
  أهمية العمل الفردى

  . الفروق الفردية بين األشخاص فى التعليم ، البيئة ، الثقافة ، المشاآل التى تواجه آل منهم -١

  .ستجابة الشخصية فتختلف تماما ، أنظر مثل الزارع اال الوصية شعار هام أما -٢

  .ل فرد  عادة هناك فرق آبير بين ما تقوله فى التعليم للمجموعة وبين ما يستوعبه آ-٣

  :السيد المسيح قدم لنا أمثلة آثيرة فى العمل الفردى 

   - بولس الرسول - بطرس الرسول - مرثا أخت لعازر - نيقوديموس -السامرية 

  . توما الرسول - زآا العشار -المرأة نازفة الدم  : وأهتم بأفراد وسط مجموعات آبيرة

  :آيف تمارس العمل الفردى 

  .وقف الناصح المرشد  دعه يتحدث وال تأخذ م-١

  . ضعه أمام مسئولياته ففى النهاية هى حياته هو -٢

م             -٣ أ ويعل ن وآيف أخط سه أي رارة نف  ال تجامله على حساب الحق وال تخش أن يغضب منك فهو يعلم أيضا فى ق

  .أيضا ما هو المدخل الذى دخل منه الخطأ 

  .ررون ذواتهم  ال تأخذ موقفا بناء على وجهة نظره فقط فالناس عادة يب-٤

  . أقبله على عالته وأحببه بكل طاقتك مهما آانت عيوبه أو مشاآله وبهذا تفتح له باب الرجاء -٥

ام              -٦  ثق تماما فى قوة الصالة وفى شفاعات القديسين ، فلتصل وأنت ذاهب أليه ولتصل وأنت جالس معه وفى خت

شعل ش    اهن أن       اللقاء ، ولتصل من أجله آلما وقفت للصالة وعندما ت ذآره وأطلب من األب الك سك ت معة ألجل نف

  .يذآره حين يرفع الحمل وبعد صالة القسمة 

ى                           -٧ ى عل ضا مبن  ال تذهب بموقف مسبق بناء على ما سمعته من اآلخرين ، فغالبا ما يكون رأى اآلخرين هو أي

  !!ما سمعوه من آخرين 

ة فى              ال تتقمص دور المرشد ، آن على سجيتك ، وال تتردد فى أ             -٨ عالن عدم معرفتك بالحل ، ولكن أعطه الثق

  .محبة اهللا له مهما آانت مشاآله 

  :مالحظات 

ضا يجب التعامل      ال تتصدى للعمل الفردى مع شخص من الجنس اآلخر ، أال لو آان فى سن أوالدك                -١ ا أي وهن

  .بكل حذر وحكمة 

  . أهرب بقدر األمكان ممن يطلبون حلوال عاجلة -٢

ى-٣ ورط ف و    ال تت ى آالمك ه اس ويبق صطلح الن د ي ا ، وق ن طاقته ر م سك أآث ل نف د تحم سك ، فق شاآل بنف  الم

  !!المشكلة فضال عن أنه يعطيك موقفا مع أحد الجانبين فيقلل مصداقيتك 

  . ال تثرثر بما حكاه لك المخدوم حتى لو آان الكل يعرفونه ، المهم أال يعرفوه منك -٤

  . الكتاب المقدس سوف تفيدك فى هذا المجال فائدة تفوق التصور  القراءة اليومية المستمرة فى-٥

  . المشاآل التى تمس الجوانب العاطفية واألسرية ، الكالم فيها يعقدها وال يحلها -٦

أجتماع الخدام    آنيسة الشهيد العظيم مارمينا بفم الخليج


