
 
 
 
 

 
- 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

-29: 10إسأل شخص ما لقراءة (مرقس  ).15: 4 مرقس( الذين نحدثهم عن عيسى ) إسأل المؤمنين 31
"بماذا يوعدنا عيسى اذا نحن نترك كل شئ إلتباعه و طاعته؟" إسأل شخص ما لقراءة ( الرسالة الثانية 

) إسأل المؤمنين, "ماذا تعلمنا هذه اإلصحاحات حول اإلضطهاد؟"12: 3الى ثيموثاوس   
3- -10: 6(أفسس  ؟كيف نكون جاهزون لهذه الحرب الروحية  ).7: 4, يعقوب 20  
-16: 10إسأل شخص ما لقرأءة (متى  ).28: 8حن يجب ان نعرف بان اهللا عظيم حقَا! (روما ن  ) إسأل 20

المؤمنين ماذا وعد عيسى بأن يعمل لنا عندما نواجه اإلضطهاد؟".  
 

"�� ����� ����� ������"  
من لساننا ألذانهم (ماذا يعني هذا لك اليوم؟) -1  

من؟ ما؟ متى؟ أين؟ (ما معنى هذا؟)       
2- عرض الخالص. إسأل المؤمنين اذا اشتركوا ببشاره الخالص مع الذين صلوا من أجلهم.   

)9: 10, 8: 5, 23: 6, 23: 3الطريق الروماني (       
3- الشهادة الشخصية. إسأل اذا اعطوا شهادتهم الشخصية الى أي فرد من العائلة.   

 
 

قل: "اآلن سنأخذ درس جديد".  
-1: 10أرسلنا لنجد شخص السالم (لوقا عيسى  6(  

نحن الذين ارسلهم عيسى. المرسلين هم:  
.يصلون من أجل العمال  
يذهبون والخطر حولهم.  

يتركون خلفهم حقائبهم او اي شئ يعيقهم.  
ال يضيعون الوقت.  

يعلنون سالم اهللا.  
يباركون البيت.  

كاملة و يعطون العائلة فرصة لقبول عيسى كرب و يبقون مع العائلة اطول وقت ممكن إليصال رسالة اإلنجيل 
درب العائلة اذا قبلوا الحق.يمنقذ.   



يقبلون الكرم الذي يعطى لهم من العائلة.  
يشفون أي مرضى بالعائلة.  
يعلنون مملكة اهللا (عيسى).  

لة مرفوضة.ايتركون هذه العائلة او البلدة اذا الرس  
به الى الجنة. المؤمنينفقط يسى سياتي لياخذ يصدرون حكما بأنه اذا الرسالة رفضت فإن ع  

 
مواصفات شخص السالم:  

-6: 10(لوقا  إسأل شخص ما لقراءةشخص السالم سيستقبلك.               8(  
)9: 10لوقا ( إسأل شخص ما لقراءة. شخص السالم سيستجيب لعيسى (سيتقبله كرب و منقذ له)              

-11: 16(أعمال الرسل  إسأل شخص ما لقراءة. لعائلتهسيقدمك  شخص السالم             )(ليديه وسجان 40
.)هم أمثلة ألشخاص السالم فليبي  

 
-قل, " شخص السالم هو شخص ما, مثل ليديا, الذي اهللا يعمل في داخله هو جاهز ألستقبال الخالص باسم  

عيسى.  
خله؟".إسأل المؤمنين, "هل هناك احد قريب لك تعتقد بأن اهللا يعمل في دا  

 
������� � ������ ������� �������� ������ :  
1- بالثالث الطرق التي يمكن أن تعرف بها شخص السالم.اكتب قائمة    
2- اكتب سبعة اسماء ألشخاص تعتقد بأنهم أشخاص السالم وصلوا مع بعض لهؤالء السبعة.   

 
�������:  

1- الص و شهادتك الشخصية.الطرق المختلفة التي يمكن للناس ان يتقبلوا بها عرض الخمثل    


