
1-    األعياد السيّديّة (لمحة سريعة):1-    لمحة عامة عن اإلنجيلي متى وعن إنجيله (قراءة بعض المقاطع + فتح اإلنجيل+ حفظ بعض اآليات)

أ -      التجسد2-    لمحة عامة عن اإلنجيلي مرقس وعن إنجيله
ب -  الظهور اإللهي

ت -  الفصح3-    لمحة عامة عن اإلنجيلي لوقا وعن إنجيله
ث -  العنصرة

4-    لمحة عامة عن اإلنجيلي يوحنا وعن إنجيله
2-    والدة اإلله: حياتها ورقادها

5-    إنجيل األحد
3-    مفهوم الشفاعة

6-    متى10: (1-15) إرسال التالميذ للبشارة
4-    يوحنا المعمدان

7-    األمثال:
5-    نيقوالوس

أ -        االبن الشاطر
6-     الشهيدة كاترينا

ب -    حبة الخردل والخميرة
7-     القديس والشفاعة

ت -    العذارى العاقالت
8-    القديس يوسف الدمشقي

ث -    السامري الشفوق
9-    القديس يوحنا الذهبي الفم

ج -     الوزنات
10-القديس غريغوريوس النازينزي

ح -     أمثال الملكوت (الكنز المخفي)
11-القديس اغناطيوس المتوشح با

12-القديسان يوستينا وكبريانوس

13-يعقوب الرسول

14-القديس انطونيوس

برنامج أسرة االستعداديين

السنة األولى (انتقالية)

عقائد وسير قديسينكتاب مقدس



15-القديس يوحنا الدمشقي

16-دعوة صيادي السمك

17-مرقس اإلنجيلي(25 نيسان)

18- يوحنا اإلنجيلي

19- القديس بطرس

20-      القديس بولس

21-      إرمياء النبي

22-      سمعان العمودي (1 أيلول)

23-      القديس ديميتريوس

24-      الشهيدة مارينا(17 تموز)

25-      سلوان اآلثوسي(24 أيلول)

26-      القديسة بالجيا(8 تشرين األول)

27-       القديس بنداليمون

28-       يهوذا االسخريوطي

27- األسبوع الطقسي1-      آحاد التريودي (لمحة سريعة)

28- أحد حامالت الطيب2-        الصالة (إنجيل الصالة الربانية)

برنامج أسرة االستعداديين

السنة األولى (انتقالية)

ليتورجيا وأسرار



29-العنصرة3-        سر االعتراف

30-الصعود4-        قداس بالطرق الناشطة:

31-التي لك مما لك.أ -       التهيئة

32-خذوا كلوا هذا هو جسدي، مناولة المؤمنينب -   تقديم الذبيحة- الذبيحة

33-المباركة األخيرةت -   ثياب الكاهن

34-الطلبة السالمية الكبرىث -   بناء الكنيسة

35-مباركة هي مملكة اآلب واالبن والروح القدسج -    أقسام القداس

36-عيد رفع الصليب5-        شمعدانا األسقف

37-إنزال يسوع عن الصليب6-        سر الكهنوت، الرتب الكهنوتية

38-دستور اإليمان (شرح بسيط)7-        األلبسة الكهنوتية واألواني المقدسة

8-        صالة الغروب

9-        الصالة الفردية: حياتنا صالة- أهم مظاهرها- قيمة الصالة الفردية وممارستها (تعهد)

10-    صالة النوم الصغرى

11-    صالة النهوض من النوم واألكل

12-    صالة اسم يسوع

13-    صالة قبل العمل

14-    صورة الجناز

15-    األحد األول من الصوم (أحد األرثوذكسية)

16-    األحد الثاني من الصوم (غريغوريوس باالماس)

17-    األحد الثالث من الصوم (أحد رفع الصليب)



18-    األحد الرابع من الصوم (أحد يوحنا السلمي)

19-    األحد الخامس من الصوم (أحد مريم المصرية)

20-    أحد الشعانين وسبت لعازر

21-    خميس األسرار

22-    السر وماهية األسرار

23-    صالة التوبة

24-    الصلوات اليومية

25-    صالة السحر

26-    السنة الطقسية

أمور كشفيةمواضيع حياتيّة وحركية
1-               أناشيد وصرخات1-    تحضير الدفتر الطالئعي

2-              معلومات كشفية2-    التعريف عن الطالئع

أ -       العقد3-    القانون الطالئعي

ب -   الرموز4-    نبذة عن تاريخ وتنظيم الحركة

ت -   الصفارات5-    ثالثة اجتماعات تعارف

ث -   إشارات اليد6-    كنيسة إنطاكية (تاريخ- موقع جغرافي- الوضع الحالي)

برنامج أسرة االستعداديين

السنة األولى (انتقالية)



3-              زيارة بيئة فقيرة برفقة مساعدة اجتماعية7-    الهيئات المسكونية وهدفها

4-              االطالع على مركز طبي اجتماعي8-    الفقر عند اآلباء: مواقفهم- أقوالهم وابتكاراتهم

5-              الحركة من خالل أبعادها9-    الفقر في العالم: المناطق الفقيرة: األسباب- الواقع- المساعدات الممكنة

6-              الجسم الحركي (تطبيق)10-                        العمل االجتماعي: وجوهه- أبعاده- التزامه

7-              رحالت إلى:مناقشات حول االلتزام االجتماعي تؤدي إلى تعهد

أ -       أديرة

ب -   مراكز روحية

ت -   مراكز أثرية

أماكن لها عالقة بالبرامج

1-    بداية خطة هللا
2-    كيف ضّل البشر

3-    خطة هللا للفداء
4-    حينما ال تسير األمور حسب رغبتي

5-    الجميع يفعلون ذلك
6-    حينما نجبر أن نقوم بمهمة صعبة

7-    حياة تبعية يسوع
8-    حياة النضرة (النعمة)

9-    حياة الصالة

برنامج أسرة االستعداديين

السنة األولى (انتقالية)
موضوع التركيزالمواضيع الكتابية

خطة هللا للبشر

أيوب، استير، عزرا، نحميا، األمثال



10-       حياة الخدمة
11-       ماذا يعلم الرب يسوع عن الناس

12-       المشاكل والكوارث
13-       االختبارات في الحياة

1-    من هو يسوع؟
2-    في يسوع رأينا اآلب

3-    يسوع هو الطريق لآلب

4-    كيف تحب هللا
5-    كيف تحب اآلخرين

6-    مبادئ يسوع عن المحبة

7-    أهمية أن تكون مسيحي
8-    يُعرف المؤمنون بمحبتهم

9-    المؤمنون يتطلعون لمجيء الرب يسوع

10-الحرية والثقة
11-الحرية لها حدود

12-الحرية لها متطلبات
13-الموعظة على الجبل (التطويبات)

14-الدينونة

في أثر خطوات يسوع

كيف نعيش بتعاليم يسوع

عهد قديم

أبناء هللا أحرار

لماذا جاء يسوع؟

مبادئ المحبة

عالمات المسيحية الحقيقية



طرس1-    أعمال الرسل 1-     أ- أعمال 

      ب- أعمال بولس2-    مثل االبن الضال

2-    يوحنا الرحوم3-    مثل السامري الشفوق

3-     ايليا الغيور (الغيرة المقدسة) والغيرة غير المقدسة عند االبن األكبر في مثل االبن الضال4-    الموعظة على الجبل (التطويبات)

4-     المسيح الموحد5-    أناجيل األحد

6-    بعض الرسائل

7-    األناجيل الثالث: أوجه الشبه وما يخص كل منهم

8-    إنجيل يوحنا

10-الدور التبشيري الطالئعي1-    الكنيسة

11-زيارة مركز حركي مع بحث عن الزيارة وشرح المبادئ2-    الكنيسة األولى (تاريخها)

3-    التوبة واالعتراف الرجوع عن الخطأ والتوبة الوعد (مراجع: العبادة 
المسيحية- األنوار في األسرار لو 7: 17-11)

12-المسيحي والمحبة

13-المسيحي والخدمة4-    المزمور 50

5-    المطالبسي

6-    قانون يسوع

7-    صالة الشاروبيكن السرية

8-    اشتراك الكنيسة األرثوذكسية في العمل المسكوني

9-    اشتراك إنطاكية والحركة في العمل المسكوني

أمور كشفية
أناشيد وصرخات

1-    عقد كشفية

2-    نصب خيمة

برنامج أسرة االستعداديين

السنة الثانية

عقائد وسير قديسينكتاب مقدس

مواضيع حياتيّة وحركيةليتورجيا وأسرار

3-    رحالت استكشافية



متى1: 1-117- نسب يسوع، طفولته، يسوع يعمل

أجزاءه، عهد قديم وجديد، تطبيق عملي لفتح الكتاب2- الكتاب المقدس

المحبة، الملح والنور4- الموعظة على الجبل (متى16-13:5)

تتمة الشريعة وإكمالها5- الموعظة على الجبل (متى30-17:5)
تطبيق الوصايا6- الموعظة على الجبل (متى48-34:5)

هللا، االبن، الروح القدس (الثالوث)7- قانون اإليمان (من البداية حتى الناطق باألنبياء)

الكنيسة، معنى الشركة8- قانون اإليمان (تتمة)
المجيء الثاني، الدينونة9- قانون اإليمان

6-    أبحاث:

أ -       زيارة لمطرانية مع مقابلة لراعيها.

ب -   دراسة وجه معين في أبرشية معينة: حال الكهنة – وضع التعليم الديني – األوقاف.

-4    Enquetes

5-    أنظر مشروع درجة طالئعي على مدار السنة (برنامج)

برنامج أسرة االستعداديين

السنة الثانية

موضوع التركيزمحور الكتاب + العقائد

7-    بحث على زيارة دير

8-    وقت فراغي هل يخّصني؟ تعهد لخدمة الكنيسة.

الشريعة الجديدة هي شريعة المحبة3- الموعظة على الجبل (متى12-1:5)

المراجعموضوع التركيزمحور الليتورجيا + األسرار

العبادة المسيحية (ثياب الكاهن) ، متى 4: 18-25معنى كل قطعة، رمزها، زمان ارتداء 1-              ثياب الكاهن

النور عدد 1 عام 48

المراجع

متى1: 1-، لو26:1-38، متى 18:1-
مدخل إلى الكتاب المقدس، الكتاب المقدس 

النور عدد 6 عام 47

الموعظة على الجبل ألغوسطينوس

النور عدد 3 عام 48

مدخل إلى العقيدة المسيحية (كوستي 
بندلي)، زاد األرثوذكسية

النور عدد 9 عام 59

مت4-1:16

كتاب الصوم للمطران جورج خضر



العبادة المسيحية، حياة الصالة األرثوذكسية
العبادة المسيحية، حياة الصالة األرثوذكسية

مدخل إلى العبادة المسيحية
مدخل إلى القداس اإللهي:(كوستي بندلي)+ العبادة 

المسيحية: ذبيحة التسبيح
التعليم القويم، متى1:3-12+ مدخل إلى القداس 

اإللهي:(كوستي بندلي)+
التعليم القويم، متى1:3-12+ مدخل إلى القداس 

اإللهي:(كوستي بندلي)+
ماهية الليتورجيا وعيشها

العبادة المسيحية، مجلة النور، أحد الكنب: الكتاب المقدس
في الكنيسة

2-    التسامح
3-    الصدق

4-    العطاء والخدمة
5-    الخجل
6-    التوبة

7-    لماذا ندرس؟
8-    العصبية

9-    آداب الحديث
10-الغيرة

11-حياتي في الفرقة

زيارة عملية لمشاهدة أقسام الكنيسة 
بصورة عملية4-              األواني المقدسة

الكاهن لها

1-    الطاعة

مقاالت النور،كتب آبائيةطاعة األهل- طاعة يسوع لآلب وألهله- طاعة إبراهيم

التعّرف على صلوات الدور اليومي8-              الدور اليومي (بشكل عام)
شرح مزمور 9103-              صالة الغروب (بشكل عام)

برنامج أسرة االستعداديين

التذكير بالموعظة على الجبل، الغضب على الخطيئة

الخوف من الخطيئة –الخوف من إغضاب هللا، التعبير عن الرأي بشجاعة
العبادة المسيحية، األنوار في األسرار لو11:7-17الندم على األخطاء، االعتراف بالوعد، الرجوع عن الخطأ والتوبة

بناء الشخصية، الثقافة، المعرفة

الموعظة على الجبل ألغوسطينوساالبن الضال، مسامحة هللا لنا، يسوع على الصليب، السامري الصالح
مقاالت النور،كتب آبائيةحنانيا وسفيرة، الصدق مع المرشد، مع األهل+ في المدرسة+مع الرفاق+مع الفرقة

مقاالت النور،كتب آبائيةإلى األصدقاء، الفقراء، في الكنيسة، في مدارس األحد

السنة الثانية

المواضيع الحياتية

كتب كوستي بندليحياة الشركة في الفرقة- المحبة- التعاون

العبادة المسيحية- حياة الصالة األرثوذكسيةاحترام حديث اآلخرين+ المرشد+ الكبار+ الصمت في الكنيسة
المنافسة الشريفة، عدم الحسد، الغيرة المقدسة (ايليا)، الغيرة غير المقدسة عند األخ الكبير لالبن الضال

المراجعموضوع التركيز

االستعداد للقداس والمناولة والمطالبسي5-              التهيئة للقداس

التركيز على الرسالة واإلنجيل والعظة،6-              القداس اإللهي (قداس الموعوظين)
التنويه إلى نقلها عند البعض إلى ما قبل 

7-              القداس اإللهي (قداس المؤمنين)
الشاروبيكون، المناولة

الشموع- البخور- األيقونة2-              الرموز في الكنيسة
3-              أقسام الكنيسة



النور عدد 6 عام 47

النور عدد 3 عام 48

النور عدد 1 عام 48

النور عدد 9 عام 59

مت4-1:16

كتاب الصوم الكبير ، زمن التريودي، السنة الطقسيةأسابيع وآحاد التهيئة -البعد الروحي للصوم2- التهيئة للصوم

متى31:25-46، متى 14:6-21، كتاب افرام السرياني لألب كرياكوس، كتاب التوبة للمطران الدينونة، التوبة (التوبة عند اآلباء: افرام السرياني، سلوان اآلثوسي)3- أحد مرفع اللحم، أحد مرفع الجبن
ابيفانوس، الصوم الكبير

مر17:9-31 (اإليمان عند  يعقوب الرسول، العبرانيين)اإليمان، رسالة غالطية، رسالة رومية4- األحد الرابع من الصوم

يو12:12-18+ زمن التريودي، السنة الطقسية، كتاب الصوم الكبيراستقبال يسوع في قلوبنا5- أحد الشعانين

مدخل إلى العقيدة المسيحية- (متى1:28-20)+ زاد األرثوذكسية6- سبت النور والقيامة

يو1:9-38الشريعة والبر7- أحد األعمى

8- مدخل إلى الرسائل
9- رسائل بولس

مدخل إلى الكتاب المقدس (دير الحرف)

مدخل إلى الكتاب المقدس (األب بولس فغالي)، المسيح في جميع الكتبالنبوءات حول المخلّص عند اشعياء، ارمياء11-            أنبياء العهد القديم

مدخل إلى الكتاب المقدس (دير الحرف)

مدخل إلى الكتاب المقدس (األب بولس فغالي)
كوستي بندلي، أمثال الملكوت

أمثال الرب يسوع (المطران الياس قربان)أمثال الملكوت14-            عمال الكرم

مدخل إلى العقيدة المسيحية (كوستي بندلي)هللا، االبن، الروح القدس: الثالوث1-              قانون اإليمان

مدخل إلى العقيدة المسيحية (كوستي بندلي) + زاد األرثوذكسيةمعنى الشركة2-              الكنيسة

مدخل إلى العقيدة المسيحية (كوستي بندلي) + زاد األرثوذكسية3-              المجيء الثاني، الدينونة

نشرة ت2، ك1، ك2 عام 75 – لو 4:8-18عدم القنية وسيلة وليس غاية4-              الفقر والغنى في الكتاب المقدس

(=ليكن لي حسب قولك) ينال ثمار حياته انتفاالً جسدياً لم يصل بذروته إلى عند السيدة5-              والدة اإلله- رقاد السيدة األيقونة+ األدلة العزاء+ الرؤية األرثوذكسية لوالدة اإلله)من يحيا بكليته 

6-              الكنيسة األولى- أعمال الرسل
7-              تأسيس مختلف الكراسي

وضع العقائد8-              المجامع ال3 األولى

المراجعموضوع التركيزمحور الكتاب المقدس+ العقائد

الشريعة الجديدة هي شريعة المحبة1- الموعظة على الجبل (متى12-1:5)

10-            بداية مواعيد هللا من إبراهيم من إبراهيم إلى موسى
وعد هللا إلبراهيم ونوح وموسى

12-            المملكة اليهودية

االنقسام، سبب العداء، الملوك
13-            حبة الخردل والخميرة

أمثال الملكوت

ة االستعدادي  برنامج أ

السنة الثالثة

المراجعموضوع التركيزمحور العقائد وسير القديسين

برنامج أسرة االستعداديين

السنة الثالثة
أمور كشفية

1-     أناشيد وصرخات

2-     التخييم

6-     مجلس الكنائس العالمي

3-     دراسة لفرع حركي

4-     دراسة لبيئة اجتماعية: مدرسة- ميتم...

5-     لقاء مع مؤسسين للحركة



كتاب الصوم للمطران جورج خضر- الموعظة على الجبل ألغوسطينوس1-              تطبيق الوصايا

التعليم القويم، متى1:3-12+ مدخل إلى القداس اإللهي:(كوستي بندلي)+التركيز على الرسالة واإلنجيل والعظة2-              القداس اإللهي (قداس الموعوظين)

التعليم القويم، متى1:3-12+ مدخل إلى القداس اإللهي:(كوستي بندلي)+الشاروبيكون، المناولة3-              القداس اإللهي (قداس المؤمنين)

ماهية الليتورجيا وعيشهاالتعّرف على صلوات الدور اليومي4-              الدور اليومي (بشكل عام)

من أجل فهم الليتورجيا وعيشها + العبادةربط األزمنة بالتدبير الخالصي5-              الدور االسبوعي (بشكل عام)

من أجل فهم الليتورجيا وعيشها + العبادةربط األزمنة بالتدبير الخالصي6-              الدور السنوي

األسرار في الكنيسة+ زاد األرثوذكسية، معمودية األطفال "مقالة دير الحرف"- األنوار في األسرارالوالدة الجديدة والمواهب7-              سر المعمودية والميرون

األسرار، + زاد األرثوذكسية + التوبة (اسبيرو جبور)تعليم صالة المطالبسي8-              سر التوبة واالعتراف

الصوم الكبير للمطران جورج خضر+ حديث للمطران جورج خضر: روحانية الصوممعنى الصوم+ ارتباط حياتنا بالفردوس قبل الخطيئة9-              الصوم الكبير

من أجل فهم الليتورجياشرح بعض المقاطع10-          صالة النوم الصغرى

11-          مزمور الغروب
العبادة المسيحيةفهم أو التعّرف على مزامير السحر الستة+ ربطه بزمن التدبير الخالصي12-          صالة السحر

13-          صالة الشكر
متى21،18،43- متى26:24-36، 6:36-16، يو1:9-38، الصوم الكبير، أمثال الملكوتثمار االيمان، يقظة دائمة14-          صالة الختن

15-          الكالم الجوهري
= ليكن لي حسب قولك ثمار حياته انتقاالً جسدياً لم يصل بذروته إلى عند السيدة16-          رقاد السيدة األيقونة+ األدلة الغراء+ الرؤية األرثوذكسية لوالدة اإللهمن يحيا بكليته 

هواجس شبابية، نشرة البطريريكية أيلول- ت1 عام 1974 ، متى 13:3محبة الوالدين2-    واجبات األبناء تجاه آبائهم
ندوات شبابية كوستي بندلي

متى 16-13:5

كتب آبائية4-    األنانية

النور عدد 2 عام 87

النور عدد 5 عام 61

النور عدد 7 عام 63

متى 16-13:5

نشرة ت2، ك1، ك2 عام 75 ، لو4:8-18عدم القنية وسيلة وليس غاية6-    الفقر والغنى في الكتاب المقدس
النور عدد 4 :54

شرح الموعظة على الجبل

كتاب الصوم للمطران جورج خضر

متى 17-13:3

8-    احترام النصيحة
9-    الغش في حياتنا

10-مضار الحقد (مبسط)
النور1-2 عام 51

برنامج أسرة االستعداديين

السنة الثالثة

المراجعموضوع التركيزمحور الليتورجيا + األسرار

برنامج أسرة االستعداديين

المراجعموضوع التركيزالمواضيع الحياتية

1-    لماذا ندرس؟

بناء الشخصية، الثقافة، المعرفة

11-موقف المسيحي من الرقص واألزياء

معنى الصداقة3-    الصداقة وواجبات الصديق نحو أصدقائه

5-    الصدق وحفظ اللسان

العطاء7-    اإلحسان والصدقة وعالقتها بالصوم

السنة الثالثة



هواجس شبابية

النور عدد 10 عام 72، متى 1:6-124-عوائق حياة الشركة، عدم احتراس استقالل اآلخر

13-الموت: انفعال المجتمع
14-المسيحي في العالم: محب- عابد

15-إعطاء الحياة لمن نحب



أمور كشفية
1-     رحالت + مخيمات+ أناشيد أناشيد وصرخات

2-     زيارة مرجع مسكوني

3-     دراسة مظهر اجتماعي هام: مؤسسة وطنية- مؤسسة كشفية...

4-     ماهية الحركة وأبعادها والهوتها

5-     سندسموس

6-     ماذا سوف أعمل؟

7-     لن تعبد ربين

8-     ارادتي كيف أنّميها؟

9-     أوقات الفراغ

1- مواعيد هللا إلبراهيم
دليل إلى قراءة الكتاب المقدس+ مدخل إلى الكتاب المقدس+ الكتاب العبور+ الوصايا+ الخروج2- موسى والشريعة

المقدس
مدخل إلى الكتاب المقدس (دير الحرف)+ مدخل إلى العهد القديم تعدادها وعما تتحّدث بشكل عام3- التعّرف على األسفار الموسوية

(ميشال بو غصن) + لو17:5-26+ فغالي
العهد القديم، متى17:5-26 + فغاليراعي، ملك، مضطهد4- حياة داود

برنامج أسرة االستعداديين

السنة الرابعة

المراجعموضوع التركيزمحور الكتاب المقدس+ العقائد



مدخل إلى الكتاب المقدس+ مدخل إلى العهد القديم + يو19:1-34تعريفها- أنواعها- شرح بعضها مثال: مزمور50+ حكمة ابن سيراخ5- األسفار الحكمية+ المزامير

6- يسوع يدعو تالميذه – يسوع يعلّم
دعوة يسوع لنا، يسوع يعلمنا

يو35:1-51، متى38:5-48، متى1:13-23، متى5، صيروا
األرض سماء

7- يسوع يموت، يسوع يقوم
الموت والقيامة

مدخل إلى العقيدة المسيحية (مر16:15-47)، متى48-38:5)،
(لو1:24-12)+ زاد األرثوذكسية

ً على8- الكتاب المقدس لماذا هو مقدس؟ من كتبه، موحى به، ال مانع من التركيز نسبيا
الناحية النقدية

مدخل إلى الكتاب المقدس، التعليم القويم، متى1:3-12)+ دليل إلى
الكتاب

مر8:16-43:15

مجلد النعمة رقم السنة 2

10-            التجلي
المقارنة بين األناجيل االيزائية

( ايما )، متى الرجوع إلى نوتة البلمند والحميراء + كتاب األيقونة
غريب)

مالحظة: االعتماد على الكتاب المقدس المتضمن األسفار القانونية درجة ثانية

1-              العجيبة
2-              القسم با

3-              عدم اإلدانة
4-              األبوة الروحية واالرشاد

العبادة  المسيحية + األنوار في األسرارالكهنوت سر مقدس عدم القنية وسيلة وليس غاية5-              سر الكهنوت

العبادة  المسيحية + األنوار في األسرارالزواج سر مقدس6-              الزواج

يو44:1-53 + األب هبي + النشرة البطريركية + التريوديحرب األيقونات+ تكريم األيقونة للقديس يوحنا الدمشقي7-              معنى األيقونة: األحد األول من الصوم

مر34:8- 1:9+ زمن التريودي+ الصوم الكبيرالصليب والصبر والمحبة8-              الصليب: األحد الثالث من الصوم

مر32:30-45+ أبانا لألب ليف جيلهما هو الملكوت؟9-              أحد مريم المصرية

النظرة األرثوذكسية لوالدة اإللهاألعياد السيدية لوالدة اإلله+ عرض أيقونات10-          النظرة األرثوذكسية لوالدة اإلله

11-          الخلق والتجسد
12-          الفداء والقيامة

مدخل إلى العهد القديم+ الكتاب المقدس (يو19:1-34)13-          استمرار الروح في الكنيسة

السنة الرابعة

المراجعموضوع التركيزمحور العقائد وسير القديسين

9- أحد حامالت الطيب (مريم المجدلية) ودور النسوة

جسد الرب

برنامج أسرة االستعداديين



العبادة المسيحية+ مجلة النور+ الكتاب المقدس في الكنيسةشرح مزمور الغروب 1103-              صالة  الغروب بشكل عام

من أجل فهم الليتورجياشرح بعض المقاطع2-              صالة النوم الصغرى

فهم أو التعّرف على مزامير السحر الستة+ ربطه بزمن التدبير 3-              صالة السحر
الخالصي

األسرار + زاد األرثوذكسية، التوبة(اسبيرو جبور)

من أجل فهم الليتورجيا وعيشها + العبادةربط األزمنة بالتدبير الخالصي4-              الدور األسبوعي (بشكل عام)

من أجل فهم الليتورجيا وعيشها + العبادةربط األزمنة بالتدبير الخالصي5-              الدور السنوي

الصالة الفردية والجماعية+ العبادة المسيحية6-              الصالة وأنواعها: فردية - جماعية

7-              الصالة الربانية
8-              مزامير الساعة :9-6-3-1

9-              مزامير البروجيزماني
10-          صالة اسم يسوع

11-          المجامع األربعة األخيرة
12-          االنشقاق

13-          ما بعد االنشقاق حتى اليوم
14-          الصالة في العالم هل هي واقع محكى؟

النور عدد 10 عام 72، متى 1:6-14-              عوائق حياة الشركة، عدم احترام استقالل اآلخر

لو37:6-49 + ندوةمشاكل اآلباء مع األبناء2-              عالقة اآلباء باألبناء

رسالة بولس ألهل أفسس15:5 + ندوة3-              تنظيم الوقت

ندوة4-              الصداقة بين الجنسين

نوتة دورة إعداد المرشدين 94+ رسالة بولس 1كو512:6-              إيجابيات المراهقة

6-              أسئلة الشباب عن الجنس والحب. وهل هناك حب حقيقي في 
المراهقة

تساؤالت الشباب+ هواجس شبابية+ الجنس ومعناه اإلنساني+ 
األبعاد الروحية لحياتنا الجنسية

الجنس ومعناه اإلنساني+ أمثال الملكوت+ كلمات إنجيلية تكوين37 7-              العفة
(يوسف)

8-              عدم اإلدانة
9-              هل أنا واع لمسؤوليتي؟ ماهية المسؤول

السنة الرابعة

المراجعموضوع التركيزالمواضيع الحياتية

المراجعموضوع التركيزمحور الليتورجيا + األسرار

برنامج أسرة االستعداديين



10-أجسادكم هياكل الروح القدس
11-التزامي المباشر في الصف وفي العائلة

12-التزام المفكرين


