
 
 
 
 

 
- ه شفاء المرضى وتخليص ننه ان يقضي حاجاِتنا، نطلب ممنطلب , نمجد اهللا ونشكره سوية:  ������ 

الضائعين.  
- علم المؤمنين ترانيم لتمجيد اهللا. على سبيل المثال "هليلوا"::  ��������   

)2(......     للرب شكرا، هليلولياهليلوا، هليلوا، هليلوا,   
)3(.....للرب شكرا، هليلوليا للرب، شكرا، هليلولياللرب،  شكرا ؛هليلوليا رب،ا للشكرا  

)2(......     ، مجدا للربهليلولياهليلوا، هليلوا، هليلوا,   
)3(.....، مجدا للربهليلوليا ، مجدا للرب،هليلوليا؛ مجدا للرب، هليلوليا رب،مجدا لل  

 
-  ����� ���� ����  :  

 
1- ).17: 5(يوحنا  ا) مهم!قريتن(َأو ا نه اهللا  في مدينتلقل: الذي  يعم   
2- .نضمام إلى اهللالشيطان َليس سعيد وسيحاول إيقافنا من اإل   
-8: 5لى رسالة بطرس األو( شن حرب ضد الناِس يشن الشيطان حرب ضدنا، َلكنه ايضا سيَليس فقط س).  10

).15: 4 مرقس( الذين نحدثهم عن عيسى  
3- -10: 6(أفسس  ؟حيةكيف نكون جاهزون لهذه الحرب الرو  ).7: 4, يعقوب 20  
).28: 8نحن يجب ان نعرف بان اهللا عظيم حقَا! (روما    

 
"�� ����� ����� ������"  

 
1- : 13روما (ما من المجموعة لقراءة  إسأل شخصبع عيسى، ماذا يريدنا اهللا أن نعمل؟ بأننا نتو "اآلن قل  

12- -1: 12 روما(إسأل شخص آخر لقراءة  ,عثور على األصحاح)( أنت يجب ان تساعدهم في ال) 14 2 .(
".ماذا قالت هذه االصحاحات حول حياتنا الجديدة؟"إسأل المؤمنين اآلن   

 

2- أن نعمله؟ "إسأل شخص ما  اهللا نايريد ن نعمله؟ هل هناك شيء آخرما يريده اهللا منا أ "هل هذا كلقل،  
-13: 5متى ( لقراءة هذا االصحاح.إسأل المؤمنين عن المعنى المراد من  ),16  

 

3- -14: 10روما (إسأل شخص ما لقراءة . قل، "كيف سيعرف اآلخرون بأن ضوئنا يأتي من اهللا؟ "  ؛ )15
 من عيسى الذي يعيش في قلوبنا؟ " "كيف سيعرف اآلخرون بأن ضوئنا يجيء إسأل المؤمنون هذا السؤاِل:

قولون الجواب معك.ثم قل، "من ألسنتنا إلى آذانهم". إسأل السؤال مرة ثانية وإجعلهم ي  
 
 

-األصوات األربعة  -اصوات الرب    "أمر عيسى لإلشتراك في اإلنجيل"     
  

إسأل السؤال، "اآلن و بأننا نتبع عيسى، ماذا يريدنا اهللا أن نعمل؟ "  
-18: 28متى (إسأل شخص ما لقراءة  20(.  

-قل، "هذا هو الصوت األول، الصوت من السماء  ". لخالصعيسى يخبرنا أن نشترك في ا صوت   
 
 
 
 
 



"اآلن و بأننا نتبع عيسى، ماذا يريدنا اهللا أن نعمل؟ "  
-19: 16لوقا(إسأل شخص ما لقراءة  -قل، "هذا هو الصوت الثاني، الصوت من النار )31 صوت عيسى  

م االيمان بعيسى.ن للجنة اذا عندهأنهم سيذهبوعوائلهم أن تسمع  يريدون يخبرنا أن الموتى في الجحيم  
 

"اآلن و بأننا نتبع عيسى، ماذا يريدنا اهللا أن نعمل؟ "  
(  

-، الصوت من الداخل لثقل، "هذا هو الصوت الثا ".اإليمان بهلوبنا يخبرنا أن نشترك في صوت عيسى في ق   
 

ى، ماذا يريدنا اهللا أن نعمل؟ ""اآلن و بأننا نتبع عيس  
-9: 16أعمال الرسل (إسأل شخص ما لقراءة  10(  

-قل، "هذا هو الصوت الرابع، الصوت من بعيد  ن هناك ناس يتنظرون صوت عيسى في قلوبنا يخبرنا أ 
". هناك ناس مستعدون لسماع اإلنجيل. أنت لست لوحدك. لخالص من عيسىلسماع ا  

 
-  ������� :  

 

مؤمنين ليتذكروا "من ألسنتنا إلى آذانهم".. ساعد ال1  
 

. راجع أصوات الرب األربعة مع المؤمنين, ثم ساعدهم أن يقولوا األصوات األربعة لك.2  
 

البر ، درع إنهض وإعرض لبس الدرع قطعة بقطعة: حزام الحقيقة  .نلبس درع اهللا سوية قطعة بقطعة .3
علم  المؤمنين كيف يعملون هذا.اهللا. كلمة لخالص و سيف للصدر, حذاء اإلستعداد, حمل اإليمان, خوذة ا  

 

. نصلي سوية لعيسى لمساعدتنا أن نسمع صوته، نشكره لدرعه, نسأله أن يعطينا الشجاعة والصراحة.4  
 

-  ���� �����:  
 

إلى كونوا مستعدين لقول الحقيقة "من ألسنتنا ا اإلسبوع لعيسى لمساعدتهم بأن ي. قل للمؤمنين أن يصلوا هذ1
آذانهم".  

 

. قل للمؤمنين أن يصلوا كل يوم بأن يلبسهم اهللا درعه.2  
 

. قل للمؤمنين أن يقرأوا المقاطع عن أصوات الرب االربعة من الكتاب المقدس. بحيث يكونوا قادرين على 3
إخبارك القصص من ذاكرتهم في اإلجتماع القادم.  

 

.ستطيعونس بقدر ما ي. قل للمؤمنين أن يقرأوا كل يوم من الكتاب المقد4  
 


