
  !!خدمتى وأسرتى 

  مساعدة الخادم على تفهم التأثير المتبادل بين األسرة والخدمة) مناسب للخدام: (الهدف

  ال  احيانا  نعم  الموضـــــــــوع  م

        نقف جميعا للصالة آأسرة واحدة  ١

        نذهب جميعا الى الكنيسة دون أن يتخلف أحد  ٢

        التناول بانتظامانا حريص على تنبيه أسرتى الى حضور القداس و  ٣

        اسعى الى توفير أب أعتراف لكل فرد من أسرتى  ٤

        اذا ابتعد أحد أفراد األسرة عن الكنيسة أنصحه بالعودة  ٥

        داخل المنزل تعتبرنى أسرتى انسانا مرتبطا باهللا بقوة  ٦

        يلجأ الى افراد األسرة لتفسير ما يغمض عليهم من أمور دينية   ٧

        سؤليات الخدمة فى مشاآل بينى وبين األسرة تتسبب م  ٨

        تتضايق األسرة من اعطائى أولوية للخدمة على اإلرتباطات األسرية  ٩

        تعتبر األسرة اإلفراط فى التدين شيئا غير مستحب   ١٠

        بعض أفراد األسرة يسخرون من دروشة بعض خدام مدارس األحد   ١١

        ة بشرط عدم التدخل فى حياتهم الروحية يترآون لى الحرية فى الخدم  ١٢

        يتندر أفراد األسرة بالتناقض بين ارتباطى بالكنيسة سلوآى الشخصى  ١٣

        يضايقنى أن يمتدحنى األب الكاهن أو أمين الخدمة أمام أسرتى  ١٤

        أجد من السهل طلب معاونة أسرتى فى أى نشاط خاص بالخدمة  ١٥

        لكنيسة التى تشترك فيها أسرتى ال أستمتع برحالت ا  ١٦

 

  )يمكن عدم استخدام هذا الجزء في حالة ضيق الوقت (أآتب شجرة عائلتك

  الجدود والجدات

  

  األعمام واألخوال

  

  الوالدة            الوالد

  

  األخوة واألخوات

  

ا  لزوج              االسم

  األبناء



  : لكل من العبارات التالية )من األحياء أو المنتقلين ( أختر عضوا من عائلتك 

  :أقرب إنسان لى هو  -١

  : فى مرحلة الطفولة آنت أشعر أننى قريب جدا من  -٢

  : إذا صادفتنى مشكلة ألجأ الى  -٤    : أشعر باإلعجاب الشديد نحو  -٣

  : لى ذآريات طريفة مع  -٥

   )٤: ٦ – ٢١: ٥( نقرأ من رسالة أفسس 

  :آلمة الخضوع بالنسبة لى تعنى  -٦

  . الصمت – التضحية – الطاعة– الحب - الضعف –  القوة – االستسالم – الفشل –الصراع 

  :ما تعليقك على هذه العبارة . أيها النساء أخضعن لرجالكن  -٧

   ليس لدى النساء اختيار آخر-ب     آان القديس بولس منحازا للرجال-١

  حبة حقيقية لكى يحدث هذا البد من وجود م-د   من السهل قولها ومن الصعب تنفيذها-ج

  ..…………………………… -و   هـ موافقة مادام هذا هو ما يريده اهللا 

  :ما تعليقك على هذه العبارة .  أيها الرجال أحبوا نساءآم -٨

   الزوجة ال تساعد الرجل على ذلك-ب    آل ما يملكه الرجل زوجة واحدة -أ

  . يعنى المطلوب من الرجل أن يعطى وال ينتظر مقابل لعطائه -ج

  .هـ معظم الرجال أنانيين   ل فى مقابل الحب يتوقع الطاعة الكاملةجر ال-د

  :ما تعليقك على هذه العبارة .  أيها األوالد أطيعوا والديكم -٩

   أنهما يريدان دائما عكس ما أريد-ب  وأذا آان الوالدين ال يعرفان طريق الكنيسة-أ

  لتجربة أنهما دائما على حق  ثبت لى با-د   أنا ووالدى ووالدتى نتفاهم دائما بسهولة-ج

  هـ عالقتى بهما لم تعد مبنية على الطاعة ولكننى ما زلت أحترم نصائحهما

  :ما تعليقك على هذه العبارة .  أيها اآلباء ال تغيظوا أوالدآم -١٠

   ما يقوله األب الزم يمشى على الكل-ب    . أنا ال أفهم ما المقصود بالغيظ -أ

  .ة البنت الزم تسمع الكالم وهى ساآت -د  لكنه ال يمتلكهم األب مسئول عن أوالده و-ج

   .هـ األبناء بالرغم من صغر سنهم لهم حقوقهم ومشاعرهم وآرائهم الخاصة

  : أآتب ثالثة أشياء تعجبك فى أسرتك -١١

١-   

٢-  

٣-  

  : تجد فيها صعوبة فى التعامل مع أسرتك مجاًال أآتب -١٢

١-  

  )في حدود الوقت المتاح( وضوع يدير الخادم مناقشة عامة حول الم


