
  العليقة المشتعلة

   ١٥-١: ٣الخروج 

  أن يتعرف الشاب على مبادرات اهللا نحوه لتصحيح مساراته وأن يتخذ موقفًا إيجابيٌا نحوها: الهدف

  :مدخل 

  حيث ترى نفسك تقريبا × ضع عالمة 

  أنتظر عادة حتى___________________________________________ آخذ المبادرة 

      يأتون ألى              لكى أتعرف بالناس

  أستمر فى العمل___________________________________________ يسهل تشتيتى 

      ولو وسط حريقة               عن ترآيزى فى العمل

  أنادى الجميع_________________________________________ أنادى األشخاص 

  يا أخت..      يا أخ                  بأسمائهم

  راءة مسموعة ثم قراءة صامتة ، آل يقرأ فى ترآيزيقرأ النص مرتين ، ق

  :فى رأيك ، ماذا آان شعور موسى عندما رأى العليقة المشتعلة  -١

  . الرهبة -د    . األرتباك -ج    . الفضول -ب  . الخوف -أ

  :عندما خبأ موسى وجهه من الرب آان تفكيره  -٢

  ايز منى أيه ؟ ياترى ربنا ع-ب    ياترى ما هو الخطأ الذى فعلته هذه المرة ؟-أ

  . أنا خادمك الخاضع يارب -د      . اهللا قدوس جدا ال يمكن أن أنظر أليه -ج

   :١٠ – ٧ما هو السؤال الذى أجاب عليه الرب فى األعداد  -٣

  . ألم تعطف على شعبك وهو يتألم -ب    . أين آنت يارب آل هذه المدة -أ

  . هذه الضيقة  آيف ستخرج شعبك من-د  . أين وعودك يارب ألبينا أبراهيم -ج

   :١٠-٧فى األعداد ) البشارة ( ما هو الخبر المفرح  -٤

  . أنا مهتم بمعاناتهم -ب    . لقد أستمعت الى طلبات شعبى -أ

  . سآتى بهم الى األرض التى وعدت بها -د    . سأنقذهم من المصريين -ج

   :١٠-٧ما هى األخبار السيئة فى األعداد  -٥

  .تملكها شعوب أخرى حاليا  األرض الموعودة -ب    . ستنشب حرب -أ

  . ستقود الشعب للخروج من أرض مصر -د  . سأرسلك الى فرعون -ج

  :ماذا آان قصد الرب عندما أعلن أسمه لموسى  -٦

  . األعالن عن طبيعته -ب   . تأسيس عالقة خاصة مع موسى -أ

  . إعطاء موسى شيئا يتمسك به -د    . التغلب على آخر أعتراض لموسى -ج

  



يستحسن أن تكون مع آل واحد من الشباب نسخة من الورقة السابقة ، أما الورقة التالية فتكون مع الخادم                   

  .وتستخدم ألثارة الحوار مع تسجيل األجابات على سبورة أو ورقة آبيرة مثبتة بالسيلوتيب على الحائط 

  ) :سى آما أستخدم العليقة مع مو( الوسيلة التى أستخدمها اهللا لجذب أنتباهى  -٧

ة شخصية شخصية   - أ د أصدقائى –أزم ع أح ل اهللا م اهدته من عم ا ش ع شخص من – م  صداقة م

ه       –الكنيسة   ع        – فشل أو أحباط قابلت ر متوق اب         – مكسب ال أستحقه       – نجاح غي ه من الكت  جزء قرأت

   )……قداس ، تمجيد ، تسبحة ، (  طقس معين حضرته –المقدس 

  :فى حياتى آانت مبادرة اهللا نحوى  -٨

  .أشعر بها طول الوقت :  متصلة مستمرة -ب    .أشعر بها من حين آلخر :  متقطعة -أ

  .آأن اهللا غير نهتم بى تماما :  غير موجودة -د    .تدخل مفاجىء أذهلنى :  صاعقة -ج

  :لو آنت مكان موسى لشارآته فى  -٩

  .  األحساس بعدم الكفاءة ألتمام عمل اهللا-ب    . الخوف من النظر الى اهللا مباشرة -أ

  . التساؤل هل ستنجح خطة الرب -د     القلق بخصوص رأى اآلخرين فى -ج

  :ما هو أسم الرب بالنسبة لك  -١٠

  . ………………أنا الرب 

  .…… - معك دائما – الملبى لكل أحتياج – القوى – طويل األناة – المحب –عافر الخطايا 

  

  :أذا أتسع الوقت يمكن إضافة أسئلة أخرى 

  ها أنك واقف على أرض مقدسة ؟ وما سبب هذا الشعور ؟هل تذآر مناسبة شعرت في -١١

  وآيف أفادتك هذه المناسبة فى تأسيس بداية جديدة فى عالقتك مع اهللا ؟

ببا                         -١٢ ان س ان سبب تراجعك ؟ هل آ هل تذآر مناسبة دعيت فيها الى خدمة ما وتراجعت ؟ ماذا آ

  تعامل مع محيط الخدمة ؟خاصا بك ؟ هل السبب هو ظروف معينة ؟ هل السبب خبرات سيئة فى ال

ك اآلن     -١٣ سبة ل ة بالن ى أرض العبودي ا ه ستعبدك وال     ( م ى ت ادة الت ك أو الع ذى يتعب ف ال الموق

  ) تستطيع الهروب أو الخروج منه 

ا           (  ما هى مواصفات ارض الموعد التى تفيض عسال           -١٤ شعر فيه ى ت ذى الت المكان او الظروف ال

  ) .بكل الطمأنينية والفرح واألستقرار 

 


