
 
 
 
 

 
- ى وتخليص ه شفاء المرضنه ان يقضي حاجاِتنا، نطلب منم نطلب, ه سويةنمجد اهللا ونشكر:  ������ 

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

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

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

 
-  ����� ���� ����  :  

 
1- .)17: 5يوحنا ( ا) مهم!قريتن(َأو ا نتنه اهللا  في مديلقل: 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( هم عن عيسىالذين نحدث  
3- -10: 6(أفسس  ؟روحيةكيف نكون جاهزون لهذه الحرب ال  ).7: 4, يعقوب 20  
).28: 8روما (! نحن يجب ان نعرف بان اهللا عظيم حقَا   

 
"�� ����� ����� ������"  

 

1- إسأل المؤمنين إذا صلوا كل يوم منذ اإلجتماع األخير أن يساعدهم اهللا بأن يكونوا مستعدين لقول الحقيقة  
عن الرب عيسى.  

2- كيفية لبس درع اهللا؟ سأل المؤمنين إذا يتذكرواإ   
3- "كيف سيسمع الناس حقيقة الرب : ت الرب األربعة؟ " إسأل المؤمنين"ما هي اصوا: إسأل المؤمنين 

عيسى؟ "( من السنتنا الى آذانهم).  
4- "هل قرأت كل يوم من الكتاب المقدس؟ ": إسأل المؤمنين   

 
قل: "اآلن سنأخذ درس جديد".  

 

من؟ ما؟ متى؟ أين؟  
 

؟".لجنةرة بأن عيسى هو الطريق إلى ا"لمن نخبر األخبار السا: نينسأل المؤمإ -1  
)8: 1أعمال الرسل ( شخص ما لقراءة إسأل  
""من نخبر أوال؟: إسأل المؤمنين. نتنا َأو قريتناالقدس = مدي " قل:  

-13: 16ال الرسل عمأ(لقراءة  ماإسأل شخص  ةليدي) 15  
"نحن سنخبر عوائلنا، جيراننا، أصدقائنا ". :قل  
2- ما هي األخبار السارة؟   

-22: 2 أعمال الرسل( إسأل شخص ما لقراءة -34: 10(أعمال الرسل إسأل شخص آخر لقراءة  )41 43(  
".الرب عيسى هو الطريق إلى الجنة "األخبار السارة هي حقيقة أن: قل  



3- ة؟متى الوقت المناسب لقول األخبار السار   
).2: 6 كورنثوسالثانية الى مؤمني رسالة إسأل شخص ما لقراءة (ال  

-"اآلن هو الوقت المناسب لبشارة الخالص :قل للمؤمنين "يوم هو يوم الخالص لكل المؤمنينال   
؟  

سامرة = مناطق أخرى، نهايات األرض = بلدان = مدينتك، يهودا = محافظتك، ال , القدس )8: 1 ل الرسل
أخرى (اشترك في دعوتك إلى هذه البالد).  

 
�������:  

 

1- خالص):(َأو طريق ال علمهم الطريق الروماني   
ثم إسأل كل شخص أن يكرر اإلصحاح أوًال إلى السماء، ثم إلى ), 23: 3 إسأل شخص ما لقراءة (روما

نحو النافذة. (أصوات الرب األربعة). األرض (الجحيم)، ثم إلى المرآة، ثم  
:كرر نفس العملية مع كل إصحاح  

).9: 10) و(روما 8: 5), (روما 23: 6(روما   
2- صلوا مع بعض لعوائلكم حتى يسمعوا و يؤمنوا بأخبار الخالص السارة.   

 
-  ���� �����:  

 

1- ه إلى السقف، إلى . إقرأحظاتكطريق الخالص من الكتاب المقدس في دفتر مال يق الروماني َأوإكتب الطر 
، إلى المرآة، وإلى النافذة مع تذكر أصوات الرب األربعة.األرض  

2- ن مستعد لسماع وائلتك أو من أحد أصدقائك الذي يكشخص ما من ع اهللاإسأل اهللا في صالتك ان  يظهر لك  
.أجلهم كل يوماألخبار السارة عن الخالص من السيد المسيح. إكتب األسم أو األسماء وصلي من   

 


