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   المرأة النازفة /بكل قلبي التمستك   :اسم الموضوع

  البراعم : ستهدفةالمالفئة  

  دقيقة ٤٥-٣٠  :مدة االجتماع 

 ١ عدد المسوؤلين الالزمين للتطبيق: 

 جتماع)دوات قبل موعد اإلالتأكيد على البراعم توفير هذه األ( :دوات الالزمةاأل 
 كرتونة  -
 مقص -
  قلم  -

 
تب ع المسؤول معر  ماذا   ل تفي ع؟إه ق   عطاء الموض

  ٢٢-١٨ اتيالتاسع / اآلالفصل متى نجيل إقراءة نص المرأة النازفة من 

  
  جتماع : س اإل  

  
ة:  .1 دا  صالة الشبيبة صالة ال

  
 .براعمويحل التحدي مع ال "نشاط البداية"بعنوان  المرفق للملف eenshare scrعمل بالمسؤول  يقوم جتماع : مقدمة اإل  . 2

 
  "قصة المرأة النازفة" بعنوان المرأة النازفة عنالمرفق  وفيديلا المسؤول بعرض وميق

 لي:ى ما يأكيد علوالت ،ة للبراعمات الصحيحأكد من وصول المعلومتالم المسؤول بو يقوعد عرض الفيديب المحتوى:  . 3

  نفقت جميع نقودها على العالج ولم ينفع. أسنة و ١٢بات مرض المرأة  -

ً أدركت أ هال شخص تلمسه، ولكنمرضها نجس وينجس ك نأ عماق نفسها كانت تدركأمن  -  يتنجس ن يسوع المسيح الأ يضا

 مثلريقة بط للبراعمنشرحها ن أممكن من ال( ا من مرضها.هس وتحررتُقدِّ قد لمسته لكن  ،ذا قامت بلمسه)إ( بلمسة

ً لال صالشخ   ) ىنه ينعدإمن  ي معه مرض معدي وما حد بقرب عليه خوفا

َ ه فَ داءَ رِ  سَ لمِ أَ ن أَ في كْ كانت تردد "يَ  - عماق أن منها كانت أ نالحظ هنايمانها بقدرة المسيح في الشفاء وإ برأ" وهذا دليل علىأ

  قلبها وبثقتها الكاملة بيسوع التمسته وطلبت منه الشفاء. 

  ِك". أَ رَ أَب كِ نُ يماإِ تي بنَاقي يا ثِ مثلما قال يسوع للمرأة النازفة "يمان لمن يبحث عنه ولمن يطلبه، هللا يعطي اإل -

ته على يمانها بيسوع وبقدرإن المرأة النازفة بكل أي أبُِكِل قَلبي إِلتََمْستَُك"  وهو " ٢٠٢١م مانة لعاربط القصة بشعار األ -

  .فلمسته ،على شفاءهان المسيح قادرأمنت آيمانها إنها بكل أي أصنع المعجزات لمست ثوبه 

 باناأ يصليى لما يصلي ويطلب من يسوع من كل قلبه حتالبرعم ن كوني ييع ؛قلبالهمية الصالة من كل أنشرح للبراعم  -

يعرف ميع (عها تسنها روتين ويسمّ الذي في السماوات يصليها بعمق ويحس بكل كلمة عم تطلع منه، ما يكون يصليها أل

  .يصلي من قلبه)
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  : أسئلة للمناقشة . 4
  سنة ١٢ كم سنة بات مرض المرأة النازفة؟ -

   من لمسنيه؟ ثوبماذا قال يسوع عندما لمست  -

  أَبرأرداءه ف لمسأن أنعم، عندما كانت تردد يكفي على شفاءها؟ وكيف؟ ن المسيح قادرأة مؤمنة بأرة المذهل كانت ه -

   بَُكِل قَلبي ِإلتََمْستُكَ ؟ ٢٠٢١االمانة لعام شعار هو ما -

  ؟ هنه المسيح رح يشفيك وبتطلب الشفاء منإمن آبت ،مكان المرأة النازفة نتَ إ: لو سؤال حر -

  شو بصير لما نصلي من كل قلبنا؟   -

 التالي: عمل اليدوياللنقم ب شاط:  .5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : الخطوات
  الكرتونة يّ طَ بِ قم  . 1
  ارسم يدك على زاوية الكرتونة (الجانب المغلق) . 2
   رسمتها يالكرتونة على شكل اليد الت صّ قَ بِ قم  . 3
 خللدا(على اليد اليسرى) من ا لتََمْستُكَ ا) و ىُكّلِ (على اليد اليمنافتح الكرتونة وقم بكتابة بِ  . 4

 
 

  )لملف(مرفقة با "يمانإلما نحب يسوع هيفضل جوه قلوبنا " تيلةتر م: اتالخ

  
 بعد انتهاء االجتماع: 

 .رينخلمشاركتها مع األعضاء اآل رسال صور األعمال اليدوية للمسؤولإعلى البراعم بالتأكيد 


