
  )لشابات المرحلة الثانوية (الفتاة واألسرة

  مساعدة الشابة على تفهم عالقتها بأسرتها وهي أآثر مصدر للقلق في هذه المرحلة السنية: الهدف

  :تبدأ الخادمة بسرد القصة التالية 

ده صغيرة               ذه األجن           . فتاة فى سن المرحلة الثانوية ، تكتب مذآراتها فى أجن ى ه وم عثرت األم عل ة وذات ي

رم األب                !! وقرأنها لتصاب بصدمة شديدة      ا وال تحت زة ال تحترمه ا العزي فمن المذآرات فهمت األم أن أبنته

ل متزمت                 ا من جي ر أبويه اة تعتب ه أن الفت ألنهما ال يفهمان تفكيرها وال يحترمان مشاعرها وال يهتمان برأي

  .ها وأنها تحلم باليوم الذى تتحرر فيه من سيطرة أبوي,…متخلف مستبد 

ة الخروج                         ه حري وفوق هذا فأنها ال تحب شقيقها األآبر منها ألن األب واألم يميزونه عنها فى آل شئ ، فل

أخرا                         ود مت د يخرج مع أصدقائه ويع والعودة فى أى وقت وله حرية اختبار مالبسه وما يغيظها حقا أن الول

ا  صيح به ا ت شاء ألخوآى " وأذ بأمه ومى حضرى الع ا الطا!! " ق دما علمت األم من ، أم رى فعن ة الكب م

ا أدق                 ا فيه ا بم اقش حياته مذآرات أبنتها أنها على صلة بأحد الشبان ، وأنهما يلتقيان باستمرار ، بل وأنها تن

   …أسرار األسرة مع هذا الشاب 

ديد   ال ش ل شئ بانفع ه األم آ تقص علي دخل األب ف ا . ي رار أبنته ى أس ى تجسس األم عل يعترض األب عل

  ! "آنت عايزنى أفضل ساآته لغاية البنت ما تضيع ؟" يه فتصرخ ف

ا                ه آل التفاصيل ، آل م صا علي يذهب األب واألم الى األب الكاهن ليستشيرانه ولكنهما يخجالن من أن يق

ددة  سألة مح ى م ستفتيانه ف ا ي ى األمر أنهم ى أسرار شخص نحن . ف أبوين أن نتجسس عل ا آ هل من حقن

اهن  مسئوالن عنه ، أجاب     ال            : الك ع خطرا عن الشخص المقصود ، ق ذا يمكن أن يمن ا دام ه ا م من حقكم

   …الكاهن هذا ثم أستأذن ألرتباطه بموعد مع شخصية آبيرة ستتبرع للكنيسة بعدد من المراوح 

دة ،                             ات األجن ا بمحتوي ا وتواجهه ى تنفجر فيه ا األم حت ا أن تراه اة ، وم دا الفت يعود األبوان الى المنزل ليج

   …" أزاى تقروا االجنده بتاعتى " تسمر الفتاة أما غضبة أمها وال تنفك تكررعبارة واحدة  ت

  :هنا تتوقف الخادمة وتطلب من الفتيات أن يبدين رأيهن فى شخصيات القصة 

   الفتاة– الكاهن  األب– األب –األم 

  :ثم تفتح حوارا من خالل أسئلة مثل 

  ماذا ينبغى أن يكون موقف األم ؟ -١

  اذا تتوتر العالقات فى أغلب األحيان بين األم والفتاة ؟ لم -٢

   لماذا وصلت األمور فى المنزل الى هذا الحد ؟ -٣

   ماذا تفعل الفتاة أذا شعرت أن الوالدين يميزان الذآور عنها ؟ -٤

   ماذا تفعل الفتاة عندما تشعر أنه ال أحد يتفهم مشاعرها أو أفكارها فى المنزل ؟ -٥

   ٤-١: ٦أفسس لخادمة بدراسة مختصرة لجزء من رسالة القديس بولس الى أذا أتسع الوقت تختم ا

م                ة األصلية ، ث ة لفظ موجود فى اآلي ستخدم أي شرط أال ت ة ب ة اآلي د آتاب اة أن تعي لتطلب الخادمة من آل فت

.تطلب من آل فتاة أن تكتب ما الذى تعنيه هذه اآليات بالنسبة لها ثم يتشارآن فى ما آتبنه 


