ً
وجها لوجه ومجموعات مؤتمرات فيديو بلغات متعددة
تُ َو ّفر مجموعات محلية صغيرة
اتصل بــ  Arabic@Joel225.orgللحصول على معلومات محددة بشأن المجموعات

حـولـنـا

صور موجات
”الالحس والقاضم والقارض والجيش العظيم “تَ َّ
متتالية من البالء بعد البالء .لم تصبح المحاصيل غير مثمرة جميعها
ً
عاما بعد عام كما
في سنة واحدة ،أو سنتين ،ولكن في أعوام ،
ً
ً
واحدا
محصول
ص في صيغة الجمع كلمة “السنين” ،لم يدمروا
نُ َّ
ً
تماما جميع البراعم والشتول؛ تاركين
فحسب ،بل كانوا يأكلون
فارا قاحلة من غير الممكن أن تُ سترجع إال بتدخل فائق
وراءهم ِق ً
الطبيعة.

وأعوضكم السنين التي التهمها الجراد
ّ
والالحس والقاضم والقارض جيشي

العظيم الذي أرسلته عليكم  -يوئيل 2:25
بالنسبة للكثيرين منا ،فإن الجروح في العالقات والجروح
العاطفية الكامنة وراء المثلية الجنسية قد دمرا العديد من
السنين و جعال من الصعوبة بمكان تَ َل ّقي و إنجاز الشفاء
الصحي.
عد الله في يوئيل  2:25ينطوي على “تعويض” وقال إنه
َو ُ
سوف يعطينا سنوات مثمرة بمثابة تعويض كامل عن ثمار
األرض التي أكلها الجراد .
وهذا يعني أكثر بكثير من الرصانة الجنسية واالمتناع عن
ممارسة الجنس .بل هو الشفاء من الجروح العاطفية
وانكسار العالقات؛ تطوير الهوية الحقيقية كرجال الله ،و
ً
تتميما لالحتياجات ،وسنوات مثمرة ومتعددة من المهمات
واألهداف التي تؤدي إلى الفرح.
يوئيل  2:25هي مجتمع عالمي ينظمه و يقوده أقران من
الرجال و النساء وهم يدعمون بعضهم البعض من خالل
الصالة والدعاء  ،النمو الروحاني  ،و شفاء العالقات .العديد
ً
أيضا أن العمل الشخصي العميق مع
من األفراد قد وجدوا
المعالجين اإلصالحيين و المستشارين قد قادهم إلى شفاء
رائع و حرية من الجروح العاطفية التي تدفعهم لإلنجذاب
ً
معا  ،فإننا نختبر التغيير الحقيقي  ،الشفاء و
لنفس الجنس.
التحول في أربع مناطق رئيسية :

ً
أيضا مصادر للنساء  ،العائالت و الشبيبة.
مجموعات الرجل (مانز ( ) MANSر.أ.ت.ت)  -يوئيل  2:25لديها

األصالة

التسليم

ً
تماما في عالقاتنا
هي معرفة وفهم أنفسنا وكوننا حقيقيين
مع اآلخرين.

تسليم حياتنا وإرادتنا الى الله و اإلقرار بكينونته لنا.

إعادة إشراك العالم القائم على النوع اإلجتماعي (الجندري) بكل ثقة
وجرأة.
تطوير شبكات المساندة و الدعم الخاصة بنا خارج نطاق المجموعة
في أماكن عبادتنا ،و أماكن عملنا  ،و مجتمعاتنا المحلية.
إقامة روابط مع النساء و الرجال اآلخرين من خالل أساس رجولي قوي.
إقامة حدود صحية و ترابط آمن.
اختبار اختالفاتنا و التمتع بها.

ال يوجد إنسان لديه الحل المثالي لجعل كل شيء سهل وبسيط.
ً
جميعا
جدا على الرغم من أننا نختار
هناك ثالثة أسئلة مهمة
ً
اإلجابة عنها ليس فقط في حال االنجذاب لنفس الجنس ،ولكن
ً
أيضا في كل أم ٍر آخر في حياتنا:
هل أنا على ثقة من أن الله لديه خطة مفص َّـلة وغرض لحياتي؟
هل أنا متفتح منفتح لسماع ما هو ،حتى وإن لم يكن ما أريده
ً
حاليا أن يكون؟
هل أنا على استعداد لتسليم إرادتي الخاصة  ،و هويتي ،
وخططي ألقبل مشيئته لي؟

الـرجـولة

تلبية االحتياجات

الرجولة و  /أو تطوير مهنة و دعوة المرء و مهمة الحياة.

الشفاء العاطفي والتنفيس (التطهير) :ننشئ المساندة
والدعم لمعالجة العواطف األساسية بطرق صحية
وتوكيدية تؤدي إلى النمو والشفاء .وهذا يشمل
األوقات التي نواجه بها الخوف ،ونعالج الغضب ونعبر عن
الحزن ونفصح عن الماضي ،ونختبر ونتشارك الفرح.

قيادة و تنمية أنفسنا واآلخرين.
الشعور الداخلي بالرجولة  -يتضمن إجراءات رجولية  ،قوة الشخصية،
وتوكيد الذات ،والثقة ،والحدود ،والمجهود البدني ،و أن “ننضج”
اإلتصال الذكوري الهادف  -يشمل المجموعات ،وصداقات األقران،
وعالقات التوجيه  .الحدود الصحية ،واالتصال الصحي اآلمن .

أن نعيش ألجل الله

تلمس مشاعرنا  -النوح و التعبير عن الحزن واألسى الصحي
ّ
والغضب الصحي ،وتحرير اآلالم المدفونة  -قد يتطلب ذلك
أوال معالجة الخزي أو إزالته أو على األقل تحديده مع العواطف
ً
المضادة األخرى.
أن نعيش ذاتنا الحقيقية (مقابل الذات المزيفة)  -أن نكون
“حقيقيين” نظهر ذاتنا األصيلة لآلخرين .و نخترق العواطف
المضادة و آليات الدفاع
شفاء العالقات مع نفس الجنس
إعادة معالجة اإلنجذابات لنفس الجنس  -و العثور على
االحتياجات األساسية الحقيقية التي يمكن و يجب أن
تُ لبى في عالقات صحية ،عفيفة ،وأفالطونية مع الحدود
التي نحترم بها أنفسنا واآلخرين كرجال متتامين و نبالء
شفاء العالقات مع الجنس اآلخر
تلقي وإعطاء التوكيد و القبول
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