
 
 
 
 

 
- 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    

 
"�� ����� ����� ������"  
ماذا عمل شخص السالم؟ -1  
ما هي الحقائق الخمسة الواضحة عن عيسى في القرآن؟ -2  
جد االصحاح الجسر لحقيقة واحده من القرآن.  -3  

 
)والكلفة التأكيد( قل: "اآلن سنأخذ درس جديد"  

"جانبان لنفس العملة المعدنية" اعرض عملة معدنية(جانبان).  
الجانب األول: تأكيد الخالص. اهللا يؤكد الخالص في المسيح.  

-25: 10؛ 24: 5يوحنا  ألي أحد أن يأخذ العملة المعدنية من يدك)  (اعرض كيف أنه من المستحيل 30
خالصنا بيد اهللا القوية.  

-31: 8روما  -1: 1؛ رسالة يوحنا األولى 17: 5؛ الرسالة الثانية الى مؤمني كورنثوس 39 -11: 5؛ 9 ؛ 15 
-1: 14يوحنا  . انها ليست (إنشاء اهللا). اهللا بنفسه يؤكد لنا ألن خالصنا بيده فقط وهو عمله.3  

الجانب الثاني: كلفة اتباع عيسى.  
-27: 3يوحنا  عظيم في حياتي؟ . ماذا يجب أن اعمل اذا عيسى يكون30  

-57: 9لوقا  -25: 14؛ لوقا 62 . ماهو أكثر أهمية من اتباع عيسى؟33  
-1: 14يوحنا  . عندما تتبع عيسى, من تتبع في الحقيقة؟30: 10؛ يوحنا 11  

-31: 8مرقس  ؛ من الصعب اتباع عيسى.38  
-28: 19متى  . هل أنت سعيد بإتباعك لعيسى؟30  

-1: 12روما  -19: 2؛ غالطية 2 20.  
 
 
 



 
������� � ������ ������� �������� ������ :  
1- تأكيد الخالص مع عائلتك و مؤمنيك الجدد. إكتب األسماء األولى للذين شارك األخبار السارة عن  

ستتشارك معاهم هذه األخبار السارة قبل اإلجتماع القادم. حتى اآلن من المحتمل أن مدربك عنده مؤمنين 
يتدربون.  

2- .20: 2تذكر غالطية    
3- راجع قائمة األسماء التى عاهدت بأن تشترك معهم من الجلسة السابقة. أضف أي أسماء جديدة من  

أشخاص السالم و عد باإلشتراك معهم قبل الجلسة القادمة.  
4- إستمر بقراءة كتيب التدريب م. إ. م. ح بالعربي.   

 
 

�������:  
1- ي كيفية إخبار عائلتك و المؤمنون طبقوا مع بعضكم البعض استخدام العهد الجديد من الكتاب المقدس ف 

الجدد عن أن اهللا يوعد بتأكيد خالصهم.  
2- صلوا سوية , شاكرين اهللا لعمله, وكلمته التي تؤكد الخالص.   

 


