
 
 
 
 

 
- ه شفاء المرضى وتخليص ننه ان يقضي حاجاِتنا، نطلب ممنطلب , نمجد اهللا ونشكره سوية:  ������ 

الضائعين.  
- ":و الربعلم المؤمنين ترانيم لتمجيد اهللا. على سبيل المثال "ه:  ��������   

    قد قام من األموات و  هو الّرّب٬  هو الّرّب، هو الّرّب
يعترف أّن يسوع المسيح هو الّربكل ركبة تنحني و لسان   

 
أنت الّرّب   أنت الّرّب، أنت الّرّب، قد قمت من األموات    

ركبتي تنحني و لساني يعترف أّن يسوع المسيح هو الّرب  
 

-  ����� ���� ����  :  
 

1- ).17: 5(يوحنا  هل العمل الذي يعمله اهللا هنا في مدينتنا او قريتنا مهم؟   
2- ي عمله في مدينتنا او قريتنا؟.هل يستخدمك اهللا ف   
3- -8: 5لى رسالة بطرس األوهل يريد الشيطان ايقاف عمل اهللا في مدينتنا او قرينا؟(  ). كيف حاول  10

  من خاللك منذ آخر مره؟.الشيطان ايقاف عمل اهللا
4- سيحاول الشيطان ). 12: 3عمل اهللا مهم. هو يستخدم أطفاله ليقوموا بعمله,( الرسالة الثانية الى ثيموثاوس  

ايقاف عمل اهللا عن طريق إثارة المشاكل لعماله. نحن نقدر أن نكون أقوياء باهللا. كيف بإمكاننا أن نبقى 
بس درع اهللا.نلجاهزين لنعمل عمل اهللا في مدينتنا او قريتنا؟   

 
"�� ����� ����� ������"  
ما هما الجانبان لنفس العملة المعدنية؟ -1  
؟تأكيد الخالصسارة عن مع من شاركت األخبار ال -2  
االسبوع الماضي؟عيسى  إتباعكلفة  اختبرتكيف  -3  

 
أسأل أحد المؤمنين لقراءة االصحاحات التالية: قل: "اآلن سنأخذ درس جديد"  

-1: 15يوحنا  -1 . كيف أبقى(أو أعيش) في عيسى و يعيش عيسى فّي؟12  
(مديح)؛ إعتراف (من الذنوب و  لصالة والخلوة. ت. إ. ش. ت = تقديس. ا16: 5؛ لوقا 35: 1مرقس  -2

إعتراف بمن هو اهللا)؛ شكر (إلنقاذنا, حضوره في حياتنا, للبركات المادية و الروحية, الخ. )؛ تضّرع ( 
-عريضة أو طلبات ألنفسنا و لآلخرين , الخ.18ألجل اهللا أن يجلب شفاء وإنقاذ ورحمة للضائعين) مزمور    

-1: 4متى  -3 .6: 5لوقا , 35: 1. قوة كلمته. مرقس 10  
. الصوم.23: 14؛ 2: 13أعمال الرسل  -4  

؛ عندما تكون عندنا مشكلة  القرارات أمام شهادة األوامر؛ أماممتى نصوم؟ نحن تحت قيادة الروح القدس؛ 
كبيره و وحده اهللا يمكن أن يحلها.  

-16: 6كيف نصوم؟ متى  18.  
-1: 12روما  -5 . تعبد بكل حياتك.2  
-19: 5سوية. افسس  تكلم عن الترانيم التى نرنمها -6 20.  

 
 

������� � ������ ������� �������� ������ :  



1- عن عيسى فينا ونحن فيه. هذه األخبار الجديدة الجيدةتباع عيسى الجدد أعد بأن تشارك مع عائلتك و    
2- .7: 15تذكر يوحنا    
3- شهادة األوامر القادمة و أسماء لصالة وصوم خاص.شاركوا مع بعضكم البعض    
4- يجهز قلوبهم.ء الناس بأن اهللا سيذهب قبلكم و هوالصلوا سوية ل   

 
�������:  

1- -1: 15إذهب الى مكان خاص في مكان إجتماعك. إقرأ يوحنا   و إكتب (مفكرة) ماذا بالضبط يقول لك  4
شارك تاهللا في هذا االصحاح. انضم الى األخرين وشارك شفهيا ما كتبت, الذي قاله اهللا لك. كيف يمكن أن 

ع األميين؟هذا التطبيق م  


