
   ٤٠- ١: ٩قضاة     مخاوفه وأيمانه–جدعون 

ى       ( تحريك المخدوم الى أن يتعامل مع مخاوفه دون خجل      : الهدف   ود ال الخوف يع بعض أن شعورهم ب يتصور ال

ا       ، وأدراك أن هناك من المخاوف ما يفيد ، ومنها بالطبع ما هو ضار جدا                ) ضعف أيمانهم    ، وآيف نحول مخاوفن

   .د أآثر فى العمل الروحىالى تمسك أشد بالرب وأجتها

ا             :مدخل   ا حقيقي وان  –شخص  (  أعط آل فرد ورقة بيضاء وقلما سميكا وأطلب منه أن يرسم شىء يخيفه خوف  حي

  .، ثم أعط فرصة لمن يرغب للحديث عما رسمه )  حلم مزعج – موقف –

و حص    ٣أعط آل فرد ورقة وقلما وأطلب منه أن يكتب        : مدخل آخر  ر ل ى األآث دا      أشياء عل ن يخاف أب ا فل ل عليه

ة ذات مرتب عال         –رصيد فى البنك     ( مدي حياته    وذ       – وظيف رة       – مرآز ذو نف  مشروع  – زيجة من أسرة آبي

  .، ثم أعط فرصة للحديث لمن يرغب  ) … -خاص ناجح 

  .أقرأ النص أآثر من مرة ، ثم أآتب ملخصا له بأسلوبك 

  : مما قرأته صف جدعون بكلمة واحدة -١

  . دبلوماسى متمكن -٤  . مملوء باأليمان -٣  . محارب قدير -٢  . حريص -١

  . ……… -٧    . متسرع -٦  . خواف -٥

  : المسئول عن مشاآل الشعب -٢

  . البعل -٤    . المديانيون -٣    . قادة الشعب -٢ . الشعب نفسه -١

  . جدعون ومن هم مثله -٦    . الرب -٥

  : ما هو أآثر شىء آان جدعون يخاف منه -٣

   )٢٧ع (  اهل بيته -٤    )٢٧ع (  أهل المدينة -٣   )٢٢ع (  الرب -٢   )٢ع ( ديانيون  الم-١

  : فى أى موقف أظهر جدعون أقوى أيمان عنده -٤

  .وهو يبنى مذبحا للرب  -٢    .وهو يعمل فى البيت لتهريب الحنطة  -١

  .الحرب وهو يضرب بالبوق ويدعو الى  -٤    .وهو يهدم مذبح البعل الذى بناه أباه  -٣

  .وهو يطلب من المالك تكرار اآلية  -٥

  : آان الرب طويل األناة مع جدعون وهويطلب تكرار اآلية بسبب -٥

  . الرب يعلم الخطر الذى يواجه جدعون -٢    . الرب يعرف ضعف البشر -١

  . الرب يشعر بمخاوف جدعون -٤  . الرب يرى قدرات جدعون الكامنة -٣

  .ون  الرب يعلم قوة أيمان جدع-٥

  :فى حياتىالروحية  -١

  . أحاول أن أبقى مختفيا -١

  . أسأل الرب أن يعلن لى أرادته -٢

  . بدأت فى تحطيم األصنام -٣

  . أشعر بقوة عمل الرب فى داخلى -٤

  . أنتظر تأآيدا من الرب بخصوص ما ينبغى أن أفعل -٥



  :أآثر ما أخاف منه  -٢

    . الفشل -٣  . الفقر -٢  . الموت -١

   أن يصير أقرانى أفضل منى-٥  . لى  رفض الناس-٤

  :عندما أخطو الى األمام رغم مخاوفى  -٣

  . أتعثر وأفشل -٣  )أآبر (  تنمو شخصيتى -٢    . ال يترآنى الخوف -١

  . لم أمر بهذا الموقف من قبل -٥  . يعطينى الرب ما أحتاجه -٤

  :من خبرتى أقول أن األيمان هو  -٤

  .الثقة الهادئة فى وجود اهللا  -٢    . األطمئنان فى مواجهة المتاعب -١

  . األستعداد للمخاطرة من أجل اهللا -٤  . الحب المتزايد ألسرتى وأصدقائى -٣

  . التفاؤل الذى ال يهتز أبدا -٦      . التوافق مع أرادة اهللا -٥

  :أحد جوانب حياتى الذى أحتاج فيه الى عالمة من اهللا  -٥

  . ……… -٥  .دراستى  -٤  . مشكلة عاطفية -٣  . أسرتى -٢  . مستقبلى -١

  :أصعب شىء فى تنفيذ أرادة اهللا  -٦

    . أننى ال أعرف المطلوب منى بالضبط -١

  . شرح وتبرير تصرفاتى لآلخرين -٢

  . األختيار بين األحتماالت المتعددة التى يضعها أمامى الرب -٣

  . أن الظروف تفرض على تأجيل تنفيذ أرادة اهللا بالرغم من أننى أعرفها -٤

  

 


