
 
 
 
 

 
- 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؟   

 
"�� ����� ����� ������"  
8و  7: 15إقرأ يوحنا  -1  
شارك فرص شهادتك منذ آخر جلسة. -2  
دك اوقات صالة خاصة مع اهللا؟ هل أعطاك اهللا كلمة خاصة أثناء وقتك لوحدك معه؟هل كان عن -3  

 
:قل: "اآلن سنأخذ درس جديد"  

اهللا لم يخلقنا لنكون لوحدنا. هو خلقنا جزء من عائالت (جماعات).   
ما هي الكنيسة, أو العائالت, أو الجماعات التي تتبع عيسى؟  

1- 15: 3األولي الى تيموثاوس  ةالرسال   
2- -12: 12الرسالة األولى الى مؤمني كورنثوس   (يد واحدة)30  
3- -22: 1افسس   23  
4- -19: 2افسس    22  
5- -15: 1كولوسي   24  
6- -19: 18متى   20  
7- -1: 4افسس   6  
8- -13: 5يعقوب   16  

الكنيسة هي جسد المسيح؛ أيدي, أرجل, قلب و عقل المسيح. نحن شعب اهللا. نحن عائلة واحده.  
 

الجماعات؟ ما هو عمل  



-1: 12لعبادة اهللا (روما  عبادة = زمالة = مشاركة. العبادة, تعليم, شهادة (دعوة إنجيلية) ). كيف نعبد اهللا؟ 2
وزارة.  

 
التقديس  

-19: 2أفسس  -1 -19: 5؛ أفسس 22 . نحن أقوى سوية. استعمل إيضاح خيط واحد بالمقارنة مع العديد من 20
الخيوط نسجت سوية. أيهما أقوى  

ةالزمال  
-19: 10العبرانيين  -2 -42: 2؛ أعمال الرسل 25 -4: 2؛ رسالة بطرس األولى 47 ؛5  
تعليمال  
-17: 28متى  -3 -16: 3. الرسالة الثانية الى تيموثاوس 42: 2. أعمال الرسل 20 -1: 13. أعمال الرسل 17

. العرض و التعليم احدهما اآلخر.3  
الشهادة (الدعوة اإلنجيلية)  

-45: 24وقا ؛ ل8: 1أعمال الرسل  -4 -1: 4؛ الرسالة األولى الى تيموثاوس 48 . أعمال المبشر. اشترك 5
بإيمانك في عيسى مع اآلخرين.  

الخدمة  
-38: 22متى  -5 -9: 12؛ روما 42: 10؛ 39 -1: 13؛ يوحنا 13 -14: 2؛ 22: 1. يعقوب 17 . الخدمة ( 18

-تساعد المحتاجين اآلخرين ن, تريح عن الحزين, الخ.)تصلي للمرضى, طعام للجياع, تشجع المكتئبي   
 

هناك نظامان او أمران يجب على المؤمنين أن يتبعوها:  
د:التعمي  
-13: 3متى  -36: 8؛ أعمال الرسل 38: 2؛ أعمال الرسل 15 . يحتفل المؤمنون بحياتهم الجديدة 18: 9؛ 39

مسيح. هو رمز لطاعتنا له.في السيد المسيح بالتعميد. هو نظام أو احتفال جدي يعلن حياتنا الجديدة في عيسى ال  
:عشاء الرب  

إن عشاء الرب نظام أو أمر أعطي من قبل اهللا.    
هو احتفال جدي لمساعدة المؤمنين أن يتذكروا موت الرب عيسى, قيامته من الموت و بأنه سيجئ ثانيةَ!  

-26: 26متى  -23: 11؛ الرسالة االولى الى مؤمني كورنثوس 28 26.  
 

األعشار و العروض  
زء خدمتنا كسجد. هذا ج  

-42: 2أعمال الرسل  -1: 16أن نعتني ببعضنا البعض. الرسالة األولى لكورنثوس . 47 . اإلعتناء باآلخرين.4  
-1: 5األعشار و الهدايا لمساعدة الفقراء. أعمال الرسل  11.  

 
 

������� � ������ ������� �������� ������ :  
1- و جماعة معينه حيث يمكننا أن نقدس اهللا كجماعة.و مع شخص أأعد قائمة (أو ناقش) بطرق معينة    
زمالة ( جماعة مع فكر واحد و قلب واحد). خطط إلجتماع حيث يقدم فيه عشاء الرب.  -1  
تعليم احدنا لآلخر. جهز خطبة/ تدريس.  -2  
-ج شترك ببشارة الخالص من عيسى مع اآلخرين. ادرج ثالثة أشخاص جدد اهللا قد وضعهم في قلبك ا 

خالص بعيسى.لتشاركهم ال  
-د مساعدة وخدمة اآلخرين. ادرج ثالثة اشخاص حيث انت و جماعتك تستطيعون أن تخدموهم أو تساعدوهم  

في هذا األسبوع.  



-هـ اإلحتفال بالمعمودية. هل ترشح أحد للتعميد؟   
1- -و  اإلعشار و تهدى لمساعدة الفقراء. عد بإعطاء عشر من دخلك الى الفقراء. (مدرسة تجارية لبداية  

األعمال الصغيره.  


