
  خطــاب وداعـــى    ٣٨-١٣ : ٢٠أعمال 

دة شاملة                         : الهدف   ه فائ اة يحقق ل درآا أن وجود المسيح آمحور للحي ه م أن يرتب الشاب أولويات حيات

  .ونقية ودائمة 

   لماذا يبدو بولس متعجال فى السفر ؟  وما أهمية يوم الخمسين ؟-١

  تناولها بالترتيب ؟ما هى النقاط التى :  إقرأ الحديث الوداعى للقديس بولس -٢

  : مما ذآره بولس عن خدمته السالفة فى أفسس -٣

   )٣٥-٣٣و٢٧و٢٦و٢٠و١٩( ما هى إتجاهاته و أهدافه ؟

   )٢٧و٢٥و٢٤و٢١(   ما هى الرسالة التىحملها للناس ؟

   )٣٥و٣٤و٣١و٢٥و٢١و٢٠(  ما هى أساليبه فى الخدمة ؟

   ) ١٩(   هى الصعوبات التى قابلها ؟ما 

ه ،                   ٢٤عدد   آتابة    أعد -٤ تم ب ذى ال يه  بكلماتك انت آما فهمته ثم أقرأ ما آتبته ما الذى يهتم به بولس وما ال

  وماذا عن مستقبله ؟

ر ،    ، أليست الخدمة للرب ، هو يتممها وهو يرسل فعله لح           ) الحمقه  (  لماذا آل هذا الحماس      ←  صاده الكثي

  !!أم أن المفروض أن أحمل هم هذا الحصاد بمفردى ؟

ذه         -٥ ة ه ا لمواجه ى أقترحه صيحة الت اهى الن سس ؟ وم سة أف ولس لكني ا ب ى يتوقعه اطر الت اهى المخ  م

  المخاطر ؟

  !!فى رعاية من يترك بولس الكنيسة ؟ الخدام أم اهللا ؟

  

  :رتب أولويات الحياة بالنسبة لمن تخدمهم 

  تنمية العالقات مع اهللا   ممارسة الهوايات      ةالدراس

  ممارسة دور فى الكنيسة   آسب اصقاء جدد      المتعة

  البحث عن عمل    البحث عن شريك الحياة ممارسة الرياضة

  مشاهدة التليفزيون      تنمية الثقافة    عالقات عاطفية

  .......................    ال يعرفون أولوياتهم    زيادة الدخل

  !ولويات حياتى أنا ؟و ما هى أ

  آيف أرتبها ؟ و هل يتحتم أن ألغى منها بعض األشياء ؟ مثل ماذا ؟

  آيف نوجه نظر من نخدمهم الى تعديل أولويات حياتهم ؟

  

   .يصلح للخدام مع تعديل طفيف  ، ولكنه ١٧-١٥ُأعد أصًال للشباب فى سن هذا الموضوع 


	هذا الموضوع أُعد أصلاً للشباب فى سن 15-17 ، ولكنه يصلح للخدام مع تعديل طفيف . 

