
  الرسالة الى فليمون 

، و ما الذى يمكن التنازل عنه و ما الذى ال لشاب موقفه من المبادىء المسيحية هو أن يحدد ا:الهدف

  يمكن التنازل عنه مهما آانت المخاطر أو المغريات

  : أقسام ، آٌل يدرس إحدى الشخصيات ٣تنقسم المجموعة الى 

  :فليمون : أوال 

  . إحك القصة من وجهة نظرك-١

   من هما آل من بولس و ُانسيمس بالنسبة لك ؟-٢

   ما هو الحكم الطبيعى ، بحسب القانون ، على ُانسيمس ؟-٣

   آيف تأآدت من صحة الرسالة ، أنها بالفعل من بولس ؟-٤

   ما هى المشاآل التى يمكن أن تعرضك لها إستجابتك لطلب يولس ؟-٥

  :ُانسيموس : ثانيا 

  .لنسبة لك  من هما بولس و فليمون با-٦

   صف مشاعرك قبل و أثناء رحلتك عائدا الى فليمون ؟-٧

   ما هى الضمانات الموجودة بالرسالة لكى ال تتعرض لألذى ؟-٨

   ما هى الخبرة التى خرجت بها من هذه التجربة ؟-٩

  : بولس الرسول : ثالثا 

  . ماذا آانت ظروفك وقت آتابة الرسالة-١٠

  .ون و ُانسيموس صف مشاعرك تجاه آل من فليم-١١

   هل تظن أن هذه الرسالة ساعدت على بناء آل منهما ، و بأية صورة ؟-١٢

  : تتالقى المجموعات الثالثة و تقرأ اجابات المجموعات الثالث ، ثم يدور نقاش عام 

 أنت أن تتنازل عنها ؟ و ألى أسباب ؟ و ما  تنازل فليمون عن حقه ، ما هى الحقوق التى تستطيع-١٣

التنازل عن نقود أقترضها أحدهم و لم يعيدها ، التنازل عن األنتقام من : مثال (هى أخطار هذا التنازل ؟ 

إهانة وجهت إليك علنا ، التنازل عن رأى مقتنع بصحته فى الخدمة ألن زميلك أو زميلتك فى الفصل 

  ). وجهة نظرك مصممة على رأيها ، الخاطىء من

 واجه ُانسيموس خطأه بشجاعة ، ما هى األمور التى ينبغى أن نواجهها بشجاعة و ما هى الضمانات -١٤

  التى يقدمها لنا المسيح عندما تحدث هذه المواجهة ؟

عل من بولس الرسول وسيطا صالحًا بين فليمون و ُانسيموس ، ما الذى يجعلك أنت ج ما الذى -١٥

  وسيطا مناسبًا للصلح بين الناس ؟آخادم أو آخادمة 

   أسقفية الشباب-مرآز القديس تيموثاوس لدراسة الكتاب المقدس : إعداد       

 


