
  أمنـــون وثــــامار

   ٣٤- ١: ١٣صموئيل الثانى 

  مساعدة الشاب أن يتعرف على المفهوم السليم للحب: الهدف

 ، بأسلوب الحوار الصحفىتنقسم المجموعة الى جماعتين صغيرتين تناقش آل منهما أحد الشخصيتين 

   …أى يجيب األعضاء على األسئلة بأسلوب المتكلم 

  :شخصية أمنون : أوال 

   أحببت ثامار بالذات ؟ ما الذى لفت نظرك أليها ؟ لماذا -١

    ) ………أحببت ثامار ألنها : تطلب من الشاب أن يجيب ( 

   آيف آنت تقضى يومك فى قصر الملك ؟ -٢

   لماذا لم تطلبها للزواج ؟ -٣

   ألم تشعر أن مكانتك آأبن للملك تفرض عليك مستوى معين من السلوك ؟ -٤

 صلة القرابة بينك وبين يوناداب ألم يكن باألولى أن تأخذ راآ  لماذا أخذت رأى يوناداب ؟ وما هى -٥

  أبيك أو أمك ؟

   ألم تشعر بالخسة والنذالة وأنت تدبر هذا الفخ ؟ -٦

   لماذا لم تستجب لتوسالتها ؟ -٧

من الممكن أن يلفت الخادم نظر المجموعة الى [  ألم تخش رد فعل والدك عندما يعلم بهذه الجريمة ؟  -٨

  ] ، حيث ترد قصة سقوط داود ١٢ و ١١الى األصحاحين أن ينظروا سريعا 

   ما تفسيرك لمشاعرك نحو ثامار بعد أن تمت الخدعة ؟ -٩

   هل أهتممت بمعرفة أخبار ثامار بعد أن خرجت من عندك ؟ -١٠

   ألم تفكر مرة أخرى فى الزواج منها ؟ -١١

ا ، أم أنه ال  ألم تخف من الذهاب الى وليمة أبشالوم ؟ هل تصورت أن الموضوع قد أصبح منسي -١٢

  يوجد من يجرؤ على المساس بك آأبن للملك ؟

  :شخصية ثامار : ثانيا 

   فى رأيك ، لماذا أهتم أمنون بك أنت بالذات والقصر ملىء بالفتيات واألماء ؟-١٠١

   لماذا أستجبت لدعوته أن تصنعى له طعاما ؟-١٠٢

   لماذا وافقت على أداء عمل يمكن أن تقوم به أية خادمة ؟-١٠٣

  ]تناقش المجموعة إحتمال وجود ميل خفى لدى ثامار ألستعراض مواهبها  [ 

   لو أستجاب أمنون لتوسالتك ، هل آنت تقبلينه زوجا لك ؟ ولماذا ؟-١٠٤

   بعد الجريمة ، لماذت طلبت من أمنون أال يطردك ؟-١٠٥

   لماذا صرخت ومزقت ثوبك ، ألم تخشين الفضيحة ؟-١٠٦

  ك وليس الى أبيك ؟ لماذا لجأت ألى أخي-١٠٧



  :تنضم المجموعتان معا ، وتناقشان المشكلة بشكل عام 

  . ما تعليقك على موقف داود الملك -٢٠١

   فى رأيك ، هل ثار أبشالوم ألنه آان يحب أخته أم ألن ما حدث يجرح آرامته ؟-٢٠٢

   فى رأيك ، لماذا تثير المشكل العاطفية ردود أفعال عنيفة عند أغلب الناس ؟-٢٠٣

   نا الذى يحدث عادة فى المجتمع الكنسى عندما تظهر عالقة بين شاب وفتاة ؟-٢٠٤

   هل تتصور أمكانية وجود صداقة بريئة بين شاب وفتاة ؟ ولماذا ؟-٢٠٥

 فى رأيك ، آيف يجب أن يختلف موقف الناس داخل الكنيسة عن موقف الناس خارج الكنيسة -٢٠٦

  ات ؟بالنسبة للعالقات بين الشبان والشاب

 ما الذى ينقص المجتمع الكنسى لكى يتعامل مع هذه النوعية من المشكالت تعامال سليما ؟ أم أنه ال -٢٠٧

  ينقصه شىء ؟
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