
 
 
 
 

 
- 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- "من؟ ما؟ متى؟ أين؟ راجع مع المؤمنين "   

(أعمال الرسل لقراءة ماإسأل شخص  "ثم إسألهم "من نخبر أوال باألخبار السارة؟ و ماهي هذه األخبار السارة؟
2 :22- لتكلم عن كيف أن الرب ن هو الوقت المناسب لاآل متى نخبرهم بهذه األخبار؟"). ثم إسأل "41

عيسى يعمل في قلوب أشخاص السالم مثلما يعمل تماما في قلوبنا ( أعرض على المؤمنين شهادتك 
-الشخصية هنا أخبرهم فقط كيف عمل عيسى في قلبك وجعلك جاهزا لتقبل الحقيقة).   

2- أعرض لهم طريق الخالص كما علمتهم آخر مره.   
 

صية ":" الشهادة الشخ  
كيف غيرتني األخبار السارة من الرب عيسى؟ أعطي شهادتك الشخصية بشكل سريع. ساعد المؤمنين  -1

ريق اإلجابة على األسئلة التالية:ألعطاء شهاداتهم الشخصية عن ط  
-أ  ى مات من أجل ذنوبي؟كيف كنت قبل أن أعرف باألخبار السارة أن عيس   

-ب  كيف سمعت بهذه األخبار السارة؟   
-جـ  ماذا حدث لي عندما آمنت بهذا األخبار السارة؟   
–د  كيف هي حياتي اآلن وانا مؤمن بالرب عيسى؟   

-1: 9(أعمال الرسل  إسأل شخص ما لقراءةشاول,  إقرأ على حسب شهادة -2 ) إسأل شخص آخر لقراءة 32
-1: 22(أعمال الرسل  21(  

 
 
 
 
 



 
 

������� � ������ ������� �������� ������ :  
1- اكتب قائمة بأفراد العائلة للصالة من أجل أن يتقبلوا األخبار السارة و الخالص بالرب عيسى وأن تكون  

لهم شهادتهم الخاصة بالخالص.  
2- اكتب عن شهادتك الخاصة.   

 
�������:  

1- ك (تذكر اصوات الرب األربعة)قل شهادتك الشخصية للسقف, لألرض, للمرآة و الى الشبا   
2- اكتب قائمة بثالثة افراد من عائلتك أو مقربون من عائلتك لتشاركهم األخبار السارة و شهادتك الشخصية  

في اإلجتماع القادم.  
3- شارك بشهادتك الشخصية مع زميلك.   
4- صلوا سوية و خصوصا ألسماء أفراد العائلة الذين أعطوهم المؤمنين سابقا.   

 


