
  زواج إســـــــحق

  مساعدة الشاب على تحديد المبادئ التي يتم اختيار شريك الحياة على أساسها: الهدف

ى      م                 ٣تنقسم المجموعة ال ا بإحد الشخصيات ، وأعطه سام يختص آل منه م النص            ٣٠ أق ى أن يكون معه ة عل  دقيق

  :التالية مصورًا ، نسخة لكل فرد ، و يدير قائد آل قسم الحوار مسترشدًا باألسئلة 

  :أب األباء إبراهيم : اوال 

   لماذا إهتممت بتزويج إبنك بعد أن تقدمت بك السن ؟-١

   لماذ إصرارك على تزويجه من عشيرتك و ليس من الجيران ؟-٢

   لماذا وثقت فى إليعازر رغم أن من مصلحته أال يتم الزواج ليصل متصرفًا فى مالك ؟-٣

   التى تمنيتها ألسحق ؟ لماذا ؟ هل آانت رفقة ، فيما بعد الزوجة-٤

  :أليعازر الدمشقى : ثانيا 

  !؟" خاطبة "  أنت رجل تشرف على أعمال سيدك ، آيف تقبل أن تقوم بمهمة -٥

   لماذا أقسمت بإله السماء و األرض مع أنه ليس إلهك ؟-٦

   مناسبة ألسحق ؟ لقد طلبت عالمة من الرب ، ألم يكن ممكنًا أن تتم هذه العالمة مع فتاة أخرى غير-٧

  فى تقديم الذهب ، فى الحديث قبل الراحة ، فى السفر عائدًا ؟:  لماذا آل هذا اإلستعجال -٨

   ما شعورك بعد إتمام الزواج ؟ ما الذى عاد عليك ، شخصيًا ، بعد آل هذا التعب ؟-٩

  :العروس رفقة : ثالثا 

   رجًال ؟ آيف حدث ، و أنت تخرجين يوميا للعمل ، أنك لم تعرفين-١٠

   آيف سمحت لرجل غريب أن يتحدث إليك ، و لماذا ساعدته أن يشرب هو و جماله ؟-١١

   آيف تقبلين هدية ذات معنى خاص من غريب ؟-١٢

   آيف توافقين على الزولج من رجل لم تريه قط ؟-١٣

   آيف ترضين بالسفر هكذا سريعا دون إحتفال بمناسبة العمر ؟-١٤

 آل مجموعة مندوبا و يدير القائد الحوار معهم آما لو آان مؤتمرًا صحفيًا حسب ترتيب                  تنضم المجموعات ، و تقدم    

  ).يستحسن أن تكون مكتوبة لدى القائد بترتيب حدوثها ( األحداث 

  :يفتح القائد نقاشًا عاما مع الجميع 

 إذن ؟ ماذا تراه فى هذا النص زواجًا بهذه الطريقة فى أيامنا هذه ؟ و لماذا ندرس ذلك النص        ) تقبلين  (  هل تقبل    -١٥

ذا الترتيب                         ا ، آيف يظهر ه شكل م ذه الزيجة ب مما يمكن أن يفيدك فى أختيار شريك الحياة ؟ لقد ظهر ترتيب اهللا له

  فى أيامنا هذه ؟

ة ؟             -١٦ ون             (  هل يحدث اآلن أن يتزوج إثنان دون معرفة آافي ذين يعمل اجرين أو ال سريعة مع أحد المه الزيجات ال

  أال يحدث أن تستمر الِخطبة شهورًا دون أن يفهم آل طرف اآلخر جيدًا ؟ ). د النفط فى بال

رى أن من          .. العريس إسحق    !!  و ماذا عن الغائب الحاضر فى القصة آلها          -١٧ ه ؟ و هل ت ا آتب عن ا رأيك فيم م

 أسباب التوافق الزوجى أن تحل الزوجة فى مكان األم ؟ ما تعليقك ؟


