
  ) من التعديل لشباب ثانويحلة بعد الثانوية والخريجين، وبشئمناسب للشباب في المر (عن الصــــداقة

  .أن أستكشف عمق وحقيقة صداقاتى : الهدف 

دخل   ائق  ١٠: م سخة  :  دق ى     وزع ن ة عل ة التالي د   من الورق ة ،        / آل ول ئلة المطلوب ى األس وا عل نهم أن يجيب بنت وأطلب م

  …الخادمة معهم على األسئلة / خادم ويستحسن أن يجيب ال

  تتعامل معهم أآثر من باقى الناس ) خارج أسرتك ( أآتب بسرعة أسماء ثالثة أشخاص 

٣         -٢       -١-   

  :أآمل العبارات اآلتية 

  .…………عندما أحتاج الى من يقرضنى نقودا دون أن يسألنى عن السبب أذهب الى 

  .………………من أتحدث أليه أذهب الى \عندما أحتار فى أتخاذ قرار مهم وأريد 

  .……………عندما أمر بمشكلة روحية وأريد من يسمعنى ويفهمنى أذهب ألى 

  .……………عندما أصطدم مع أسرتى وأحتاج الى من يهون على أذهب ألى 

  ..………عندما أشعر أننى متضايق جدا وأحتاج الى من يفرفشنى أذهب الى 

  .. وأحتاج الى أن أوقظ أحدا من النوم ليساعدنى أتصل بـ عندما تحدث أزمة خطيرة بعد منتصف الليل

  :من األسئلة السابقة توصلت ألى أن 

-  

-  

  :فى األزمات الحقيقية ، اصدقائى الحقيقيين هم 

-  

   ٣٧-٣٦: ٤ويقرأ الخادم معهم أع يوزع الخادم على آل فرد نسخة من سفر أعمال الرسل ، 

  سيجيون بعد أستشهاد أسطفانوس وذهب بعضهم الى أنطاآيه ثم يذآر بأختصار ما حدث عندما تشتت الم

   ٢٤-٢١: ١١م يقرأ الخادم معهم أع ث

  ) :أختر نقطة أو أآثر (  مما قرأته ، ما أآثر ما يعجبك فى برنابا -١

  .باع حقال ووضع ثمنه تحت أرجل الرسل : الكرم   - أ

  .عندمنا رأى ثمار النعمة آان مبتهجا :  الفرح   - ب

  .المؤمنين أن يبقوا مخلصين للرب من آل قلوبهم شجع :  التشجيع   - ت

  .آان بارا مماوءا من الروح القدس :  الروحانية   - ث

  .الحماس لضم عدد آبير الى الكنيسة :  الغيرة   - ج

  :  فى رأيك لماذا أختار المسيحيون برنابا ألرساله الى أنطاآيه -٢

  .سفر  آان الوحيد الذى يمكنه ال-ب    . آان له أصدقاء فى أنطاآيه -أ

  . آانت له موهبة خدمة من يحتاجون الى تشجيع -د . آان بارعا فى تدبير أمور الخدمة -ج

   …………………… هـ 

  

  



  : ماذا فعل برنابا للمسيجيين فى أنطاآيه -٣

  ال    نعم          أنفق أمواال آثيرة عليهم 

  ال    نعم          بنى نفوسهم بناءا جديدا

  ال    نعم          أستمع الى  أحتياجاتهم

  ال    نعم    علمهم آيف يزيدوا من المنضمين الى الكنيسة

  ال    نعم      شجعهم على األستمرار فى التمسك باأليمان 

  فى رأيك لماذا آان هذا اللقب مناسبا ؟ : "أبن التثبيت "  أعطى برنابا اللقب -٤

  : بخصوص صداقاتى  ، فأنا عادة -٥

  )يعبر عنكضع عالمة في المكان الذي تراه (أآون صداقات جديدة 

  فى وقت طويل____________________________________   بسرعة 

  أغير أصدقائى 

  ال أغيرهم أبدا___________________________________ بأستمرار 

  أتخاصم مع أصدقائى 

  نادرا ما أتخاصم____________________________________ بسهولة 

  فى أوقات المشاآل 

  أخجا أن أتصل بأحد________________________ تكليف أتصل بأصدقائى بدون 

  : فى أوقات األزمات أتجه الى -٦

  أختى#     أخى #  والدتى#     والدى#     ترافى ‘أب أ# 

  أحد المدرسين#   أحد الخدام#     صديق معين قريب منى#     أصدقائى# 

  ألجأ الى الصالة#       أواجه المشكلة وحدى# 

  :فى مشكلة ، فأنا  عندما يكون أحد أصدقائى -٧

  أوصله الى من يساعده    أساعده    أآتم أسراره    أستمع أليه

  أحكى له عن مشاآلى     أفرفشه    أصلى من أجله   أدافع عنه

   ………………      أتجاهله 

 ، وهو دائما يقف بجوارى ويشعرنى بالرضا عن نفسى ، هذا  فى حياتى شخص يستحق جائزة برنابا للتشجيع والمساعدة-٨

   …………………الشخص هو 

  : أفضل ما فى هذه الشلة -٩

  نذاآر جيدا معا    األوقات المرحة التى نقضيها معا      العالقات المتينة

  ………………      األحساس أننى لست وحيدًا    نشيل هموم بعضنا البعض

  : أتمنى أن يكون فى شلتى ، قدر أآبر من -١٠

    ……………… -لدراسى  التفوق ا– الهدوء – التفاهم – الثقافة – الروحانية –المرح 
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