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 د10 البداية:

"مالحظة أخذ اللعبة من موقع كاتاليست ممكن أن تكون لعبة كسر جليد  ةصالة + لعبة ترحيبي
 .للتعارف وتحريك األجواء"

 د10مسرحية: 

 :ومن ثم تقديمها د لتجهيز مسرحية10إلى مجموعتين، كل مجموعة لديها  الشبيبةيقسم 

الهدف أن يظهروا أفعالهم في المنزل مثال عدم الطاعة، األكل مش عاجبنا ومقياس النجاح في 
  المسرحية العمل األقرب للواقع والذي فيه ضحك أكثر.

 والفائز له مكافأة بحسب إمكانيات القادة.

 :لقائدهناك اقتراح آخر ل

 ممكن أن يرسم الشبيبة األب واألم على ورقة ويكتبوا داخل الرسمة صفات اآلباء التي يتمنوها.

 النص الكتابي:

 د قراءة النص " مالحظة دع الشبيبة يشتركون بقراءة النص ممكن كل شخص آية وهكذا" 5 

 21-20: 3، كولوسي 4-1: 6أفسس 

 الرب يرضي ما فذاك شيء، كل في والديكم أطيعوا البنون، أيها



 

3 
 

  .عزيمتهم تضعف اللئ أبناءكم تغيظوا ال باء،آلا أيها

 د 20أسئلة للمناقشة: 

ما هي الوصية في النص األول ولماذا وضعها الرب في رأيك؟ هل تناسبنا اليوم أم هي  .1
 فقط ألهل العهد القديم أشرح إجابتك؟

 ما الذي شعرت به عند قراءتك للنص األول؟ ولماذا؟ .2

يك يمكننا أن نكرم آباءنا اليوم؟ حدد طرق عملية وقابلة للقياس؟ مثال ترتيب كيف برأ .3
 سريري كل يوم؟

لماذا برأيك الخير والبركة مربوطتان بطول العمر؟ مثال إذا تنظمت حياتنا سوف نعيش  .4
 براحة والراحة جزء من البركة األرضية.

 تستطيع تنفيذه؟في النص الثاني ما الذي تشعر بأنه فائق للعقل، أو ال  .5

في حال عدم القدرة على الطاعة ما هي الطرق للتعبير عن عدم رضاي أذكر مثال أو  .6
 مثالين؟ ولماذا اخترت هذه الطرق؟

لماذا ربنا يصعب األمور ويقول لنا في كولوسي أن نطيع في كل شيء؟ ما الذي تشعر به  .7
 عندما تسمع مثل هذه الطلبات أشرح مشاعرك؟ 

 أهلك في مرة وبعدها ندمت على الرفض شاركنا بموقف أو موقفين؟ع يهل رفضت أن تط .8

 ما الذي تتمناه من أهلك أن يسمعوك مثال وفي أية أمور ولماذا؟ .9

 ما الذي ستخبر به والديك بعد الدرس عند عودتك للمنزل؟ .10

 سؤال للتفكير:

 ا أعجبهم؟في كثير من األحيان أهلي ال يعجبونني، ولكن هل أنا األبن المثالي لهم؟ هل أن

 فكر في هذا السؤال بينك وبين نفسك.
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