
 
 
 
 

 
- 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    

 
"�� ����� ����� ������"  
أن يجدوا الطريق الروماني في كتابهم المقدس.المؤمنين  إسأل -1  
يستقبلك, يستجيب لك, يقدمك لألخرين)ماذا يعمل شخص السالم؟( -2  

 
رآن كجسر لإلنجيل)( الققل: "اآلن سنأخذ درس جديد".  

كيف أبدأ بالحديث مع مسلم قوي عن اإلنجيل؟ إبدأ بـ  
هو مشترك بينهما. بما  

أعالن, معجزات, حياة أبدية) هذه الطريقة تستخدم القرآن (سورة آل عمران) طريقة م. أ. م. ح (مختار, 
لتساعدك في إيجاد شخص السالم, أو الشخص الذي يعمل اهللا في داخله.  

-42رة آل عمران فيما يلي سو سى في . إقرأها ثم اكتب األشياء التى ترى أنها يمكن أن تستعمل لرفع عي55
سالم.عقل مسلم شخص   

 
أجب على األسئلة التالية بعد إنتهائك من القراءة.  

 
- ما هي الحقائق التي وجدتها عن عيسى في هذه المقاطع من اآليات؟   

 
- ن عيسى؟هل فاجأك بأن القرآن يقول هذه األشياء ع   

 
- وأصدقائك عن عيسى؟ هل يمكن لهذه الحقائق أن تساعدك في البدء بالتحدث مع عائلتك المسلمة   

 
 
 



-42سورة آل عمران  55  
يا مريم اقنتي لربك }42{وطهرك واصطفاك على نساء العالمين( وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك 

ء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم ذلك من أنبا }43اركعي مع الراكعين{واسجدي و
إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه  }44يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون{

كهال ومن ويكلم الناس في المهد و }45المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين{
لت رب أنى يكون لي ولد ولمن يمسسني بشر قال كذلك اهللا يخلق ما يشاء إذ قضى أمرا } قا46الصالحين{

رسوال لبني إسرائيل أنى و }48يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل{و }47فإنما يقول له كن فيكون{
 و أبرئ األكمه قد جئتكم بأية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا

أحى الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك ألية لكم إن كنتم األبرص وو 
ئتكم بأية من ربكم جمصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم و و }49مؤمنين{
} فلما أحس عيسى منهم 51فاعبدوه هذا صراط مستقيم {} إن اهللا ربي وربكم 50أطيعون{فاتقوا اهللا و

} ربنا 52أشهد بأنا مسلمون{ون نحن أنصار اهللا ءامنا باهللا وواريحالكفر قال من أنصاري إلى اهللا قال ال
} إذ 54} ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين{53ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين{

يسى إنى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين قال اهللا يا ع
). }55كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون{  

 
إكتب في قائمة وناقش الصفات المميزة والفريدة للنبي عيسى.  

- -(جسر االصحاحات42مران الوالدة البتولية (والدة العذراء)؛ سورة آل ع  -26: 1لوقا   38(.  
- -45عيسى مقدس, الكلمة, المسيح؛ سورة آل عمران   -(جسر االصحاحات47 ).11: 2لوقا    
- -(جسر االصحاحات49عيسى عنده قدرة على الخلق و الحياة؛ سورة آل عمران   -22: 8لوقا   ؛ 25

9 :10- 17.(  
- -(جسر االصحاحات49ران عيسى عنده قوة على المرض و الموت؛ سورة آل عم  -12: 5لوقا  

-11: 7؛ 16 -40: 8؛ 17 -11: 17؛ 56 -35: 18؛ 19 43.(  
- -(جسر االصحاحات55عيسى يعرف الطريق الى الجنة؛ سورة آل عمران   -50: 24لوقا   53(  

 
ى المتدرب كما هو أو هي مالحظة: بما أنك تدرب استمع الى تعليقات المتدربين. معظم هذا سيكون إيحاء ال

الحقيقة المنزله هي مثيرة وغامرة اآليات من ذاكرة التكرار, لكن في أغلب األحيان  يعرف هذهس
للمتدربين.  

 
 

من القرآن.المقروءة اآليات  هذه أجب و ناقش مع المتدربين هذه اإلسئلة بخصوص  
 

- ما هي الحقائق التي وجدتها عن عيسى في هذه المقاطع من اآليات؟   
 

- ن يقول هذه األشياء عن عيسى؟هل فاجأك بأن القرآ   
 

هل يمكن لهذه الحقائق أن تساعدك في البدء بالتحدث مع عائلتك المسلمة وأصدقائك عن عيسى؟ -  
 

كيف أعرف اذا الشخص الذي اتشارك معه يستجيب لي كشخص سالم؟ استمع لردهم عن تفردية عيسى؟ اذا 
 م وأنت يجب أن تستمر. إستمر بهذهبتفردية عيسى فهم من المحتمل شخص سالهم معجبون وموافقون 

نا أو شخص آخر لم يسبق له أن أتى الى األسئلة: اذا أردت إتجاهات عنوان بيتي, من ستسأل, تسألني أ
بيتي؟ أريد أن أذهب الى الجنة؛ و انت تريد أن تذهب الى الجنة. عيسى في الجنة و يعرف الطريق الى 



هلى تريد أن تعرف أكثر قدرة لمساعدتنا أن نصل الى الجنة؟ الجنة. من بين كل األنبياء, من هو األفضل 
عن النبي عيسى؟ اذا الجواب نعم, شخص السالم جاهز لألنجيل.  

 
������� � ������ ������� �������� ������ :  
1- ) و أكد بأن األنجيل 9: 10, 8: 5, 23: 6, 23: 3واصل عرض الطريق الروماني( الطريق الروماني:  

-16: 1. (روما هو قوة الخالص 17.(  
2- بأنك ستبحث عن طريقة و وقت عد بأنه شخص سالم؟ اكتب األسماء و من من عائلتك أو أصدقائك تعتقد 

لتخبرهم عن عيسى بأستخدام طريقة م. إ. م. ح. لربما ستجد الفرصة لعرض الطريق الروماني و تعطي 
شهادتك.  

3- .الواجب المنزلي: إقرأ كتيب التدريب م. إ. م. ح بالعربي   
 

�������:  
1- -81الموجودة في الصفحات م. إ. م. ح  باستعمال ردود الفعل المحتملة لطريقة انتحل ادوار  من  91

طريقة تدريب الـ م. إ. م. ح.  
 


