
  )للمرحلة الثانوية وما بعدها (             ثقتى فى المسيح

 أن المسيح قادر على إصالح عيوبنا التي نعجز عن إصالحها ، ومن الممكن أن       شاببناء الثقة فى ال: الهدف  

  .نتدرج بالحوار للوصول ألي أن تغيير نفوسنا مستحيل بدون عمل الروح القدس فى داخلنا 

  قالمأ+ أوراق  :األدوات الالزمة 

  :مدخل 

  )واعط فرصة آافية لكل فرد في التحدث عن نفسهتكتب السمات التالية على السبورة : ( ما هى مزاياك 

نفس      ة    –الثقة فى ال ة      – الجاذبي ذآاء    – سرعة البديه ة المالحظة      – ال دم    – دق ة ال ة  – خف صبر  – األناق وة  – ال  ق

   ……………… - حسن أختيار األصدقاء – التفوق الدراسى –الشخصية 

  :ما هى عيوبك 

ال  – العصبية –الخوف من المستقبل    ر مناسبة      – سرعة األنفع ورط فى صداقات غي ة    – الت د مقابل اك عن  األرتب

   ……………… - سوء أستخدام الوقت – عدم الترآيز – القلق –مشكلة 

  :ما هى أهم مشكلة تقابلك 

 – األحتفاظ بالصداقات – تكوين الصداقات –ين   أرضاء المدرس  – التفاهم مع والدى أو والدتى       –تنظيم المذاآرة   

   …………………… -السرحان أثناء الدراسة وأثناء الصالة 

  :السبب الرئيسى فى أغلب المشاآل 

   بسبب اآلخرين ، الظروف ، األمكانات :خارجى 

   بسبب طبيعتى ، أو طريقتى فى الكالم ، أو أسلوبى فى التعامل :داخلى 

  )مشكلة خارجية وأخرى داخلية حتى يتفهم الشباب القضية يعطى الخادم أمثلة على ( 

  أى المشاآل يكون أصالحها أسهل ، ولماذا ؟

  صعبة ألنى ال أستطيع السيطرة على أسبابها   :الخارجية 

  سهلة ألننى أستطيع أحتواء اآلخرين     

  صعبة ألننى ال أفهم نفسى جيدا   :الداخلية 

  سهلة ألنه من الممكن تغيير طباعى أو أسلوبى     

ا        – أفراد   ٥ – ٣قسم المخدومين الى جماعات صغيرة من        ا أحد          .  أعط آل فرد ورقة وقلم رأ مع آل مجموعة تق

  :اآليات التالية 

   ٥: ١ بط ١

   ١٣: ٥ يو ١

   ٦: ١في 

   ٣٩ و ٣٨: ٨رو 

   ٥ و ٤: ٣ آو ٢

ستخدم أى لفظ من الموجود فى                 أطلب من آل مجموعة أن تقرأ اآلية ثم يك         شرط أال ي ا ب تبها آل واحد آما فهمه

  .ثم يكتب ما الذى أستفاده لنفسه من هذه اآلية . اآلية األصلية 

  . دقيقة على أن يمر الخادم على المجموعات لتوضيح أى لفظ غامض ١٥أعط آل مجموعة 



ى    تنضم المجموعات ونسمع من آل مجموعة فردا أو أثنين ويكتب ما يق            ال على السبورة ، ثم أعط وقتا للتعليق عل

  :ما آتب ، ثم أربط آل ما دار بهدف 

  . أن فى داخلنا أمور آثيرة تتعبنا  -١

   أننا آثيرا ما نفعل أشياء دون أن نريد فعلها ورغم أننا نعلم أنها خطأ  -٢

  . أن القوة الوحيدة القادرة على تغيير داخلنا هى قوة المسيح  -٣

  .ى أذا لم أآن أريد ذلك  أن المسيح لن يغيرن -٤

   :فينا ؟) روح المسيح ( آيف ينشط عمل الروح القدس : أطرح سؤاال 

   ………… - بالتناول من الجسد والدم المقدسين – بالصالة المتكررة –بمجرد األيمان 

  أنا أتمسك بالمسيح ألنه قادر وقوى    :أو أطرح اآلتى 

  أنا أتمسك بالمسيح آلنه محب وسيعطيني ما أريد

  أنا أتمسك بالمسيح ألنه طريقى الوحيد للتغير الى األفضل

  أنا أتمسك بالمسيح ألنه سيعطيني ، فقط لو عرفت ما أريده 

  

  .من المهم أن تعطى فرصة للصالة الخاصة قبل الختام 
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