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  ثمار الروح القدس  اسم الموضوع:
 البراعم ة:ستهدفالفئة الم 

 واحدة ساعة جتماع: مدة اإل 

 ٢عدد المسوؤلين الالزمين للتطبيق:  

 جتماع)(التأكيد على البراعم توفير هذه األدوات قبل موعد اإل  :دوات الالزمةاأل 

 و كرتون أورق    -
 لوان األ -
 مقص   -
 و صمغأالصق  -
  
 عطاء الموضوع؟إؤول معرفته قبل ماذا  يترتب على المس 

  )٢٣-٢٢: ٥(غالطية من الرسالة إلى أهل  ثمار الروح القدسنص ة اءقر
  

 :سير االجتماع 
  

ة:  )1 دا  المالك الحارس صالة صالة ال

 

ار الخضأو كة ي نوع من الفواأحضار إجتماع السابق بو من اإلأجتماع البراعم قبل اإلعلى المسؤول اخبار  : مقدمة االجتماع )2

وية و الجزر لتقأسنان ألاحضروها مثال (التفاح يقوي أجتماع دع البراعم يتكلموا عن فائدة كل ثمرة لموجودة بالبيت وفي بداية اإلا

 ... الخ).النظر

 

  ثمار الروح القدس"بعنوان "ثمار الروح القدس  عنالمرفق فيديو اليقوم المسؤول بعرض 

  لي:يوالتأكيد على ما  ،تأكد من وصول المعلومات الصحيحة للبراعملابعد عرض الفيديو يقوم المسؤول ب  المحتوى:  )3

  معرفة ثمار الروح القدس -

  ماذا تعطينا كل ثمرة -

  ثر فينا الروح القدسؤماذا ي -

ل  لن نعمأماذا يجب  -  روح فيناالعمل لنفعِّ

  

 سئلة للمناقشة: أ )4

 )٢٣-٢٢:  ٥غالطية (؟ ما هو النص الذي تحدث عن ثمار الروح القدس -

    )فتعفال عة/وداال ان/يماإل /الصالح /اللطف /ناةطول األ السالم/ الفرح/ /المحبة(هي ثمار الروح القدس؟  ما -

    قدم القلالراحة / الهدوء /ع ...كل ثمرةلممكن تكرار السؤال ؟ ماذا تعطينا ثمرة السالم -
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  يتحدّ و يدويي لعم شاط:  )5

  له كما هو موضح بالصورة ريقة عمعرض طلى المسؤول تحضير العمل اليدوي وع
  ل كتحدي.ورساله للمسؤعضاء عمله بعد االجتماع وإالطلب من األو
  
  اكتب ثمرة الروح القدس على كل جزء من البرتقالة.. ١
  ة البيضاء كما في الصورة.رألصق ثمار الروح القدس على الدائ. ٢
  ة.فوق الدائرة البرتقالية الغامقكد من قص أوراق الشجر ولصقها أت. ٣
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

 لملف)ا(مرفقة ب ترتيلة ثمار الروح القدس الختام:  )6

  
 بعد انتهاء االجتماع: 

مون ي سيقوة التاليدويل عمااأل ةرسال صورإالبراعم  علىالتأكيد و ،عن ثمارالروح القدس الذي يتحدث ينجيلنص اإلبالتذكير 
 جتماع.بعملها خالل اإل


