األسهىب انتاسع :أسهىب طنع انقشاسات
رٛجذ ػذح طشق ٚأعبٌ١ت ٌى١ف١خ صٕغ أ ٚارخبر اٌمشاساد ،فّ١ب ٔ ٍٟ٠طشح أُ٘ ِشاحً ارخبر
اٌمشاساد ثبخزصبس.
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تحذيذ انمشكهة (ثشىً ػبَ):
رؼشف اٌّشىٍخ ثأٔٙب ػجبسح ػٓ اٌفجٛح ث ٓ١إٌّشٛد (اٌّطٍٛة) ٚث ٓ١اٌّٛجٛدٌٚ .ىٟ
ٔزخز اٌمشاس اٌصبئت ػٍٕ١ب رحذ٠ذ اٌٛضغ اٌزٔ ٞشغت ثئ٠جبد ح ًّ ٌٗ.
تشخيض انمشكهة (جزوس انمشكهة):
اٌجحث ػٓ أعجبة اٌّشىٍخ ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌٛضغ ف ٟاٌّبض ٟأِ ٚغ اٌٛضغ فِٕ ٟظّبد
أخش( ٜغبٌجب شجٙ١خ) .رجّ١غ وً ِب ّ٠ىٓ اٌحصٛي ػٍِ ِٓ ٗ١ؼٍِٛبد ِشرجطخ ثبٌّشىٍخ.
تحذيذ انهذف انشئيس واألهذاف اإلستشاتيجية:
رحذ٠ذ اٌٙذف اٌشئ١ظ ٚوزبثخ ٔصٗ ثجٍّخ ٚاضحخ ِٓٚ .ث ُّ اشزمبق أ٘ذاف إعزشار١ج١خ
لبثٍخ ٌٍم١بط ٚاٌزحم١ك ،رٙذف إٌ ٝرحم١ك اٌٙذف اٌشئ١ظ.
انبحث عن حهىل/خياسات:
ّ
طشح أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌحٍٛي اٌز ٟلذ رغبُ٘ ف ٟحً اٌّشىٍخِٕ .بلشخ ٚرم ُ١١اٌحٍٛي
ٚااللزشاحبد إٌّبعجخ ِٚمبسٔزٙب ِؼبِّ( .ىٓ ثذء ٘زٖ اٌّشحٍخ ثؼصف رٕ٘.)ٟ
اختياس انحم/انخياس األفضم:
ثؼذ رذس٠ج اٌخ١بساد اٌّطشٚحخ ٚرذس٠ج اٌّخبطش ف ٟوً ِٕٙب ٔم َٛثبخز١بس اٌح ًّ
األفضً.
بناء خطة عمم:
ٔم َٛثجٕبء خطخ ػًّ ٌىً ٘ذف اعزشار١ج ٟرشًّ ِٙبَ (أٔشطخ ٚفؼبٌ١بد) ِحذدحِ ،غ
رؼ ٓ١١اٌّغؤٚي أ ٚاٌّغؤ ٓ١ٌٚػٓ اٌزٕف١زٚ ،ضغ جذٚي صِٕٚ ،ٟرحذ٠ذ اٌّٛاسد
(اإلِىبٔ١بد) ٚغ١ش٘ب...
تطبيق:
رٕف١ز خطخ اٌؼًّ ثّب ف ٟرٌه اٌّٙبَ اٌز ٟرحذدد ٌزحم١ك اٌٙذف اٌز٠ ٞؤد ٞألفضً ح ًّ
ٌٍّشىٍخ.
تقييم:
رم ُ١١و١ف١خ رٕف١ز اٌخطخ ٚاٌّٙبَٚ ،رم ُ١١حم١مخ ِغبّ٘زٙب ف ٟإ٠جبد ح ًّ ٌٍّشىٍخِٚ ،ب ّ٠ىٕٕب
أْ ٔزؼٍّٗ ِٕٙب ٌٍّغزمجًِ .ب سأ٠ه ثبٌمشاس اٌز ٞر ُّ ارخبرٖ؟

ٌ١ظ األعٍٛة ٘ ٛاٌٙذف إّٔب ٘ ٛاألداح ٚاٌٛعٍ١خ اٌز ٟرٛجٗ ٚرغبُ٘ ف ٟرحم١ك اٌٙذف ،اٌزٞ
ٕ٠جغ ٟأْ ٠ىٚ ْٛفمب ٌٍّشٛسح ٚاٌّشٛسح اإلٌ١ٙخ٘ٚ ،ذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌّغبّ٘خ ف ٟاخزجبس ٘زٖ
اٌّشٛسح.
فّ١ب  ٍٟ٠الزشاح ٌى١ف١خ رغٍغً اٌذساعخ ثأعٍٛة صٕغ اٌمشاساد:
 .1رؼش٠ف ٚششح ػٓ األعٍٛة.
 .2دساعخ وزبث١خ ثٕبء ػٍ٘ ٝزا األعٍٛة.
 .3إجّبي ٚرٍخ١ص فىشح ِٚضبِ ٓ١اٌذساعخ.
ِ .4برا رؼٍّذ؟ ِبرا أخزد ٌح١برٟ؟ ثّبرا وٍّٕ ٟاٌشة ف٘ ٟزٖ اٌذساعخ؟ ِبرا ع١زغ١ش ف ّٟ
ثٕبء ػٍ٘ ٝزٖ اٌذساعخ؟ ِبرا عأػًّ أ٠ضب ٌ١زّجذ اٌشة ف ٟح١برٟ؟
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اٌشٛا٘ذ اٌىزبث١خ_________________ :

نظىص مقتشحة نهتذسب عهى انذساسة بهزا األسهىب:
٠ .2شٛع 24
 .1رى( 24 ٓ٠ٛاٌؼالِبد؟!)
 .4دأ١بي 6
 .3دأ١بي 3
ِ .6ز26 – 11 :27 ٝ
ِ .5ز68 – 57 :26 ٝ
 .8أػّبي ( 15لشاساد ِجّغ اٌىٕ١غخ ف ٟأٚسشٍ)ُ١
 .7أػّبي ( 1اٌمشػخ  /اٌصالح)
 .9فٍ( ّْٛ١لشاس ثٌٛظ ثئػبدح أٔغّ١ظ إٌ ٝفٍ)ّْٛ١
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انبنذ

الشواهد الكتابية  :يشوع 24
دساسة اننض

رحذ٠ذ اٌّشىٍخ ِٓ ٔؼجذ؟ ()15
رشخ١ص
تحسب وتخوّ ف يشوع من رجوع الشعب عن الرب والعودة لآللهة األخرى
اٌّشىٍخ
(األصنام) 41( .و )41
الخلفية:
 آبائهم الذين سكنوا في عبر النهر منذ الدهر ،عبدوا آلهة أخرى)2( . ثبسن اٌشة إثشا٘ ،ُ١اعحك ٠ٚؼمٛة ٚثٕ)4( .ٗ١ أخشج اٌشة ا٢ثبء ِٓ أسض ِصش ٚػظُّ ػجبئجٗ ِؼٚ ُٙفٚ ٟعط)6( .ُٙ لبدُ٘ اٌشة ٚسػبُ٘ ف ٟاٌمفش)7( . حبسة اٌشة ػٕٚ ُٙطشد أِّب ِٓ أِبِٚ ،ُٙأػطبُ٘ أسضب ٌُ ٠زؼجٛا ػٍٙ١ب– 8( ...)13
 ٌزٌه ػٍ ُٙ١أْ ٠خشٛا اٌشة ٠ٚؼجذ)14( .ٖٚ ٚأْ ٕ٠ضػٛا اٌٙ٢خ اٌز ٟػجذ٘ب آثبئ.)14( ُٙ ٚإْ عبء ف ٟأػ ُٕٙ١أْ ٠ؼجذٚا اٌشة ،فؼٍ ُٙ١أْ ٠خزبسٚا ألٔفغ٠ ِٓ :ُٙؼجذْٚ؟()15
رحذ٠ذ اٌٙذف
 اخزبسٚا ألٔفغىُ اٌ ِٓ َٛ١رؼجذ)15( !ْٚ
ٚاأل٘ذاف
 أِب أٔب ٚث١ز ٟفٕؼجذ اٌشة.)15( .اإلعزشار١ج١خ
 .1ػجبدح اٌشة ثىّبي ٚأِبٔخ)14( .
اٌجحث ػٓ
 .2ػجبدح آٌٙخ ا٢ثبء ف ٟػجش إٌٙش)15( .
حٍٛي أٚ
 .3ػجبدح آٌٙخ األِٛس ٓ١٠اٌز ُ٘ ٓ٠عبوٕ ْٛف ٟأسض)15( .ُٙ
اخز١بساد
اخز١بس اٌح ًّ قشاس:
اٌشة إٌٕٙب ٔؼجذ ٌٚصٛرٗ ٔغّغ)24ٚ 22 ٚ 21 ،18 – 16( .
األفضً
 .1إلزٕبع اٌشؼت اٌزبَ ثأْ آٌٙخ آثبئٚ ُٙآٌٙخ األِٛس١ٌ ٓ١٠غذ ثزاد لّ١خ)16( .
خطخ اٌؼًّ
 .2لٕبػخ ٚإّ٠بْ اٌشؼت أْ اٌشة ٘ ٛاٌز ٞأصؼذُ٘ ٚا٢ثبء ِٓ أسض ِصش،
(ِٙبَ ،جذٚي
ٚصٕغ ِؼِ ُٙؼجضاد ػظّ١خ ،حفظٚ ُٙطشد اٌشؼٛة ِٓ أِبِ– 17( .ُٙ
صِٕ،ٟ
)21
ِٛاسد)
 .3إػالْ رّغىٚ ُٙشٙبدر ُٙأِبَ أٔفغ ُٙثأٔ ُٙاخزبسٚا ػجبدح اٌشة)22( .
ٔ .4ضع اٌٙ٢خ اٌغش٠جخ ِٓ ٚعط)23( .ُٙ
 .5إِبٌخ اٌمٍت ٌٍشة ٚاٌغّبع ٌصٛرٗ)24 ٚ 23( .
 .1لطغ ٠شٛع ػٙذا ٌٍشؼت ف ٟرٌه اٌ)25( .َٛ١
و١ف١خ رطج١ك
 .2وزت ٠شٛع والَ اٌؼٙذ ف ٟعفش شش٠ؼخ اٌشة)26( .
اٌخطخ
ٔ .3صت ٠شٛع حجشا وج١شا وشب٘ذ ػٍ ٝاٌؼٙذ ٌئال ٠جحذٚا إٌ)27 ٚ 26( .ُٙٙ
رم ُ١١اٌخطخ ٌمذ حبفظ اٌشؼت ػٍ ٝػٙذُ٘ ثؼجبدح اٌشة١ٌ ،ظ فمظ ف ٟأ٠بَ ٠شٛع ثً اِزذد إٌ ٝأ٠بَ
اٌشٛ١خ ثؼذٖ.
ٚاٌزٕف١ز
"ٚػجذ إعشائ ً١اٌشة وً أ٠بَ ٠شٛع ٚوً أ٠بَ اٌشٛ١خ اٌز ٓ٠طبٌذ أ٠بِ ُٙثؼذ
٠شٛع)31( "...

