟•
كيف يُكرمون والديهم – ويكرمون أنفَسهم وأولئك َمن يواعدون.•
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� وضَعها لك والداك عندما بدأَت أنت  q�٧ - ما هي المقاييس، إن ُوجدت، ال
� عَدم وجوِدها، ع"sهذه المقاييس، أو تأث �sالُمَواعدة؟ ما هو تأث �

�o
� المواعدة؟

�o سلوكك
ة المحيطة بالمواعدة. � من القضايا ا��ساسي7 �دعونا نلقي نظرة عن قرب ع" اثنَت�

       ٨ - اقرأ ٢ كورنثوس ٦: ١٤- ١٥. كيف يمكنك تطبيق هذا المقطع ع" عZقة المواعدة 
ة بابنك المراهق؟ الخاص7

� َضْوِء هذه ا�ية، كيف ستـُكمل العبارة التالية: « اتـّباع 
�o .٩ - اقرأ ٢ تيموثاوس ٢: ٢٢       

� ع" المراهق أن .... » �� عZقات الُمَواعدة يع�
�o ّ wsال

� عZقات
�o « wsع" «إتّباع ال � �ينبغي تشجيع المراهق�
 المواعدة وع" أولئك َمن يواعدونهم أن يشاركوهم القناعة.

ة بتحديد إرادة  ة الكلي7ة الخاص7 � من العملي7sبالنـ�سبة لنا، الُمَواعدة أو المغازلة هي جزٌْء صغ
� ع" المواعدة، لكن با��حرى  �sعائلتنا، لم يكن التـ7رك �

�o .يك الحياة للز7واج %F اكتشاف �
�o ¨

اِتهم وتطوير عZقاِتهم مع الجنس ا�خر. ع" تدريب شبابنا لتطوير َشخصي7

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء المجموعة  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
وع. ٍَة من الَم&% wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �التا�

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------
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داً بما فيه الكفاية ا�نسحاب  ة كوالَدين عن المواعدة، ليس جي� عند تكوين قناعاتنا الَشخصي7
� ُجرحوا ُجرْحاً دائماً �ا يقول العالم إن7ه مقبول. فالعديد من المراهق� � عم7 �خطوة أو اثنت�

Zة لتحديد  اهم لتطوير نهج جديد، بروح الص7 بسبب لعبِة الُمَواعدة. فنحن نريد أن نتحد7
ك بهذه الحدود. lالُحدود، وتدريب طفلك ع" التمس

بضع نصائح:

. ّ �Ðِافع الجن ة الد7 ١ - عندما تضع حدوداً ��طفالك، � تقلـ�ل من قو7
ن ينبغي  ض أن7 الطفل المسيحي يكون قادراً ع" صنع قرارات حكيمة َعم7 qs٢ - � تف

مواعدته.
ة بأطفالك. ُك بأن تبتعد عن عZقة المواعدة الخاص7 ws٣ - � تـُصِغ إ� الثقافة عندما تخ

ة _ المتعلقة بالجنس  � من الجوانب الهام7sالكث �
�o هذه فرصة رائعة لك لتدريب أطفالك

يك الحياة، التعامل مع ا̄�غراء، والمزيد. � تدع الفرصة تضيع منك ...  %F ا�خر، اختيار
شارك!
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� تبدو ذات صلة بوضع عائلتك؟ q�١ - ما هي النقاط الر7ئيَسة عن المواعدة وال

رُها  يك حياتك وتقد� %F يك حياتك أو والَدي %F كانت لدى � q�٢ - ما هي المقاييس ال
عندما كنت تواعُدها/تواعديه؟

داً عندما كنت تواعد  � تشعر أنك تعاملت معها جي� q�٣ - ما هي جوانب المواَعَدة ال
يكك؟ %F

lبها؟ � ارتكبتها وتريد ��طفالك تجنـ q�٤ - ما هي ا��خطاء ال

يك ابنك/ابنتك  %F �
�o فات وضوحاً تريدها ج، ما هي أكs% الص� و7 � qs٥ - إذا كان طفلك سي

ّ؟ �المستقب"

ء الذي يمكنك القيام به عن قصد لتدريب أو تكوين نموذج �بنك  ْ � 7 %Ð٦ - ما هو ال
المراهق ليكون زوجاً/َزوَجة ممتازاً؟

� كل� من الجوانب 
�o � �� يجب وضُعها للُمَراهق� q�رأيك ما هي المقاييس المعقولة ال �

�o - ٧
التالية؟ أكتب مقياساً واحداً لكل� بند مدَرج.

� الُمَواعدة.•
�o ة الواجب إظهارها لكسب الَحق� خصي7 فات الش7 الص�

ما إذا كان ينبغي أن يكون له عZقة مع حبيبة أو حبيب.•
•. �Ðالتعامل مع ا̄�غراء الجن
� مجموعات •

�o ا�نخراط بأنشطة مع الجنس ا�خر – سواًء �
�o تسمح لهم بالبدء q�م

أو بشكل فردّي.
َمن يواعدون.•
كيف يُكرمون والديهم – ويكرمون والدا الذين يواعدونهم.•
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•

� أجبت عنها بمفردك. q�شارك إجاباتك عن ا��سئلة ال - ١       

� الِقسم السابق تحت عنوان 
�o سؤال رقم ٧ �

�o ا بعضكما البعض ما كتبتماه ws٢ - أخ       
«مبادئ العائلة ا̄�رشادي7ة عن المواعدة». وناقشا فوائد وجود قائمة رسمي7ة من المبادئ 
ورة  �Î "توافق ع � q�ا̄�رشادي7ة. إذا كنت ستتبنـ7ى قائمة من ا̄�رشادات، ما هي البنود ال

وجودها؟

نَها ابنك المراهق. راجع نماذج  � توّد أن يكو� q�٣ - ناقش القناعات عن المواعدة ال       
ة بك. القناعات التالية، ثم اكتب القائمة الخاص7

ة • ، سأركـ�ز ع" بناء صداقات، وليس ارتباطات رومانسي7 wsالقناعة ١: إ� أن أك
عاطفي7ة مع الجنس ا�خر.

7ُق ا��مر • القناعة ٢: أحتاج قبول مشاركة والَدي7 وا̄�صغاء لحكِمهم عندما يتعلـ
بقضاء وقت مع الجنس ا�خر.

القناعة ٣: أحتاج التعامل مع أعضاء الجنس ا��خر بحكمة وكرامة.•
�
�o قاتZيا بشكل خاّص لجميع أطفالكم والع� Zة. َصلـ ٤ - اختم بالص7

حياِتهم.
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� عن نوع ومقدار ا̄�عZم الذي عليهم مشاهدته. �sالمراهقون يحتاجون لتطوير التـ7مي

� القراَءة، مشاهدة أو َسماع 
�o ا��مس، ما هو مقدار الوقت الذي كنت تقضيه �

�o �sبالتفك
جل  � وسائل ا̄�عZم؟ خذ دقيقة وأكمل الس�

�o فيه أو ا��خبار qsأنواع مختلفة من وسائل ال

� تليها. q�بناء ع" أفضل تقديراتك، ثم ناقش ا��سئلة ال ، �التا�

الموسيقى/الر7اديو
التلفاز/ا��فZم

نت qsا̄�ن
الَجَرائد/المَجZت

الكتب
ألعاب الفيديو

شبكات التواصل ا�جتماعّي
أخرى:

الَمجموع:

ما هو مجموعك؟•
� ا̄�عZم با��مس مع •

�o رأيك كيف يمكنك مقارنة مقدار الوقت الذي استهلكته �
�o

ما يستهلكـُه ابنك المراهق؟
� تستخدمها أنت • q�م الZوسائل ا̄�ع �

�o ع lئاً عن التنو داً أو سي� ما الذي تراه جي�
اليوم؟

ابقة. لسة الس7 وع بُناِة البيوت من الج7 شارك أمراً واحداً مما تعلـ7مته من م&%



أجب عن السؤال ٩ مع 
يكك. بعد ا̄�جابة،  %F

� مشاركة 
�o قد ترغب

فكرة أو اكتشاف مع 
المجموعة

٤١

lها تتنافس  م لنا منظومة من الخيارات، كلـ يومياً يتمl قصفـُنا برسائل من مصادر ا̄�عZم وتقد�
� طوفان ا̄�عZم هذا علينا – وع"sع" وقِتنا وانتباِهنا. فنحن نحتاج ��خذ وقت لتقييم تأث

أطفالنا.

� ا̄�عZم ع" حياتنا:sتقييمنا لتأث �
�o عليهما � �sك qsهناك مجا�ن نحتاج ال

ُصه لZ̄عZم.• الوقت الذي نخص�
محتوى ا̄�عZم.•

؟ بأّي طريقة يمكنك  � ��َل فخاً ��و�دك المراهق� ١ - لماذا تعتقد أن7 ا̄�عZم يمكن أن يمثـ
� محتوى ا̄�عZم ع" ابِنك المراهق الذي يختار/تختار لمشاهدتها، sأن ترى تأث

قراَءتها، أو ا�ستماع لها؟
ص لZ̄عZم لدى  � اتخاذ خطوة حاسمة للَحد� من الوقت المخص7sرأيك ما هو تأث �

�o - ٢
عائلتك؟ ع" سبيل المثال، ماذا سيحدث لو ...

ة  � ذلك ا��فZم) لمد7
�o إلغاء التلفاز (بما

أسبوع؟ شهر؟ أو نهائياً؟
نت  qsنZ̄فيهي ل qsتقييد ا�ستخدام ال

(تصفح المواقع، مواقع التواصل 
ا�جتماعي، مشاهدة الفيديوهات، إلخ) إ� 

� ا��سبوع من «وقت الشاشة» لكّل
�o ساعة

شخص؟
ي للتعرlض الُمفرط  � يمكن أن تؤد� q�٣ - ما هي الطرق ال

؟ � �ة المراهق� لZ̄عZم لدرََجة إيذاء العZقة مع أطفالك – خاص7

 يجب أ�ّ يّحل ا̄�عZم
� العائلة.

�o قةZقات أو العZمحل7 بناء الع 

� َوَسِط ِ
�o � ِw�َكَماِل َقْل � ِ

�o ؟ أَْسُلُك 7 �� ِإَ� ِqxْتَأ َ q�َطِريق َكاِمل. َم � ِ
�o ُل مزمور ١٠١: ٢- ٤ يقول، ”أَتََعق7



٤٢

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء المجموعة  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
وع. ٍَة من الَم&% wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �التا�

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------

” . � ِwx يََغاِن أَبَْغْضُت. �َ يَْلَصُق 7 أَْمًرا رَِديًئا. َعَمَل الز7 � َ
�اَم َعْي� . �َ أََضُع ُقد7 � ِq�بَْي

lبها؟ � يجب تجنـ q�قيمة وال Zب � q�م عن ا��شياء الZرأيك، ما هي، ا��مثلة من ا̄�ع �
�o - ٤

� ا̄�عZم وتُضِعُف
�o «٢: ٨ كيف يتّم تقديم «الفلسفة والغرور الباطل �٥ - اقرأ كولو½

� أطفالك؟ w�إيمانك فتسبيك وتس
َ قلوبنا نحو ¨  � �Ðم الذي نعر�ُض أنفَسنا له أن يقZعZ̄٦ - اقرأ أفسس ٤: ١٧- ١٩. كيف ل

ِتنا؟ بالتدريج ويقلـ�ل من حساسي7

 اختياراتك لZ̄عZم ستؤثر ع" عZقتك مع ¨.



٤٣

� q�من القذارة ال �sتواجهنا، ومع الكث � q�ة ال مع هذه المنظومة المذهلة من الخيارات ا̄�عZمي7
� مستعّدين للتعامل مع sمن ا�باء غ �sتكون بمتناول أيدينا، فقط بنقرة واحدة، نجد الكث

� وقت هاّم لنضَع مقاييس ثابتة 
�o نحن �Âمن أي وقٍت م %sتنا. وأكZم ع" عائZهجمة ا̄�ع

��نفِسنا و��طفالنا.

� – لديهم مقاييس مختلفة عن  �� المؤمن�sوغ � �       ٧ - لماذا تعتقد أن الوالَدين – المؤمن�
ا̄�عZم؟ هل تعتقد أن الواِلِديَن بشكٍل عاّم صارمون جداً أو متساهلون جداً عندما يتعلق 

ا��مر مع الحدود الموضوعة؟

، كيف يمكنك ربط هذا المقطع بوضع  ّ �٤: ٨. ع" المستوى العَم" � w�٨ - اقرأ فيل       
مقاييس لZ̄عZم لك و��طفالك؟ 

       ٩ - ما هي مدى جودة متابعتك �هتمامات ابنك ا̄�عZمي7ة وا�ختيارات؟ كيف يمكنك أن 
تقوم بدورك بشكٍل أفضل؟

ــل مســئولية شاشــة وســائل ا̄�عــZم   يجــب عليــك أن تتحم7
� عائلتــك   وأن تضــع حــدوداً.

�o المســتخدمة

�
�o تهم، ��نهم لم يفكـ�رواZم أن تَهيِمَن ع" عائZمن الوالدين يسمحون لوسائل ا̄�ع �sالكث

ة، وغالباً لم  خطة بقناعات واضحة ��طفالهم. ولم يلقوا نظرة فاحصة عن قناعاتهم الخاص7
ثوا عن المبادئ ا̄�رشادي7ة ما الذي ينبغي ��و�ِدِهم مشاهدته، قراَءته، أو ا�ستماع إليه. يتحد7

. ملتهماً وقتنا، مفِسداً ��خZقنا،  %sفأك %sأك ًZم يصبح متغلغZٌء واحد مؤكـ7د: ا̄�ع ْ � َ هناك ½%
وع بُناة البيوت،  � م&%

�o ُعك للعمل بعناية هذا ا��سبوع � كلمة ¨. نحن نشج�
�o وُمضعفاً ثقتنا

والبدء بوضع بعض القناعات الواضحة وا̄�رشادات.

: �bبعض الحقائق للتذك

� ا̄�عZم ع" حياتك أو حياة أطفالك.s١ - � تقلـ�ل أبداً من تأث       

� تقلـ�ل أبداً من قدرة أطفالك ع" إخفاء ما يفعلونه. - ٢       

رَدشة، أو لوحة الرسائل، أو موقع  ض أن7 أطفالك لن يتم7 إغراُؤهم بغرَف الد7 qs٣ - � تف       
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. �sوخط ّ �
qoZأخ �sيحتوي ع" محتوى غ

       ٤ - حقوق أطفالك «للخصوصي7ة» � تفوق مسؤولي7تك كوالد. � تََخف من أن تكون 
ل برامج  متطفـ�Zً!  عليك معرفة اختيارات أطفاِلك لZ̄عZم. اسأل أسئلة، تفقـlد غرفهم، وحم�
ع" الكمبيوتر الخاّص بك وأجهزة المحمول الخاّصة بهم لمراقبة كل� نشاٍط موقعي – إفعل 

� وسِعك.
�o كّل ما

� تحتاج لتطبيقها من هذه  q�ة ال ما هي بعض ا��فكار أو المفاهيم ا��كs% أهمي7 - ١       
الجلسة؟

. إحسب مقدار الوقت الذي قضيته البارحة مستخدماً �s٢ - إرجع لتدريب التحض       
� �� ا̄�مكان، قْم بإجراِء الحسَبِة نفِسها ��و�ِدَك المراهق�

�o م. إذا كانZالعديد من وسائل ا̄�ع

       ٣ - كيف يمكنك تقييم مقدار الوقت الذي تقضيه أنت وأطفالك اليوم مستخدماً
وسائل ا̄�عZم (أكتب أدناه الحرف ا��ول من اسمك وأسماء كل© من أطفالك)

� جداً من الوقتsالكث -----
� من الوقتsالكث -----

حيح ----- تقريباً الوقت الص7

�
�oليس بالوقت الكا -----

----- آخر:  ---------------------------------------------
� وتقلقك؟ �� أو�دك المراهق�

�o حظهاZت � q�م الZ٤ - ما هي أنماط استخدام وسائل ا̄�ع       
� اعتقادك كيف تؤثر عادات استخدامك لZ̄عZم ع" أطفالك؟

�o - ٥       
       ٦ - ما الذي يمكن أن تفعله أو يفعله ابنك المراهق -– أو تفعله بشكل أفضل- إذا 

ص لZ̄عZم؟ 7لَت من مقدار الوقت المخص7 قلـ
� تشاهُدها، تستمُع لها،  q�م، ما هي الَمَواّد الZعZ̄ل �Âخ ق الش7 l٧ - فيما يتعلـ7ق بالتذو       

� قد تشعُر بإحراج إذا شاهدها، استمَع لها، أو قرأها معك أو�ُدك  q�أو تقرأها بانتظام وال
المراهقون؟

ئة لك؟ ما  � تُعتws سي� q�شياء ال�Z٨ - اقرأ تيطس ٢: ١١- ١٢. ع" أي� أساس يُمكن القول � ل       
� تضُعها لنفسك؟ و��طفالك؟ q�ة ال � المقاييس ا̄�عZمي7

�o تحتاج للقيام بها � q�ات ال �sهي التغي
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� أجبتها بمفردك. q�يكك إجابات ا��سئلة ال %F ١ - شارك مع       

س،         ٢ - استناداً ع" ما تعلـ7مته من هذه الجلسة، وأيضاً وفقاً لفهمك للكتاب المقد7
� جانب ا̄�عZم. راجع نموذج القناعات، ثم اكتب 

�o تريد أن تطالَب بها � q�ناقش القناعات ال
ة. قائمتك الخاص7

القناعة ١: أحتاج أن أسمح ليسوع المسيح بأن يكون الرَب7 ع" كل� أشكال وسائل •
. � qxحيا �

�o أسمح بوجودها � q�م الZا̄�ع
� ا̄�عZم، ��ن ما •

�o ير � � الجي�د وال&% �� ب� �sة التمي القناعة ٢: أحتاج ��ن أتعلـ7م كيفي7
� أحياها. q�والحياة ال �sطريقة التفك �

�o ر� � يؤثـ �أسمُح بدخوله لذه�
القناعة ٣: أحتاج الوقوف بحزم وا�بتعاد Fيعاً عن إغراَءات ا̄�عZم.•

� ترغب لعائلتك إتباعها فيما يخّص فئات وسائل  q�دة ال ث عن ا̄�رشادات المحد7 ٣ - تحد7
ا̄�عZم المختلفة، وكيف يمكنك توصليها ��طفالك.

التلفاز/ا��فZم•
نت• qsا̄�ن
شبكات التواصل ا�جتماعي•
ألعاب الفيديو•
الموسيقى/الراديو•
َية• التلفونات المحمولة/الرسائل النص�
الكتب/المَجZت•
أخرى: --------------------------•

وضع  �
�o م. أطلب من ¨ الحكمةZمجال ا̄�ع �

�o تريدها � q�٤ - َصل� ��جل المقاييس ال
وتصميم وتنفيذ المقاييس المناسَبة لZ̄عZم.
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َدة عن ا��فZم  إليك أمراً يمكنك القيام به لمساعدة نفسك وأطفالك �ختيارات جي�
� أو كعائلة) �� عليكم مشاهدتها.  (إفعل هذا كَزوج� q�والفيديوهات ال

ص بتقييم ا��فZم � المتخص� �xو qsقم بزيارة الموقع ا̄�لك
إبحث عن الفيلم الذي تريد مشاهدته  (PluggedIn.com أو ScreenIt.com  (مثل

وأطفالك.  اقرأ المZحظات، ثم ناقش هذه ا��سئلة: أنَت

كيف تؤثـ�ر هذه المعلومات ع" اختيارك؟•
ح.• %Fصنع قرار مشاهدة الفيلم؟ إ �

�o هل تجد هذه المعلومات مفيدة
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تك مع ¨ ستساعد طفلك ع" التعامل مع  �sتواصلك مع ابنك المراهق، نزاهتك، مس
� سن� المراهقة.

�o ًZالفخاخ قت %sواحدة من أك

ْ واحداً من ا��سئلة التالية لZ̄جابة، ثم7 شارك إجابتك مع المجموعة: qsاخ
� مدرستك الثانوي7ة؟ •

�o رة ات أو المواّد المخد� ما مدى شيوع استخدام الكحولي7
وكيف يمكن مقارنة هذا مع مدرسة ابنك المراهق؟

َ مريح أو مصدَر تهديٍد• �sلماذا، بحَسِب رأيك، بعُض ا�باء يجدون ا��مَر غ
رة مع أطفالهم؟ لمناقشة موضوع استخدام المواّد المخد�

� إمكانك، أخws المجموعة عن شخص تعرفه كان لديه مشكلة مع الكحول •
�o إذا كان

� استخدام هذه المواّد؟ وكيف أثـ7رَت هذه المشكلة ع"
�o رات. كيف بدأ أو المخد�

حياته/حياتها وع" عائلته؟

ابقة. وع بُناِة البيوت من الَجلسة الس7 ا تعلـ7مته من م&% شارك أمراً واحداً مم7

� من ا��شخاص يُمكنهم ع" ا��قل sا̄�دمان. والكث lها فخ عدد قليل من العائZت لم يمس7
�نات. إضافة  تسمَية شخص واحد من أقاربه لديه مشكلة مع الكحول، المخّدرات، أو الُمسكـ

جائر، المستنشقات، وحبوب الحمية، وستجُد أيضاً ا��شخاص الذين يصارعون مع  لذلك الس7
� اللذين � يعرفون أنهم مدمنون.sأي� شكل من أشكال ا̄�دمان، وهذا يشمل الكث

� هذا الفّخ بطريقٍة ما.
�o مخاوف الوالَدين هي أن يقع طفلهم wsواحدة من أك
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� الذي يجعلهم يختارون تجربة  �� من المراهق�sلكث �Ðَبب الر7ئي � رأيك ما هو الس7
�o - ١       

رات؟ 7بغ، أو المخد� الكحول، التـ

� يمكنكم أن يكتبوها كقائمة، لماذا يجب ع" q�ا��سباب ال �
�o ٢ - كمجموعة، أنظروا       

ة  ا��طفال تجنـlب نوعي7ة هذه المواّد؟ ثم اقرأ ١ كورنثوس ٦: ١٩- ٢٠. هل يوجد أفكار إضافي7
� المقطع؟

�o تجدها

ها ��طفالك كأفضل حماية من الوقوع  �sتريد توف � q�ل ال � �sالم �
�o ٣ - ما هي طبيعة البيئة       

رَة؟ � فخ� إساَءة استخدام المواّد المخد�
�o

عندما تتعامل مع قضي7ة حياة – و – موت، من الهاّم جداً للوالَدين أن يكونوا ع" تواصل 
� حياتهم. الوالدان غالباً ما � يجهZن 

�o ل معرفة ماذا يحدثZمن خ � �مع أطفالهم المراهق�
� إحدى ا�ستطZعات، ع" سبيل المثال، 

�o .عن أطفالهم كما يعتقدان أن7هما يعرفان �sالكث
� عن مقدار ما يعرفه الوالدون عن حياة أطفاِلهم. كانت إجابة  �تم7 سؤال ا��هل والمراهق�

� كانت إجابة معظم ا��طفال ٢٥- ٥٠ ٪. �� ح�
�o ،٪ ا��هل ما يقارب ٦٠- ٨٠

� يمكن للوالَدين أن يقوموا بها ليعرفوا ما إذا  q�ا̄�جراَءات التالية ال �
�o ٤ - ما رأيك       

رة؟ قي�م كل7 إجراء ع" مقياس أوافق –  نات من المواد المخد� � عي� �استخدم أو�ُدهم المراهق�
ح إجابتك للمجموعة. %Fأوافق، ومن ثم7 ا �

4                                         3                                        2                                                1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7

4                                           3                                         2                                                 1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7
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4                                        3                                        2                                                 1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7

4                                         3                                         2                                                 1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7

4                                        3                                         2                                                 1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7

4                                      3                                          2                                                1

ة ة                    أوافق نوعاً ما               � أوافق نوعاً ما              � أوافق بشد7 أوافق بشد7

� لتجنب إساَءة استخدام المواّد �لمساعدة أو�دك المراهق�
حياتهم، ومنِحهم  �

�o المخدرّة عليك أن تكوَن مثابراً ع" معرفة ما الذي يحدث
ة. � من ا�نتباه، ا�نضباط، التوجيه، القبول، والَمحب7sالكث
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اهة.  � �sة أخذ ا�ختيارات ب ثنا عن دورك كقدوة – صورة حي7ة لكيفي7 راسة تحد7 خZل هذه الد�
” � ِq�َوَسِط بَْي � ِ

�o � ِw�َكَماِل َقْل � ِ
�o َطِريٍق َكاِمل... أَْسُلُك � ِ

�o ُل يقول لنا مزمور ١٠١: ٢ «“أَتََعق7
رة؟ � مجال المواّد المخد�

�o ة جداً بشكل خاّص مها هام7 � تقد� q�القدوة ال َ ws٥ - لماذا تُعت
ْ بنداً أو  qsرة؟ من القائمة التالية، اخ ة فيما يخّص المواّد المخد� خصي7 ٦ - ما هي مقاييُسك الش7

ة لهذا البند. خصي7 ْ المجموعة عن مقاييِسَك الش7 wsواخ � �اثن�
الكحول
جاِئر الس7

7بغ َمضغ التـ
الماريجوانا

�sرة غ 7اخة، المذيبات والغازات)المواّد المخد� المستنشقات (المواّد ال7Zصقة، المواّد البخـ

� وحبوب ا�نتشاء) �ة (مثل الكوكاي� عي7 َ ال&%
َية (مثل حبوب الحمية) � تستلزم وصفة طب� � q�ا��دوية ال

َية (مثل الُمَسكنات) � الطب�sالعقاق
أخرى: ---------------------------------------------

 كونك قدوة بمقاييس شخصي7ةعالية فيما يخّص المواّد
� تقليل فرصة حصول طفلك ع" عذر ̄�ساَءة استخدام 

�o 7ة سيساعد
�الُم�

رات. الكحول أو المخد�

وع بُناِة البيوت معاً قبل لقاء المجموعة  يكك �ستكمال م&% د وقتاً لك ول&% حد�
وع. ٍَة من الَم&% wsٍَة أو خ �sلسة التالية لتشارَك عن بص � الج7

�o سؤالك lسيتم . �التا�

التاريخ -----------------------------------الوقت -------------------------------

المكان ----------------------------------------------------------------------------



٥١

رة يبدأ بمحاولة الهروب من الواقع أو  ين، إساَءة استخدام المواّد المخد� �sبالنـ�سبة لكث
� غالباً ما تكون  q�الَحَياة بعيداً عن ا��شخاص أو ا��شياء ال �

�o ٍء ما ْ �
البحث عن تحقيق ½%

�
�o قة مع ¨. شهد الملك داوود عن هذاZالع �

�o مؤذية. لكن7 الَحَياة الَحقيقي7ة موجودة
� يَِميِنَك ِنَعٌم ِإَ� ِ

�o .وٍر ُFُ � َسِبيَل اْلَحَياِة. أََماَمَك ِشَبُع ِ�مزمور ١٦: ١١ مسب�حاً ¨ ومعلناً، ”تَُعر�ُف�
ا��َبَِد.“

       ٧ - إذا كنت مرتاحاً للمشاركة، أخws المجموعة بإيجاز كيف أصَبحت تابعاً للمسيح، 
َت حياتك. 7 �sقة غZوكيف أن هذه الع

خصي7ة لمراهقك مع ¨، وهو يتفاوض ليس فقط مع فخ� ة العZقة الش7        ٨ - ما هي أهمي7
رة لكن مع كل� أنواع فخاخ سن� المراهقة؟ المواّد المخد�

       ٩ - اقرأ مزمور ٧٨: ٥- ٨ كيف يمكنك تطبيق هذا المقطع لمساعدة ضمان بقاِء طفلك 
� ثقِتك با¤؟

�o مخلصاً ¤؟ ما الذي يمكنك أن تفعلـَه لتكون قدوة ��طفالك

ة بالَمحب7ة   تعليم وتقديم قدوة كوالد عن العZقة الغني7
� ¨، وتعلـlم 

�o خصَية مع يسوع المسيح ستساعد أطفالك لتطوير ثقتهم الش7
� حياتهم واختياراتهم

�o س � الكتاب المقد7
�o يجدونها � q�تطبيق الحكمة ال

ة. راجع ا��سئلة التالية  wsالخ �
�o ر� راسة، خذ بضع دقائق لتفكـ ب لنهاية هذه الد� qsوأنت تق

. %sَمها. ثم شارك مع المجموعة سؤال أو أك � تستطيع أن تقد� q�واكتب إجابتك ال

داً.• راسة؟ كن محد7 ِة هذه الد� � لك هذه المجموعة طواَل مد7 �ماذا كانت تع�
7متها أو اكتشفتها؟• � تعلـ q�المبادئ قيمة ال %sما هو أك
ي؟• راسة التَحد� َمْت لك هذه الد� ََت أو قد7 7 �sكوالد كيف تغ
ما الذي توّد أن تراه يحدث بعد هذه المجموعة؟•

هات آخرين هو إمكانية  واحدة من أعظم فوائد استكمال دراسة بُناِة البيوت هذه مع آباء وأم7
تشجيع بعضكم البعض لمواصلة المشاركة مع أطفالكم وهم يبلغون مرحلة المراهقة. 

اك بالقيام بثZث أشياء: qsا�ش �
�o ستمرارZاك ل نحن نتحد7

Zة بانتظام ��جل بعضكم البعض و��جل أطفالكم.• الص7
البقاء ع" تواصل، التواصل مع بعضكم بتقديم نصائح وتشجيع وأنتم تواجهون •

ا��موَر نفَسها مع أطفالكم.
البقاء ع" تواصل مع أطفال بعضكم البعض.•

� قد � تراها  q�ئة – وال � أطفالك – الجي�دة منها والسي�
�o � q�فات ال يمكن أن يرى ا�خرون الص�

� أطفالهم. لكن أيضاً
�o تراها � q�أصدقاَءك عن ا��مور الجي�دة ال wsأنت. أبذل مجهوداً لتخ
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� قد تكون لديهم عن أطفالك. هذا  q�وا عن مخاوفهم ال � wsأعِط المساحة ��صدقائك ��ن يع
� هذا الجانب. لكن 

�o من النـ�عمة لبعضكم البعض �sأمر صعب. فستحتاج ��ن تمنح الكث
� موقف 

�o ًZلصديٍق لك يفعل أمراً تعرف أنه ليس صحيحاً، أو إذا رأيت طف ًZإذا رأيت طف
ْ والَديه با��مر. wsخطورة إذا لم تُخ %sصعب، قد يكون الوضع أك

راسة بكامِلها قد منحتك الفرصة لتطبيق كلمات مزمور  مَع أن7ك قد � تدرك ذلك، فهذه الد�
عك ونحثـlك  � دراستك لجميع الفخاخ المختلفة لِسن� المراهقة، نشج�

�o .عائلتك �
�o ٧٨: ٥-٨

س، واختبار إرشاد وقيادة الر7ّب. ودوُرك كوالد هو  � ¨ والكتاب المقد7
�o ع" أن تضَع ثقتك

تعليم أطفالك أن يفعلوا ا��مَر نفَسه.

ة وا��مومة ليست ِعلماً. حيث يمكنك تطويُر عZقة رائعة مع أطفالك، وتوجيُههم مع  ا��بو7
� نهاية 

�o .¨ ة وا�نضباط، وتشجيعهم ع" تشكيل قناعات تكرم � الَمحب7 �وجود توازن جي�د ب�
� نهاية 

�o ة. لذا ل، ويصنعون اختياراِتهم الخاص7 � �sكون الم qsون، وي wsالمطاف أطفالك سيك
�
�o م بأنفِسهم أن يضعوا ثقتهمlا��مر، هم يحتاجون ̄�يمانهم الخاّص. يحتاجون للتعلـ

 ¨ �
�o كوالد، أعظم امتياز ومسؤولية هو بأن تـُظهر لهم، بشكل يومّي، كيف تثُق أنَت .¨

� جميع جوانب الحياة.
�o

بعض النصائح:
رة، حقوق طفلك الَشخصي7ة �        ١ - عندما يتعلـ7ق ا��مر بإساَءة استخدام المواّد المخد�

ع عنَك مسؤولي7تك ا��بوي7ة للتدخل. � �sت

       ٢ - � تكن سهَل التوقـlع من قِبل ابنك المراهق. أعs% ع" طرق جديدة ومفاجئة لضمان 
رة. ابِتعاِدهم عن المواّد المخد�

الكحولي7ات  lض أن7 ا�باء ا�خرين يشاركونك المقاييَس نفَسها فيما يخص qs٣ - � تف       
رات. والمخد�

       ٤ - ما تفعله أنت باعتدال، سيميُل أطفالك لفعِله بتطرlف.

� الحياة.
�o ففي النهاية، سيأخذون اختياراتهم بمفردهم . � �       ٥ - � أحد يُربـ�ي أطفا�ً كامل�

� أمانته.
�oو ¨ �

�o ٦ - رجاؤنا كآباء هو       
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راسة عليك  � هذه الد�sتأث �
�o ر� َراسة! فكـ � هذه الد�

�o وع تهانينا – لقد وصلَت ��خر م&% - ١       
با̄�جابة عن ا��سئلة التالية:

� هذه الّدراسة؟
�o ما هو أفضل جزء لك

� َزواجك؟
�o كيف استفدت من هذه الّدراسة

� ساعدتك فيها هذه الّدراسة كوالد؟ q�ما هي الطرق ال

يكك؟ عن نفسك؟ عن ابنك المراهق؟ %F ما هو ا��مر الجديد الذي تعلـ7مته أو اكتشفته عن

ة أو درس تعلـ7مته من هذه الجلسة؟ �s٢ - ما هي أعظم بص       

مثال  �sب والداك الكحوليات، دّخنا، أو استخدما المخّدرات؟ ما هو تأث %F ٣ - هل       
والَديك عليك؟

� قد تعطي ابنك المراهق  q�تستخدمها بانتظام، وال � q�٤ - إن ُوجد، ما هي المواّد ال       
ا�نطباع بأنك تحتاج لهذه المواّد لتكون سعيداً، أو للتعامل مع الحياة؟

� لديك فيما يخّص q�٥ - ما مدى ارتياحك إذا اعتمد أطفالك ع" المقاييس نفِسها ال       
لَسة؟ لماذا؟ � هذه الج7

�o تم7 مناقشتها � q�الَمَواّد المختلفة ال

جائر،         ٦ - هل لديك ابن مراهق تعتقد أنه قد يكون َجر7ب أو يريد تجربة الكحولي7ات، الس7
ح. %Fرات؟ ا أو المخد�

       ٧ - كيف يمكنك تقييم الحياة الرlوحية ��طفالك؟ ما الذي يحتاجونه لتطوير أو تعميق 
خصَية مع ¨، اقرأ المقال «مشاكلنا،  عZقتهم با¤؟ (للمزيد من المعلومات عن العZقة الش7

إجابات ¨» بدءاً من ص٥٤)

راسة بشكل عاّم، ما هو ا̄�جراء الواحد (ع" ا��قل) الذي  � هذه الد�
�o �s٨ - بالتفك       

ه؟ ما الذي تحتاجه لتحويل هذا  �sف عن القيام به، أو تغيlدته وتريد القيام به، أو التوقـ حد7
ا̄�جراء لواقع؟
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� أجبتها بمفردك. q�١ - ناقش إجاباتك عن ا��سئلة ال       

ة  رة، ثم اكتب القائمة الخاص7        ٢ - راجع نماذج القناعات التالية فيما يخّص المواّد المخد�
� تريد أن يتبناها أطفالك، وعن أفضل طريقة لتوصيل هذه  q�ث عن القناعات ال بك. تحد7

المقاييس.

وس» (١ كورنثوس ٦: ١٩) lهيكل ¨ القد» � �x�� القناعة ١: سأكرم وأحمي جَسدي

ب الكحولي7ات، أو  ُ %Fو ، � �م �� الفرصة للتدخ� ر مسبقاً ما سأفعله عندما تـُقد7 القناعة ٢: سأقر�
استخدام مواّد أخرى.

َ اعتباراِتك  � �        ٣ - تقييم ما يمكنك أن تفعلـَه لمواصلة تقوية عائلتك. قد تَودl أن تضَع ب�
�
�o قائمة ا��فكار �

�o ة. قد تريد أيضاً النـ7ظر �قاَءات الليلي7 ا�ستمراَر بُممارسِة وتخصيص وقٍت للـ
ص ٥٣.

� �Zة، شاكرين ¨ ع" بعِضكما البعض وع" أطفالكما. مَصلـ�ي�        ٤ - اختما الوقت بالص7
. � �عي لتوجيه أو�دكما المراهق� � الس7

�o من أجل الحكمة وا̄�رشاد، وأنتما تستمر7ان
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فخاخ ِسن� المراهقة

       ١ - أدُع ابنك المراهق أو َمن لم يبلغ المراهقة بَعُد إ� عَشاٍء أو لتناول الحلويات. وبعد 
� أنت جزٌْء منها. ِصف هدف هذه  q�ابنك عن مجموعة بُناِة البيوت ال wsأخ ،ًZث قلي lالتحد
� للتـ7عامل مع «فخاخ ِسن� �ث عن كيفي7ة مساعدة المراهق� lراَسة، وهو المشاركة والتحد الد�

� ذلك 
�o يواجُهها المراهقون (وهذا يشملك عندما كنَت � q�ة ال الُمَراهقة» – القضايا ا��ساسي7

ح  %Fرات.  ا الُعمر). مثل ضغط ا��قران، الجنس، الُمَواعدة، ا̄�عZم، الكحولي7ات والمخد�
� ع" الوالَدين إكمالها مع  q�ة ال �sغ ن سلسلة من المشاريع الص7 راَسة الجزَْء الذي يتضم7 � الد�

�o
� (أو َمن لم يبلغوا المراهقة). �أو�دهم المراهق�

ِة أخبار يُجري  م ن&% � مراسZً تلفزيونياً، أو مقد� �x wsقائق التالية اعت � الد7
�o» :ابنك ws٢ - أخ       

.« � �� تواجه المراهق� q�ة ال � القضايا ا��ساسي7
�o مقابلة معك ليعرف رأيك

�باً إغراَء ا̄�مساك بزمام الحديث، فيما عدا أسئلة         ٣ - اسأل ابنك ا��سئلة التالية: متجنـ
ع ابنك ع" ا̄�جابة بَ�احة، لكن َدْعه/َدْعها يَعرْف أن7 المتابعة أو أسئلة التوضيح. َشج�

ؤال. الهدف ببساطة من هذا التفاعل ا��ول هو أن تصغي إ�  lبإمكانه عدم ا̄�جابة عن الس
ث. lابنك أو ابنتك. فهذا وقت ا�صغاء، وليس التحد

� رأيك ما هي أكws مشكلة يواجُهها الُمَراهقون الَيوم؟
�o

� مدرَسِتك؟
�o تكون «داخل» المجموعة �Ê 7به ا��مر ما الذي يتطلـ

عندما يتعلـ7ق ا��مر بموضوع الجنس، هل ا�متناع عن ممارسة الجنس أمر مقبول أم 
ح.   %Fيستهزئون به؟  إ

ا يجب أن تكون عليه المواعدة،  � مثا�ً عم7 �بالنـ�سبة إليك، ما هي صفات «الُمَواعدة»؟ أعط�
وما يَجُب أ�7 تكوَن عليه.

� صفـ�ك؟
�o ا��و�د � �� أو الِفَرق أو محطات ا̄�ذاعة المشهورة ب� �� الموسيقي�� �أي من الفنان�

ا يعتقد البالغون، أم  � مدرستك هو أروع مم7
�o رات هل يمكنك القول إن7 استخدام المخد�

ح. %Fليس بتلك الر7وعة؟ ماذا عن استخدام الكحولي7ات؟ إ

� يواجُهها المراهقون وأنا لم  q�مشاركِتِه معي عن القضايا ال �
�o ء ترغُب ْ � َ هل هناك أّي ½%

أسألك عنها؟
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التفاعل ٢

ضغط ا�قران

� ا��صدقاء الذين sلتعليم ابنك عن مدى تأث Ðيُن � م درساً � تقد�Ê �إستخدم التدريب التا�
� حياتنا.

�o نتسكـ7ع معهم

ندوق». ومع  lَئة يمكن أن تُفسَد كل7 الص 7احة واحدة سي�      هذا التفاعل يستند ع" القول «تفـ
�
�o اء التفاح ذلك فهذه العبارة لم تعْد تحمُل الر�سالة نفَسها اليوم، حيث يقوم معظُمنا ب&%

ئة مع بعض  7احة سي� . ابنك المراهق لن ينÐ ما يراه عندما تضع تفـ �sكيس ونخز�نه لوقت قص
7اح الجي�د. التفـ

7احات تتلف. (يمكنك استخدام  7احات لهذا التفاعل. دع واحدة من التفـ ستحتاج إ� ٣- ٤ تفـ
Fيعاً). تقال الذي يتلُف wsأّي نوع آخر مثلما تَشاء، طماطم، خّس أو ال

� �ح أن7 التفاحة الجي�دة تمثـ�ل المراهق� %F١ - أِر ابنك التفاح أو النوع الذي تستخدمه وا       
ث  lب، التحد ُ ، ال&% � �الذين يأخذون خيارات جي�دة عندما يتعاملون مع قضايا مثل التدخ�
� ماذا تمثـّل  �x ْ wsذهنك، وأخ �

�o 7اعة لوالَديهم. ثم7 اسأل: «ضع هذا ئة أو الطـ بطريقة سي�
7اَحة الفاسَدة؟» التفـ

7احات الجي�دة  � التفـ
�Âابنك أن7 هذا التوضيح سُيظهر ماذا يحدث عندما تق ws٢ - أخ       

� – من المفّضل ÓستيZكيس ب �
�o ًئة. َضع التفاح كله معا � من الوقت مع التفاحات السي�sالكث

ح أنكما  %Fومظلم لوضع الكيس فيه. ا ٍ�
�oالغلق- وابحث مع ابنك عن مكان دا ّ �

qxكيس ذا
�حق (رب7ما بعد أسابيع عديدة أو شهور، حسب  � وقٍت

�o يا ماذا حدث qsستأتيان مر7ة أخرى ل
� تريدها لهذه التجربة). q�ة ال qsطول الف

� هذه ا�ية؟  �       ٣ - ا�ن َدع ابنك يقرأ ١ كورنثوس ١٥: ٣٣ بصوٍت عاٍل. واسأل: ماذا تع�
ئة أن تـُفسَدنا؟ حبة السي� lوكيف للص

ة ا��صدقاء الواجب عليك اختيارهم؟        ٤ - اسأل: ما الذي تقوله هذه ا�يات عن نوعي7

� حياته/حياتها. واسأل: َمن 
�o – ا�خرين � �7احات – المراهق� ث مع ابنك عن التفـ        ٥ - تحد7

� عليك ا�ن؟sِمن أصدقائك له تأث

�
�o ار». والوقوف %Fمشورة ا��» �

�o لوك lالس � �       ٦ - اقرآ معاً مزمور ١: ١-٣ واسأل: ماذا يع�
»؟ � �� «مجلس الُمستهزئ�

�o طريق الخطاة» أو الجلوس»
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� جي�د عليك؟s٧ - ثم7 اسأل: َمن مَن الذين تعرفهم ليَس له تأث       

�sعالمنا بدون وجود أصدقاَء ليس لهم التأث �
�o ٨ - أكـ�د ع" فكرة استحالة العيش       

ئة»  � الجي�د ع" تلك «التفاحات السي�sالواقع، يدعونا ¨ ��ن يكون لنا التأث �
�o ا��فضل. بل

ة المسيح لهم. ومع ذلك من الهاّم، التأكد بأنك � تسمح لهذه  وذلك من خZل إظهار َمحب7
ئة أن تقودك لصنع قرارات خاطئة. ات السي� �sالتأث

� التفاح الجي�د  �� ب� �sة، طالباً من ¨ أن يعطي ابنك القدرة للتميZ٩ - اختم الوقت بص        
� أصدقائه/أصدقائها. �� من ب� � �والتفاح الس�

قاء ال>حق Kـ الل
ود. ثم خذ ابنك  lها فاسدة وأكلها الدl 7احات للتأكد من أن7ها أصبحت كلـ         ١ - إفحص التفـ
�

�Âى التفاحات حيثما وضعتماها. واسأل: «كيف يمكن أن يحدث هذا لنا عندما نق �sمعك ل
؟ � � �� س�sوقتاً مع أصدقاء لهم تأث

� المر7ِة ا��و� عن 
�o ثنا        ٢ - إقرأ ١ كورنثوس ١٥: ٣٣ مرة أخرى، ثم اسأل ابنك: منذ تحد7

� جي�د، وَمن sحظتها عن أصدقائك؟ َمن له تأث� � q�ة ال هذا الموضوع، ما هي ا��مور ا̄�ضافي7
�ء؟   �½ �sله تأث

التفاعل ٣
الجنس

زْء ا��ول بعنوان «ما الذي يقوله ¨ عن الجنس؟» ويقودك  م لجزأين. الج� هذا التفاعل مقس7
س وأسئلة تعطيك الفرصة للحديث مع ابنك عن  الجزء عws شواهد من الكتاب المقد7

م موضوع  � «أين ترُسُم الخط؟» يقد� �xالجزُْء الثا . ّ �Ðِ7قاء الجن ة عن النـ المقاييس الكتابي7
� لفظياًsى ابنك للتعب رْس كيف يمكن �بِنَك أن يفقد بسهولة براَءته/براَءتها ومن ثم7 تتحد7 الد7

ة  عن قناعاِته/قناعاِتها. وبالقيام بهذا، فأنت تدعو ابنك للمساَءلة، وخلق فرصة مستقبلي7
ُعك ع" القيام بالجزأين معاً، لكن حسب جدولك،  ث أكs% عن هذا الموضوع، نشج� lللتحد

� أوقاٍت منفِصلة.
�o قد ترغب أن تقوم بكل� جزٍْء
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ل: ما الذي يقوله g عن الجنس؟ زْء ا�و( Kالج

� تتبع،  q�ياً للن�قاش فيه مع ابنك، وا��سئلة ال مZحظة: ��ن7 هذا الموضوع يمكن أن يكون تحد�
� الَجلسة ٣ (ص ٢٢- ٢٦). 

�o (٤، ٥ و٨) حظاتك من إجابات ا��سئلةZقد تريد ا̄�شارة إ� م
� ص ٦٨

�o (مّرقمة ٤،٥ و٨) ة متعلـ�قة بموضوع هذه ا��سئلة وهنالك أيضاً مZحظات تعليقي7
.٦٩ –

١ - دع ابنك يقرأ كZً من المقاطع التالية. وبعد كل� مقطع، اسأل: ما الذي يقوله الَمقطع 
عن الجنس؟

تكوين ١: ٢٧- ٢٨•
تكوين ٢: ٢٢- ٢٥•
أمثال ٥: ١٨- ١٩•
١ كورنثوس ٧: ٢- ٤•
•١٣: ٤ � �اني� wsع

� إطار الز7واج؟
�o رأيك يحفظ ¨ الجنس للر7جل والمرأة ليستمِتعا به �

�o ٢ - اسأل: لماذا       

ُنا  ws٤: ٣- ٥. ثم اسأل: ما الذي تخ �Ó٣ - ا�ن دع ابنك يقرأ ١كورنثوس ٦: ١٨ و١تسالوني       
 “ �x � رأيك «الهروب من الز�

�o � �؟ ماذا يع� ّ �Ðإي7اه هذه ا�يات عن مقاييس ¨ للنقاِء الجن
“؟ �x و“ا�متناع عن الز�

“؟ كيف  ّ 7 � ال&%
�o ًأن تكوَن «بسيطا � �� رأيك ماذا يع�

�o :٤ - اقرأ رومية ١٦: ١٩. واسأل       
يمكنك  تطبيق هذا ع" موضوع ا��خZق الجنسي7ة؟

: أين ترسم الخط؟ �
�lالجزء الثا

� ماء. واْجِر التجربة مسبقاً لتتأكـ7د من  �� َمليَئ� �، ستحتاج إ� إبرة وبالون� �للتدريب التا�
نجاحها.

� تتمكن من ربطه عندما تم�Zه بقدر المستطاع، Ê ،ًا �sالبالون ا��و7ل يجب أن يكون صغ      
ح سُيستخَدم لتوضيح كيف يمكنك أن تخ& طهارتك  َ ��نه سينفجر عندما تثقبه. هذا ال&%

� لحظة.
�o وبراَءتك

اً بما فيه الكفاية فعندما تم�Zه بالماء وتصدُمه  �sيجب أْن يكون قوياً وكب � �xالبالون الثا      
با̄�برة، � ينثقب لكن يتدفـ7ق نقطة أو اثنتان من الماء. وإذا ضغطت عليه، سينفجر 

� حياة 
�o ر ّ أن يتطو7 �Ðِنخراط الجنZحان كيف يمكن ل ار يوض� � والتي7 �ار الماء. كZ النقطت� تي7

�sالبداية، ثم بالتأث �
�o محسوس �sاَءة بالتدريج وبشكل غ wsالمراهق، مع فقدان الطهارة وال

�ف كل7 الطهارة المتبقية. �sار قوّي يست ة تتحول إ� تي7 �sغ اكم من ا�ختيارات الص7 qsالم
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ة  � تم�Z البالون تمثل طهارتك الجنسي7 q�هذه المياه ال :ً� � أو7sغ        ١ - اخqs البالون الص7
اَءة. فهذا كّل ما لديك. كم من هذه الطهارة تريد منَحها قبل الز7واج؟ wsوال

� شاباً أو ستقابل فتاة أحZمك. ا�نجذاب  �� ستقابل� �       ٢ - ثم تقول: «لنقل أنه خZل سنت�
� معه لمر7ة واحدة فقط. ماذا  �ر أنك ستنام معها أو ستنام� الجَسدّي بينكما قوّي جداً، وتقر�

� فيندفع كلl الماء منه).sغ � البالون الص7
�o ًا �sيحُدث لنقائك؟» (با̄�برة اثقب ثقباً كب

. ثم قْل: تلك كانت طريقة تفقد بها طهارتك وبراَءتك من  wsالبالون ا��ك qs٣ - ا�ن اخ       
مجر7د مر7ة. ا�ن َدْعنا نقول أن7ك تواعُد َشخصاً ما يريد قبلة فقط، ومع قبلِتَك ا��و� تفقد 

�ر  اَءة وأنت � تمانع (امسك البالون ��ع" ثم اثقبه با̄�برة) ثم تقول: أنت تفكـ wsالقليل من ال
، لن أفقد شيئاً» �sذلك؟ فهذا مجر7د ثقب صغ �

�o نفِسك، «ما المشكلة �
�o

خص يريد مجرد قبلة. فيقول  ة، وهذا الش7 qsَشخٌص آخر تواعدينه لف � qx٤ - وتستمّر: ويأ       
خص القليل من براَءتك.  (اثقب البالون  ارة». فتعطي لهذا الش7 � الَسي7

�o هو/هي، ”دعنا نمارس
با̄�برة مر7ة أخرى مر7ات عديدة).

يَة، وتقرر أن7ه  � أخذ ا��مر بجد�
�o ٥ - ثم دعنا نقول أن7ك بالفعل أعَجَبك شخٌص، وبدأت       

� ثقب البالون با̄�برة 
�o 7أن تعطي المزيد من طهارتك وبراءتك (إستمر �

�o ليس هناك مشكلة
ح�q يتدفق كلl الماء).

� تريد أن  q�اً تقابل الفتاة ال �sعديدة أخ � �       ٦ - فتقول: «وتنتهي هذه العZقة، وبعد سن�
ب من ليلة الز7فاف، كم من الطهارة تبقت لك لتعطيها  qsَجها. ثم تسأل: ا�ن، وأنت تق و7 � qsت

� الُعمر معها؟»
qoبا �

�Âُجها وستق و7 � qsت � q�للفتاة ال

ة الثمينة  غار اليوم العطي7 � بها يفقد الشباب الص� q�٧ - وتقول: «هذه هي الطريقة ال       
� إعطاء طهارتهم وبراَءتهم نقطة وراء 

�o يمكن أن يعطوها لَشخص آخر، حيث يبدأون � q�ال
ار. ا��خرى. ثم يعطون المزيد والمزيد ح�q يكws الثقب، والنقاط تتحو7ل إ� تي7

اً، تسأل ابنك: «بعد معرفة ما تعرفه ا�ن عن فقدان طهارِتَك وبراَءتك، أين  �s٨ - وأخ       
اه مع الجنس ا�خر قبل الز7واج؟ � تتعد7 ُسم خطاً qsس
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التفاعل ٤
المواعدة

� موعد. غالباً ما يكون ا��ب 
�o عك أن تأخذه/تأخذها ث مع ابنك عن المواعدة، نشج� lللتحد

� موعد، ليسمع 
�o أخذ ابنها �

�o ة مع البنات، لكن قد ترغب ا��م هو الذي يقوم بذلك، خاص7
رأي المرأة بهذا ا��مر. أياً كانت الطريقة فهي ناجحة. فالهاّم حقاً هو أن تبذل مجهوداً

. ّ �ٍء بشكل مثا� � َ � شأن أن تقول كّل ½%
�o للتواصل مع ابنك عن المواعدة. � تقلق

� مطعم 
�o لَسة. قد تكون الجلسة ر شكَل الج7 � موعد، وقر�

�o د موعداً لتأخذ ابنك        ١ - حد�
ة. إذا  م دعوة خاص7 جي�د يجعل المحادثة بدون تشويش. اتـ7صل أو اكتب �بنك مZحظة وقد�

لم تفعل هذا من قبل، قد تشعر بالقليل من الغَرابة، لكن � تَدع هذا يُعيقك عن تسديد 
هذا ا�حتياج �بِنك. قبل موعدك، اعِط ابنَك نسخة من استبيان المواعدة (ص ٦١) ليم�Zه 

قبل المقابلة.

       ٢ - ارتدي ثياباً كما لو أنك ذاهب لَمْوِعد هاّم. فهذا يساعد ابنك ع" رؤية ووضع 
ة. با̄�ضافة لذلك، إذا ارتديت ثيابَك بتأنـlق  � حياته ا�جتماعي7

�o مقاييس من شأنها أن ترشَده
س وهذا الّدليل معك،  ة. تأكـ7د من إحضار الكتاب المقد7 فهذا سيعطي ا��مسية طابع ا��همي7

أو اكتب ع" بطاقات ا�يات وا��سئلة من النقاط ٤، ٥.

�ر ابنك أو ابنتك أن7ك تحتاج لمناقشة المواعدة         ٣ - وأنت تبدأ وقتكما معاً، ببساطة ذكـ
معه/معها كجزء من دراستك. أخws ابنك أن7ك تريد لهذا الموعد أن يكون مثا�ً عن الكيفّية 
� المواعدة. ثم اسأل كيف 

�o ينبغي عليه/عليها أن يعامل شخصاً آخر أو يعامله ا�خر � q�ال
� استبيان المواعدة.

�o جاوب/جاوبت ا��سئلة

       ٤ - بعد سماع إجابات ابنك عن استبيان ا��سئلة، اقرأ ا�يات التالية:

٢ كورنثوس ٦: ١٤- ١٥•
•٤: ٨ � w�فيل
٢ تيموثاوس ٢: ٢٢•

ثم ناقش هذه ا��سئلة:

� رأيك كيف يمكن تطبيق هذه ا�يات عن كيفية التواصل مع الجنس ا�خر؟
�o

� إليها هذه ا�يات فيما يخّص حياتك ا�جتماعي7ة؟sتش � q�ما هي المقاييس ال
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7ِفق عليها أنت وابنك لتكون جزًءا  � تتـ q�َدة لبعض المبادئ ا̄�رشادي7ة ال        ٥ - اعمZ معاً مسو7
� كتابة هذه المقاييس، اقرأ 

�o من حياته/حياتها ا�جتماعي7ة وموقفها من المواعدة. قبل الَبْدِء
� تطبيق هذا المقطع ع" موضوع المواعدة؟ �أمثال ١: ٨- ٩، اسأل ابنك، كيف يمكن للمراهق�

١ - ما هو الهدف من المواعدة؟

٢ - ما هي المواعدة؟

٣ - كم يجب أن يكون عمرُك ح�q تبدأ بالمواعدة؟ لماذا؟

� المواعدة؟
�o ماح �بنك بالبدء ٤ - إذا كنت والداً، م�q يمكنك الس7

٥ - م�q يجب أن تكون قادراً ع" المواعدة الثنائّية؟

� فقط؟ لماذا؟ �٦ - هل تختار أن تواعد المؤمن�

� �فحة من بُناِة البيوت سلسلة تربية ا��طفال: توجيه أو�دك المراهق� إذاً تصوير هذه الص7
ة. ممنوحة ا�ستخدام للكنيسة الَمحلي7
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التفاعل ٥
ع>م =ا

� ا̄�عZم فينا. وأيضاً ستبدأ sث مع ابنك عن الطرق المختلفة لتأث وع ستتحد7 � هذا الم&%
�o

عة. وستشاهدان برنامجاً تلفزيونياً � رسائل ا̄�عZم المتنو� �� ب� �sة التمي بتعليِمه/تعليِمها كيفي7
ُج لها هذا  � يرو� q�عة ال ثان عن الفلسفات المتنو� معاُ (أو فيلماً، حسب ما تريد) وستتحد7

نامج وإعZناته.  wsال

يِكك واتخاذ  %F وع بُناِة البيوت مع قبل القيام بهذا التفاعل، تأكـ7د من العمل ع" م&%
ة فيما يخّص ا̄�عZم. قرارات عن بعض المقاييس العائلي7

لك �ستخدام أنواع مختلفة من  � �sم �
�o مع ابنك، قائمة بكل� الفرص المتاحة � ِ%Ð١ - ان       

� كل�
�o م أو المصادر الموجودةZم. َدع ابنك/ابنتك يكتب أنواع وسائل ا̄�عZوسائل ا̄�ع

� بيتك – الّراديو، التلفاز، مَشغـ�ل DVD، مَشغـ�ل MP٣ أو CD، كتب، مجZت، أجهزة 
�o غرفة

� البيت لكتابة القائمة.
�o لlكمبيوتر، وألعاب فيديو. قد ترغب أنت وابنك بالتَجو

� أنواع وسائل ا̄�عZم فينا sاعتقادك ما هي طرق تأث �
�o :٢ - اسأل ابنك ا��سئلة التالية       

ِتنا مع ¨؟ �sعائلِتنا؟ كيف تؤثر ع" مس �
�o عقولنا؟ وكيف تؤثر �

�o وكيف تؤثر

٤: ٨ ثم اسأل: كيف يمكن ربط هذه المقاطع  � ّ w�٣ - َدع ابنك يقرأ مزمور ١٠١: ٢- ٤ وفيل       
ة ترفيه أنفسنا بوسائل ا̄�عZم؟ بقضي7

� ا̄�عZم ولم يكن 
�o ًٍء شاهده أو سمعه أصدقاؤك مؤخرا �        ٤ - اسأل: «أْعط مثا�ً عن ½%

ذا قيمة بل كان تافهاً؟»

ٍء شاهدته أنت أو سمعته ولم يكن ذا قيمة وكان تافهاً؟ ْ � َ        ٥ - اسأل: «اعِط مثا�ً عن ½%

ّ (أو الفيلم) معاً. تأكـ7د من عدم تجاوز ا̄�عZنات. �
�xنامج التلفزيو ws٦ - شاهدا ال       

نامج؟ كيف  wsج لها ال � يَرو� q�٧ - عندما تنتهيان، اسأل: «ما هي بعض القيم المختلفة ال      
يمكن مقارنة هذه القَيم مع الَحق� الذي نعرفه من كلمة ¨؟“

� نقوَمÓناُت لZنات: ما هو ا��مر الذي تحاول أن تدفَعنا ا̄�عZ٨ - ثم7 اسأل عن ا̄�ع       
ج لها؟ كيف يمكن مقارنة  � تَرو� q�يستخدمونها ̄�قناعنا؟ ما هي القيم ال � q�به؟ ما هي الطرق ال

هذه القَيم مع الَحّق الذي نعرفه من كلمة ¨؟

وع بُناِة � م&%
�o يكك %F تم7 مناقشتها مع � q�٩ - شارك مع ابنك عن المبادئ ا̄�رشادي7ة ال       

ح لماذا وضعتما هذه المقاييس. %Fم». اZَجلسة «ا̄�ع �
�o البيوت
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التفاعل ٦
رة Kإساَءة استخدام المواّد المخد

. هذه  � �� الكحولي7ات المجهول� �ح لهذا التفاعل أن تأخذ ابنك �جتماع ُمدم� qs١ - نق       
� �ك انطباعاً يدوم طويZً. هناك ا��ف من مجموعات الُمدمن� qsالتجربة يمكن أن ت

qsدف �
�o جميع أنحاء الو�يات المتحدة. لتجد مجموعة قريبة منك، إبحث �

�o � �المجهول�
ث إ� شخص من  نت، أو تحد7 qsأو ع" ا̄�ن ،« � �� الكحولي7ات المجهول� �التلفونات ع" «ُمدم�

� مجموعة 
�o ًمكان عملك). من الناحية المثالّية، ستجد شخصاً ما عضوا �

�o ام كنيستك (أو خد7
� زيارتك للَمجموعة.

�o وسيكون مستعّداً لخدمِتك كُمضيف لك ، � �� المجهول� �الُمدمن�

� وقٍت خاّص واسأله ا��سئلة التالية:
�o ٢ - بعد حضور ا�جتماع، خِذ ابنك       

ما هو انطباُعك عن ا�جتماع؟•
� ا�جتماع؟•

�o ٍء ْ � َ هل فوجئت بأي� ½%
ما هو رأيك فيما كان ع" ا��شخاص قوله؟•
َ ا̄�دمان حياتهم؟• 7 �sاعتقادك كيف غ �

�o

� رأيك ما هو مع�� تقديم أجسادنا للر7ّب «كذبيَحٍة
�o :٣ - اقرأ رومية ١٢: ١- ٢، واسأل       

سة وَمرْضي7ة له؟ َحي7ة» مقد7

، كيف يمكننا تقديم أجساِدنا للر7ّب؟ م�q وكيف يحُدث  �       ٤ - اسأل: ع" المستوى الَعَم"
هذا؟

رات         ٥ - اسأل: كيف يمكن تطبيق مفهوم الذبيحة الَحي7ة ع" موضوع المخد�
والكحولي7ات؟

� كل� من 
�o َر ُمسبقاً ما الذي سيفعله/ستفعله        ٦ - اخُتم الوقت بسؤال ابنك أن يقر�

المواقف التالية:

� من المدرسة إ� البيت، وصديٌق لك يُخرج سيجارة، ويسألك ما إذا كنت تريد واحدة. sتس
�
�o 7ك

�ة لن ت� �sبَها؟ سيجارة واحدة صغ فتقول �، فيقول هو لك، «لماذا؟ أ� تريد أن تجر�
ْء». ماذا ستفعل؟ ولماذا؟ � َ %½

� المدرسة الثانوي7ة. تجلب واحدة من البنات  �ة لعدٍد من بنات وبن� �sصديق لديه حفلة صغ
� توزيعها. ماذا ستفعل؟ ولماذا؟

�o ة وتبدأ �sة مليئة بالب �sجة صغZث
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�
�o أو يمكن جمع كّل العائلة إذا كنت ترغب) � �       ١ - خطـ�ط لوقٍت مع أو�دك المراهق�
.  أخرجوا للـ7ِعب  %sة ٤ ساعات ع" ا��قّل أو أك � تقوموا بعمل نشاطاٍت معاً لمد7Ê (ذلك

ل معاً، لعب الكرة – أي  � �sق، الذهاب لحديقِة الحيوانات، تنظيف فناِء المlا��لعاب، التَسلـ
!Üقاً. أياً كان ما تفعلونه استمتعوا به معا ء يجعلك متسخاً ومتعر� � %½

! استمّر بالقيام بأنشطِتك  �       ٢ - إليك الفكرة: عندما تنتهي، � تستِحّم ح�q اليوم التا�
ث عن شعورك وأنت متسخ. � تستعجل. استمِتع بالتفاعل  المختلفة طواَل الَيوم. تحد7

كعائلة. قْل بعَض الِنَكات – استمِتعوا!

، قبل ا�ستحمام، أعد7 فطوراً، وبينما تأكلون معاً، اسأل  �� صباح اليوم التا�
�o - ٣       

7يلة الماضَية؟ ٍة طويلة؟ وكيف كان نوُمكم اللـ � لمد7 �عائلتك: ما هو شعوركم وأنتم متسخ�

� تجعل دواخَل أجسادنا متسخة؟ q�٤ - اسأل: ما هي ا��شياء ال       

       ٥ - ناقش: كيف يُمكن لهِذه ا��شياء أن تجعَل أجساَدنا متسخة؟



٦٥

ارسة من بُناِة البيوت سلسلة تربية ا��طفال، وأن7 زواجك  نأمل أن7ك استفدت من هذه الد�
� النُمّو بالخضوع ليسوع المسيح وتُب�� حياتكما وفقاً لمخطـ�طه. أيضاً

�o وعائلتك ستستمّر
ورة  �Î كنيسِتكما الَمحلي7ة والمجتمع. هناك �

�o نأمل أنكما تسعيان لتقوية زيجاٍت أخرى
كما. �sلتأث

� عام ١٩٤٠ انهار الجيش 
�o .ح هذه النقطة لة لَدي7 من الحرب العالمية الثانية توض� ة ُمفض7 قص7

ّ تحت هجمة هتلر. كان ا��لمان مغلوبون من النظام النازي. والبلجيكيون استسلموا.  �Ðالفرن
� فرنسا.

�o 7ة ميناء قناة دنِكرك � كان محاÎاً ع" ضفـ �xيطا wsوالجيش ال

� �ل� � محكوٌم عليهم بالموت، محو� �يطاني� wsين ألفاً من أفضل الشباب ال � وع&% �و�َح أن7 مئت�
ية إ� بركِة دَماٍء. جنود الفوهرر، كانوا ع" بُعد أميال فقط من تZل فرنسا،  � �sالقناة ا̄�نجل

ولم يدركوا مدى قربهم من الن� فعلياً.

� البحري7ة 
�o الوقت المتبقي. قال ذوو ا�ختصاص �

�o ُمجدية �sنقاذ بدت غZ̄أي محاولة ل
� أفضل 

�o ©ادس أن7هم تمكنوا من إنقاذ سبعة ع&% ألف جندي يطاني7ة، للملك جورج الس7 wsال
عبة والثقيلة». تقدير. مجلس العموم حذَر لZستعداد «ل�Zنباء الص7

ة. وكلl ما استطاع أن يفعَله الُحلفاء هو  . والملك كان بZ قو7 � �ياسّيون كانوا مشلول� الس�
�
�o وشيك، أسطول غريب ظهر � �xيطا wsعن بُعد. وبدا أن7 موت الجيش ال � �الُمراقبة كمتفر�ج�
ة من القوارب اجتمعت عws التاريخ.  ي7ة – رب7ما أكws تشكيلة وحشي7 � �sا��فق ع" القناة ا̄�نجل

ة، قوارب نجاة، مراكب نزهة، قوارب صيد،  اعي7 %F سفن صيد، قاطرات، قيعان، مراكب
عون مدنيlون – انَضم7 � لندن. سفن يديرُها متطو�

�o أسطول ا̄�طفاء q�مراكب ساحلي7ة، وح
فون.   � �sفة وأبناِئهم الذين ي � �s̄�نقاذ بريطانيا المست � �sا�باء ا̄�نجل

“ أن ما حدث عام ١٩٤٠ عند دنِكرك  �sروايِته الملحمي7ة «ا��سد ا��خ �
�o يكتب qsويليام مانشس

، لكن أيضاً من  � �يطاني�� wsُمعجزة. ليس فقط ��ن7ه تم7 إنقاذ مئة وثمانية ع&% ألفاً من الجنود ال
جنود ُحلفاء آخرين.

، ُمحاÎَين، معنوي7اتهم  � �اً الجنود عند َدنِكرك – مضغوط� �sالبيت المسيحي الَيوم يُشبه كث
� انتظار 

�o – ا qsإنجل �sاحتياج لمساعدة. المجتمع المسيحي قد يشبه إ� َحد© كب �
�oمنخِفَضة و

ذوي ا�ختصاص ليأخذوا خطوة لينقذوا عائZتهم. لكن7 المشكلة أكws من أن تَُحل7 من تلقاِء
نفِسها.
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نحن بحاجة لكل� جهود الر�جال والنساء «لZ̄بحار» ̄�نقاذ العائZت المنهكة والمجروحة. نحتاج 
ة طويلة، تنازل  qsلف .¨ �

�o عادي �sالذين لديهم إيمان غ � �لجهود من قَبل ا��زواج العادي��
� ع"sة التأث � خدمة طويلة المدى عن امتياز ومسؤولي7

�o ا��زواج داخل الكنيسة ��ولئك الذين
ا�خرين.

� ا̄�نقاذ. أنت وأزواج آخرون 
�o 7حياة ا�خرين، و��ن تنَضم �

�o اك ��ن تستثمَر حياتك نتَحد7
lت، وبالقيام بهذا، تستِمرZيجات والعائ حول العالم يمكنكم التعاون معاً ع" بناِء الز�

بتقوية عائلتك.

� عائZِت اليوم:
�o إليك بعض الطرق العملي7ة تمكـ�نك من صنع فرق

شكـ�ل مجموعة من ٤- ٧ أزواج وقْم بقيادِتهم خZل دراسة بُناِة البيوت.  واضعاً•
� كنيستك أو مجتمعك لتشكيل مجموعة إضافي7ة 

�o ى ا�خرين � ا�عتبار أن تتَحد7
�o

لُبناِة البيوت.
� بناء عائZت وزيجات عن طريق تشكيل مجموعة دراسة •

�o ام با�ستمرار � qsا�ل
� بُناِة البيوت سلسلة تربية ا��طفال أو بُناة البيوت سلسلة ا��زواج.

�o أخرى
� ا�عتبار استخدام فيلم يسوع كوسيلة تواصل. للمزيد من المعلومات •

�o َضْع
�يف ع" رقم التلفون أو الموقع أدناه. �تواصل مع فامي"

� شاركا إيمانكما عن • �انك لبيتك. وكَزوج� �sٍت من جZاستضافة َحفل عشاء. اْدُع عائ
المسيح.

� ا�عتبار تقديم •
�o يف أسبوع للتذكـ�ر، مهرب الزواج، َضْع� �َْت فامي" َ �إذا ح�

� q�ة ال ، مستخِدماً الماد7 � �ك� qsتقديم مشورة ا��زواج المش �
�o يِسك مساعدة لقس�

7يتها. تلقـ

�ة أو مع فامي" لمزيد من المعلومات عن فرَص الخدمة هذه، تواصل مع كنيَسِتَك الَمحلي7
�يف

ص. بريد ٧١١١
ليتيل روك، أركنساس ٧٢٢٢٣

www.arabfamilylife.com
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� الزواج – مشاكل التواصل، المشاكل المادية، 
�o مع المشاكل Zأن يتعام � �ع" كل زوج�

� الحميمية الجنسية، وأكs% من ذلك. تّعلم كيفية التعامل مع هذه ا��مور أمر 
�o صعوبات

هام لتنمية عZقة قوية وُمحبة.

� الزواج، وهي مشكلة أكws من أن يتعامل 
�o مشكلة أساسية واحدة هي قلب أي مشكلة أخرى

� اختبار 
�o معها أي شخص بمفرده / بمفردها. المشكلة هي ا�نفصال عن ¨. إذا كنت ترغب

� صممها ¨، فأنت تحتاج لعZقة حّية مع ¨ الذي خلقك. q�الحياة والحياة الزوجية ال

       لكن الخطية فصلتنا عن ¨. يحاول البعض التعامل مع الخطية بأن يصبحوا أشخاصاً
� الغضب، أو قد يقررون التوقف عن الغش 

�o أفضل. قد يقرؤون كتباً عن كيفية التحكم
� قلوبهم يعرفون - كلنا نعرف – أن مشكلة الخطية ت&ي بداخلنا أعمق 

�o ائب، لكن �� ال�
�o

� السلوكيات للتغلب ع" �من مجرد وجود عادات سيئة ويتطلب ا��مر أكs% من مجرد تحس�
� الواقع، نحن تمردنا ع" ¨. تجاهلناه وقررنا أن ندير حياتنا بأنفسنا كما يحلو 

�o .الخطية
لنا، معتقدين أن أفكارنا وخططنا أفضل من أفكاره وخططه.

”ِإِذ اْلَجِميُع أَْخَطأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد ¨ِ» (رومية ٣: ٢٣)

� به كما ينبغي  qsأنه � يوجد أي فرد فينا وثق با¤ واع � �� «أعوزهم مجد ¨»؟ تع� �ماذا يع�
أن يكون. فقد سعينا ̄�شباع أنفسنا بأمور أخرى وتعاملنا معها ع" أنها أكs% قيمة من ¨. 

� طرقنا. ووفقاً للكتاب المقدس، علينا دفع جزاء خطايانا. و� يمكننا ببساطة 
�o لقد ضللنا

� تقودنا  q�نختارها ونأمل أن يكون ¨ راضياً. ونتبع خططنا ال � q�القيام با��مور بالطريقة ال
للدمار. 

نَْساِن ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوِت.“ (أمثال ١٤: ١٢) ِZ̄تُوَجُد َطِريٌق تَْظَهُر ِل”

ِة ِهَي َمْوٌت.“ (رومية ٦: ٢٣) ”أَن7 أُْجرََة اْلَخِطي7

جزاء الخطية أننا انفصلنا عن محبة ¨. ¨ قدوس، ونحن خطاة. ومهما حاولنا جاهدين، �
يمكننا أن نتوصل لخطة، كالعيش حياة صالحة أو ح�q مجرد محاولة تتميم ما يقوله الكتاب 

المقدس، ع" أمل تجنب الجزاء.
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� شخص يسوع المسيح. عاش 
�o ًحمداً ¤، لدى ¨ خطة لّحل معضلتنا. فا¤ أصبح إنسانا

� طاعة كاملة لخطة ¨. وأيضاً مات طوعاً ع" الصليب ليدفع ثمن 
�o يسوع حياة مقدسة

جزاء الخطية. ثم أثبت أنه أقوى من الخطية أو الموت بقيامته من الموت. وهو وحده لديه 
القوة لينقض جزاء خطايانا.

.“ (يوحنا ١٤: ٦) � ِwx 7ِإَ� ا�ِب ِإ� � ِqxَْواْلَحَياُة. َلْيَس أََحٌد يَأ lَقاَل َلُه يَُسوُع: «أَنَا ُهَو الط7ِريُق َواْلَحق

َتُه َلَنا، ��َن7ُه َونَْحُن بَْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح ��َْجِلَنا.“ (رومية ٥: ٨) َ َمَحب7 � 7 �”َولِكن7 ¨َ بَ�

ا ِهَبُة ¨ِ َفِهَي َحَياٌة أَبَِدي7ٌة ِباْلَمِسيِح يَُسوَع َرب�َنا.“ (رومية ٦:  ِة ِهَي َمْوٌت، َوأَم7 ”أَن7 أُْجرََة اْلَخِطي7
(٢٣

� ¨ وبيننا.  �� ب� q�موت وقيامة يسوع أصلحت مشكلة خطيتنا. فهو صنع ج&اً ع" الهوة ال
� ¨ وخطته.

�o إدارة حياتنا. ويريدنا أن نثق �
�o إليه ونسّلمه خططنا المعيبة � qxويدعونا لنأ

ف بخطاياك. كلنا أفسدنا حياتنا بسبب  qsإذا أدركت أنك منفصل عن ¨، فهو يدعوك لتع
� عناد ��فكارنا وخططنا ع" أفكاره وخططه. ونتيجة لذلك، نستحق أن ننقطع عن 

�o تفضيلنا
فنا بتمردنا ع" خطته، فهو يغفر لنا ويُصلح  qsمحبة ¨ ورعايته لنا. لكن ¨ وعد أننا إذا اع

مشكلة خطايانا. 

وا أَْو�ََد ¨ِ، أَِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.“ (يوحنا  ُ �sال7ِذيَن َقِبُلوُه َفأَْعَطاُهْم ُسْلَطانًا أَْن يَِص lا ُكل ”َوأَم7
(١: ١٢

َZَلْيَس ِمْن أَْعَمال َكْي ُة ¨ِ. يَماِن، َوذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطي7 ْعَمِة ُمَخل7ُصوَن، ِبا̄�ِ ”��َن7ُكْم ِبالن�
يَْفَتِخَر أََحٌد.“ (أفسس ٢: ٨- ٩)

� ا̄�قرار بأننا خطاة وأننا � �عندما يتحدث الكتاب المقدس عن قبول المسيح، فهذا يع�
�
�o أن نثق � �� أننا نتحول بعيداً عن خطايانا. ويع� �يمكننا إصZح المشكلة بأنفسنا. بل يع�

المسيح ليغفر لنا خطايانا ويجعلنا ا��شخاص الذين يريدنا أن نكونهم. ليس كافياً أن نؤمن 
عقلياً بأن المسيح ابن ¨. علينا أن نثق به وبخطته لحياتنا با̄�يمان، كفعل إرادي.

� ¨ سليم، هل ¨ وخطته هو مركز حياتك؟ أم حياتك خارج  �هل الوضع بينك وب�
السيطرة حيث تديرها كما يحلو لك؟
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� اليوم. يمكنك اللجوء للمسيح sإذا كنت تحاول العيش بطريقتك، يمكنك أن تقرر التغي
ه بما يلهب ذهنك  wsحياتك. كل ما تحتاجه هو أن تتحدث معه وتخ �sله بتغي والسماح

وقلبك. وإذا لم تفعل ذلك من قبل، خذ الخطوات التالية المذكورة هنا:

•.¨ wsهل توافق أنك تحتاج ¨؟ أخ
•.¨ wsهل أفسدت حياتك بسبب تبعيتك لخططك الخاصة؟ أخ
•.¨ wsهل تريد غفران ¨؟  أخ
هل تؤمن أن موت يسوع ع" الصليب وقيامته من الموت أعطاه القدرة لُيصلح •

.¨ wsمشكلة خطيتك ويضمن لك عطية الحياة ا��بدية المجانية؟ أخ
اف أن خطة ¨ لحياتك أفضل من أي خطة يمكن أن • qsعZهل أنت مستعد ل

.¨ wsتتوصل إليها؟ أخ
•.¨ wsهل توافق أن ¨ لديه الحق بأن يكون رباً وسيداً ع" حياتك؟ أخ

”اُْطُلُبوا الر7ب7 َما َداَم يُوَجُد. اْدُعوُه َوُهَو َقِريٌب.“ (إشعياء ٥٥: ٦)

يا رب يسوع، أنا أحتاجك. أشكرك ��جل موتك ع" الصليب من أجل خطاياي. أقبلك 
� �� حياة أبدية. اجعل م� �. أشكرك ��جل غفرانك لخطاياي و��ن7ك أعطيت� � wxور �Âمخّل

� أن أكونه. �xالشخص الذي تريد

� الخطية sالشخص الذي يتبع المسيح – المسيحي – جزاء خطاياه مدفوع بالكامل. لكن تأث
مستمر طوال حياتنا.

ٌة نُِضلl أَنُْفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقl ِفيَنا.“ (١ يوحنا ١: ٨) ”ِإْن ُقْلَنا: ِإن7ُه َلْيَس َلَنا َخِطي7

7 ال7ِذي َلْسُت أُِريُدُه َفِإي7اُه أَْفَعُل.“ (رومية ٧: ١٩) 7 اِلَح ال7ِذي أُِريُدُه، بَِل ال&% � َلْسُت أَْفَعُل الص7� �xَ ��”
ات الخطية تنتقل لزواجنا أيضاً. ح�q المسيحيون يصارعون للحفاظ ع" زواج راسخ،  �sتأث

� نهاية المطاف أنهم � يستطيعون فعل ا��مور 
�o يكرم ¨. معظم ا��زواج يدركون

بأنفسهم. لكن بمساعدة ¨، يمكنهم النجاح. 

لتعلم المزيد، اقرأ النسخة الموسعة لهذا المقال ع" الموقع
FamilyLife.com/Resources
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�
�o من أن تكون معلم. المعلم عادة يقوم بأغلب الحديث والتوجيه %sدورك هو منسق أك

� واكتشاف ما يقوله الكتاب المقدس. فأنت عليك sأن المنسق يشّجع الناس ع" التفك � �ح�
� ل�Zمام.sأن تساعد أعضاء المجموعة ليشعروا بالراحة وجعل ا��مور تس

نعم، كل جلسة تتكون من الفئات التالية:

� هو مساعدة الناس ع" التخلص من يوم s(٥- ١٠ دقائق): الهدف من التحض �bالتحض
� بتمرين ممتع sمزدحم والتعرف ع" بعضهم البعض بشكل أفضل. عادة ما يبدأ التحض

يوجد مقدمة عن موضوع الجلسة. لكن أيضاً

هذا هو قلب الدراسة حيث يجيب ا��شخاص ع" ا��سئلة  المخطط (٤٥- ٥٠ دقيقة):
المتعلقة بموضوع الدراسة والنظر إ� كلمة ¨ للحصول ع" فهم. بعض ا��سئلة منوط بها 

� المجموعة ككل.
�o ا��زواج وأسئلة أخرى للمناقشة � �للمناقشة ب�

وع هو تطبيق فريد يعمل فيه ا��زواج معاً هذا الم&% وع بُناة البيوت (٦٠ دقيقة): vwم
: (١) بمفردك – أسئلة ل�Zزواج  � �وع لُبناة البيوت يحتوي ع" قسم� � كل لقاء وا��خر. كل م&% �ب�

� لمشاركة إجاباتهما مع  �يكك – فرصة للزوج� %F والزوجات لُتجاب بشكل فردي و (٢) مع
� حياتهما. 

�o بعض وتطبيق ذلك

با̄�ضافة لهذه ا��قسام العادية، يوجد أنشطة َعرَضية تحت عنوان «تصّور هذا». هذه 
ا��نشطة تقدم المزيد من التفاعل أو طريقة مرئية لتوضيح نقطة محددة. 

ل. ومع ذلك،  � �sالم �
�o ة، لدراسة كتاب مقدس �sتم تصميم هذه الدراسة كمجموعة صغ

يمكن تكّيفها مع وضعيات أخرى أكs% تنظيماً مثل صف مدارس ا��حد. فيما ي"� بعض 
� وضعيات مختلفة:

�o احات �ستخدام هذه الدراسة qsا�ق

� من الحا�ت الزوجان sكث �
�o .ل � �sم �

�o بالقيام بهذه الدراسة �Éلخلق جو ودي مريح، نو
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� �� بعض ا��حيان وجود زوج�
�o اللذان يقودان هذه الدارسة يستضيفان المجموعة، لكن

� �� ع�
�o ًا�ختيار ا��فضل لمجموعتك، أخذا qsفكرة جيدة. اخ wsآخرين يضيفان المجموعة تُعت

� والموقع. �ك� qsا�عتبار بعض العوامل مثل عدد أفراد المجموعة المش

� الحديث 
�o خاء qsبمدة ٩٠ دقيقة للسماح با�س �Éكل جلسة مصممة لمدة ٦٠ دقيقة، لكن نو

ة: المجموعات  �sالمجموعة الصغ �
�o � �ب المرطبات. تأكد من اهتمامك بأحد أهم القوان� %Fو

امك للوقت. qsالوقت. ��ن وقت الناس قّيم، ومجموعتك سُتقّدر اح �
�o الجيدة تبدأ وتنتهي

 : � �� مهمت� �� وضعية صف، فأنت تحتاج لتكييفها بطريقت�
�o إذا كنت تريد استخدام الدراسة

�sكل جلسة. فهذا هو قلب الجلسة. (٢) الكث �
�o ع" محتوى قِسم المخطط � �sك qs(١) يجب ال

ة. فإذا  �sمن صفوف مدارس ا��حد تستخدم شكل المعلم بد�ً من شكل المجموعة الصغ
� وضعية صف، يجب تكييف الصف ع" ديناميكية المجموعة 

�o تم استخدام هذه الدراسة
� ع" المناقشات وقد يتطلب هذا تقسيم  �ة. وهذا يتضمن التفاعل، التنسيق المب� �sالصغ

ة. �sالصف إ� عدة مجموعات صغ

يكك). إذا كان هناك المزيد من  %Fذلك أنت و �
�o ٤- ٧ أزواج (بما � �� بمجموعة ما ب�Éنو

� أكs% مما يمكنك استضافتهم، اطلب من شخص آخر قيادة المجموعة  �ا��شخاص المهتم�
ة، قد يكون من المفيد تقسيم المجموعة لمجموعات فرعية  �sالثانية. إذا لديك مجموعة كب

� الوقت المحدد ويسمح بالتفاعل 
�o هذه الحالة. فهذا يساعدك ع" تغطية المادة �

�o أصغر
ا��مثل والمشاركة داخل المجموعة.

كة. إذا  العديد من المجموعات تختار تقديم مرطبات، وهذا يساعد ع" خلق بيئة من ال&%
� الجلسة ا��و� (والثانية) يجب 

�o (١) :احات qsكنت تخطط لتقديم مرطبات، إليك بعض ا�ق
� المرات المقبلة بجلب المرطبات. (٢) 

�o اك المجموعة %Fعليك أنت تقديم المرطبات. ثم إ
�

�Âكة والمرطبات (١٥- ٢٠ دقيقة). ثم الم � لل&%sا�عتبار بدء المجموعة بوقت قص �
�o ًآخذا

قدماً بالدارسة. إذا تأخر ا��زواج، سيفقدون وقت المرطبات فقط و� يعطلون المجموعة. 
ام  qsكة. لكن تذّكر عليك اح � نهاية اللقاء للتشجيع ع" ال&%

�o قد تريد أيضاً تقديم المرطبات
� سامحاً بالمغادرة لمن يحتاج. ّ �� الوقت المع�

�o وقت أعضاء المجموعة بإنهاء الجلسة

المجموعات عادة تتعامل مع هذا ا��مر بطرق مختلفة، بناء ع" احتياجاتهم. إليك بعض 
� ا�عتبار: �� ع�

�o قد تأخذها � q�اختيارات ا��زواج وال
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اطلب من كل شخص أن يكون مسئو�ً عن ترتيب ذلك بطريقته.•
� مكان •

�o كمجموعة، استأجر شخصاً لتقديم رعاية ا��طفال، ومراقبة كل ا��طفال
واحد.

ة، ومع ذلك، كقائد، تحتاج ��ن تكون حساساً �sالمجموعة الصغ �
�o ة هي جزء هامZالص

�لمستوى راحة ا��شخاص مع فكرة الصZة أمام ا�خرين. � تطلب أبداً من شخص أن يص"
� لفعل هذا. يمكنك استخدام طرٍق خZقٍة، مثل  �بصوت عاٍل ما لم تعرف أن7هم مرتاح�

� شكل إكمال جملة 
�o تهZأن يقدم كل شخص ص ، � �تقديم نموذج الصZة، طلب متطوع�

� المجموعة هي قائمة الصZة. يجب عليك قيادة وقت الصZة، لكن 
�o معينة. أداة مفيدة

� آخرين بخلق، تحديث، وتوزيع قوائم الصZة كخدمة للمجموعة.  �اسمح لزوج�

احات لقيادة مجموعة بُناة البيوت قم بزيارة الموقع qsللعثور ع" مساعدة إضافية واق
FamilyLife.com/Resources
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�sومع ذلك، تم توف . �sمن التحض �sهذه الدراسة بسهولة دون الكث �
�o يمكن قيادة الجلسات

: �� مZحظات القائد كما ي"
�o حال ا�حتياج. الفئات الموجودة �

�o حظات للقائد للمساعدةZم

ا�هداف:

� كل جلسة.
�o ا��هداف تركز ع" ا��مور سيتم عرضها

م>حظات ونصائح:

احات عن الجلسة. قد تريد إنشاء قائمة  qsهذا القِسم يقدم أفكاراً عامة، مساعدات، واق
� كل جلسة.

�o با��مور المراد إدراجها

م>حظات تعليقية عy المخطط:

هذا القِسم يحتوي ع" مZحظات مرتبطة بأسئلة المخطط. ليس كل أسئلة المخطط 
سيصاحبها مZحظات تعليقية. عدد المZحظات التعليقية تتجاوب مع عدد ا��سئلة المرتبطة 

� قِسم مZحظات تعليقية ع" المخطط 
�o حظات القائد، الجلسة ١، عدد ٥Zم ،ًZبها. (مث

متعلقة بالجلسة ١، المخطط (السؤال ٥).
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ا�هداف

� عZقة 
�o ًابطا qsب فخاخ ِسن� المراهقة يتطلـ7ب أن تبقى مlلتجنـ � �تأهيل أطفالك المراهق�

معهم.

� هذه الجلسة، ع" الوالدين:
�o

ا�ستمتاع بالتعرlف ع" بعضهم البعض.•
بة مع ا��طفال وهم يبلغون سن7• دراسة بعض التحديات للحفاظ ع" عZقة مقر7

المراهقة،
� لصنع قرارات حمقاء. • �� يمكن أن تغوي وتغري المراهق� q�تحديد الفخاخ ال
� احتياجاتهم لتكوين قناعات كتابي7ة ��طفالهم.•

�o �sالتفك

م>حظات ونصائح
� هذه 

�o . � �� الجلسة ا��و� لدراسة بُناِة البيوت توجيه أو�دك المراهق�
�o ١ - مرحباً بك       

خاء والتأكد من أن7 الجميع يشعرون بالر7احة ع" qsع" ا�س � �sك qsالجلسة، يجب أن يكون ال

�
�o ًسهولة �حقا %sة بأك قدر ا̄�مكان. فالّشعور بالر7احة سيسمح ل�Zفراد بمشاركة القضايا الجاد7

راسة. هذه الد�

. فدرََجة انفتاحك  �Âخ كقائد، أخلق جّواً من ا�نفتاح بالمشاركة ع" المستوى الش7
� مباF% ع" مستوى المشاركة الذي يحُدث sورَة سيكون له تأث واستعدادك للمشاركة أثناء الد7

� المجموعة.
�o

� تحت عنوان  q�٢ - إذا لم تكن فعلَت هذا بالفعل، فستحتاج لقراَءِة المعلومات ال       
«حول قيادة مجموعة بُناِة البيوت» و «حول مZحظات القائد» بدءاً من ص ٧١

به  �Éتربية مراهقي اليوم“ مصدراً هاماً لك - ونو » � �       ٣ - يُعتws كتاب دينس وباربرا ري�

�
�o عضاِء مجموعتك. هذا الكتاب يشمل مناقشة عميقة تشمل جميع فخاخ ِسّن المراهقة��

دراسة بُناِة البيوت.
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       ٤ - كجزء من الجلسِة ا��و�، قد تريد مراجعة بعض القواعد ا��ساسي7ة مع المجموعة 
� المقّدمة).

�o انظر ص ٦)

� مجموعتك سيكونون أزواجاً، لكن قد يكون 
�o � �       ٥ - مَع توقـlع أن7 معظم المشارك�

لديك أيضاً والٌد أعزَب، أو طرف واحد من ا��زواج ممثل عن العائلة. بغّض النظر عن لفيف 
ورَة يمكن أن تكون مفيدة لكل� والٍد لُمراهق أو قبل ِسّن المراهقة. ، هذه الد7 � �المشارك�

يصاً َمة خص� َة مصم7 � 7 �sمح الممZراسة ستجد بعض الم ومع ذلك، كن مدركاً أن7 خZل هذه الد�
وعات بُناِة البيوت. مة ل�Zزواج وم&% ل�Zزواج، مثل ا��سئلة المصم7

� المجموعة أحد الوالدين 
�o اساً لمجموعِتك. ع" سبيل المثال، إذا كان كقائد، كن مرناً وحس7

� هذه 
�o وقٍت أسئلة ا��زواج �

�o يكك خص لك ول&% � أن ينَضم7 هذا الش7
�o أعزَب، قد ترغب

� تشجيِعهم 
�o هات العازبات، قد ترغب راسة. أو، إذا كان هناك العديد من ا�باء أو ا��م7 الد�

� نهاية كل� جلسة، قد ترغب 
�o وع بُناِة البيوت لينضموا معاً أثناَء أسئلة ا��زواج. وبالمثل، لم&%

هات  بتشجيع ا�باء الُعّزاَب �ستكمال ما يمكنهم عمله بمفردهم، أو العمل معاً كآباء أو أم7
وع. عّزاب ع" الم&%

مة ليجيَب عنها ا��زواج  ورة، ستجد بعض ا��سئلة المصم7         ٦ - خZل جلسات هذه الد7
� ا��زواج، وإعطاُؤهم الفرصة  �معاً. والهدف من هذه ا��سئلة هو تعزيُز التواصل والوحدة ب�

� مشاركة إجاباتهم عن هذه 
�o للتعامل مع القضايا الشخصّية. وبالرغم من أّن ا��زواج أحرار

� المشاركة.
�o اساً بأنه قد � يرغب كّل ا��زواج ا��سئلة مع المجموعة، لكن كن حس7

البيوت.  وع بُناِة ح النقطة وأخws ا��زواج عن أهمي7ة م&%        ٧ - قبل ان�اف المجموعة، وض�
ْهم  wsوع هذه الجلسة. وأخ ْعُهم ع" تحديد موعد قبل الجلَسِة القادمة �ستكمال م&% شج�

� الجلَسِة التالية.
�o وع اِتهم مع الم&% wsأنك ستسأل عن خ

� الوالد والمراهق بدءاً من ص  �با̄�ضافة إ� مشاريع بُناِة البيوت، هناك ِسّت تفاعZت ب�
مة للمساعدة بمنح فرصة للوالَدين للتواصل مع أطفاِلهم. وع" الرّغم من  ٤٤. وهي مصم7

� أوقات جلسات المجموعة، ندرُك أن  �� بأن يحاول الوالدان استكمال التفاعZت ب�Éأننا نو
ل تحّدياً. ونشّجع ا��زواج لوضع أولويّة ̄�كمال مشاريع بُناِة البيوت، ثم إتمام  هذا قد يَمثــ�

� وقت 
�o الجلسات أو � �تفاعZت الوالد مع المراهق عندما يكون هناك وقت متاح، سواَء ب�

�حق.
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Zة بصوٍت عاٍل.  � تقديم صZة ختامي7ة عوضاً عن الطلب من ا�خرين الص7
�o ٨ - قد ترغب      

Zة أمام آخرين، إ� إذا كنت تعرف مجموعتك جيداً � من ا��شخاص � يرتاحون للص7sالكث

Zة. بغّض النظر عن كيف  َدة للص7 بالفعل، فمن الحكمة أن تغامر ببطء بتقديم طرق متعد�

َن نموذجاً. تقّرر الختام، يجب أن تكو�

ـّط ة عy المخط م>حظات تعليقي(

إليك بعض المعلومات ا̄�ضافي7ة حول أسئلة المخطـّطات المختلفة. (ملحوظة: ا��رقام 

التالية تتوافق مع أسئلة المخطـّط المتعلقة بها)، إذا كنت تشارك أيّاً من هذه النقاط، تأكد 

حيَحة». ابدأ تعليقاتك  من أن7ك � تخنق المناقشة مما يجعلك ذا سلطة عارفاً با̄�جابات «الص7

� هذا المقطع ...» أو «أعتقد أن7 سبباً آخر لهذا هو ... «
�o ًبقول أموراً مثل «�حظت أمرا

مة هنا. فاحذر من الُحكم أو        ١ - إدراك أنه قد يكون هناك العديد من الحلول المقد7

ل لنهٍج lؤال هو إثارة التفاعل، وليس الهدف هو الّسعي للتوص lالنقد. الهدف من هذا الس

واحٍد صحيح أو إجابة موحدة.

اِت الحياة ا��ساسية، القناعات الكتابّية،  ُ wsيفتقرون إ� الّنضج، خ � �       ٢ - معظم المراهق�

� الدائم لقراراتهم، ومع عدم sلصنع قرارات حكيمٍة طويلة المدى. وعدم إدراك مدى التأث

معرفة النتائج المؤكدة، غالباً ما يأخُذ المراهقون قراراٍت َحمقاء. 

لوك  lُعهم أقرانـُهم ع" الس � ا̄�عZم، ويَشج�
�o يجدونها � q�فُهم متأثـ�رون بفلسفاِت العالم ال

اٍت َحمقاء متمر�دة. بسلوكي7
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� تعر�ُضنا لمخاطر � لزوم لها،  q�ف بطرٍق َحمقاء والlبسبِب طبيعِتنا الخاطئة، نميُل كلنا للت�
خص ا��حمق يميل لرفض الحدود أو وصايا ¨ المعطاة لنا كفعل َمحب7ة  جَسدياً وروحياً. الش7
� مواقف 

�o وحماية، وهذا ينطبق ع" الوالدين وع" ا��طفال، لكن غالباً ما يُوَضع المراهقون
تكون لحماقِتهم فيها عواقب قاسية. ع" َسبيل المثال:

� ينطوي عليها.• q�المخاطر ال �
�o �sارة دون التفك اF�̄اع بالَسي7

7هم •
�َجائر ��ن7هم يعتقدون أن7ها لن تُ� تجربة الكحولي7ات، المخّدرات، أو الس7

«بُمجر7د تجربتها».
� حفلٍة دون معرفة ما هو.•

�o ٍء � وب أو أكل ½% تناول م&%
ر عن الوالدين.• lة، أو فعل التهو إخفاء الخطأ، أو الخطي7

ك بمخافِة ¨ واتباع وصاياه. لتعليم أطفالهم عن ¨  l٣ - يجب ع" ا�باء التمس       

� جوانب حياتهما المختلفة ليكون لديهما 
�o س، يحتاج الوالدان للمشاركة والكتاب المقد7

� كل� تلك المواقف. المناقشات عن ¨ والكتاب 
�o ¨ ة مع �sث عن المس lالحري7ة للتحد

7َل محادثات الوالَدين مع أطفالهما. س يجب أن تتخلـ المقد7

� �“ يع� � الَحق�
�o حياِتنا، و»سلوكنا �

�o تقريباً كّل قرار نتخذه lم توجيهاً يخص  كلمة ¨ تقد�

ة. تنظيم حياتنا اليومي7ة حول القناعات الكتابي7

ا��وضاع  �
�o شائع، ونرفض المساومة �s٤ - أن نحيا القناعات الكتابي7ة – ونأخُذ موقفاً غ       

Zة – يمكن أن تُظهر ��طفالك أن هذه القناعات المبني7ة ع" كلمة  ة، وندعو العائلة للص7 العام7

. وكونك قدوة، سيعرُف � qxقد تأ � q�ر فيه ا�خرون أو العواقب ال� ا يفكـ ¨ هي أكs% أهمي7ة مم7

lفقط العيَش بها، لكن أيضاً تستحق lابنـُك المراهق أن ا̄�يمان با¤ وكلمة ¨ � تستحق
الموَت ��جلها.
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ا�هداف

� اختيار ا��صدقاء 
�o حياة ابِنك الُمراهق ستساعُده/تساعُدها ع" ممارسة الحكمة �

�o مشاركتك
حيَحة من ا��قران. � الص7sات غ �sومقاومة التأث

� هذه الجلسة، ع" الوالدين:
�o

•. � �� ا��قران ع" المراهق�sمناقشة تأث
ة عZقات ا��قران.• س عن قو7 دراسة ما يقوله الكتاب المقد7
� حياة المراهق.•

�o ة بقاء المشاركة ومشاركة ا��فكار عن كيفي7

م>حظات ونصائح
� اطلب منهم إعZن أسماء sأناس جُدٌد هذه الجلسة، أثناء وقت التحض َ َ �       ١ - إذا ح�

روا ا�نضمام إ� المجموعة. وأعمار أطفالهم ولماذا قر7

تيبات الZزمة. qs٢ - إذا كنت تخطـ�ط لتقديم مرطبات لهذه الجلسة، فتأكـّد من ال       

Zة، تأكد من تغطيتها كلها. رَْت مجموعتك استخدام قائمة الص7        ٣ - إذا قر7

. وستحتاج إ� ٦-٨ �sهذه الجلسة، ستحتاج لوضع عائق صغ �sوقت تحض �
�o - ٤       

� قابلة للك&، sلي7ة شائعة، آمنة، غ � �sو٦-٨ «عوائق» مختلفة (أدوات م ، � �أوراق، ُعصابة للع�
، حاويات بZستيكية – أيّاً كان المتاح) �كتب، كرا½

ماح ��شخاص عديدين تجربة تدريب العوائق هذا، اقِض وقتاً أطول من ١٥ رَت الس7 إذا قر7

٣٠ – ٤٠ دقيقة. من  �
�o وإذا حدث هذا، حاول إنهاء ِقسم المخطط . �sقِسم التحض �

�o دقيقة

ع أعضاء المجموعة ع" � تريد تغطيتها. وشج� q�مة ع" أسئلة المخطـ7ط الZالجي�د أن تضع ع

وع بُناِة البيوت هذا  � م&%
�o لن يتم7 مناقشتها أثناء الجلسة عندما يعملون � q�سئلة ال�Zالنظر ل
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ا��سبوع.

َت المجموعة أثناء الجلسة ا��و� أنك ستطلب منهم مشاركة ما تعلـ7موه من  ws٥ - إذا أخ       

وع ا��ّول لُبناِة البيوت، تأكـ7د من القيام بذلك. الم&%

Zة. اسألهما مسبقاً إذا كانوا  � لختام الجلسة بالص7 �� طلب متطوع أو اثن�
�o ٦ - قد ترغب       

Zة بصوت عاٍل. � للص7 �مرتاح�

� للجلسة ٣، لعمل نَسخ من مجZت sوقِت التحض �
�o ٧ - التطلع إ� ا��مام: ستحتاج       

معروفة. مثالياً، عليك أن تشارك أو تقرأ أنت وأعضاء المجموعة هذه المنشورات لتشارَك 

فيها ع" أساس منتِظم. قبل نهايِة هذه الجلسة، عليك أن تطلب من أعَضاِء المجموعة 

إحضار المجZت معهم ا��سبوع القادم (� يهّم إذا كانت الطبعة حديثة أم قديمة).

� البيت، 
�o يتعلـ7مونها � q�١ - أقران المراهق غالباً ما يسخرون من المقاييس والقَيم ال       

�
�o د. ونتيجة لذلك، يتوقف المراهقون عن ا̄�صغاء لوالديهمlعون ع" الخداع والتمر ويشج�

الوقت الذي يحتاجون فيه إرشادهم أكs% من أي وقت أخر.

بعض ا��مثلة من طرق تقليل ا��قران من سلطة الوالدين، تشمل ا�ستهزاء بقواعد الوالدين، 
� آخرين لرفض سلطة  �ن يحاولون طاعة والديهم، إغراء مراهق� � ِمم7 �سخرية المراهق�

الوالدين، وتشجيع أصدقائهم ع" الكذب ع" والديهم.

هات قلب أو سلوكّيات تمرlد نحو كلمة ¨  l٢ - قضاء وقت مع أولئك الذين يُظهرون توج      

ل قد  � �sالم �
�o مع أفضل تدريب � �� قوّي ع" كل� شخص – ح�q المراهق�sيمكن أن يكون له تأث

� بعض ا��حيان 
�o .أنشطة خاطئة �

�o ض الُمستمّر ��قران يشاركون معهمlيتأثـ7رون سلبياً بالتَعر

� مزمور ١: ١- ٣ من 
�o م lر– �حظ التقد َ

�Î يئة» قد تبدأ دون وجود كة مع «الر�فقة الس7 7 ال&%
� من  �� مجلس الُمستهزئ�

�o اً، الجلوس �sطريق الخطاة، وأخ �
�o ار، الوقوف %Fالّسلوك مع ا��

.¤
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� النضج الرlوحي لطفلك. ا��صدقاء الجي�دون 
�o ً٣ -  يلعب ا��صدقاء دوراً حاسما       

� بالقرِب من ¨.s � ع" الس7 �يمكنهم تشجيع المراهق�

       ٤ - قد يعتقد الوالدان أن7 اختيار ا��صدقاء يحُدث تلقائياً من خZل ا�هتمامات 
� ع"sغم من أّن هذا حقيقي، لكن أيضاً سيحاول بعُض ا��طفال التأثlكة. وع" الر qsالمش

. � �أو�ِدك المراهق�

� الجلسة السابقة، المراهقون غالباً ما يأخذون اختيارات حمقاء. �
�o ٥ - كما ناقشنا       

� اختيار ا��صدقاء، وتحديد من سيكون له 
�o مساعدة ابنك المراهق �

�o تتنازل عن حقـ�ك
� ا��قوى عليه/عليها.sالتأث

lنا بحاَجة إ� التـ7واصل العاطفي مَع ا�خرين. الطفل البعيد عن والَديه سَيسعى         ٦ - كلـ
ور. هذا سبٌب من أسباب  ون هذا الد7 lلتسديِد احتياجه العاطفّي بطُرٍق أخرى. وا��قران سيؤد
مون القبول، العZقات والمع�� للمراهق  . فهم يقد� � �� المجموعات القوّي ع" الُمَراهق�sتأث

المنجرف.
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يهم لمستوى أع" من مقاييس  � لتجنـlب فخ� الجنس بتحد� �يمكنك مساعدة أو�دك المراهق�
َاَءة. َ ws7قاء وال النـ

لَسة، ع" الوالَدين: � هذه الج7
�o

•. � ��قة بالجنس وأو�دهم المراهق� دراسة قناعاتهم المتعلـ
مونه – أو يحتاجون لتقديمه – ��طفالهم لمواجهة فخ�• � ا̄�عداد الذي يقد�

�o �sالتفك
. � �الجنس كُمراهق�

النـ7ظر ِلما تقوله كلمة ¨ عن الجنس.•
� للجنس.• �� ع" نظرة المراهق�sالثقافة الكب �sواعتبار تأث

م>حظات ونصائح
قد تعرفوا  �sل هذه الجلسة، سيكون أعضاُء المجموعة أثناء وقِت التحضZ١ - من خ       
ع" بعضهم البعض، ولكن قد � يشعرون بالر7احة الكافية بعد لZنفتاح والمشاركة  %sأك

ّ أعمق. � تفرض هذا ا��مر عليهم. داوم ع" تشجيع كل� شخص ع" �Âع" مستوى َشخ
الحضور وإكمال مشاريعهم.

� هذه الَجلسة، لعَمل نَسخ من مجZٍت َعديدة معروفة s٢ - ستحتاج إ� وقٍت لتحض       

فيه، ومجZت ِصِحي7ة، الكّل ينفع.  qsياضة، ال (حديثة أو قديمة الطبعة). المرأة، ا��خبار، الر�
ومن الجي�د أيضاً اختيار مجZت لِسن� المراهقة.

� تقسيم المجموعة إ� 
�o �sقد تريد التفك ، �sوقِت التحض �

�o المجموعة �
�o اق qsلحدوث اخ

� q�فات، إن ُوجَدت، الZٍة من الجنس نفِسه. فهذا سيوفر فرصة لرؤية ا�خت مجموعاٍت فرعي7
�ئق. �sونه محتوًى غ wsتقييم ما يعت �

�o الر�ًجال والنساء � �قد تكون ما ب�

، يمكنك بدء الجلسة  �sت لوقت التحضZاختياري: إذا لم يكن لديك نَسخ من المج
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امج  wsثقافة يتغلغل فيها الجنس. إذا فتحَت التلفاز وشاهدَت ال �
�o بقول: «نحن نعيش

ة بشكل منتظم، فلن يستغرق ا��مر وقتاً طويZً ح�q تسمع نكاٍت جنسي7ة،  العادية ا��سبوعي7
ها من المراجع الجنسي7ة».  �sوتلميحات، وغ

ثم7 اسأل ا��سئلة التالية:

� من هذه الر7سائل؟sتعتقد أنها تكمن وراء الكث � q�ما هي الفلسفة ال

� نمو�هم؟
�o هل تعتقد أن7 ا��طفال يتأثرون بهذه الر7سائل

س.  � مقاطع مختلفة من الكتاب المقد7
�o المخطط يدعو ا��زواج للنظر �

�o ٣ - السؤال ٤       
�ُر الوقت  � الوقت ذاته. وهذا يوفـ

�o هذا النهج يسمح للمجموعة بدارسة مقاطع َعديَدة
ويعطي المجموعة فرصة للتعلـlم من بعِضهم البعض.

راسة. وحان         ٤ - تهانينا! مع إنهاِء هذه الجلسة، ستكون وصلَت لمنتصف هذه الد�
� المجموعة؟ ما الذي نجَح بشكل جي�د ح�q ا�ن؟ وما هي ا��مور sالوقت للتقييم: كيف تس

� الجلسات الباقَية؟
�o lها وأنت تستمر �sتغي �

�o قد تفكر � q�ال

� تمنعنا من تعليم أطفالنا الَحق7 q�لوكيات الخاطئة ال lوالس ، �
�É١ - إذا تركنا أخطاَء الما       

ء. ْ � َ � تعليِمهم أي� ½%
�o كلمة ¨، لن نشعَر أبداً بالحري7ة �

�o الذي

      ٢ - إذا لم يتعلـ7موا بشكل صحيح، فسيتعلـ7م أطفالك عن هذا الجانب الحيوي من 
الحياة من أقرانهم أو العالم وسيتبنـlون قناعاتهم. ففضولهم سيقودهم للبحث عن 
والتجربة لها روابط عاطفي7ة، وجسدية، وروحية قوي7ة تحدث أثناء الحميمية  إجابات.

يت والديناميت. بالطبع، با̄�ضافة للندبات  wsطفال باللعب بالك�Zالجنسي7ة، كأنك تسمح ل
ة والشعور بالذنب، يوجد أيضاً مخاطر الَمرَض أو ا��مراض المنقولة بالجنس. العاطفي7

� الز7واج.
�o ٣ - تكوين ١: ٢٧- ٢٨: الجنس هو من أجل ا̄�نجاب       

تكوين ٢: ٢٢- ٢٥: ¨ خلق الجنس.

� الز7واج.
�o أمثال ٥: ١٨- ١٩: الجنس هو للحميمي7ة والمتعة
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� الز7واج.
�o عنه ُ 7 wsبه ا̄�يثار ويُع �� يُع�Ðغف الجن نشيد ا��نشاد ٢: ٢-٧: الش7

� الز7واج.
�o الر7ُجل والمرأة � �١كورنثوس ٧: ٢- ٤: الجنس هو لZستمتاع ب�

١٣: ٤: الجنس خارج الز7واج هو خطي7ة. � �اني� wsع

� نقاء ح�q الز7واج – با�نتظار:
�o ٤ - يريد ¨ ا��فضل لنا. إليك بعض الفوائد من البقاء       

إرضاء ¨.•
ة.• وري للحميمي7 �Î بناء الثقة، وهو أمر
ws وضبط النفس.• يمكنك تطوير صفات تُكرم ¨ مثل الص7
خص ا��خر أكs% من اهتماِمك لنفسك.• تأكيد أن7ك تهتّم بالش7
تحمي نفَسك من شعور الذنب والعار.•
م نفَسك نموذجاً ��و�دك.• تقد�
� قد تقطع العZقة.• q�دمة العاطفي7ة، الذهني7ة، والجَسدي7ة ال تكون َمحميـّاً من الص7
ي.• تطوير عادات ومهارات تواصل ِصح�
� المرغوب فيه.•sة الَحمل غ تجنب احتمالي7
� واضح أمام ¨ والناس.•sالحفاظ ع" ضم
قب وا�ستمتاع بليلة الز�فاف.• qsزيادة ال
اختبار بَركة الطاعة.•
اكتشاف المزيد عن بعضكم البعض أكs% من مجر7د َجَسد فقط.•
هادة وسط عالم َضاّل.• الحفاظ ع" الش7
الحفاظ ع" عدم جلب اللـ7وم �سم المسيح.•

� تعتقد أن7ها تختلف  q�ح: ما هي ردود ا��فعال، إذا ُوجدت، وال qs٥ - سؤال المتابعة المق       

؟ � �� المسيحي�sوغ � �هات المسيحي�� � ا�باء وا��م7 �ب�

� عدد 
�o ة، هناك ارتفاع �sنوات ا��خ � الس7

�o ، � �� الُمَراهق� �       ٦ - هذه نظرة متنامية ب�

� الجنس الفموي، حيث يعتقدون أن7 هذا ليس جنساً ��ن7ه � ينطوي 
�o � �� المنخرط� �المراهق�

ة العذرية» � تزال تنتهُك أوامَر ¨  ة الكاملة. هذا النوع من «التقني7 ع" الممارسة الجنسي7
هناك خطر لنقِل ا��مراض ح�q وإن لم يكن هناك  ة. وأيضاً ة الجنسي7 ووصاياه ضد7 الZأخZقي7

ة كاملة. ممارََسة جنسي7
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س هدفاً أع" لنَضَعه ��طفالنا         ٧ - عندما يتعلـ7ق ا��مر بالجنس، يعطينا الكتاب المقد7

� حماية نقائهم 
�o أع" من مجر7د العذرية.  الهدف من تعليم أطفالنا هو المساعدة

وبراَءِتهم. تُفقد هاتان العطيتان الممنوحتان من ¨ قبل الممارسة بوقت طويل إذا بدأ 

مه ¨ للز7واج. يجب علينا أن نضع أعيننا عالياً ونتحّدى  � تجربة الجنس الذي صم7
�o المراهق

� لمقاييس عالية – مقاييس ¨. كوالدين، يجب أن نريد ��طفالنا الوصول  �أو�دنا المراهق�

7لة  � مثقـsحياتهم الجنسية، ولديهم نظرة سوي7ة للز7واج – غ �
�o أنقياء ، ّ 7 � ال&%

�o للز7واج بسطاء

 . �
�Éالما �

�o من المشاعر بسبِب أخطاء جنسي7ة �sبكث

� محاولة الحفاظ عليهم من تجربة  �“ (رومية ١٦: ١٩) تع� ّ 7 � ال&%
�o الحفاظ ع" أطفالك «بسطاء

� ثقافة اليوم، الطهارة المطلقة مستحيلة، بالطبع. لكنها ممكنة 
�o .ع" قدر ما تستطيع َ ال&%

ه. wsبحسب الحدود ومقدار ما يتعرض له ابنك ويخت

        ٨ - حماية براَءة ا��طفال تشمل ع" ا��قل ثZثة أمور: (١) يجب أن تكون أنت نموذجاً

� مجال ا��خZق 
�o (٢) يجب وضع مقاييس واضحة ��طفالك ، �Âسلوِكك الشخ �

�o للنقاء

ى كيف  qsي أطفالك بهذه المقاييس وا�ستمرار بالتواصل معُهم ل الجنسي7ة، و(٣) يجب تحد�

� المريحة وا��سئلة، مثل: «أين ترُسُمsبعض المحادثات غ � �كون بها. وهذا قد يع� يتمس7

� ُمَواعدة؟»
�o خطـ7ك عندما تذهُب
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� تواجهك كوالد هي وضع مقاييس ثابتة لمراهقك عن  q�التحديات ال wsواحدة من أك
المواعدة.

� هذه الجلسة، ع" الوالدين:
�o

� ثقافة اليوم.•
�o مناقشة طبيعة وممارسة المواعدة

•. � �� مسئولياتهم لوضع مقاييس ��و�دهم المراهق�
�o �sالتفك

� تحيط • q�ة ال ة المتعلقة بالقضايا ا��ساسي7 � المقاطع الكتابي7
�o مناقشة والنظر

بالمواعدة.

م>حظات ونصائح

Zة  � يمكنك فعلها هي الص7 q�١ - كقائد لمجموعة بُناِة البيوت، واحدة من أفضل ا��مور ال       
� لهذه الجلسة.sة أثناء التحضZ � للص7

�oالمجموعة. خذ الوقت الكا �
�o يصاً لكل� عضو خص�

د. � الوقت المحد7
�o ة بدء وانتهاء الجلسات 7ر أهمي7        ٢ - تذكـ

       ٣ - بحلول هذا الوقت، �بد7 ��عضاء المجموعة أن يكونوا أكs% راحة مع بعضهم 
Zة بأن  � منح فرصة ��ّي شخص للص7

�o نهاية هذه الجلسة، قد ترغب �
�o ةZ البعض. للص7

اساً تطلب من المجموعة إكمال عبارة مثل، «يا رب، أريد أن أشكرك ع" _______». كن حس7
� للقيام بذلك. �� المرتاح�sولئك غ��

�sتقييم َس ة بعد اللقاء لتساعدك ع" %Fحظات مباZكتابة بعض الم �
�o ٤ - قد ترغب       

ا��مور. إسأل نفسك أسئلة مثل، هل شارك الجميع؟ هل هناك أّي شخص يجب بذل مجهود 
. � �sك qsلمتابعِتِه قبل الجلسة التالية؟ سؤالك لنفسك أسئلة مثل هذه سيساعدك ع" ال �

�oإضا
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ـّط م>حظات تعليقية عy المخط

� تجعل من الممكن لُلعَبِة المواعدة، كما يلعبها معظم الناس  q�١ - بعض ا��سباب ال       
� هي: �اً للمراهق� �sحالياً، أن تكون فخاً خط

� الوقت الذي فيه يكون 
�o معاً بمفرِدهما ًZخصان وقتاً طوي � الش7

�Âتقود المواعدة ��ن يق
� ذروِتِه لدى الشباب.

�o ّ �Ðافع الجن الد7

ّ ع" أولئك  � w�سل �sا يكون له تأث ن يجب مواعدتُه مم7 َئة عم7 المراهقون يأخذون قرارات سي�
الذين � يشاركونهم قَيُمُهم.

ُر المراهقون ارتباطات عاطفي7ة سابقة ��وانها مع الجنس ا��خر. يطو�

�ُد رغبة لعZقة جسدي7ة بنفس الكثافة. هذا ا�رتباط العاطفّي يولـ

ل، يبدأ الُمراهقون  � �sالم �
�o الُمشَبَعة �sف سواًء بناء ع" ضغط ا��قران أو الحاجة غlالت�

� لصنع  �� ناضج�sالوقت الذي فيه مازالوا صغاراً جداً وغ �
�o عمل ثنائيات حبيب وحبيبة �

�o
اختيارات جي�دة.

» حيث يتطلع الشباب لتحقيق  �� نوعاً من «الُحب� الَخَيا� w�ع ُر إعZُمنا الش7        ٢ - يُصو�

� وراء هذا الُحّب �� ترك أّي من العZقات ساع�
�o مهم الّرومانسية والخيالية – و� يفكرونZأح

� كتابي7ة عن الجنس، حيث أن7 الَحميمي7ة sر وجهة نظر غ الخيا�� مع شخص آخر. ويَُصو�

اض أن7ه  qsاف � �� تُظهر باستمرار ع" أنه من ا��سهل للمراهق� �ج� و� � qsم �sغ � �َ اثَن� � �الَجَسدي7ة ب�

�
�o قة مواعدة. وأيضاً تشّجع الناس ع" النظر إ� الز7واج بكامِلهZع �

�o أمر طبيعي أن تكون

وط. � الم&%sام غ � qsبد�ً من ا�ل � qxسياق التحقيق الذا

العZقة  � بيئة متقلبة نفسياً وجسدياً فيما يخّص
�o ًZوقتاً طوي �

�Â٣ -  إذا كان الشاّب يق       

�sمعظم ا��وقات يكون المراهقون غ �
�oو . �Âمع الجنس ا�خر، فسيتأثر النمّو الشخ

�sي هذا لنوع من التعب ن ا�رتباطات العاطفي7ة ومن ثم7 يؤد� lة تكو قادرين ع" فهم كيفي7
� ثقافة فيها معظم الناس �

�o ّ � wxم أي7 هدف إيجا الجسدي. ا�رتباطات المبكـ�رة � تقد�
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� ِسن©
�o ع" المواعدة � �sك qsينات من عمارهم. ال جون قبَل الِع&% و7 � qsيكهم وي %F يختارون

ورية �كتساب وتطوير اهتماماِتهم ومهاراتهم  7 �مبكر ت&ق أيضاً من ا��طفال الفرَص ال�
اً، نمط  �sسن© مبكرة. وأخ �

�o �Ðغراء الجنZ̄م لZستسZل � �كهم ُمعرّض� qsة. وأيضاً ت ا�جتماعي7

�
�o ًحقا� �Éك أساساً من ا�ضطراب وعدم الر� qsبا�نتقال من حبيٍب إ� آخر ي � �المراهق�

الز7واج.

ة التعامل مع الجنس  فات الشخصية تشمل تعلـlم كيفي7        ٤ - القناعات ا��ساسية أو الص�
ة تجنـlب حا�ت المساومة، كيفية الحفاظ ع" الطهارة الَجَسدية  ا�خر بكرامة، كيفي7

� مساَءلة مع الوالدين.
�o ة البقاء والعاطفية والُروحية، وكيفي7

 . � �� المسيحّي�sمن غ � �� سبَب عدم زواج المسيحي�� wx٥ - غالباً ما يذكر هذا المقطع الكتا       
عي وراء نوع العZقة  َ جي�د الس7 �sأمراً غ wsأيضاً فهم لماذا يُعت � �لكن يجب ع" المراهق�

�
�o لق هو/هي � �sمؤمن، سي �sقٍة مع غZع �

�o إذا دخل مراهق .« � �� المؤمن�sالّرومانسية مع «غ
� لتقييم عZقات  �خطر بعيداً عن العZقة مع ¨. ع" الوالدين مساعدة أو�دهم المراهق�

� إيمانه/
�o المواعدة هذه. فليس كّل شخص يستخدم كلمة «مسيحي» هو شخص مخلص

� قادر ع" تطبيق هذا sق المراهق عاطفياً قد يجعله غlالمسيح. تعلـ �
�o ه � نمو�

�oإيمانها و

خص ا�خر بدون مساعدة الوالدين بَمحب7ة ولطف. � ع" الش7 �sالمستوى من التمي
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� عن نوع ومقدار ا̄�عZم الذي عليهم مشاهدته. �sالمراهقون يحتاجون لتطوير التمي

� هذه الجلسة، ع" الوالدين:
�o

� حياة العائلة.•
�o مZا̄�ع �sطرق تأث �

�o �sالمناقشة والتفك
تقييم ا̄�عZم ع" أساس الوقت والمحتوى.•
•. � wxم من منظور كتاZوضع مقاييس ا̄�ع

م>حظات ونصائح

� كتابة مZحظات شكر وتشجيع ��عضاء 
�o �sالتفك �

�o يكك %F١ - قد ترغب أنت و       
� المجموعة، ودعهم يعرفون 

�o امهم ومساهمتهم � qsمجموعتك هذا ا��سبوع. اشكرهم ع" ال
أنك تصلـ�ي من أجلهم. وَصل� من أجلهم بينما تكتب المZحظات.

� ا��نواع المختلفة sالّرأي عن جودة وتأث �
�o فاتZختZهذه الجلسة، كن مستعداً ل �

�o - ٢       
امج التلفزيونّية، الموسيقى، ا��فZم، وما إ� ذلك. قد تجد أن بعض أعضاء  wsمن ال

� جداً.  �� أن ا�خرين يكونون صارم� �� ح�
�o ،مZالمجموعة لديهم بعض المقاييس عن ا̄�ع

ع المجموعة ع" التفاعل دون أّي دوافع للحكم. أكws قيمة لهذه النوعي7ة من المناقشة  شج�

� ا̄�عZم ووضع المقاييس.sي الوالَدين لتقييم تأث قد تكون هي كيفي7ة تحد�

راسة – قد تريد الطلب من  � الد�
�o ٣ - التطلع إ� ا��مام: للجلسة التالية – أخر جلسة       

راسة أو المجموعة. إذا كنت تريد هذا،  � لهم هذه الد� �� لمشاركة ماذا كانت تع� �فرد أو اثن�

� ليشاركوا. �� شخص أو اثن�
�o ر� فكـ
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ـّط م>حظات تعليقية عy المخط

� لم يتعلموا كيف يأخذون اختيارات جي�دة من ا̄�عZم ويفتقرون  �� من المراهق�s١ - الكث       
� يستقي مقاييسه من ا̄�عZم بما يرتدي أو كيف sالر7سائل الجّيدة أو السّيئة. الكث � �� ب� �sللتمي

� يتطلع  q�يستمع إليها، نوعية الناس ال � q�ب، ما الموسيقى ال يقّص شعره، ماذا يأكل وي&%
� يسمح المراهقون أو َمن هم قبل سن� المراهقة  q�مّية الZمن ذلك. الر7سائل ا̄�ع %sلها، وا��ك
� أذهانهم وتؤثر ع" دوافعهم وسلوكّياتهم.

�o ًخ عميقا س7 qsنفِسهم بأن يسمعوها، ويروها ت��

�sم ب&قة الكثZعZ̄م هي أّن الناس يسمحون لZالمشاكل مع ا̄�ع ws٢ - واحدة من أك       

� w�ل من وقِتهم. ففي العائZت يمكنه أن يمنَع من بناء العZقات العميقة.  ا�ستهZك الس7
فيه. يمكنك القول إن ثقافتنا بكامِلها لديها  qsصحيَحة لل �sم يمكن أيضاُ أن يقوَد لرغبة غZعZ̄ل

فيه. qsهَوس مفرط لل

ا رأوه أو سمعوه من أفZم حالية أو  دة عم7        ٣ - أطلب من ا��شخاص أن يعطوا أمثلة محد7
. � �xبرامج تلفزيونية، أو أغا

ُعنا ا̄�عZم ع" فعل أو تصديق أمور تتعارض مع كلمة  � من ا��حيان سيشج�sكث �
�o - ٤       

� نضعها ع" الممتلكات المادية، كيف نتواصل  q�م ع" أمور بهذه ا��همية الZا̄�ع �sتأث .¨
. ا��شكال الشائعة عن ا̄�عZم  %sة الجنسية، وأك مع ا�خرين، إيماننا عن هدف ومكان الحميمي7

ناني7ة.
تسخر من ا��خZق الكتابي7ة وتغذي الطبيعة ا��

       ٥ - مدخل هذا الّسؤال هو بأن تسأل ما هو نوع ا��مور الَحّق، الجليلة، العادلة، 
الطاهرة، الُمِ&7ة، ذات الّصيت الحَسن، الفاضلة، وتستحّق المدح. ثم اسأل، كيف يمكننا 

مها؟ � يقد� q�ة ال � جميع ا�ختيارات ا̄�عZمي7
�o ع" هذه ا��مور الجّيدة أثناء المشاركة � �sك qsال
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تك مع ¨ ستساعد طفلك ع" التعامل مع  �sتواصلك مع ابنك المراهق، نزاهتك، مس
� ِسن� المراهقة.

�o ًZالفخاخ قت %sواحدة من أك
� هذه الجلسة ع" الوالَدين:

�o
ُهها المراهقون والعائZت من سوء استخدام المواّد• � يواج� q�العواقب ال �

�o النظر
المخّدرة،

مناقشة المقاطع الكتابية المختارة المتعلقة بإساَءة استخدام المواّد المخّدرة،•
ورة بمناقشة احتياجهم وأطفالهم لوجود عZقة شخصية قويّة مع • وختام هذه الد7

.¨
م>حظات ونصائح

ات ماضيهم  ws١ - قد يشعر بعض ا��عضاء بالتهديد من موضوع هذه الجلسة بسبب خ       
� التحدث.

�o ّددين qsاساً ��ولئك الذين يبدون م � لم يشاركوها مع أحد من قبل، فكن حس7 q�ال

� المجموعة الفرصة للمشاركة 
�o مخطـّط هذه الجلسة يعطي ا��فراد �

�o ٢ - سؤال رقم ٧       
� �� الطلب من شخص�

�o �sالتفك �
�o قد ترغب �عن عZقتهم الشخصّية مع ¨. قبل اللقاء التا�

� حياتهم. اخqs أفراداً تعرف أنهم مرتاحون 
�o ¨ من المجموعة أن يشاركوا بإيجاز عما فعله

لZ̄جابة عن هذا السؤال.

ح أن         ٣ - ع" الرغم من أن دراسة بُناِة البيوت هذه لها قيمة عظيمة، لكن من المرج7
مهم الذي أحرزوه.  lتقد �

�o موا بخطة لتنفيذها � qsيعود ا��فراد ��نماط حياتهم الّسابقة ما لم يل
دة ِلما بعد هذه  ع ا��زواج ع" أخذ خطوات محد7 ورة، شج� ة من الد7 �sأثناء هذه الجلسة ا��خ
�
�o ي ا��زواج أن يستمّروا � تَحد�

�o لسلة لمواصلة بناِء بيوِتهم. ع" سبيل المثال، قد ترغب الس�
� مناقشة 

�o ًروها أثناء هذه الّدراسة. وقد ترغب أيضا � طو7 q�ممارسة عادة «الُمَواعدة الليلية» ال
القيام بدارسة أخرى لُبناِة البيوت.

ة: دع  �sهذه الجلسة ا��خ �
�o ة خاّصZاحاً للختام، أ� وهو وقت ص qs٤ - إليك اق       

� لذلك،  �، إذا كانوا مرتاح� � �المجموعة تشكـ�ل دائرة صZة. ثم اْدُع كّل فرد أو كّل َزوج�
� دوره وكل7 المجموعة تصلـ�ي لهم بصفة 

�o وسط الدائرة كل7 واحد �
�o للوقوف أو الّسجود

ة. خاص7
� وقت آخر – 

�o ٥ - كجزء من هذه الجلسة، قد تريد تكريس بعض الوقت أو التخطيط       
لZحتفال بإتمام هذه الدراسة!
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ـّط م>حظات تعليقية عy المخط
� التلفاز، ا��فZم، التمرlد، التوتر، الفضول، وعدم القدرة s١ - أسباب التجربة تشمل تأث

اخ من أجل  lال� ،« � �� تجربة سلوكي7ات «البالغ�
�o ع" الوقوف ضد7 ضغط ا��قران، الر7غبة

المساعدة، والهروب من الواقع.

� الدماغ، تسّبب ا̄�دمان والموت، تقود �ختيارات sالجسد: يمكنها تدم ّ
�٢ - هذه المواّد ت�

أخرى خطرة ع" الحياة، وغالباً ما تدّمر العZقات العائلية.

نا أن7 أجسادنا ليست ملكاً لنا. كمسيحّي، يسكن فيه الرlوح القدس.  ws١ كورنثوس ٦: ١٩- ٢٠ يخ
عندما مات يسوع ع" الّصليب، اقتناك ¨، وأطلقك حراً من عبودي7ة ودمار الخطَية. 

رَة. المعركة هي بداخلنا لنخضع للرlوح القدس فZ نعطي أجسادنا ل�Zشياء المدم�
٣ -  كوننا نموذج كوالَدين فهذا هو المصدر ا��و7ل لسلوك وقناعاِت أطفالنا. بدون وجود 

� عندما  �� الوقوف ثابت�
�o عوبة lقة معنا، سيجد أو�ُدنا المراهقون الصZالع �

�o أساس ثابت
يواجهون ا̄�غراء من ا��قران أو أي مجموعة أخرى.

�Éقة مع المسيح، نوZأن يكون لديهم الع � �٤ - إذا شعرت بأن7 الجميع لم يفهم ماذا يع�
� مقال «مشاكلنا، إجابات ¨» (ص ٥٤)

�o بقراءة المزيد

ة  � ولن يكونوا قادرين ع" مقاومتها بدون قو7 �٥ - ا̄�غراءات وا��فكار سُتقدم ��و�دك المراهق�
بب الوحيد  ، العZقة مع يسوع المسيح هي الس7 � �xالتحليل النها �

�o .حياتهم �
�o ¨ وحضور

� مدنس بالمواّد الضار7ة.sللبقاء طاهراً وغ

� يمكن استخZصها من هذا المقطع: كن مطيعاً. أطع بأمانة وصايا ¨  q�٦ - بعض الحقائق ال
�ْمها ��طفالك. � تكن مثل أولئك الذين رفضوا وصايا ¨. تجنب العناد والتمرlد نحو ¨.  وعلـ

كن تابعاً مخلصاً ¤.
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� بناء زيجاتهم وعائZتهم؟
�o هل تبحث عن المزيد من الطرق لمساعدة ا��شخاص

� مساعدة ا��شخاص ع" تطوير زيجاتهم وعائZتهم ليستخدموا المبادئ 
�o شكراً لجهودك

- ع" ا�خرين، ونودl أن نساعدك ع" � �� شخص واحد -أو َزوج�sالكتابّية. نحن ندرك تأث
تضاعف خدمتك.

بزيارة موقعنا � أشكال مختلفة.
�o يف تقديم مجموعة واسعة من المصادر� �يُ&l فامي"

حيث ستجد معلومات عن: FamilyLife.com

•�
�o َدة � مدن متعد�

�o ر وفّن الز7واج متاحl العطZت وا��حداث، يضمl أسبوعاً للتذكـ
جميع الو�يات المتحدة.

ة، الكنائس، وشبكات المجتمعات.• �sغ دة إعZمي7ة للمجموعات الص7 مصادر متعد�
ة، ومرشدين واحداً• �sة للوالَدين، ا��زواج، قادة المجموعات الصغ منتجات تفاعلي7

لواحد.
نت.• qsها ع" ا̄�ن �sعة من المدونات، والمنتديات، وروابط غ مجموعة متنو�
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�ز  � هادفة للربح تركـsيف هي منظـأ7مة مسيحي7ة غ� �فامي"
� بأن  �ع" إرسالي7ة مساعدة كل� بيت ليصبح بيتاً تقياً. مؤمن�

� أكs% من 
�o يف� �العائلة هي أساس المجتمع، تعمل فامي"

مائة دولة حول العالم لبناء زيجات وعائZت َصحيَحة من 
ة،  �sغ خZل مهرب الز7واج وا��حداث، منهاج المجموعة الص7

�يف توداي بث إذاعي، أمل ل�Zيتام خدمة ملجأ  �وفامي"
نت، ومجموعة واسعة من مصادر الز7واج  qsرعاية، ا̄�ن

والعائلة.
�س والر7ئيس التنفيذي لخدمة فامي" � هو مؤس� �دينس ري�

ة الZهوت دا�س. ��كs% من ٣٥ سنة، كان متحدثاً وكاتباً عن قضايا الز7واج  �يف تخر7ج من كلي7
� ذلك أسبوع 

�o يف، بما� �دة لفامي" ف ع" تطوير قوافل متعد� %Fوالعائلة. منذ ١٩٧٦، أ
� الر7اديو 

�o ك qsمش � �نامج وط� wsل Òمهرب الز7واج. وهو أيضاً مضيٌف يومي ، �sر الشهl للتذكـ
lر،  ن: عيد الشكر، وقت للتذكـ �يف توداي. باربرا فنانة ومؤلفة. كتبها تتَضم7 �برنامج فامي"

دليل باربرا وسوزان للعش الفارغ، عندما أqx عيد الميZد.
� لديهما ستة أو�د والعديد من ا��حفاد. �ال ري�
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سلسلة تربية ا��طفال

ليتل روك اركنساس

دينس وباربرا 
�
ري��


