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 المستهدفة:الفئة العمرية 

13 18 

 :دالعد

 عام 10-15 

مقاييس معينة يفرضها إلنسان نتيجة ظروف ، احتياجات ، : هو شعور يتولد عند االتعريف
 ر ..المعايي هذعليه يصنف الناس حسب هبناءً و مجتمع ككل(و)أسرة + أقارب  المجتمع المحيط

النعزال يبدأون باا الشعور بالدونية وذلك ومع مرور األيام يتولد لديهم هذهناك أشخاص يتأثرون ب
ن ه األفعال مذمام اآلخرين بهم بغض النظر على صحة هتصرفات أخرى تثير اهتبأو يقومون 

  عدمها .

كان قليل االستيعاب ولألسف لم يلقى الدعم الكافي من ، في المدرسة  ًاكان فؤاد طالب :القصة
صاروا يستهزئوا به مما ولد و حتى أصدقائه معلميه بل على العكس كانوا يهينوه أمام رفاقه 

ينعزل عن رفاقه و يكره المدرسة وصوال إلى أن ذلك أدى ، لديه شعور بالنقص مع مرور األيام 
 إلى تركها ....

 : األسئلة

 ؟ي أدى بفؤاد إلى ترك المدرسةذال ما 1 .1
 ي وصل إليه ؟ذي لعبه معلمي وأصدقاء فؤاد بالوضع الذما الدور ال 2 .2
ام هل قتك يومًا ما ؟ كيف تعاملت معها ؟انتابت فؤاد ؟ هل انتاب ما هي المشاعر التي 3 .3

 كيف ؟ اشرح  أحدهم بالمساعدة ؟
 ص مر بحالة شبيهة بحالة فؤاد؟ كيف؟هل قمت أنت بمساعدة شخ 4 .4

 قصة من الكتاب المقدس
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فقال موسى للرب:استمع أيها السيد لست أنا صاحب كالم من أمس وال من أول  10: 4خروج 
 من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان ...أمس وال 

 أسئلة على النص:

 ه الطريقة ؟ ذا أجاب موسى اهلل بهذلما .1
 ي لدى موسى إلى أين أوصله تجاه نفسه وتجاه اهلل؟ذالشعور بالنقص ال .2
ا كنت قد شعرت بالنقص يوما ما ؟ برأيك إلى أي مرحلة ممكن أن يوصلك ها ذإ .3

 الشعور؟

   

 للقائد :مالحظات 

 ا عن شعوره بالنقص من الناحية الجمالية ممكن أن تجاوب أننا قال لك أحد األوالد ذإ
 مخلوقون على صورة اهلل و مثاله .

  واالكتفاء الشعور بالنقص يعاكسه الشعور بالكمال .. 
 ي في السموات هو كامل .ذكونوا كاملين كما أن أباكم ال 
  شريعة الرب .طوبى للكاملين طريقا, السالكين في  

يس مرتبط بسلوك الشخص و لالذي نسعى له ونجاهد ألجله نجد أن الكمال  السابقتين من اآليتين
وا ) كون ن نكون كاملينذا بنظر الكتاب المقدس( إذ أنه عندما يطلب الرب منا أبماله وشكله )ه

المال أمران ال يعني أن الكمال يتعلق بأمور هي من صنع أيدينا , فالجمال و هذا  فعل أمر(
يها بقوتنا )إال في حاالت خاصة بالنسبة للمال( من هنا نجد أن الكمال ليس مرتبط نحصل عل

 ين األمرين, و األية الثانية تؤكد أن الكمال هو السلوك في شريعة الرب.ذبه

 

الهدف منه غرس الثقة بأنفس األوالد وجعلهم يشعرون بانهم مميزين بصفات  نشاط آخر الدرس:
 نة بأعين من حولهم.معي
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وإن لم تكتمل  نفسهمأصفات تعجبهم في  10اطلب منهم أن يكتبوا أوراق على األوالد و وزع
األوالد اآلخرين يكملون الصفات لرفاقهم مما يجعلهم يتشجعون بآراء لديهم العشرة صفات ، دْع 
ويشكرون اهلل أنفسهم بها م أن يقرؤوها يوميا لمدة شهر ويذكرون أصدقائهم ... واطلب منه

 عليها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


