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لقد ُصممت هذ9 �لكتيبا4 ح2 ما تساعدنا كقا() للنمو # ثال� جو�نب:
# عالقتنا �لشخصية مع يسو$ �ملسيح، � لك من خال� �لكتيب �أل��: مس#" شخصية مع    (١)  

�لر  يسو� �ملسيح.   
��ية للحيا) ��خلدمة من خال� �لكتيب �لثا�: ! ية للحيا" ��خلدمة.  (٢)  

مها��تنا # �لعمل مع �لطلبة من خال� �لكتيب �لثالث: �أل���  �لال�مة لقيا�" �لطلبة.  (٣)  

�هذ9 �لكتيبا4 يسهل تطبيقها كجز% من �جلد�� �لزم" للخدمة # كنيستك. �قد صّمم كل كتيب 
ليستخد/ ع. مد) �ثنا عشر +سبوع' �يتضمن +حد عشر جلسة للمناقشة * مشر�ع' )اعي'.

�يركز كتيب ”مس#" شخصية مع �لر  يسو� �ملسيح“ على �لنمو �لر�حي �فيه نكتشف كيف نكتسب 
�لثقة # عالقتنا بالر� يسو$ ، كيف ننمو # شخصياتنا كقا() ��حيني. نكتشف +يض' كيف نسلك 

بالر�#، �كيف نقضي �قت خلو) مع �هللا # (��سة �لكتا� �ملقد! ��لصال) �حفظ �آليا4.

+ما �لكتيب �لثا� ”! ية للحيا" ��خلدمة“ فهو يضع +سس خدمة �لطلبة. �فيه نتعلم كيف نب" �ستر�تيجية 
للخدمة يكو  �و�ها هو �ملسيح �كيف نب" فريق قيا() �ر� �لطلبة �و �لنضج من خال� �لتلمذ). 

هذ� �لفريق سيختر' حو�جز �لثقافا4 �ملختلفة كما +نه سيعد �لطلبة ح2 ما يؤثر�  تأث$# "!ابي' على 
+صدقائهم. 

+ما كتيب ”�أل���  �لال�مة لقيا�" �لطلبة“ فهو يز�(نا بالتد�يب �لعملي. من خال� هذ� �لكتيب ننمي 
مها��تنا كقا() للشبا� مثل �ضع +هد�� حلياتنا �خلدمتنا �كيفية تنظيم �لوقت، �فهم ��ستخد�/ مو�هبنا 

�لر�حية �قيا() �لطلبة لقبو� �ملسيح �مساعدִדم على 
�لنمو # "ميا!م �قيا()  موعا4 �لتلمذ) �تقدمي �ملشو�) 

للطلبة �كيفية �التصا� مع �آلبا% ��ألمها4 ��لرعا) �قا() 
�لكنيسة.

�بينما ند�! هذ9 �لكتيبا4 سنكتشف +!ا تتضمن (��سة 
شخصية �مناقشا4 )اعية. ففي �جلز% �لشخصي سنقضي 
�لوقت # قر�%) كل جلسة �تطبيق �حلقائق �ملوجو() على 
حياتنا �خدمتنا. * جتتمع �ملجموعة مر) # �ألسبو$ مع 

قا() %خرين للشبا� (�يدعى فريق �لقيا()) ح2 يشجعو  
بعضهم �لبعض �يناقشو  �لد�! �يصلو  مع' �يتد�بو  

على ما تعلمو�. "  هذ� سيتحد) كل �مكانياتنا!

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄflá‘fl

تد�يب قا() �لشبا� �لبالغني على:
+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و �ملسيح.  •

+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و بعضهم �لبعض.  •
+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و خدمة �لطلبة من   •

خال� قو) �لر�# �لقد! ملجد �هللا.
(�نظر يوحنا٢٠:١٧-٢٦)

ZÒÜbÓ‘€a@’Ìãœ@“áÁ



كيف تستفيد .ك,  ستفا'* من '& سة هذ   لكتا�؟

علينا .4 نتأكد .ننا نتمتع بعالقة شخصية مع يسوC  ملسيح كمخلص 6&� قبل .4 نبد.. (6 5  كا4     •  
لديك .ية .سئلة حوU هذ   ملوضوC، تكلم مع قائد  لشبا� قبل .4 تبد.)   

   Y لوقت  لذ[ نقضيه  Uمن كل قلوبنا بفريق  لقيا'*. توقع .4 يصنع  لر� عجائب من خال dنلتز  •  
'& سة هذ   لكتيب.   

.طلب من  لر� .4 يعطينا 'عو* 6 ضحة، 6&غبة شديد* حh نعمل بأمانة مع  لطلبة سو f كانو      •  
   ملؤمنني .6 غn ملؤمنني.

4x .مانتنا Y '& سة هذw  لكتيباv سُيحدt تغيrn جذ&يY p حياتنا، o& Y6يتنا Y6 خدمتنا مع  لطلبة.
كما .نه سيد&بنا على  أل'v 6  ل| zتاجها لقيا'*  لطلبة حh ما يتبعو  يسوC 6ينمو  zو  لنضوY y  ملسيح.
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هد( هذG 2جللسة هو AB نتعر( على 2آلخرين 2ملشتركني معنا 6 فريق 2لقيا-,. سو( تتعمق عالقتنا مع بعضنا 
2لبعض عندما Uيا معP .TهذG 2جللسة هي بد2ية هذG 2ملرحلة. سنحاAB RP نتجاOP 2لعالقة 2لسطحية 2لL تنتهي عند 

”Bهًال بك، كيف حالك؟“ Pسننتقل Z[ مستو\ Bكثر ZنفتاحP TعمقT من 2ملناقشة مع BعضاX 2ملجموعة.
Pبعد AB يقوk 2لقائد بإفتتاh 2جللسة -عونا نفكر 6 2ألسئلة 2لتالية:

هل Bنا على 2ستعد2- لتقدمي Pقت qد- كل Bسبوp إلمتاk كل 2لو2جباl؟   

هل ميكنv 2إلنتظاk باستمرt2 6 كل 2جتماعاl 2ملجموعة؟   

هل سأ-عم كل BعضاX 2ملجموعة بالصال, 2Pلتشجيع طوR2 هذG 2لد2tسة؟   

هل سأبذR كل جهد ألضع كل ما Bتعلمه موضع 2لتنفيذ 6 حيا{ 2لشخصية BPيضT 6 تلمذ, 2لطلبة؟   

 AB ال؟ فمن 2ألفضل kB k22إللتز tد- هل سنختاU AB ب�Pبعد AB نفكر 6 هذG 2ألسئلة UPن hPt 6 2لصال,، 
BقوR كال بدًال من B ABبدB � Bنقطع عن 2حلضوt 6 منتصف هذG 2لد2tسة. Bما 2�Z 2ستطعت 2إللتزk2 ֲדذG 2لد2tسة 
فتوقع AB تر\ 2هللا يعمل BشياX عظيمة فيك Pمن خاللك. ستر\ نفسك 2Pآلخرين 6 فريق 2لقيا-, 2Pلطلبة Pهم 

ينموU Aو 2لنضو� 6 2ملسيح.

تأمالl شخصية Uو 2اللتزk2 بفريق 2لقيا-,  

HÔ«bª@ÊÎãìflI@ÚÌaáj€a @

∂Î˛a@Úè‹ßa @
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كا) >�جال9 هايد Douglas Hyde فيماسبق شيوعي+. �كا) 'ر%$ # "لة London Daily Worker �لكنه 
Qعتنق Iملسيحية. �# كتابه ”IاللتزI� JIلقيا>Dedication and Leadership “F  يتكلم عن قصة %جل قابله بعد 

\) \لقى 'اضرF عن Iلشيوعية # \حد Iملصانع. فبعد \) Qنتهى من 'اضرته جاQ Tليه %جًال �قاR له بصعوبة �هو 
يتهته: هـ ـ هـ R ميكنv \) \صبح شيـ شيوعي+. �كا) >�جال9 هايد يعلم متام+ IلقاعدI Fلb تكونت عليها 
 Iلشيوعية.“ �لكن مظهر هذI # $لشيوعية ”كل %جل ميكنه \) يصبح شيوعي+ �كل %جل ميكنه \) يكو) قائدI
.J<لقاI }ألسبوI # }إلجتماI %لذلك �لص منه �طلب منه حضو ،Fباغته فجأ JلكالI # لبسيط �تلعثمهI لرجلI

�طوRI هذI Iألسبو{ كا) %�ساT هايد يعنفونه لفشله # تطبيق شعا% Iلشيوعية. قالوI له Q) هذI Iلرجل Iلذ� 
ليست لديه \ية مؤهال� ميكنه \) يصبح شيوعي+. �كانوI 'قني فيما قالو�. فهذI Iلرجل Iلذ� � تكن لديه سو� 

 Tأل>� �\صبحت كتبه تو�{ على كل \عضاI مكانيا� بسيطة جد$، \صبح يتبو\ حالي+ مركز$ قيا>ي+ # عا�Q
Iحلز� Iلشيوعي (مقتطفا� من كتا� IإللتزI� JIلقيا>F ـ مطبعة جامعة نوتر>JI صفحا� ٦٢- ٦٩ )

لو \نك تساTلت يوم+ ما (%مبا بد%جة من Iلشك \� Iخلو¨) هـ هـ R \ستـ \ستطيع \) \صبـ \صبح قائد$ 
للشبا�؟ فاإلجابة هي نعم. فكل من يتبع يسو{ Iملسيح لديه Qمكانية \) يكو) قائد$ %�حي+! ملا¬I؟ أل) Iملسيحيني 

 Jلر�حي، �عندما تلتزI لنضجI ي+ لطريق�Iلر�حية يس¯ موI F<لطريق للقياI (Q .Fللحيا Fّ̄ ميتلكو) قوF يسو{ Iملغ
بالعمل خالR هذ� Iملحاضر�I فسو¨ تكو) # حتٍد أل) تنضج # عالقتك مع Iلر� يسو{ Iملسيح. �عندما 

تز>I # <Iلنضوµ، فسو¨ تتعر¨ على قد%Iتك Iخلاصة كقائد.

ZÒÜbÓ‘€a@›ˆbéÎ@Úœã»fl@bÌaçfl

بينما نس¯ قدم+ I �QألماI # Jلنضج �تبد\ # تطوير مها%I �Iلقيا>F لديك، فإنك سو¨ �ت� Iلعديد من IملزIيا:

Iلتشجيع # عالقتك Iلشخصية مع Iلر� يسو{ Iملسيح.   

Iلثقة # قد%تك على خدمة Iآلخرين.   

%�ية �Iضحة عما يريد Iهللا \) يفعله # حياتك Iخلاصة.   

تطوير قد%Iتك خلدمة Iلشبا�.   

صدIقا� \عمق مع Iلذين يعملو) معك.   

ApbËÓÁ@_áˆb”@b„c @

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa @
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ZÒÜbÓ‘€a@’Ìã–€@‚açn€⁄a

قبل 45 تتمتع بكل مز"يا "لقيا;9، 7ب 45 تلز0 نفسك مبجموعة من "لتد�يبا�:

   CD حاجة G 4قم بد+�سة كل جلسة ملد% ساعة على �ألقل. ال يكفي 45 تقر5 ما;9 "ملحاضر9. ستكو   
   G 5عماقك. ";�!  لعد9 5يا0 قبل "جللسة. �5ثنا� ;�"ستك فكر G قت يسمح للمعلومة بأ4 تترسب�   

طر, لتطبيق ما قد ;�سته على حالتك "لشخصية.   

/جعل هذ+ �لتد+يبا' ضمن #سلو" حياتك �ليومي. سو1 تكتشف طرق/ جديد9 للصال9 �لد�"سة      
"لكتا& �حفظ "آليا� �مشا�كة Dميانك. D!ث عن �سائل جتعل هذ� "لتد�يبا� جز�� ال يتجز5 من      

حياتك "ليومية.    

+ نظرتك للخدمة �5نت تطو� مها�"تك "جلديد9 �جتعلها متأصلة G حياتك "ليومية، فإ4 حتد' "لقيا;9   طوِّ   
سو1 يصبح مع مر�� "لزمن Dمتيا! للقيا;9، سو1  ت� "لفر� G قيا;9 "آلخرين CD "لنضج G عالقتهم     

مع "ملسيح.   

#+فض �إلنسحا". قر� "آل4 5نك لن تنسحب قبل D#ا� "لد�"سة! ستجد "لتشجيع �"ملساند9 من "آلخرين     
G فريق "لقيا;9.   

Dقِض "آل4 بضع ;قائق G "لصال9. فّكر G �غبتك بأ4 تصبح 5فضل قائد. Dفحص كل "لتز"0 تعهد� به 5ما0 "لر& 
�5ما0 نفسك. �عندما تكو4 مستعد� للتحر� CD "ألما0 �قع على قر"� تعهد� "لشخصي.
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بقو, %لر*( %لقد& %لعامل �َّ �نا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %لتز1 باآل/:

�خضع نفسي كل يو1 للرL يسوJ *�تعلم كل ما يريد �G يعلمD 4ياB عن شخصه *عن كيف ميكن4    (١)  
�G �منو كمسيحي.   

.Jمتم %لو%جب %خلا\ بكل ]اضر, كل �سبو� G�  (٢)  

�G �شترj � كنيسk *�شترj � خدماִדا %ملستدمية بأG �عطي من ماe كما �عطاc %هللا *�G �خد1     (٣)  
%لشباL فيها.   

.pيعيق4 عن %حلضو rلشديد �*� حالة ظر% uال � حالة %ملرD ملجموعة% xحضر كل %جتماعا� G�  (٤)  

 zبكل بند من %لبنو {لتز1 متام% G� |جهد }pمع نفسي *�ما1 فريق %خلدمة *سأبذ� قصا* Lلتز1 ֲדذ% �ما1 %لر% cD
%لسابقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(%لتوقيع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(%لتاpيخ)

ÔóÉì€a@Ôflaçn€g @
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�Dجع AB ”�جلد<� �لزم>“ �ملوجو9 8 صفحة ١٢  لكي تسجل كل ما تعمله كل يو! خال� هذ�     .١  
�ألسبوV. كن 8 غاية �لدقة، <�RدQ من Oلك هو تقييم جد<لك �لزم> 8 ضوB Jلتز�مك لكي تنّمي     

.Z9لقيا� [�Dمها   
<d 8اية �ألسبوV. قم بتقييم هذ� �جلد<� �لزم>. قرD ما هو _فضل <قت لعمل <�جباتك. <_يض[ لتكن     

هناf عشر<i 9قيقة كل صباh تقضيها مبفرf9 مع �هللا.   

بعد _i تنهي جد<لك �لزم> لألسبوV، حّد9 نشاطاتك �ملعتاZ9 <ضعها 8 خانة من �خلانا] �لتالية:  .٢  

حد9 �أل<قا] �ملتاحة لديك لبناJ صد�قا] مع �لشباs <تلمذִדم.  .٣  

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

@Êc@k∞@Úİì„c
@›◊@bËi@‚Ï”c
ÊÏjéc

@Êa@áÌäc@Úİì„c
@›◊@bËi@‚Ï”c
ÊÏjéc

@xbnyc@¸@Úİì„c
@›◊@bËi@‚Ï”c@Êc

ÊÏjéc
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ÒÜbÓ‘€a@pbflç‹nèfl @

Úr€br€a@Úè‹ßa @

منذ عدE سنو50، بد0A B@ كنيسة شا= * تكوين صد0قا5 مع بعض 0لرجا� * كنيسته . #من خال� هذ� 
0لعالقا5 بدP BجتماعB NسبوعيN مع ABبعة شبا=. #كاL هدفه مساعدִדم لكي يوطد#0 عالقاִדم مع 0لر= يسو@ 
 * 0#Bلئك 0لرجا� * 0الجتما@ مع 0لقائد، #بد#B حيني. #0نتظم#A EZيصبحو0 قا LB 0ملسيح لكي يشجعهم على

0إلشترg0 * نشاطاf 5تلفة خاصة dدمة 0لشبا= * 0لكنيسة.
#نتج عن هذ0 0إلجتما@ B LBصبح Bحدهم 0AعيN، #0لثاj kاميN يعمل مع 0لشبا= * كنيسته ##0حد يدعى ما5 

 Eهي خدمة هدفها مساعد# .“(FCS) مالة 0لطلبة 0ملسيحينيt“طلق عليهاB خدمة Bبد Matt Brinkley برنكلي
0لطلبة على 0لنضو� * 0ملسيح من خال� 0لكنيسة 0ملحلية، � حتريكهم لكي ير�وB 0صدقائهم للمسيح يسو@. 
 tكي �عل 0لكنيسة 0ملحلية تكر Matt 5عطاها 0هللا للشا= ماB ست جامعا5 نتيجة لر�يا �P 0متد5 0خلدمة#

للطلبة.

#يؤمن ماB 5نه قد 0ستفاZ من كونه جز�� من فريق 0لقياEZ. #* هذ0 0لفريق Bعطا� 0هللا �Aية 0لـ FCS. #* كل 
مرE كاL يتعلم مفهومN جديد� عن 0خلدمة * فريق 0لقياEZ، كاL �ا#� LB يضعه موضع 0لتنفيذ * كنيسته. #قد 

خلص ما5 كيف ساعد� فريق 0لقياEZ * خدمته:“LP مبا�Z 0لقياEZ 0ل� تعلمتها تركت نتيجتني #0ضحتني * 
كنيس� (١) 0لقاEZ 0لبالغني 0لذين نضجو0 * 0ملسيح يسو@ #Bصبحو0 قاEZ * خدمة 0لشبا= (٢) 0لعمق 0لر#حي 
#0لنضو� للطلبة 0لعاملني * خدمة 0لشبا= من خال� 0لبالغني 0لذين تلمذ#هم“. #يقو� ماLP” 5 0شتر0كي * 
فريق 0لقياB EZنشأ BساسN قويN * 0ملسيح يسو@ حليا¦ #خدم�“. #هو 0آل0A L@ٍ  للشبا= * #0حدE من Bك£ 

0لكنائس * Bمريكا ُ#يّعد قاEZ للشبا= * طو� 0لبالZ #عرضها. 

Ÿmbébéc@Âznfla

هل حياتك #خدمتك !ما نفس 0ألسا� 0لصلب 0لذ� هو * 0ملسيح يسو@؟ لقد كلمنا يسو@ مبثل عن �Bية 
بنا� Bسا� سليم. قرA AجالLB L يقوما ببنا� بيت، كاL لكل منهما N$A #طيطيN للم"� 0لذ� يوZ بنا��، #عمل 
كل منهما 'د لكي يتمم عمله، لكن كاL هناg فرقN #0حد�، فأحد�ا ب% بيته على 0لصخر #0آلخر ب% بيته على 

0لرمل.

Bنظر كيف قاLA يسو@ بني هذين 0لشخصني. Bحد�ا كاA” Lجًال عاقًال“ ب% بيته على 0لصخر ف"� 
0ملطر #جا�5 0أل+اA #هبت 0لريا* ##قعت على هذ0 0لبيت فلم يسقط ألنه كاL مؤسسN على 0لصخر“. 

(م٢٤:٧4-٢٥) هل ميكنك LB تر. هذ0 0لرجل #هو -لط ببط� 0أل$نت 0لذ� �تا� 0ليه لكي يثبت بيته 0جلديد 
على 0لصخر؟ #هل تتخيله #هو يصب 0ألسا� #ينتظر لكي �ف #يتيقن LB عمله   سو5 يبقى #يستمر؟

#لكن 0لرجل 0آلخر ”كاA Lجًال جاهًال“ ”ب% بيته على 0لرمل ف"� 0ملطر #جا�5 0أل+اA #هبت 0لريا* #صدمت 



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ QR @

Iلك "لبيت فسقط Dكا/ سقوطه عظيم=“. (م٢٦:٧9-٢٧) 3يل ما كا/ يفكر فيه:“لقد &قتر# "لشتا� لذلك 
 J"له بضعة سنتميترPم /"Qيه على &/ يعمق جد&Q ذ" "ستقرV .“ما ميكن Yفإن\ &حتا[ &/ &ب\ هذ" "لبيت بأسر

حتت سطح "لرمل، Dلبعض "لوقت كا/ "لرجل "لثاi "لذh بc g عجالة eلس c شرفة مPله Dهو يشاهد "ألمو"[ 
 c pقت= &طوD qله على "لصخر ألنه "ستغرPهو يب\ مD لرجل "آلخر" wغالب= ما كا/ يرD تنكسر على "لشاطئ

بنائه.

Dعندما مت بنا� "لبيتني، كا/ منظر�ا من "خلاD ]Qمن "لد"خل يبدQ D"ئع= Dمثالي=، Dفجأ{ هبت عاصفة قوية Dعلت 
ميا� "لنهر Dصد� "لبيتني. 3يل c  هذ� "للحظة "ليأ� "لكامل  "لذh يصيب "لرجل "لثاi عندما يرw حو"ئط بيته 

"جلديد تسقط سقوط= عظيم=. �/ "ستثماc �Q "لوقت D"ملاp قد ضاY �ائي= D cسط &pD &�مة تقابله.
�/ "لعديد من "لقا�{ "ملسيحيني ينتهجو/ مثل هذ" "ألسلو# "لفاشل عينه c بنا� حياִדم Dخدمتهم. ��م يعيشو/ 

c عا� يتسم بالسرعة ح9 &�م ال يأخذD /Dقت= كافي= c بنا� حياִדم على "لر# يسوY. تنفتح عيو�م على 
"إلحتياجاJ "مللحة للنا� Dمن � يصممو/ بر"مج مليئة باألنشطة "لرياضية D"لتسلية D"ملشرDعاJ، لكن هذ� 

 ]Qحسنة من "خلا Dشخا� تبد&D Jهنا� خدما .gملب" /"Qفع "حلسنة ما هي �ال  ر� جد"Dلد" J"I ألنشطة"
لكنها تنهاQ عندما تأ© "لصعوباD .Jلألسف فهنا� "لكث¦ من خدماJ "لشبا# ال تصمد طويًال أل�ا مثل هذ" 

"لبيت "ملب\ على "لرماp. �/ خدمتك Dحياتك eب &/ يبنيا على &سا� قوh &ال Dهو &سا� يسوY "ملسيح.

_·Ëæa@ÏÁ@bfl

�حدw "لفر� لبنا� هذ" "ألسا� "لر"سخ c "ملسيح  يسوY تكو/ من خالp "إلشتر"� c فريق "لقيا�{. Dلئن 
كانت "ملبا�� D"ملماQساJ "لعملية c هذ" "لدليل "لعملي ترتكز على &سا� "لعمل "لشخصي ، فإ/ فريق "لقيا�{ 

يتيح "لنمو "لرDحي "ملكثف للقا�{ "لبالغني من خالp  موعاJ "لتلمذ{ "لصغ¦{. كقا�{ للشبا# تقابلو" مع= 
D"لتزمو" بالنمو �و "لنضج c "لر# يسوD .Yهكذ" يتم تكوين بنا� Q"سخ= c حياִדم "لشخصية cD خدمة شبا# 

"لكنيسة.

�/ "لفرq "ألهم D"ألك� بني "لبنا�ين c "ملثاp "لذh قاله يسوY ال يكمن �Q cيتهم لعملهم Dال لقدQִדم على 
"لتنفيذ Dليس c حتفيزهم إل�ا� "لعمل. �/ "لفرq "ألك� هو �Q cية كٍل منهما ملا هو ها�. لقد كا/ &حد�ا 

مدفوع= باحتياجاته "مللحة D"لفوQية Dمن � كانت Dجهة نظر�: �ن\ c حاجة أل/ &ب\ هذ" "لبيت c &سرD Yقت، 
&ما "لثاi فكا/ يب\ من &جل شئ يد�D. لقد &Q"� &/ يصمد "ستثماD c �Qجه كل عاصفة.

فأh نوY من "لبنا�ين تو� &/ تكو/؟



QS @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

قاB @ال? <يدبا; Alan Redpath : ال يستغر6 #ألمر سو1 حلظة لكي يقبل شخص ما #ملسيح �لكن    .١  
   ?F Gتو Iلذ# K(صناعة <جل #هللا صفحة ٦٨) ما هو #لتغي .Yحليا\ لكي تصنع قديس# B#قد يستمر #ألمر طو  

تر#c q حياتك #لشخصية نتيجة إلشتر#كك c فريق #لقياG\ هذ#؟  

Úr€br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ QT @

ما هي 6ألمو7 6ل4 قد حتو2 1 0 بنا- ,سا* قو' & حياتك  خدمتك؟  .٢  

صّل 6آل0 من ,جل كل ,مر من هذM 6ألمو7. ,طلب من 6هللا ,0 مينحك 6لصD  6حلكمة ح? تب= حياتك    .٣  
على ,سا* 6لر] يسوX 6لقو'.   

 
0d 6لنمو & عالقتك مع 6ملسيح  & مها67تك 6لقيا1ية يشكل حتديe قويd .eقضِِ بعض 6لوقت & 6لصال^    .٤  

من ,جل جو6نب حياتك 6لشخصية 6ل4 حتتاn ,0 تنمو فيها من خال2 عالقتك مع 6ملسيح. صل ,يضe من    
,جل منو مها67تك 6لقيا1ية. كن صرu  evدX1 .t1 6هللا يعرs 7غبتك بأ0 يعمل فيك  من خاللك.     



QU @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

|Óèæa@¿@’qaÎ @

Ú»iaã€a@Úè‹ßa @

!D' سألك =حدهم هذ' 'لسؤ'&:”هل =نت متز��؟“ لن جتد صعوبة 5 'إلجابة على هذ' 'لسؤ'&. فأنت !ما متز�� 
 E= بG ملسيح“. فاإلجابة' Kإلجابة عن هذ' 'لسؤ'&:“هل =نت تابع ليسو' Eتكو E= بG Oما ال. �هكذ' =يض!�

تكوE !ما نعم �!ما ال.

Vمبا تكوE لديك بعض 'لشكو` _صو[ عالقتك مع 'ملسيح، لذلك قبل =E نكمل هذW 'لدV'سة Uعنا نتأكد من 
=ننا lيعO نبد= من نفس 'لنقطة. هل =نت تابع ليسوK 'ملسيح؟ هل تعرفه معرفة شخصية؟

!E كنت قد قرmV 5 �قت ما =E تبد= عالقتك معه، فأنت:

قد !عترفت بأنك حتتا� للمسيح ليأخذ عنك خطيتك �=نانيتك 'لo تفصلك عن 'هللا    
(!شعيا٦:٥٣w ، �Vمية٢٣:٣)   

قد تبت عن خطايا` (مرقس١٥:١)   

=صبحت 'بنO هللا بأE طلبت منه =E يسيطر على حياتك (يوحنا١٢:١)   

�منت =E يسوK قد =عطا` 'حليا� 'ألبدية كما �عد (يوحنا١٦:٣ ، V{يا٢٠:٣)   

قد بد=m 5 'تباK يسوK بطاعة كاملة (يوحنا١٥:١٤)   

� تكن موجو�U، فلماD' ال  E!� 5 حياتك؟ �Uحلقائق موجو' Wكل �'حد� من هذ E= تقو& بثقة E= هل تستطيع
ت�K =� شك بأE تتو� عن خطيتك �=نانيتك �تتجه 'آلE !� يسوK 'ملسيح. ستساعد` 'لصال� 'لتالية. للتعب� 

.Kغبتك 5 تبعية يسوV عن

يا�V يسوK !ن� =عتر� بأن� خاطئ �=نا�، �=تو� 'آلE عن خطيo. !ن� =طلب منك =E تأ� !� حيا� �متلك 
عليها. =Vيد =E =طيعك 5 كل ما =عمله. =شكر` ألنك 'آلE 5 حيا�. باسم يسوK �مني.

!E كنت تؤمن بأE 'حلقائق 'لتالية صحيحة بالنسبة لك �قع عليها �'كتب تاVيخ 'ليو�.

=نا �'ثق بأن� تابع ليسوK 'ملسيح �هو ¢يا بد'خلي. !E حيا� ملك له �=نا =تبعه 'آلE بطاعة كاملة.
(مرقس١٧:١ ؛ لوقا٢١:١٧ ؛ يوحنا١٢:١-١٣ ؛ يوحنا٢١:١٤)

توقيع __________________________________________ 'لتاVيخ __________________________________________



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ QV @

ã«bìæaÎ@Ú‘Ó‘®aÎ@LÊb∫⁄a

ميكنك H) تضع ثقتك C 'لوعوB 'لA @عد ֲדا 'هللا. على سبيل 'ملثا0 يقو0 'لرسو0 بولس“َألنََّك ِ(ِ) 'ْعَتَرْفَت ِبَفِمَك 
ِبالرdَِّّ َيُسوaَ َ@`َمْنَت ِبَقْلِبَك Hَ)َّ 'َهللا Hََقاَمُه ِمَن 'َألْمَو'ِ\ َخَلْصَت (N@مية٩:١٠) @هكذ' يكو) قر'MN بأ) يكو) 
'لرd يسوa سيدo على حياتك غm مؤسس على مشاعرM @لكن على @عوB 'هللا (حقائق). بعض 'لناe يكو) 

.pبشئ على 'إلطال (@ملسيح، @'لبعض 'آلخر ال يشعر' aتبا) (@Nعاطفي عندما يقر Nختبا) لديهم
() 'لتمييز بني 'لعناصر 'لثالثة 'لتالية سيمنع كل تشويش @سيضع Hمامك صو�N @'ضحة عما تثق به كتابع 

للمسيح.

حقائق. () 'لكتاd 'ملقدe هو كلمة 'هللا. @هو يتحد� عن من هو 'ملسيح. @يتكلم عن حياته عن موته @قيامته. 
@هذ� 'حلقائق هي Hساe (مياننا @مشاعرنا.

�إلميا�. مبجرH B) نقبل 'حلقائق ('ملوجوC �B كلمة 'هللا) كحق مطلق، عندئذ تكو) لدينا 'لثقة بأ) كل ما يقوله 
'هللا هو حقيقي @ميكننا H) نضع (مياننا C هذ� 'حلقائق.

�ملشاعر. ال نستطيع H) نثق C مشاعرنا باستمر'N. أل�ا مؤسسة على 'لظر@� @'لعو'طف، @بالرغم من �Hيتها 
.�N@فهي ال تعكس 'حلقائق بالضر

'نظر (� 'لشكل 'لتا�: عندما متاeN (ميانك كرB فعل للحق فإ) مشاعرM ستتبع 'ميانك.

M@Êb∫⁄a@ميكن للكرسي 
H) يتحمل @�) شخص ما.

 M@Ú‘Ó‘y@ميكن للكرسي 
H) يتحمل @�� Hنا شخصي�

M@ã«bìæa@'لر'حة @'ألما) 
حتققا أل) جلوسي على 

'لكرسي متَّ بنا� على (ميا� 
'ملؤسس على 'حلقائق.



QW @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

Ú”˝«@ıb‰i

بعد I( ندخل F عالقة مع �ملسيح، فإننا <تا= بالتأكيد 78 تنمية عالقتنا معه. .علينا �( نكتشف بعض �حلقائق 
عن عالقتنا مع يسوR  .�لQ ستؤثر على مسKتنا �ليومية معه. 

لقد خلقنا F �لو�قع مرتني، F �ملرg �أل.7 خلقنا جسديd. �قرI مزمو١٣:١٣٩b-١٦. الحظ �لعناية �لQ .هبها �هللا 
خلليقتنا.

َها  كما خلقنا �هللا Iيضb d.حيd ”َألنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقَني ِفي �ْلَمِسيِح َيُسوRَ َألْعَماrٍ َصاِلَحٍة، َقْد َسَبَق �ُهللا َفَأَعدَّ
 vَُألْشَيا� .gٌَحٌد ِفي �ْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدIَ )َ8ِْ( َكا yz8ِ“:قد .عدنا بأنه. (فسس١٠:٢I)“.ِلَكْي َنْسُلَك ِفيَها

�ْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت.ُهَو�zَ �ْلُكلُّ َقْد َصاbَ َجِديد�ً“(كوbنثو� �لثانية١٧:٥) .تصف b.مية١٢:٥-١٩ ، .كوbنثو� 
 .Kلتغ� F Iملسيح فإ( حياتنا تبد� F gعندما نكو( خليقة جديد. .��Kمن هذ� �لتغي dأل.٢١:١٥7-٢٢ بعض�

 rقد مضت: �ملو� �لر.حي، عقوبة �خلطية، �لنامو� ... �8. .هي تقو vلنا هذ� �آليا� بأ( بعض �ألشيا rتقو.
لنا Iيضd بأ( هنا� بعض �ألشياv قد حدثت F حياتنا: نعمة �هللا، �لت�ير، �لقيامة..�8.

.Rهذ� �ملقاطع بعناية .ضع قائمة كاملة عما ”مضى“ .عما ”حد�“ نتيجة لعالقتك مع �لر� يسو I8قر

8( �هللا يعت  بنا. هنا� قصة عن قاِ� جاv �بنه �لوحيد ليمثل Iمامه F �ملحكمة، .سأr �لقاضي �بنه ”كيف تد�فع 
عن نفسك؟“ Iجا� �إلبن:“Iنا مذنب“. .أل( �لقاضي كا( عا¥ًال ¤ يكن Iمامه خياb سو£ I( ¢كم على 8بنه 

 r.ªساله 78 �لسجن. .عندما ¤ يستطع �البن ¥فع �لغر�مة، قا¬ �لقاضي كأ� »ب بالb8 .I gK8ما بدفع غر�مة كب
عن �ملنصة ¯ ¥فع بنفسه �لغر�مة �لكبgK .هكذ� �ستطاI R(  يطلق سر�® �إلبن.

8ننا ال نستطيع I( ندفع عقوبة خطايانا. لذلك فنحن نقف مذنبني Iما¬ �هللا .لكن �آل� Iثبت »بته �لكبgK <ونا 
من خالz rبيحة 8بنه �لوحيد ألنه ¢بنا .يهتم بنا. 8قرI يوحنا١٦:٣،b.مية٨:٥ .Iيضd يوحنا �أل.٩:٤7-١٠ 

.الحظ كيف يهتم بنا �هللا.

�هللا يغKنا. عندما ينقلنا �هللا من �ملو� 78 �حلياg فإننا نتغK. 8( .جو¥ �لر� يسوF R حياg بطر� .بولس Iسفر 
عن تغي��K هائلة F حياg هذين �لرجلني. كيف بد� هذ� �لتغي��K؟

(يوحنا١٥:١٨-٢٧) بطر� قبل   

(١٣:٤-٢٠rعماI) بطر� بعد   

(Iعما١:٢٦r-١٨ ، غالطية١٣:١-١٤) بولس قبل   

(كوbنثو� �أل.١:٢7-٥ ، فيل٨:٣²-١٢) بولس بعد   



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ QX @

عندما غC يسوA حيا/ بطر= $بولس، *كتسبا هدف2 عظيم2 $قو/. $نفس *لشئ متا' لنا. $لكي تكتشف كيف 
 EخوG بعد I ملسيح* EخوG ليها، *كتب قائمة عما كانت حياتك عليه قبلU ملسيح* EخوG حياتك بعد VCتغ

*ملسيح U] حياتك، $ستساعدY *آلياV *لتالية.

o‰◊@|Óèæa@…jma@Êc@›j”pãñ@|Óèæa@o»jm@Êc@á»iÎ

 $مية٥:٨-٦يوحنا١٩:٣

كو نثو= *لثانية١٢:٢-١٦ $مية١٠:٣-١٨

غالطية٤:٤-٧ $مية٦:٥

(فسس٣:١-٦كو نثو= *أل$]١٤:٢

(فسس٢٤:٤غالطية٨:٤

(فسس٢٨:٥(فسس٦:٥

كولوسي١٢:١-١٣ ،٢٢كولوسي٢١:١

بطر= *أل$]١٥:١-٢٣تيموثا$= *أل$]١٥:١

بطر= *أل$]١٤:١

عندما نعر; *ملسيح، فإنه 9عل منا (شخاص2 مميزين لديه. ح5 $لو 4 يكن لدينا *إلحسا= *لد*ئم بأننا مميز$, فإننا 
نطبق Uمياننا بأ, نؤمن باحلقائق $نتيقن (=ا صحيحة.

 

   CDلنمو* Eملسيح. *ستخد* Aيسو Fعالقة شخصية مع *لر V)ملسيح. صف كيف بد* I صف ثقتك  .١
 .Jجد JGدL كن .Yكا, سيساعد ,U Mلتا*  

قبل (, (قابل *ملسيح   

  
كيف تقابلت مع *ملسيح   

Ú»iaã€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



QY @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

كيف تغ.- منذ () تعرفت على �ملسيح   

تقدW لنا Vسالة يوحنا �ألQ6 عدO (جوبة للسؤ�I: كيف (عرH (نF (صبحت BبنA هللا؟ <6ّ) �حلقائق �6بتهج:  .٢

٣:٢-٦Q6يوحنا �أل   

١٤:٣ ،٢٣Q6يوحنا �أل   

يوحنا �أل٢٤:٣Q6 ؛١٣:٤   

١:٥Q6يوحنا �أل   

 bملسمىََّ ”بنا� bجلز� h O>ملوجو� iكل �لنصو Obقر� Iحياتك من خال h صنعه �هللا rكتشف �لتغي. �لذ�  .٣
عالقة“ <6ِّ) مدw صحة هذu �لتغي.�- h حياتك �لشخصية.



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ RP @

!a@Új´@fiÏj” @

Úèflb©a@Úè‹ßa @

(C �هللا هو مصد' =منبع �حلب (يوحنا �أل=>٧:٤) فهو يقد3 لنا نبع حب ال ينضب (('ميا٣:٣١) لكن �لبعض 
Zد صعوبة X قبوU Vبة �هللا، =غالبF ما يكوC �لسبب QEم مر=� بتجربة حب فاشلة. ='مبا Gن EيضE F= بعض 

�لطلبة �لذين cدمهم قد جند صعوبة X فهم =قبوU Vبة �هللا. aعونا نفحص معF حقيقة Uبة �هللا فنر�ها بنظر] 
صائبة. aعونا نرo كيف U CEبة �هللا Eعمق =Eكk من كل Uا=الh �ملحبة �لبشرية.

 =E “q rكنت تعت �u) حبكE“.“w=ما ترتبط ”بشر [aعا= ،Fانy بة %لنا! مشر�طة. فاملحبة ال ُتمنح'  
”Eحبك ألنك تتصر� حسنF، =ألC '�ئحتك �يلة =ألنك =سيم“ فتقدمي �ملحبة مرهوC بوجوa سبب.

'بة %هللا غ� مشر�طة. (U Cبة �هللا Eبعد بكث� من Eية“شر=w“. =هذ� يعCE r �هللا سيستمر U Xبتنا مهما   
عملنا. ال Zب CE نعمل E! شئ ح  نستحق هذ� �ملحبة. (C �هللا �بنا 'غم فشلنا =ضعفاتنا. ليس هنا� شئ 

ميكننا CE نعمله يستطيع CE يزيد E= يقلل من Uبة �هللا لنا('=مية٨:٥).

'بة %لنا! شحيحة. Gن ال نعطي عاU [aبة كاملة. ”Eنا Eحبك لكن ال تتوقع مE CE rعطيك كل Uب'“.   
 ،Vحا !E بة علىU كانت هنا� C)= .'نعتمد على هذ� �لنوعية من �ملحبة عندما تتأ�3 �ألمو CE ن ال نستطيعG=

فهي ليست Uبة عميقة.

 C� .عظمها تضحيةE هنك. ماu X تتلو يوحنا١٦:٣ (جعل صو'] �لصليب =E Eبة %هللا مضحية. عندما تقر'  
�هللا �بنا ح  Eنه بذE Vغلى ما عند� ـ �بنه �لوحيد ـ ح  يرجعنا (ليه.

'بة %لنا! �نانية. =هى مبنية على فلسفة ”حك � ظهر! =Eنا Eحك لك ظهر�“. =�aفعها �ألخذ =ليس   
�لعطا� (بالرغم من Eنك X بعض �ألحياC تعطي برضا ֲדد� CE تأخذ Eكثر بكث�).

 VعماE Vعن نفسها من خال kملقابل. =هذ� �ملحبة تع� X Fهللا �ب =ال يتوقع شيئ� C) .بة %هللا 'بة خا�مة'  
بسيطة جد�. =قد Eعطانا �ملسيح مثاًال �ذ� �ملحبة عندما غسل E'جل تالميذ� (يوحنا١:١٣-١٧). لقد عمل هذ� 

لكي يظهر �م Eنه �بهم. فيسو� 'غم Eنه �لسيد =�لر� (ختا' CE �دمنا. =هو على �ستعد��a aئمF لكي يساعدنا. 
ليست هنا� مشغولية على �إلطال! متنعه من CE يظهر لنا Uبته.

'بة %لنا! على مضض. =هذ� �لنوعية من �ملحبة تتضح من خالV عبا'�h مثل هذ�:“Eنا ال Eستطيع E CEغفر   
لفالC“. فاإلنساC �ملجر=� من شخص قريب منه قد تتولد لديه �ملر�'].



RQ @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

#بة !هللا شاملة. قد يفكر بعض (لنا> ";م قد عملو( "شيا5 سيئة للغاية لد,جة "! (هللا ال ميكنه "! يغفر �م.   
هذ( (ألمر غ< حقيقي ("نظر كولوسي١٣:٢-١٤). تذكر $عد/ ”ِ.ِ! (ْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َ"ِمٌني َ$َعاِ#ٌ!، َحتَّى 

َيْغِفَر لََنا َخَطاَياَنا َ$ُيَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ .ِْثٍم“ (يوحنا (أل$٩:١H). .! حب (هللا كامل حE "نه سيغفر لنا $يCD عنا كل 
.O $.حسا> بالذنب.

 P خر شئ "فعلهR )لو كا! هذ$ Eحب هذ( (لشخص ح" Uبة !لنا� #د���. عندما يقو! "حدهم ”سو#  
حيا"“، فغالب  مايكو! هذ( فعًال Rخر شئ يفعله! �ن �د$#$! P قد,تنا على �بة (آلخرين.

#بة !هللا خالقة. عندما نسمح ملحبة (هللا بأ! تتغلغل #(خلنا فإ;ا سوU تفيض من خاللنا لآلخرين. لو   
تصرفنا مبفر#نا، ,مبا نستطيع "! نضع نقطة من (ملحبة هنا "$ هنا�، لكن �بة (هللا تفيض من خاللنا لكي تغمر 

 Eكو,نثو> (لثانية١٦:٥-١٧ فإ! �بة (هللا ميكنها "! تغمر حياتنا بطريقة جذ,ية ح P 5حيا# (آلخرين. $كما جا
 .U$كل (لظر P (5)ألعد) Eتصبح لدينا (لقد,# "! �ب (جلميع، ((لعائلة، (ألصدقا5 $ح

.! �بة (هللا غ< مشر$طة $مضحية $خا#مة $شاملة $خالقة. �ن P حاجة أل! ندC �بته تغمر حياتنا $تفيض 
بد(خلنا. $عندما نفعل (لك فإ! �بتنا ستفيض على (آلخرين:على (لعائلة $(ألصدقا5 $(لطلبة (لذين يتطلعو! بقو# 

.H شخص *بهم.

 

"(كر جتربة سلبية جز, فيها مع "حد (ألشخا/ (لذ. قا! لك .نه *بك . كيف "ثر, هذ/ (لتجربة (لسلبية    .١
على قبولك ملحبة (هللا؟ كن �د2#.  

.قر" كو,نثو> (أل$١٣H $(كتب قائمة بالصفا, (إل4ابية للمحبة O (كتب عما تعنيه P ,"يك هذ/ (لصفا,  .٢

Úèflb©a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ RR @

Új0a@ÔÁbflŸ€à@ ŞÔ‹«@’jİ‰Ì@—Ó◊

Új´@êÓ€@bflŸ€à@ ŞÔ‹«@’jİ‰Ì@—Ó◊

Ú˜Óè€a@Ò5©a!@ÚÓib∞⁄a@Ú–ó€a

6/آل< /كتب قائمة عما ليس هو 8بة. 56انب كل نقطة /كتب عما تعنيه هذ� � ��يك.

٣. �مبا تكو< قد /كتشفت � هذ� /جللسة �< 8بة /هللا غالبK ما تكو< عكس ما HاG6 بعض /ألشخاA �< يع@6/ 
به عن /ملحبة /ملقدمة لك. ما هي /لصفاZ /إلdابية ملحبة /هللا /ل[ تقف ضد /خل@/Z /لسيئة /ل[ /جتزZ فيها؟



RS @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

كيف سيساعد. 1ختبا/. #لعميق ملحبة #هللا $ #لتجا�� مع  .٤

شخص معني $ #لعائلة؟  

صديق معني؟  

شخص جتد صعوبة $ EF حتبه؟  

طالب MتاJ K1 Lبة؟  

$ هذ# #ألسبوV /كز على فكرتني Fساسيتني  .٥
  

Jبة #هللا #لكاملة لك ـ غc #ملشر�طة ـ #ملضحية ـ #خلا`مة ، #لشاملة �#خلالقة.   
Jبة #هللا #لl تنسا� منك K1 #آلخرين: #لعائلة، #ألصدقاg، #ألعد#g �#لطال�.   

سجل Fفكا/. عن هاتني #لفكرتني #ألساسيتني.



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ RT @

Dمبا يكو: *لشئ *لذ? يعو< *لنا> عن (: يصبحو* قا45 هو *خلو2 من (1م لن يكونو* (كفا%. هل شعر� يوم� 
بأنك غX كف% بأ: تقو5 ؟ كيف كا: هذ* *لشعوD؟ Q: *لشعوDبعدO *لكفا%4 ينتج عن (مرين :(١) قلة *إلعد*5 

`*إلستعد*5 (` (٢) *لشعوD بأ: *ألشخا\ *لذين تقو5هم ال يتبعونك.

 b 4cلكفا%4: لقد كا: تيموثا`> شاب� عدمي *خل* Oعد Dمع شعو hDلعهد *جلديد كا: يصا* b شخص lهنا
D *حلكمة `*لسن. `كا: تيموثا`> يتصف باخلجل `*إلنطو*%. `كا: nخر شخص  *لوقت *لذ? كا: *ملجتمع يقدََّّّّّ

نتوقع (: يكو: D*عي� لكنيسة.

`لكن *لرسوz بولس ”(بو تيموثا`> b *الميا:“ كتب له Dسالة تشجيع `توجيه يقوz له فيها كيف يتعامل مع 
Qِميَاٍ:  َ̀ َضِمXٍ َصاِلٍح،  َ̀ َ(مَّا َغاَيُة *ْلَوِصيَِّة َفِهَي *ْلَمَحبَُّة ِمْن َقْلٍب َطاِهٍر،  َ̀ مهمة قيا45 كنيسته. `نصحه بولس قائًال:“ 

ِبَال Dَِياٍ%. (تيموثا`> *أل`�٥:١)

`كأ: بولس يقوz له:“ يا تيموثا`> عندما تقو5 *آلخرين، قدهم بأ: حتبهم. `ميكنك بالفعل (: حتبهم عندما 
يكو: لديك قلب� طاهر� `ضم�X صاحل� `Qميان� بال Dيا%“.

·ƒ«˛a@“á:a

فإ: *�د2 *ألعظم خلدمتنا كتالميذ ناضجني `قا45 ليسوh *ملسيح هو *ملحبة. Q: نوعية *ملحبة *ل� `صفها بولس 
b تيموثا`> *أل`�٥:١ هي #بة *ألغا". `هذ! *لنوعية من *ملحبة تنبع من *هللا. `هو يسكبها علينا مثل *ملا% 

*ملنهمر من حنفية *لد&. 1Qا منعشة `حترQ lستجابة b 5*خلنا. `هذ! *الستجابة هي *لطاعة (يوحنا٢١:١٤). 
 �Q 'خر من #بته *ألغا": (ال `هو (: تنسا) #بة *هللا من حياn Dهذ! *لطاعة تفتح قنا4 #بة *هللا `تقو5 ملنظو`
حيا4 *آلخرين. هل هناQ lحتيا, لد+ *لشبا) *كثر من (: *د`* شخص� (بهم هكذ*؟ كيف ينمو مثل هذ* 

*حلب فينا؟

Q: #بة *ألغا" ستنشأ بد*خلنا عندما يكو: لدينا قلب� طاهر� (? قلب� خالي� من *لد`*فع *ملختلطة. -ن معرضو: 
 :Dحيني مع كاتب *ملزمو`D 45كقا zملا5ية `*لنجا/ `*ملتعة. `لكن ميكننا (: نقو* l*خر لشرn مثل (? شخص
َياِبَسٍة ِبَال َماٍ%“  َ̀ ُر. َعِطَشْت Qِلَْيَك َنْفِسي َيْشَتاُ< Qِلَْيَك َجَسِد? ِفي َ(0ٍDْ َناِشَفٍة  ”َيا *ُهللا Qَِلِهي (َْنَت. Qِلَْيَك (َُبكِّ

(١:٦٣Dمزمو)

ÚfláÉ‹€@Ú»œb„@ÒaÜc @

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa @



RU @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

لقد 6سس �لكونت نيكوال&0 لو.&يك فو+ *نزند&�% Nikolaus Ludwig Von Zinzendorf   �حلركة �ملو��فية 
\ �لقر+ �لثامن عشر، &قد خلص بعمق مفهوH �لقلب �لطاهر فقاD: ”لدB �غبة &�حد< فقط. >;ا هو. &هو 

 .Hصال< ملد< ٢٤ساعة &�لذ_ �ستمر ملد< مائة عا mبد6 فو+ *نزند&�% �جتما ،qبطها�< �لقلب هذ& “:qحد&
&�هب مئا� �ملرسلني >� ��ساليا� حتت قيا.ته.! &\ مرحلة معينة كا+ لدB �ملو��فيني مرسلو+ خا�t �لبال. 

يفو� عد.هم �ملوجو.ين \ بلدهم.

>+ �بة �ألغا� ستنسا� منا عندما يكو+ لدينا ضم�� صاحل�. &يرتكز �لضم� �لصا� حوD �لرغبة \ 6+ تكو+ 
كل �لعالقا� صحيحة &كا+ هذ� مهم� بالنسبة للرسوD بولس. �نظر لكلما� بولس لفيلكس �لو�� �لر&ما�: 
”ِلَذِلَك 6ََنا 6َْيض� 6َُ.�ُِّ� َنْفِسي لَِيُكوَ+ ِلي َ.�ِئم� َضِمٌ� ِبَال َعْثَرٍ< ِمْن َنْحِو �ِهللا َ&�لنَّا0ِ.“ (6عما١٦:٢٤D) ينتج 

�لضم� �لصا� عندما نصلح كل عالقة �طمة قد تكو+ بيننا &بني شريكنا \ �حليا<، 6& \ عائلتنا، 6& بني 6عضا 
كنيستنا 6& بني �ألشخا³ �لذين نعمل معهم 6& مع 6_ شخص °خر نعرفه.

 D&بعض �ملشاكل &�خلالفا� عندما كنت \ �ملرحلة �لثانوية. &عندما كنت 6حا µلقد كانت هنا· بي¶ &بني 6خ
مر< بعد �لظهر 6+ �ستكمل &�جب �لعلوH، طلبت من 6خµ 6+ حتضر � شر�ب�. &6حضرته بالفعل. &طلبت منها 
6+ تقف &هي ممسكة به. &قد فعلت �لك &قد ظلت ممسكة به بينما كنت 6عمل \ مشر&m �لعلوH �لذ_ كنت 

�6¼ه. &6خ�ً� شعر� بالضيق &سكبت �ملا على �للوحة �لµ كنت ��¼ها. &كا+ �. فعلي 6+ صفعتها. &�كضت 
>� �لد�خل &كنت �6يد 6+ 6صفعها مر< 6خرB. منذ �لك �حلني حتطمت عالقتنا مع بعض. &يبد& 6ن¶ ¿ 6ستطع 
6+ �6مم عالقتنا مهما فعلت. &بعد سنو�� قالت 6خµ ألمي بأ+ لديها 6خ� كريه� &قد °مل¶ هذ� �الִדاH &بد6 �هللا 
يتعامل معي. &بعد بضعة 6ياH جلست مع 6خµ &قلت Âا >ن¶ 6حبها جد� &>عتذ�� Âا عن كل �ملو�قف �خلاطئة 
&طلبت منها 6+ تغفر �. &كا+ طلب �لغفر�+ عبا�< عن >ختبا� للتو�ضع &لكن �هللا �ستخدمه \ >صالÃ عالقتنا 

�ملحطمة. >+ �جلد��+ �لµ شيد� قد سقطت &كانت Æر< هذ� �الختبا� \ حياÅ *�.� جديد� من �حلب & �لقو<  
�لر&حية. 

>+ �بة �ألغا� تصبح حقيقة \ حياتنا عندما يكو+ لدينا >ميان� بال �يا، &�إلميا+ بال �يا هو ببساطة نتيجة لطاعة 
�هللا. قاD 6حدهم :“ 6نت تنفذ فقط ما تؤمن به، كل شئ °خر هو عبا�< عن كالH تدّين“.

لقد &�جهت شخصي� مو�قف كا+ البد فيها 6+ 6ختا� بني �لطريق �لسهل 6& 6+ 6عمل ما 6علم 6نه صا� \ عي¶ 
 µذ قر��� بني 6+ 6.فع٢٥٠٠ .&ال� من ميز�نيÐ6 +6 ملر�� كا+ البد� Bلو كانت �لتكلفة غالية. \ >حد Ñهللا ح�
�ملضغوطة بالفعل 6& 6+ 6كسر &عد� قدمته ألحد �ألشخا³. &�ختر� 6+ 6.فع٢٥٠٠ .&ال� ألن¶ 6علم 6+ هذ� 

�لثمن 6قل من �لثمن �لذ_ كنت سأ.فعه �&حي� له لو6ن¶ عشت \ عدH طاعة.
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Òıb–ÿ€a@‚á«@ã«bìfl@Âfl@ò‹¶

�ننا كقا61 منثل حيا6 )ملسيح بالنسبة للشبا$، ;ن قد67 5م سو)2 �01كنا هذ) �* ال. �� )لشبا$ #تاجو� �� �� 
ير7) فينا �ناسS يعكسو� باستمر)0 قلبS نقيS 7ضمWX صاحلS �7ميانS صا1قS. 7عندما تتطو0 7تنمو هذN )ألمو0 )لثالثة 

l حياتنا، فإننا سنختj حينئذ حرية لكي ;ب )آلخرين كما d ;بهم من قبل. عندما تنسا$ bبة )ألغا` فإ� 
 mلتركيز ينتقل من على �نفسنا �� ما يفعله )هللا من خاللنا. 7عند هذ) )حلد فإ� مشاعرنا بعد* كفا2تنا كقا61 سو(

يتالشى. 

لقد عرm )لرسوy بولس �نه لو ترعرv هذN )لصفاv )لثالثة l حيا6 تيموثاu7 فإ� حد)ثته 7عد* خjته 7خجله 
سيتالشو� مع )لوقت. 7كلما كا� لد} تيموثاu7 قلبS نقيS 7ضمWX صاحلS �7ميانS صا1قS ينتج b lبة )ألغا`، 

فإ� )هللا سيجد l يدN �1)6 نافعة �ال 7هي ـ حيا6 يستطيع )هللا �� ينقل من خال5ا bبته �� )آلخرين.
 

حدl 1 حياتك )لشخصية كيفية عمل كل صفة من )لصفاv )لثال� )ملذكوl 60 تيموثاu7 )أل٥:١�7     .١
(قلب نقي، ضمX صا�، �ميا� صا�1). صّل من �جل كل سؤ)y من )ألسئلة )لسبعة )لتالية �7طلب من )لر$    

�� يظهر لك )ملجاالv )ل� حتتا� منك للعناية 7للخطو)v )لعملية.  

Ô‘„@k‹”

هل لديك �فكاW0 غX طاهر6 �صو� )جلنس )آلخر؟ (تيموثاu7 )لثانية٢٢:٢)   

هل تتذمر �7 تشتكي �7 لديك �سلو$ �نتقا1!؟(فيل ١٤:٢-١٥)   

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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3bñ@7‡ö

هل حتتر1 +تكر1 +0لديك +عائلتك؟ ( فسس١:٦-٤)   
  

هل مينعك 0لشعوH باملرGH0 +0لكر0هية من  D تغفر لشخص < حياتك؟ (م١٤:٦9-١٥)   

هل  سأS لشخص Rخر؟ (م٢٣:٥9-٢٤)    

÷Übñ@Êb∫g

هل تكذ�  + تسر�  + تغش؟ (كولوسي٩:٣)   

هل يسو& هو 0أل+$ < كل جانب من جو0نب حياتك؟ (م٣٣:٦9)   

حّد/ خطوG عملية ستتخذها نتيجة إلجابتك على 0ألسئلة 0لسبعة.  .٢

مبا  D“ 0لقلب 0لنقي، 0لضم6 0لصا5 +0إلمياD 0لصا/�“ هو عملية مستمرG بينك +بني 0هللا، فاسا$ نفسك     .٣
سؤ0ًال +0حد; من هذ: 0ألسئلة 0لسبعة كل يو1.  

"DD 0ملدJH 0ملؤثر يعلِّم /0ئمF من فيضاD حياG ممتلئة. 0CD توقفت 0ليو1 عن 0لنمو فإنك ستتوقف 
عن 0لتدHيس غد;" - هوH0/ هندHيكس  
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Ú˜‹nø@ÒbÓy @

Ú»ibè€a@Úè‹ßa @

>* Gا#لة 3لتعامل مع 3إلحبا; قد يتسبب = >حبا; :عمق. بعض 3إلحباطا. تكو* نتيجة ظر#" خا�جة عن 
>�K3تنا مثل ضغو; = 3لعمل، :# ظر#" عائلية صعبة :# صعوبا. جسدية :# مشاكل ماKية. #هناH >حباطا. 

:خرW تنتج عن >ختيا�3. خاطئة.

كانت 3إلحباطا. :مرi عاKيh = حياg 3لرسوd بولس. #قد قاd:”َألنِّي َلْسُت َ:ْعِرُ" َما :ََنا َ:ْفَعُلُه ِ>ْ[ َلْسُت َ:ْفَعُل َما 
ُ:ِ�يُدvُ َبْل َما :ُْبِغُضُه َفِإيَّاvُ َ:ْفَعُل. (�#مية١٥:٧) #لكنه 3كتشف :يضh مفتاحh لتقليل 3إلحبا;:“ َ#َنْحُن َنْعَلُم َ:*َّ ُكلَّ 

3َألْشَياِ� َتْعَمُل َمعh لِْلَخْيِر لِلَِّذيَن ُيِحبُّوَ* 3َهللا 3لَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ#َ* َحَسَب َقْصِدvِ.“(�#مية٢٨:٨)

>* 3لسر = 3لتغلب على 3إلحبا; ليس = Gا#لة بذd :فضل ما ميكننا هللا، #لكن = :* نكو* بالكامل حتت :مر 3هللا 
.“vِلكي يعمل عمله فينا. = :* نكو* فعًال“ َمْدُعوُّ#َ* َحَسَب َقْصِد
كيف ميكننا >[3 :* ننمي 3لرغبة = :* نسمح هللا بالعمل من خاللنا؟

ÚjÀã€a@lbèn◊g

قبل :* نصبح مؤمنني، كنا �مل على :كتافنا كل مسئولية حياتنا ـ من �3ا[ قرK� �< ،.3�3 فعلنا جتاv 3ملو3قف 
3ملختلفة، #)ل كل 3ألثقاd 3لناجتة عن هذv 3ملسئولية ـ  كا* &ب :* نفعل [لك ألنه $ يكن هناH شخص "خر 

نعتمد عليه. #لكننا :صبحنا 3آل* ملكh للمسيح، لذلك تغ( كل هذ3.

>حدW 3حلقائق 3ألساسية = >مياننا باملسيح يسو, هي :نه هو 3لذ+ يتحمل مسئولية حياتنا، هو :صبح 3ملسئوd عنا. 
>* موته على 3لصليب قد مهَّد لنا 3لطريق لتكو* لنا عالقة ”3أل.  بابنه“ مع 3هللا (�#مية١٥:٨) . #هذv 3لنوعية 

من 3لعالقة هي عالقة >عتماKية صّحية. �ن = حاجة >� 3هللا ليوجه Kفة حياتنا.

 (٥:٣-٦dمثا:)“ْل َعَلى 3لرَّ.ِّ ِبُكلِّ َقْلِبَك َ#َعَلى َفْهِمَك َال َتْعَتِمْد. ِفي ُكلِّ ُطُرِقَك 3ْعِرْفُه َ#ُهَو ُيَقو5ُِّ ُسُبَلَك ”َتَوكَّ
#هذv #صية بأ* نعتمد على 3هللا. سنبد: 3لثقة = 3هللا :كثر فأكثر عندما نفهم ما فعله 3ملسيح ألجلنا على 3لصليب. 

فكلما تعمقنا :كثر = فهم ما عمله 3ملسيح ألجلنا على 3لصليب، كلما :صبح >عتماKنا عليه :عظم.

باإلضافة للثقة 3لكاملة فيما عمله يسو, على 3لصليب، فنحن نعتمد على #نثق = قيامة يسو,. >ننا ضعفا� 
#ال قوg فينا. #لكن حينما نكو* �ن ضعفا� فهو قو+ فينا. لدينا مصد� قو3K gخلي، >نه 3لر#: 3لقد9، 3لذ+ 

>ركنا لنعيش مثل يسو, #يساعدنا على �3ا[ 3لقر3�3. 3لصحيحة #:* يكو* لدينا �K 3لفعل 3لسليم على 3ملو3قف 
3ملختلفة. &ب :* نتعلم كيف نأخذ قوg من مصد� قوتنا.
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ÒÏ‘€a@lbèn◊a

�0 )لتو)صل مع قوB )لر"A )لقد< يتطلب عالقة ")ضحة بيننا " بني )هللا. �0 )هللا - )تصا* ()ئم معنا. "يريدنا �� 
 (٩:١K"طايانا (يوحنا )ألO هللا P(نتو)صل معه عن طريق (١) )العتر

.Vمن )لتو)صل كل يو Xلنو( (حياتنا (�فسس١٨:٥) "[ب �� \د] هذ B)(٢) )لتركيز بأ� نسمح للمسيح بقيا
"هناr مثا* توضيحي جيد لالتصا* مع )هللا "هو عملية )لتنفس )لطبيعية. 0ننا ال نفكر كثkl - )لتنفس ألنه شئ 
~{. "|ن }رz )ألشياy غl )لنقية "نتنفس )أل"كسجني )لذv يعطي )حلياB. "- معظم )أل"قاs ال نكو� ")عني 

�ذ) )ألمر.

�0 )لتنفس )لر"حي يقوV بعمل مماثل - مسlتنا مع )هللا. عندما نقوV بعملية )لزفl (نعترO Pطايانا هللا) فإننا نصبح 
�نقياy طاهرين، "عندما نقوV بعملية )لشهيق (نسمح للمسيح بتوجيه حياتنا) فإننا ُتمنح قوB )لر"A )لقد< لكي 

|يا نوعية )حلياB )ل� (عانا 0ليها )هللا.

 .“Aِ"ُّفسس١٨:٥ هذ) ببساطة:”َ"َال َتْسَكُر") ِباْلَخْمِر ........ َبِل )ْمَتِلُئو) ِبالر� Aتشر"
)طلب )آل� �� متتلئ من )لر"A )لقد<، "ميكنك �� تع� عن �لك - صالتك هكذ) ”يا�� 0ن� �عترP لك 
Oطي�.(��كر خطايا ¦د(B بأ¥ائها "ال جتملَّها) "�طلب منك )آل� �� متأل¡ بر"حك )لقد"<“. كّر� هذ� 

)لصالB يومي¨ "�نت تتنفس �"حي¨.

�0 )لكلمة )ليونانية )ملستخدمة“لكلمة ملy“ تع� حرفي¨ ”يستحو� بالكامل على“. "هكذ) فإ� )مللy بالر"A يع� 
�� نكو� بالكامل حتت تأثl )لر"A. �� نكو� ممتلئني بالر"A يع� ��0 �� نكو� منقا(ين بالر"A )لقد<.

 s(مؤشر K0 *خلنا �� تتحو(بد B)هللا )ملوجو( Bلقد<؟ كيف ميكن لقو( A"من نبع )لر Bما�) بعد �� نأخذ قو"
 Bَُلو) َشْهَو خا�جية حلضو� )هللا - حياتنا )ليومية؟ كتب )لرسو* بولس:“َ"0ِنََّما َ�ُقوُ*: )ْسُلُكو) ِبالرُّ"Aِ َفَال ُتَكمِّ

)ْلَجَسِد.(غالطية١٦:٥)

ÒÏ‘€a@÷˝†g

الحظ �� عبا�B“ )ْسُلُكو) ِبالرُّ"Aِ“ هي "صية. لذلك فإ� قيا(B )لر"A )لقد< حلياتنا ال \د] بطريقة ~لية، علينا 
.Vهو �مر نقر�� كل يو A"بالر r�0 )لسلو .Vكل يو A"لر( lتا� �� نعيش حتت تأث{ ��

عندما نسلك - )لر"A حينئذ نرضي )لر"A )لقد<. "عندما ال نسلك هكذ) فإننا 0ما |ز� )لر"A �" نطفئه. "|ن 
نريد �� نتحاشى هذين )ألمرين.

(١) ال حتزنو� �لر!� �لقد� (�فسس٣٠:٤) "|ن |ز� )لر"A عندما نستسلم ألv شئ ضد �"A )هللا. فإ�)   
كانت هناr شهوB، �"عاطفة �" �غبة شريرB تتحكم فينا فلن نكو� منقا(ين بالر"A، فكل مسيحي �طئ بإ�)(ته 

.A"ز� )لر\
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ال تطفئو� �لر!� �لقد� (تسالونيكي (أل2;١٩:٥) 45 (لر12 (لقد/ (لذ, بد(خلنا هو نا" مشتعلة،   (٢)  
نا" حتفزنا 2تدفعنا 2تعطينا (ألفكا" 2(القتر(حا( (يوحنا٢٦:١٤) 2& كل مر$ نرفض !4 نعمل ما يقترحه علينا 

(لر12 (لقد/، فإننا نطفئ قوته فينا.

8ب !4 ند"6 !4 (لر12 (لقد/ يسكن فينا. 5ن هيكل للر12 (لقد/ (كو"نثو/ (أل2;١٩:٦) 2عندما نعطي 
!نفسنا له بالكامل 2نتبعه فإننا سنستمر & (حليا$ بالر12. 2كلما عشنا & =ضر (لر12 2(نتظرنا: متوقعني مساعدته 

D2اC صوته، كلما سيكشف لنا !كثر عن نفسه. 

 

ما هي (إلحباطا( (لG تو(جهها:  .١

& عملك؟  

& عائلتك؟  

مع !صدقائك؟  

تذكر: ”َ!َلِكنَّ �لَِّذيَن ُهْم ِلْلَمِسيِح َقْد َصَلُبو� �ْلَجَسَد 
َهَو�9ِ. 6ْ7ِ ُكنَّا َنِعيُش ِبالرُّ!ِ� َمَع �َألْهَو�ِ= َ!�لشَّ

َفْلَنْسُلْك PَْيضN ِبَحَسِب �لرُّ!ِ�." (غالطية٢٤:٥-٢٥)

Ú»ibè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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مع نفسك؟

 
&نظر EF &لقائمة &لA كتبتها، كم من &إلحباطا9 كانت نتيجة لتصرفاتك &لشخصية 0/ نتيجة سلوكك &خلاطئ؟ 

هل حتتاL &العتر&I ֲדا؟

هل طلبت ملS &لر/R &لقدP ؟  .٢

  Vمأل& .Xن_ ضعيف /لكنك 0نت قوF .`a؟. صلِّ هكذ& ”ياfال تفعل &آل &hتكن قد طلبت هذ&، فلما i fF  .٣
من a/حك &لقد/P /&جعل_ قويk فيك“.  

&كتب كيف sطط ملماaسة &لتنفس &لر/حي كل يوm؟  .٤

  R/تطفئ &لر f0 /0 R/لر& fحتز f0 خلالقة عن كيف ميكنك حتاشي& zaكتب حتت &لقسمني &لتاليني. 0فكا&  .٥
.Pلقد&  

R/لر& f0حز  

R/0طفئ &لر  
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Ÿè–„@ÚÌâÃm @

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa @

Jيَََّل نفسك F مطعم ميكنك فيه >@ تتنا�? <يع >نو"' "ألطعمة (بوفيه مفتو1) �تشعر باجلو'. منظر "ألكل يبد� 
شهي\ �>نت تتجو? �تشاهد "لطعاT: فالطماطم ممتلئة بالبوتاسيوT. �"للحوT مليئة بال�Pتني. �"ملكر�نة L"M قيمة 
كربوهيدj"تية عالية. �"لPتقا? يز�gنا كل يوT بفيتامني سي. �"خلبز �"حلبوb ممتلئني باأللياa. �>نت تتطلع `_ 

كل هذ" �لكنك ال تأكل.

`@ "لتطلع `_ "لطعاT ال يبعد عنك "إلحساr باجلو'. ميكنك jg"سة خصائص "لطعاT �ميكنك كتابة مقاالL عنها 
بل �ميكنك `zj"g ند�"L �مناقشاL بشأyا. لكن `M" كا@ هذ" كل ما تفعله فإنك سوa متوL جوع\.

jمبا يكو@ هذ" "ملثا? عن "ملطعم غريب\. �لكن هذ" ما �د� متام\ ألشخا� كث{ين F "لكنيسة، ليس >yم ال 
يأكلو@ �جباִדم F >�قاִדا! لكنهم ال يعرفو@ كيف يغذ�@ >نفسهم �jحي\. `@ "لطعاT "لر�حي "لذ� �تاجونه 

متا1 بوفرz، لكن كل ما يفعلونه هو مناقشته �حتليله. `yم جوعى �jحي\، �ليس فقط >yم ال يغذ�@ >نفسهم بل 
>yم >يض\ ال يعرفو@ كيف يغذ�@ "آلخرين. فكيف ميكن لشخص يتضوj جوع\ >@ يفكر F تغذية شخص �خر؟

�تصف كولوسي٦:٢-١٠ كيف ميكننا >@ نكو@ ممتلئني �jحي\. الحظ "لعباzj "ملوجوF zg عد١٠g. ”َ�>َْنُتْم 
ِديَن ِفي "ِإلميَاِ@، َكَما  ِلَني َ�َمْبِنيَِّني ِفيِه، َ�ُمَوطَّ َمْمُلوُ¤�َ@ ِفيِه. َفَكَما َقِبْلُتُم "ْلَمِسيَح َيُسوَ' "لرbََّّ "ْسُلُكو" ِفيِه، ُمَتَأصِّ
 ،rَِباِطٍل، َحَسَب َتْقِليِد "لنَّا jٍْكِر. "ُْنُظُر�" "ْ@ َال َيُكوَ@ "َحٌد َيْسِبيُكْم ِباْلَفْلَسَفِة َ�ِبُغُر� ُعلِّْمُتْم، ُمَتَفاِضِلَني ِفيِه ِبالشُّ

َحَسَب "jَْكاِ@ "ْلَعاَلِم، َ�لَْيَس َحَسَب "ْلَمِسيِح. َفِإنَُّه ِفيِه َيِحلُّ ُكلُّ ِمْلِ¬ "لالَُّهوLِ َجَسِدّي\. َ�>َْنُتْم َمْمُلوُ¤�َ@ ِفيِه، "لَِّذ� 
ُهَو rُ<ْjَ ُكلِّ jَِياَسٍة َ�ُسْلَطاٍ@“. 

هل ميكننا >@ ®تP ”"ملل¬“ F "ملسيح؟ لكي نفهم "لعباzj، تصوj مائدz طعاT ممتلئة بكل >نو"' "لطعاT "لر"ئع، 
فالطعاT ميثل "ملل¬ "لذ� يقدمه "ملسيح. �لكن قبل >@ نتنا�? من "لطعاT، ¯ب >@ ®طو خطو"L عملية لكي نصل 

.Tهذ" "لطعا _`

�خلطو� �أل%!: "جته "! �ملائد�.  

قا? بولس لكنيسة كولوسي ”َفَكَما َقِبْلُتُم "ْلَمِسيَح َيُسوَ' "لرbََّّ "ْسُلُكو" ِفيِه“ (كولوسي٦:٢) �يستخدT بعض 
"ملتر<ني كلمة“"سلك“ F هذ� "آلية بدًال من كلمة ”"حيا“. �"ملع� متشابه، لكن "لسلو� يع� >@ تتخذ 

.zgعملية  د L"خطو

عندما نس{ باجتا� >حد "ألشخا�. فإننا ®طط ملالقاz هذ" "لشخص. �بينما نس{ مع\ فإننا نبد> F تنمية �بنا¬ هذ� 
"لعالقة. `@ يسو' "ملسيح يرغب F >@ ®تP ملئه �شبعه. �لكي نفعل علينا >@ نس{ معه، ح" يقوgنا `_ مائدته.
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�خلطو� �لثانية: &جلس على �ملائد�.   

ِديَن ِفي 2ِإلميَاِ/، َكَما ُعلِّْمُتْم، ُمَتَفاِضِلَني ِفيِه  َ ِفيِه، َ:ُمَوطَّ ِلَني َ:َمْبِنيِّني :يكتب بولس Aنه Cب A/ نكو/ ”ُمَتَأصِّ
ْكِر.(كولوسي٧:٢) عندما CوA Xحد 2ألشخاT :يكو/ جاRS جدR من جهة 2ألكل، فهو ال يسJ فقط Gو  ِبالشُّ
2ملائدl لكنه Aيضj يتأكد من A/ يكو/ له مقعد مناسب قريب جدR من 2لطعاf. الحظ 2لكلماd 2لc يستخدمها 

.lعلى مقعد مناسب“، لقد شبه بولس هذ2 بالشجر sصف“2حلصو: w بولس

.x2أل{|؟ لكي تتغذ w جذ:{ها lمتأصلني ـ ملا�2 تعمق 2لشجر

مبنيني ـ فالشجرl تنمو :تصبح قوية بالتغذية 2لد2ئمة.

.Jقل بكثA سقوطها ��2 ما تعرضت للعو2صف sكلما كا/ 2حتما lقو l2لشجر d2S2S�� موطدين ـ كلما

.lلن تزعزعنا عو2صف 2حليا: l2هللا، سيكو/ لدينا 2لتغذية :2لقو lعندما نكو/ كمؤمنني موطدين على مائد
 xحد� w 2جنلتر2. :قد �عتر� w fبعمله مع 2أليتا j2لقر/ 2لتاسع عشر، معر:ف w fكا/ جو{" مولر، 2لذ! خد

2ملرd2. ”�ن( 2آل/ x}A بوضو' A/ 2لعمل 2أل:s 2لذ! Cب A /Aقوf به ليس حتديد 2ألشيا% 2لc سأخدf ֲדا 2لر#، 
:�منا كيف Aصل بر:حي �, حالة 2لفر' :كيف Aغذ! حيا* 2لد2خلية“.

 s:ستساعدنا على تنا c2ل d2:Sباأل S:ملئه، فإننا نتز s2هللا :نكو/ مستعدين الستقبا lعندما جنلس على مائد:
2لطعاf. نستطيع A/ نستغ( عن هذ0 2ألd2:S،  :لكن تنا:s 2لطعاf سيكو/ جتربة Aكثر لذl ��2 ما 2ستخدمنا هذ0 

:d2:SA بع}A لنا f2لر# يقد: .d2:S2أل

2لصالl (Aفسس١٦:٣-١٩)   

lِ ِبُر:ِحِه ِفي 2ِإلْنَساِ/ 2ْلَباِطِن،لَِيِحلَّ 2ْلَمِسيُح ِباِإلميَاِ/ ِفي  ِ”َكْي ُيْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدAَ 0ِْ/ َتَتَأيَُّد:2 ِباْلُقوَّ
َ َما ُهَو 2ْلَعْرُ|  يِسني ُسوَ/ ِفي 2ْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطيُعوAَ 2ْ/ ُتْدِ{ُكو2 َمَع َجِميِع 2ْلِقدِّ ُلوَ/ َ:ُمَتَأسِّ ُقُلوِبُكْم، َ:Aَْنُتْم ُمَتَأصِّ

وsُ َ:2ْلُعْمُق َ:2ْلُعْلُو،َ:َتْعِرُفو2 َمَحبََّة 2ْلَمِسيِح 2ْلَفاِئَقَة 2ْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئو2 �َِلى ُكلِّ ِمْلِ% 2ِهللا“. َ:2لطُّ

كلمة 2هللا (كولوسي١٦:٣)   

”لَِتْسُكْن ِفيُكْم َكِلَمُة 2ْلَمِسيِح ِبِغً;، َ:Aَْنُتْم ِبُكلِّ ِحْكَمٍة ُمَعلُِّموَ/ َ:ُمْنِذُ{:َ/ َبْعُضُكْم َبْعضj، ِبَمَز2ِمJَ َ:َتَساِبيَح َ:Aََغاِنيَّ 
“. َ ِفي ُقُلوِبُكْم لِلرَّ#ِّ ُ{:ِحيٍَّة، ِبِنْعَمٍة، ُمَتَرنِِّمني
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!لشركة (ع"!نيني٢٥:١٠)   

“َغْيَر َتاِ>ِكَني !ْجِتَماَعَنا َكَما ِلَقْو3ٍ َعاLٌMَ، َبْل 6َ!ِعِظَني َبْعُضَنا َبْعضE، 6َِباَألْكَثِر َعَلى َقْدِ> َما َتَر5َ6ْ !ْلَيْو3َ َيْقُرُ-.“

(٨:١TعماU) LMلشها!   

ُ̀ !ْلُقُدُ_ َعَلْيُكْم 6ََتُكوُنو5َ ِلي ُشُهوM[ ِفي 6Uُُ>َشِليَم 6َِفي ُكلِّ !ْلَيُهوMِيَِّة  Lً َمَتى َحلَّ !لر6ُّ ”َلِكنَُّكْم َسَتَناُلو5َ ُقوَّ
“.eِ<ْْقَصى !َألUَ َِلىg6َ Lِاِمَر 6َ!لسَّ

 iيقدمها لنا !لر- يسو jبالوليمة !ل iتساعدنا على !الستمتا lنستخدمها بطريقة صحيحة سو L!MU فكل
!ملسيح.

$خلطو, $لثالثة ـ (نتِق $لطعا! بعناية.   
يستطرM !لرسوT بولس:”!ُْنُظُر6! !5ْ َال َيُكو5َ !َحٌد َيْسِبيُكْم ِباْلَفْلَسَفِة 6َِبُغُر6ٍ> َباِطٍل، َحَسَب َتْقِليِد !لنَّاِ_، َحَسَب 

!ْ>َكا5ِ !ْلَعاَلِم، 6َلَْيَس َحَسَب !ْلَمِسيِح“. (كولوسي٨:٢) 
6ميكن 5U يكو5 مع( هذ) !آلية هكذ!:“ال تدi ما تأكله يأكلك“ فعندما نأكل طعامE سيئE فسيحد  Uحد 

.E6 كليهما معU هذين !ألمرين

(١) لن نأخذ !لتغذية !لصحيحة  

(٢) سنتعرe لعسر !-ضم.  

5g عسر !-ضم ليس ممتعE. 6كث.[ ما نؤU /0نفسنا عندما نتناT6 طعامE سيئE 6غ. سليم.
36دM بولس U>بعة !ختيا>!  سيئة للطعا3 !لذ/ تأكله كنيسة كولوسي 6بسببه سيصيبهم عسر !-ضم !لر6حي.

!لفلسفة !لعقلية !لعاملية ـ U 8يا3 بولس حا6لت 6موعة من !لنا_ 5U يقدمو! !الجنيل بطريقة ال يستطيع     
gال !لعلما> فهمها. 8 !لرسالة !لثانية لتيموثا6_ يقد3 بولس نصيحة ملساعدL تلميذ) !لشا- ح: ال      

ًال َكِلَمَة   يتأثر ֲדذ) !لفلسفا  !ملضّرL فقاT له:“!ْجَتِهْد 5ْUَ ُتِقيَم َنْفَسَكِ ِهللا ُمَزّكًى، َعاِمًال َال ُيْخَز<، ُمَفصِّ   
!ْلَحقِّ ِباِالْسِتَقاَمِة. (تيموثا6_ !لثانية١٥:٢)   

   ،L6لرغد“. فالنا_ يسعو5 6>!> !لثر! Lلغر6> !لباطل ـ 8 عاملنا !حلاضر ميثل !لغر6> !لباطل ”حيا!   
!ملتعة، !لر!حة، !لسعاLM، !لقوL، !ملركز U6شيا> Uخر< ”فا>غة“ ال تشبع. 6قد حتدg Fشعيا> بوضو` قبل     

   .Eسليم Eننا نشبع فقط عندما نأكل طعامg ،لعهد !جلديد بسنني طويلة عن هذ! !لطعا3 !لذ/ ال يشبع!   
َسِم Uَْنُفُسُكْم“. (gشعيا>١:٥٥-٢) 0ْ ِبالدَّ ”6َْلَتَتَلذَّ   
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!لتقاليد ـ قاH -حدهم C 6Dخر سبع كلما< للكنيسة ستكو6 ”5 نفعلها -بد* من قبل ֲדذ" !لطريقة“.    
  .JطقوL >ساMمما OD Jلكن لألسف فقد حتولت !لكنيسة عند بعض !لناL ،ئعة!M 6 !لتقاليد !لصحيحةD   
Lهذ! يشبه -كل خبز عفن. Dننا نتجنب !لتقاليد غb !لصحّية بأ6 نطلب من !هللا -6 يعطينا طعام] طا[ج]     
كل يوh. ميكننا -6 نتأكد -نه بنفس !لطريقة !لm غذl ֲדا !هللا بD kسر!ئيل j !لiية، سيقدh لنا ”مّنا“      

.hطا[ج] كل يو   

قائمة بأعماH قانونية L-خرl غb قانونية ـ يتصوM !لكثb من !لناJ -6 !ملسيحية عباqM عن قو!نني      
مثل:“ال تشر~، ال تدخن، ال متضغ لبان]، ال تقِض Lقتك مع -ناJ يفعلو6 مثل هذ" !ألشيا6D .“t هذ"    

  b6 !لسD.“5حياته مع !هللا على ”قو!نني هذ! !لعا j لناموسية جتعل !لشخص يعتمد!L .هي !لناموسية بعينها   
مع !ملسيح يضعنا j �!ئرq !لنعمة. �LاLلة !لعيش �سب !لناموJ حترمنا من DختباM !لغذ!t !لm يو� !هللا -6     

يقدمه لنا.   

L!آلL 6بعد -6 سرنا �و !ملائدL qجلسنا على مقاعدنا L!كتشفنا !أل�L!< !لm نستخدمها Lصرنا حذMين من 
 j qحليا! tمل OD ستأ� بنا mل!L لذ� ال �ب -6 نأكله، فإنه ميكننا -6 نتمتع بوليمة !لر~ يسو� !ملسيح! hلطعا!

!ملسيح.
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%قر' %جلدEC %لتاC D%ملسمى ”نظر= عامة للتالميذ %لنامية“ %4% %جبت برقم(١) فهذ% يع) '& %الجابة هي نعم   .١
ُمطلقة، C%4% %جبت Zقم (٥) فهذ% يع) ال ُمطلقة. حاEC '& تكتشف مدR %مللP %ملوجوM N حياتك من     

.Dلتا% ECجلد% Eخال  
µflb‰€a@âÓfl˝n‹€@Ú‹flbí@Òãƒ„

·»„¸

(١١:٥-١٣�Cيوحنا %أل) عالقة مع يسو� D &' نا متأكد متام� من'

غالب� ما 'خت* (بة %هللا %لكاملة Cغفر%نه (%فسس٧:١)

 +Cلر% M =ميكن) %لسلو/ مبثابرC 1لقد% +C4ن) 'علم ما يعنيه '& تكو& ممتلئ� بالر
%لقد1 ('فسس١٨:٥)

حيا= %لصال= لدRّ منتظمة Cمستمر=. Cهي تتكو& من %لتسبيح، %العتر6%، 
%لشكر، %لطلبة C%لشفاعة. RZ'C '& %هللا كث?< ما  يستجيب لصلو%; 

('فسس١٧:١)

 +Cمعرف@ للر MC يسو� كإبن Bمعرف@ للر MC Bمعرف@ هللا كأ M 4ن) %منو
%لقدC 1هو يسكن C .َّM'عر6 معF كل عباZ= من هذE %لعباM D%Z حيا;. 

('فسس١٧:١)

4ن) 'Lع باستمر%Z ما يقوله %لكتاB %ملقدC 1يعظ به. (CZمية ١٤:١٠)

'قر' يومي� M كلمة %هللا CلدM خطة (ّدN= لدZ%سة %لكتاB %ملقد1.
 (١٣:٤�C1 %ألCتيموثا)

'عر6 كيف '1ZN كلمة %هللا. (تيموثا1C %لثانية١٥:٢)
لدMّ طريقة منتظمة NC%ئمة حلفظ Cمر%جعة PياD %لكتاB %ملقد1. 

(كولوسي١٦:٣)

'ستمتع بالتأمل M %لكتاB %ملقدRZ'C .1 '& طريقة تفك?M تتغ? Cتصبح كلمة 
%هللا 'كثر C%قعية M حيا;.(%فسس٢٢:٤-٢٤)

بينما '1ZN كلمة %هللا، تتكو& لدMّ قناعاD تؤثر M معتقد%; Cسلوكي
(تيموثا1C %لثانية٢:٤)

١٢٣٤٥
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بعد $النتهاE من هذC $ملحاضر, عن تغذية نفسك 7بعد �5 قمت بعمل ”نظر, شاملة للتالميذ $لنامني“ ��كر    .٢
  JتK Lֲדا ح O5 تقو� Rحتتا T5 تنمو فيها. ما هي $خلطو, $لعملية $ل� Rحتتا Tحياتك $ل Y Zحد $ملجاال�  

ملE يسو^ $ملسيح؟  

j$جع $لنو$حي $لT حتتاR �5 تنمو فيها مبر$جعة $خلطو$Z $لعملية Y $جللسة $لثالثة ($نظر صفحة ١٥) كيف    .٣
يتفق هذ$ مع ما كتبته o Yجابة $لسؤ$m $لثاl؟  
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عد بفكر< => ;89 لقا6 غر�مي بالنسبة لك. هل حد' معك شئ يشبه �آل�:

 B9نتيجة =ضطر�به ;خطأ ثال' مر� Mقم �لتليفوR 9مرتعش �ليدين، يستجمع شجاعته ليطلب Zمضطر Zشا
9;خhi توصل بأصابعه �ملرتعشة => طلب �لرقم �لصحيح. كاM يريد ;M يطلب من �لفتا` ;M _ر^ معه ألسابيع. 
r9 �لناحية �ألخرq على �pاتف ;9شكت �لفتا` على �إلغما6 عندما lعت صوته. لقد كانت تنتظر ;M يطلب 

 s .بنعم tRجابت ما; s صّحح كالمه hiتكلم 9لكنه ;خذ يتلعثم. ;خ hi9;خ .Rمنها �خلر9^ معه منذ عد` شهو
يناقشو� تفاصيل �خلر9^.

;ين سنذهب؟ t; r 9قت؟ كيف نصل => هنا<؟ R9غم ;M كل هذ{ ;سئلة هامة 9لكن ليس هنا< ;هم من: هل 
سنعجب ;حدنا باآلخر؟ =M كل شئ يتوقف على هذ� �لسؤ�8 �ألساسي.

بعد ;M تبد; �لعالقاB �لبشرية فإ�ا عا�` ماتنمو بالتدRيج 9تسi 9فق� للنمط �لتا�:

�جنذ�Z متبا�8.   

قضا6 9قت مع� لكي يعر� �لو�حد �آلخر.   

تتكوM عالقة حب �9هتما�.   

�9ن نتحر< من خطو` => ;خرq عن طريق قضا6 9قت مع هذ� �لشخص. 9هذ� هو ما �د' متام� r عالقتنا 
مع �هللا. �9لسر M; r بعض �ملسيحيني ينموM 9يك�M9 هو ;�م يقضوM 9قت� يومي� مع �هللا.

هل تذكر كل تفاصيل لقا6< �لغر�مي �أل89؟ =M �لتخطيط لقضا6 9قت خلو` مع �هللا سيساعد على ;M تنمو 
عالقتنا معه بسرعة. 9فيما يلي بعض �لنقا� �ل� �ب مر�عاִדا:

!ختر �قت�. حد� 9قت� منتظم� للتقابل كل يو� مع �لرZ. 9;فضل 9قت تقابله فيه هو ;89 شئ r �لصبا . هل 

شاهدB يوم� عا�R9� rكستر� يتدRبوM بعد �حلفلة �ملوسيقية ;9 فريق� Rياضي� يضع خطة �للعب بعد �ملبا�R`؟ 
 r Zملسيح غالب� ما يتقابل مع �آل� Mهذ� سيساعد< على مو�جهة �ليو�. لقد كا Mعندما تقضي 9قت� مع �هللا فإ

�لصبا  (مرقس٣٥:١) 9هذ� �ملثا8 كاٍ� لكي يقنعنا بأM �تذt به.
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#ختر مكان�. 1ختر مكان! هاAئ! يكو, مناسب! أل, تتكلم بصو5 عا4ٍ مع 1هللا بد-, +*عا) 'حد. مكان! منعزًال. 
حا-4 ', جتد مكان! ال يكو, فيه شئ يشتت تركيز! '-1نتباهك. كا, 1بر1هيم يتكلم مع 1هللا � 1لصحر�1. -كا, 

موسى يتكلم مع 1هللا على قمة 1جلبل -كا, 1Aنيا4 يقابل 1هللا � مكا, ها0A /جرته.. فأينما تقابلنا مع 1هللا، يصبح 
هذ1 1ملكا, مكان! مميز6.

�ستعد. +, 1جتاهنا 1لذهD � غاية 1ألBية عندما نتقابل مع 1هللا. 1ستعد للحضو@ +? 1هللا ֲדد-� -خشو= -لكن ;ب 
', تكو, 'يض! مسترخي! -يقظ!. -يقد' لنا مزمو@١٠:٤٦ بعض 1لنصائح 1ملفيد!: ”ُكفُّو1 َ-1ْعَلُمو1 'َنِّي 'ََنا 1ُهللا“.

هنا! طر. 'خر- ميكنك ', جتهز نفسك ֲדا للقا� 1هللا مثل:

�نظر #� يسو�. بدًال من 1لقلق بشأ, تفاصيل يومنا '- 1ألشيا� 1لسيئة 1ل2 قد حتد0، لنركز 'فكا@نا على     
1ملسيح.   

ل �   ل 'فكا@!، سّجل صلو1تك، -طلباتك، -1ستجابا5 1لصال!، سجِّ سجل !قت خلوتك مع �هللا. سجِّ   
مذكرA 51@1سة 1لكتا� 1ملقد� 1الختبا@51 1ل2 يعطيها لك 1هللا كل يو' -هكذ1 سيكو, لديك نبع ال      

ينضب من 1إل�ا'. -عندما تنظر فيما بعد +? 1لو@�1 ستر- 'شيا� كث�! عملها 1هللا -تتعجب مما فعله 1لر�     
معك.   

ال تستسلم. +#1 فاتك قضا� -قت خلو! مع 1هللا � صبا" 'حد 1أليا'، فهذ1 ال يعD !اية 1لعا . ال تقلق     
بشأ, هذ1. خذ 1لفرصة � 1ليو' 1لتا�.    

كن �مين�. +ننا سريع! ما نشعر بامللل. +#1 شعر5 بأ, -قتك مع 1هللا فا@� -بد-, قيمة تكلم مع 1هللا      
�صو� هذ1 1ألمر. لكن ال تيأ�. لنطلب من 1هللا ', ينمي @غبتنا � ', نتقابل معه.   

كن مثابر�. سو� نكشف ', بعض 1أل-قا5 1ل2 نقضيها مع 1هللا هي '-قا5 @1ئعة. -� '-قا5 'خر-     
سنشعر ', -قت 1خللو! @-تيD. فالطريقة 1ل2 نشعر ֲדا ليست مؤشر6 جيد6 على 1لنجا". +, كل يو'      

نقضي فيه -قت خلو! مع 1لر� سيقو� عالقتنا معه ح� -+,   تكن نشعر بالنتائج على 1لفو@.   

+, هدفنا 1ألعظم من قضا� -قت خلو! مع 1هللا هو ', نعرفه معرفة 'عمق، ليس لكي نصبح موسوعة � 1لكتا� 
1ملقد� -ال لكي #قق @قم! قياسي! � حفظ 1آليا5 '- لكي ند-ِّ, كم ساعة قضيناها � 1لصال!. +, A@1سة 
1لكتا� -حفظ 1آليا5 -1لصال! كلها هامة -لكنها خطو51 فقط لكي #قق هدفنا 1لرئيسي 'ال -هو تكوين 

-تطوير عالقة 'بة عميقة مع 1لر�. عندما نركز 'نظا@نا على يسو= فإ, 1ملنافع 1لر-حية 1ألخر- ستأ% بطريقة 
فائقة للطبيعة.
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”بنا� عالقة“ توحي باالستثما-. +قر: +آليا, +لتالية 5+كتب حتتها +الستثما-+, +ل* ستقو& ֲדا لبنا� عالقتك    .١
مع +هللا.  

٣٣:٦Hم  

١٠:٣Jفيل  

٣٦:٢٢-٣٨Hم  

+قر: +آليا, +لتالية لكي تكتشف بعضU من :هد+Q +هللا حلياتك  .٢
كو-نثو[ +أل5]٣١:١٠  

_-ميا٣:٣٣  

٦:٤-٧Jفيل  

c +عتقاln كيف سيساعدl قضا� 5قت خلوi يومي مع +لرh على حتقيق هذd +الهد+c Q حياتك؟

_ختر +آلs 5قتU تقضي فيه 5قت خلوi مع +هللا ملدi عشرين nقيقة كل يو&. تقر: فيه +لكتاh +ملقد[ 5تتكلم مع  .٣
  c كنت تشعر بشعو- غريب s_ Hأل5قا, 5ح+ dهذ uيقوله لك خال s: ستمع ملا يريد +هللا+ .iصال c هللا+  

+لبد+ية، فسوQ يصبح بعد zلك هذ+ +لوقت 5قتU مميزw بالنسبة لك.  

+لوقت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ +ملكاs ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

+بد: بشر+� نوتة حH تقيد خلوتك +ليومية مع +لرh. تستطيع +ستخد+& +لصفحا, +خلاصة c هذ+ +لكتيب     .٤
بقضا� 5قت خلوi مع +هللا 5تصوير نسخ كث�i منها 55ضعها 5n cسيه حH يكوs معك كل ما حتتا� _ليه    

.iحينما تبد: 5قت +خللو  

Ú»ébn€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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Iيل Bنك تذهب (AB �8جع بفكر; 78 %لو�%:) 78 %جتما3 �فقائك %لذين كانو% معك ( %ملد�سة %لثانوية، �مبا 
تكوM %ملفاجأP %لك[\ هي مالحظة كم تغU %ألشخاR (NياPQ %ألA M%NAسقوL %لشعر).

Iيل A MB%حدj من Bصدقائك g ترf منذ MB كاM معك ( %ملد�سة Aهو يقترe منك dAكي لك عن عمله %لناجح 
Aعن vبته لعائلته Aعن %لفيال %لu يسكن ֲדا، r %لتفت %ليك Aسألك هل تشعر Bنك جنحت ( حياتك؟ مباn% جتيبه؟ 

Aملاn%؟.

لقد سجل لنا %هللا خطة لنجاحنا ( مزمو�١:١-٣ ”ُطوَبى لِلرَُّجِل %لَِّذ{ َلْم َيْسُلْك ِفي َمُشوPِ�َ %َألْشَر%ِ� Aَِفي َطِريِق 
 jِفي َناُموِسِه َيْلَهُج َنَها�Aَ َمَسرَُّتُه ِّeَِّفي َمْجِلِس %ْلُمْسَتْهِزِئَني َلْم َيْجِلْس. َلِكْن ِفي َناُموِ� %لرAَ َلْم َيِقْف Pِْلُخَطا%

Aَلَْيًال. َفَيُكوMُ َكَشَجَرPٍ َمْغُرAَسٍة ِعْنَد  َمَجاِ�{ِِ %ْلِمَياfِ %لَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي AَBَ%ِنِه AَAََ�ُقَها َال َيْذُبُل. Aَُكلُّ َما َيْصَنُعُه 
َيْنَجُح“. B M8حد %لعناصر %ألساسية للنجا� ( نظر %هللا هو ”%ملّسرP ( نامو� %لرMB }B “e %لرجل %لناجح يبتهج 

Aهو يقضي Aقت  ( �Q%سة كلمة %هللا . 

ملاn% ينبغي MB نقضي Aقت  ( �Q%سة كلمة %هللا؟ Aكيف ميكن MB ¢علنا %لوقت %لذ{ نقضيه ( خلوP مع %هللا 
ناجحني؟ لنلِق نظرP على %ألسباe %لتالية.

سنعر* �نفسنا بطريقة �فضل. عندما تقضي Aقت  ( �Q%سة كلمة %هللا، سند�; كيف B¤ا تتغلغل 78   
Bعماقنا. Aكجر%� ماهر يستخد� مشرطه لكي يزيل %أل�A%� %لسرطانية، كذلك يستخد� %هللا كلمته لكي ي�3 
%ألشيا: %لu حتو� MB MAQ نكوM مايريدf %هللا لنا. M8 %هللا يعطينا كلمته كأP%Q لكي نعر� Bنفسنا بطريقة Bفضل 
ْيِن، Aََخاِ�َقٌة 8َِلى َمْفَرِ� %لنَّْفِس Aَ%لرAَ �ِAُّ%ْلَمَفاِصِل  ”َألMَّ َكِلَمَة %ِهللا َحيٌَّة Aََفعَّاَلٌة BَAَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف nِ{ َحدَّ

Aَ%ْلِمَخاِ#، AَُمَميَِّزBَ Pٌْفَكاَ� %ْلَقْلِب Aَِنيَّاِتِه“. (ع[%نيني١٢:٤) 

سنعر* يسو� بطريقة �فضل. كلما �Qسنا %لكتاe %ملقد�، كلما فهمنا يسوB 3كثر ـ حياته، موته   
 Pًَلُكْم ِفيَها َحَيا َّMBَ Mَيسو3 نفسه قا� ”َفتُِّشو% %ْلُكُتَب َألنَُّكْم َتُظنُّو Mألمو� صحيحة أل% fهذ MB قيامته. نعلمA

Bََبِديًَّة. Aَِهَي %لَِّتي َتْشَهُد ِلي“.(يوحنا٣٩:٥).

ْسُهْم ِفي َحقَِّك. كَالُمَك ُهَو  سننمو � �إلميا�. ( %لصالP من Bجل تالميذf قا� يسو3:“َقدِّ  
“.(يوحنا١٧:١٧) Aكلمة ”قد�“ هنا تع� ”لكي ينمو% فيصبحو% كل ما يريدf %هللا MB يكونو%“. Aهذ%  َحقٌّ

%ألمر يتعد\ معرفة MB كلمة %هللا هي حق. فإM هذ% لن يساعدنا على %لنمو ( %إلمياM بطرقة �لية. Aيقو� لنا بطر� 
 Mتاجوd ينQكأطفا� مولوA .(٢:٢7Aبطر� %أل) “ MB %لشئ %لذ{ سيساعدنا ”%ْشَتُهو% %للََّبَن %ْلَعْقِليَّ %ْلَعِدميَ %ْلِغشِّ

78 %للنب ليساعدهم على %لنمو صحي ، كذلك $ن $تا# 78 كلمة %هللا لتساعدنا على %لنضج �Aحي .
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ستكو' لدينا حيا� ناجحة. عندما يتأمل �لشخص يومي� 3 كلمة �هللا فنجاحه يكو� مضمون�. أل� هذ�   
�لشخص سيكو� ”مغر-س�“ مثل شجر.. -كما نقر" 3 مزمو!٣:١  فإ� هنا% ثالثة "مو! ستحد� (١) سيعطى 

9ر8 (٢) -!قه لن يذبل (٣) كل ما يصنعه ينجح.
ما �عظم هذ� �لوعد! =نه جنا; مضمو�.

 Aموقف كما كا� يسو D" للتعامل مع .Fنا بالذخH-تز Jملقد� Lسة �لكتا�!H �= .سنستطيع حتمل �لتجربة  
 Jسة كلمة �هللا، فإنه سيساعدنا على "� نتأمل 3 مقاطع كتابية مثل كو!نثو�!H 3 يفعل. عندما نقضي -قت�

�أل-(١٣:١٠ ”َلْم ُتِصْبُكْم َتْجِرَبٌة ِ=الَّ َبَشِريٌَّة. َ-َلِكنَّ �َهللا َ"ِمٌني �لَِّذD َال َيَدُعُكْم ُتَجرَُّبوَ� َفْوَ" َما َتْسَتِطيُعوَ� َبْل 
َسَيْجَعُل َمَع �لتَّْجِرَبِة "َْيض� �ْلَمْنَفَذ لَِتْسَتِطيُعو� َ"ْ� َتْحَتِمُلو�“. =نه الكتشا* مذهل "� �هللا هو �لذD يظل "مين�. =نه 

�لوحيد �لذD يقد- لنا �ملنفذ. =نه �لوحيد �لذD يساعدنا على �حتما, �لتجربة. =� H!�سة كلمته ستقوHنا +ذ� 
�الكتشا* -�لقو. �ل1 لنا. ميكننا "� /تمل �لتجربة -نقا-مها عندما نكتشف �لقو. 3 كلمة �هللا.

:Jملقد� Lسة �لكتا�!H 3 لنقا2 �لتالية ستساعدنا�  

متسك بالوقت �لذD =خترته لقضا4 -قت خلو. مع �هللا.   

�J!H �لكتاL ֲדد* �لتطبيق �لشخصي 3 حياتك -ليس كي تطبقه على �آلخرين.   

.%Fبأ� يغ Jح للر-; �لقد;�   

سّجل تأمالتك -خو�طر% من �لكتاL �ملقدJ كل يو-.   

تذكر�' �لكتا# �ملقد  ليس �ر� كتاب� ��بي�

تد3سه �2سلسلة من �لوقائع عليك �' تلم ֲדا. )نه حق 

عليك تطبيقه 4 حياتك.
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كيف تقّيم مستو* فهمك للكتا� �ملقد�.  .١
__ جيد. Dنا �ستمتع بالكتا� �ملقد� ?�طبق تعاليمه على حيا6.

   FDبد? Gألسبو� I Fمر� Kكلمة �هللا عد �NO� Pهذ� �ألمر لك I نا حديثD .و هذ� �ألمرU سعىD ناD __
تطبيقها I بعض �ملو�قف.  

__ تقريبY غ[ موجوO. ال Dجد حافزD Z? ?قتY لد�Nسة �لكتا� �ملقد�.

�ستخد` صفحة مذكر��NO Fسة �لكتا� �ملقد� �ملوجوc I KOخر هذ� �لكتيب لتقو` لتقو` بد�Nسة   .٢
مزمو١:١N-٣ ،على سبيل �ملثاl لكي تعرj كيف تستخد` صفحة مذكر��NO Fسة �لكتا� �ملقد�، �Nجع    

vw �لد�Nسة �لكاملة ليوحنا١:١-٥ صوN �لصفحة �ملوجوc I KOخر هذ� �لكتا� لالستخد�` �ليومي.  

wستمر I قضاy ?قت خلوK مع �هللا، 
?wقِض O١٥قيقة �NO Iسة �لكتا� 

 �NO� .Kلصال� I قائقO ملقد� ?~س�
 �?O � ،Fآليا� Dجنيل مرقس. �قر�

�جاباتك I صفحة مذكر��NO Fسة 
�لكتا� �ملقد�. �w تد?ين تأمالتك 
سيساعد� على تذكر ما قد NOسته، 

كما يساعد� DيضY على تطبيق ما 
 F�yلقر�� vw تعلمته على حياتك. �نظر
�ملقترحة لألسبوG �أل?�w .l كل �جنيل 

 �D قسا`، تستطيعD vw مرقس مقّسم
تد?� عالمة (√) I �لصفحة �ل� تدعى 
جد?l �لقر�Ky �ليومي �ملوجوI O �مللحق

�ليو` �أل?l مرقس١:١-٣
�ليو` �لثا" مرقس٤:١-٨

�ليو` �لثالث مرقس٩:١-١٣   
�ليو` �لر�بع مرقس١٤:١-١٥   

�ليو` �خلامس مرقس١٦:١-٢٠   
�ليو` �لسا�O مرقس٢١:١-٢٦   

�ليو` �لسابع مرقس٢٧:١-٢٨    
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ëá‘æa@lbnÿ€a@ÚéaäÜ@paã◊âfl
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 آلية  ملفتاحية 

 مللخص

 لتطبيق  لشخصي
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ëá‘æa@lbnÿ€a@ã Ş◊âm @

ãì«@ÚÌÜb®a@Úè‹ßa @

يقوG H �لناF 5" لديهم حلم@ متكر?<: >;هب للنو9 ليلة 5متحا" صعب /�ملنبه مضبو( لكنه ال ير" ! �لصبا�. 
 Jجسمي ! عر Jيغر/ .Pنا نائم. /عندما >ستيقظ >خ]< فإ" �المتحا" يكو" قد بد> بالفعل. >شعر باإلضطر�<

با?j. يفرo كل كياm ماlj �ألj?ينالني. >?تدe مالبسي f >جرe حd >حلق باالمتحا". /عندما >جلس />قر> /?قة 
�المتحا" >جد عقلي فا?غ@ متام@. ال >ستطيع >" >تذكر >e شئ عن >e شئ j?سته. f �ستيقظ من �لنو9. 5نه حلم 
| }دz هذ� بالفعل. /بالرغم من >نy شعرx بالر�حة ألنه كا" wرj حلم، 5ال >" جسدe ماH�o يتصبب عرق@. 

!Fياله من كابو

5" هذ� �ملوقف حدz بالضبط إلبن >حد �صدقائي ! >/H سنة له باجلامعة. | يكن حلم@! لكن ألنه كا" 
على عجلة من >مر� ليلحق باالمتحا" فقد نسى >" يرتدe بنطلونه! />خذ يعد/ مبالبسه �لد�خلية! /?سب ! 

�المتحا"! يا�ا من جتربة قاسية! �5ا تعلمنا >" نكو" مستعدين.

/عندما نفحص �لكتاP �ملقدF، فإ" معظم �ملؤمنني ليسو� مستعدين لإلمتحا". ندخل ! مناقشة مع >حد 
�ألشخا� حوH >مو? ! �لكتاP �ملقدF /نتذكر بعض �ألشيا� �ل� �عناها /ال تكو" لدينا >�j فكرl عن �تو� 

�آلية >/ نصها >/ �لشاهد �لكتا� �ا.

5" �لوسيلة �لوحيدl لكي يكو" �لكتاP ! متنا/H يد£ هو >" حتفظه. ميكنy �آل" >" >�عك تقوH: ”ما;�؟ >نا 
>حفظ؟ ال ميكنy >" >حفظ؟.“ سأعتر¦ بأ" هذ� �ألمر ميثل صعوبة كب]l بالنسبة لبعض �ألشخا�. /لكن 

¨يعنا قاj?ين على �حلفظ.

على سبيل �ملثاH: ما �5ك؟ عنو�نك؟ ?قم تليفونك؟ �سم o/جتك؟ >�ا� >/الj£؟ عنو�" عملك؟ 5سم كنيستك؟ 
هل >j?كت ما >عنيه؟، ميكننا �حلفظ. �ذ� jعونا نكمل.

 Pمن �لكتا xياª على eصغ] من �جللد }تو J/عن صند l?يلبسو" متيمة عبا jلعهد �لقدمي، كا" �ليهو� !
 Hكانو� فعلي@ يضعو" كلمة �هللا >ما9 عينيهم طو� Hيربطو�ا على ;?�عهم �أليسر >/ بني حاجبيهم. /هؤال� �لرجا/

�لوقت.

 Hلوقت. /عندما ®فظها ميكننا >" نتذكرها فإ�ا تكو" معنا طو�� Hن >يض@ نستطيع >" ®مل كلمة �هللا معنا طو�®
�لوقت. /يعلمنا �لكتاP �ملقدF قائًال: ”ُ�ْ?ُبْطَها َعَلى َقْلِبَك �jَِئم@. َقلِّْد ِبَها ُعُنَقَك.5َِ;� َ;َهْبَت َتْهِديَك. 5َِ;� ِنْمَت 

.Fملقد� Pلكتا� xحفظ كلما µهذ� هو مع (٢١:٦-٢٢Hمثا<).“ُثَك َتْحُرُسَك َ/5َِ;� �ْسَتْيَقْظَت َفِهَي ُتَحدِّ
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pbÌŁa@≈–y@bÌaçfl

45 حفظ #آليا0 يثر+ حياتنا & نو#حي متعد��.

يصبح %لكتا& %ملقد! حي� فينا. يرينا مزمو٧:١٩F-١١ قيمة كلمة #هللا بالنسبة لنا، 45 كلمة هللا:

تر� نفوسنا (عد�٧)   
صا�قة (عد�٧)   

تصيِّر #جلاهل حكيم� (عد�٧)   
مستقيمة (عد�٨)   

تفرِّ' #لقلب (عد�٨)   
تن+ #لعينني (عد�٨)   
تعطي ثقة (عد�٩)   

ثابتة 5/ #ألبد (عد�٩)   
هي حق 0عا�لة (عد�٩)   

8شهى من #لذهب (عد�١٠)   
& حفظها ثو#; عظيم (عد�١١)   

تقد= حتذير#0 (عد�١١)   

عندما Fفظ Eيا0 #لكتا; #ملقدD، فإننا نناA قو� ملو#جهة #لظر0< #ليومية. 
0من #لو#ضح 48 معظم #لناD ال يستطيعوF� 4#سة #لكتا; #ملقدD طو#A #ليو=. 0لكن عندما Fمل تعاليمه & 

عقلنا 0& قلبنا نستطيع 48 نسترجعها & #لوقت #لذ+ FتاM فيه #ليها. 45 كلمة #هللا تدعى ”سيف #لر0'“ 
(8فسس١٧:٦) R5ا سالحنا #لذ+ نو#جه به معركتنا كل يو=. 45 حفظ #آليا0 يسمح لنا بأF 4مل سالحنا معنا 

كل #أل0قا0.

سنغت� ��حي�. & #جللسة #لسابقة. 8Fينا 48 #لشخص #لذ+ يلهج & ”ناموD #لر;“ (كلمة #هللا) يكو4    
”َكَشَجَرٍ� َمْغُر0َسٍة ِعْنَد  َمَجاFِ+ِِ #ْلِمَياِ� #لَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها ِفي 0َ8َ#ِنِه Fَ0َ0َُقَها َال َيْذُبُل“.45 حفظ #آليا0 سيساعدنا 

على 48 نصبح متأصلني بقو� & مس+تنا يوم� فيوم� مع يسو# #ملسيح ألننا سنفكر بأفكاF #هللا.

ي  سننا% قو" لنتغلب على %لتجربة. 5لق نظر� فاحصة على هذ� #لكلما0 & مزمو٩:١١٩F-١١ ”ِبَم ُيَزكِّ  
ا;ُّ َطِريَقُه؟ ِبِحْفِظِه 5ِيَّاُ� َحَسَب َكَالِمَك. ِبُكلِّ َقْلِبي َطَلْبُتَك. َال ُتِضلَِّني َعْن 0ََصاَياَ�.َخبَّْأ0ُ َكَالَمَك ِفي َقْلِبي  #لشَّ

ِلَكْيَال 8ُْخِطَئ 5ِلَْيَك“. عندما "بئ كلمة #هللا & قلوبنا، فستكو4 لدينا #لقد�F 48 ننتصر على #لتجربة.
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سنشهد للر# يسو� �ملسيح. عندما تكو" كلمة 3لر1 , عقولنا -, قلوبنا، سنكو" مستعدين   
-3ئم5 عندما مينحنا 3لر1 3لفرصة لنشهد عنه. مثل -3-- نستطيع �" نقو) ”ِبَشَفَتيَّ َحَسْبُت ُكلَّ َ�ْحَكاِ� 

َفِمَك“(مزمو١٣:١١٩E) يشعر معظم 3لنا< بأ>م ال يعرفو" ما38 يقولو" عندما يشهد-" للمسيح. لكن عندما 
Nفظ 3آلياK سيكو" لدينا -3ئم5 شئ نقوله.

سنر# �ألشيا� من منظو� �هللا. عندما تصبح كلمة 3هللا جزPQ �ساسي5 , حياتنا، سنبد� , 3لتفكO بطريقة   
ْهَر َبْل َتَغيَُّر-3 َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد  تفكO 3هللا. هذ3 هو ما كا" , 8هن بولس حني قا) ”َ-َال ُتَشاِكُلو3 َهَذ3 3لدَّ

8ْ�ََهاِنُكْم ”(E-مية٢:١٢). عندما نفكر بفكر 3هللا حينئذ نستطيع �" يكو" لدينا منظوE 3هللا , كل 3ملو3قف.
عندما تكو" لدينا ثقة , حفظ 3آلياK، فإ" هذ3 3ألمر سيحر' Eغبتنا -يساعدنا على حفظ 3آلياK بسهولة �ك$. 

-عندما نتأكد من قيمة حفظ 3آلياK، فإ" هذ3 سيزيد من ثقتنا. -لقد خلص -3-- هذ3 عندما قا): ”َألْجِل 8َِلَك 
َهِب َ-3ِإلْبِريِز. َألْجِل 8َِلَك َحِسْبُت ُكلَّ َ-َصاَياَ' ِفي ُكلِّ َشْيQٍ ُمْسَتِقيَمًة. ُكلَّ َطِريِق  َ�ْحَبْبُت َ-َصاَياَ' َ�ْكَثَر ِمَن 3لذَّ
َكِذ1ٍ �َْبَغْضُت. َعِجيَبٌة ِهَي َشَهاَ-3ُتَك ِلَذِلَك َحِفَظْتَها َنْفِسي“. (مزمو١٢٧:١١٩E-١٢٩). عندما ننمو �كثر , 

.Kيب حفظ 3آلياE9 تنتج من تدOحب كلمة 3هللا -نرغب , �" <بئها -3خل قلوبنا، فإننا سو> جن: فو3ئد كث
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ما هي �ملعوقا� �ل+ تعوقك عن حفظ �آليا�؟  .١

ما هي Cكثر �لفو�ئد �إل=ابية �ل+ جتنيها من حفظ كلمة �هللا؟  .٢

�كتب قائمة باألسباJ �إل=ابية عن ملا�I تستطيع حفظ �آليا�؟  .٣

   Pلذ�R “مع �هللا Sقت خلوR Vقضا” X Yملوجو� Vجع �جلز�] Cتبد ^C قبلR .لثانية١٦:٣� cRحفظ تيموثا�  .٤
عنو�نه ”كيفية حفظ �آليا�“. Rبعد C^ حتفظ nية، [�جعها كل يوl ملدS ثالثني يومh .i^ �ملفتاg حلفظ     

.Sآليا� هو �ملر�جعة �ملستمر�  

  cملقد� Jسة �لكتا�]Y X قيقةYقِض ١٥h .vهذ� �ألسبو wخال lمع �هللا كل يو Sقت خلوR Vقضا X ستمرh  .٥
.Sلصال� X قائقY قِض }سh | جنيل مرقس� X  

ãì«@ÚÌÜb®a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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عندما ير& جرD �ملنبه معلن7 '?ا �لساعة �لسا<سة صباح7، فإ& '34 فكر0 تطر'على +هنك هي '& تستمر � �لنو� 
ملد0 ساعة 'خرZ قبل '& تبد' يومك. لكنك 4عدW �هللا بأنك ستسيقظ مبكرO حN ميكنك قضاK 4قت 'طو3 

معه. g تسرf بذهنك dمبا يكو& من �ألفضل جدO '& تقضي 4قت7 � نا<` �لوسا<0 . 4لكنك تعر_ '& �لشخ\ 
.“hالبتها� Wمنو� بصوd” 3كاتب �ملز�م\ حني قا qليس هو ما عنا

كيف تقنع نفسك O+x بأ& تستيقظ 4حتافظ على موعد} مع �هللا؟ x& �ملفتاf هو �لفهم �لصحيح للصال0. يعتقد 
بعض �لناD '& �لصال0 عبا0d عن مهمة يؤ<4?ا مثل مهمة �لقضاK على �حلشر�W �لضا0d، فهم ال يستمتعو& 

بأ<�ئها 4لكنهم يقومو& ֲדا للحفا� على نقاK ��و�K 4نظافته. لكن �لصال0 هي 'شبه مبعرفة �ألdقا� �لسرية خلز�نة 
مقفلة. x& �لصال0 تفتح �لطريق لكنو� �هللا، فنكتشف شخص �هللا �لذ` كا& �بأ � خز�نة مغلقة.�لصال0 تفتح 

�لبا� لغ� �هللا. 4عندما ال نفهم هد_ �لصال0 فإننا بالتا� ال نصلي x4+� � نصل يظل هذ� �لبا� مغلق7.

Ò˝ó€a@“áÁ

من خال3 �لصال0 نتعلم كيف نتو�صل شخصي7 مع �هللا، x& �لصال0 تكشف لنا شخص �هللا، �dx<0 �هللا حلياتنا 
4كيفية حتقيق هذq �إل�d<0، 4نبد' � فهم خططه 4'هد�فه حلياتنا. 4سريع7 ما نكتشف '& لدينا قو0، قو0 �هللا لعمل 
كل ما يطلبه منا. لقد 4عدنا �لر� يسو# بأ& ”xِْ& َسَأْلُتْم َشْيئ7 ِباْسِمي َفِإنِّي َ'ْفَعُلُه.“ (يوحنا١٤:١٤) x& �لصال0 

تفتح لنا عا� �هللا.

لقد الحظ <4جالD ثوdتو&  Douglas Thorton  �لتأث\�W �إل$ابية لقضاK 4قت � �لصال0 على بعض 'صدقائه 
 O\4توصل 'خ .Oلكي يستيقظ مبكر fكل صبا #dيبد' يومه بالصال0 4لكنه كا& يصا &' dسة. لذلك قر�dلد� �

x &xختر�# مكو& من صناd'4 0dبعة خطافاW 4منبه. 4عندما ير& جرD �ملنبه � �لصباf فإ& �لصنا0d حتر} 
�خلطافاW �ل, متسك بأdبعة 'طر�_ �لغطاK.. 4عندما ي*�f �لغطاK عنه ال يكو& من �لصعب عليه �لنهو' من 

�لسرير. قد تكو& هذq �لطريقة مبالغ فيها. 4لكنها قد تبد4 لك كذلك x& '& تتساx” :3K& '` مدZ كا& 
<4جالD يريد �& يعر_ �هللا؟“ لقد كانت dغبته � معرفة �هللا قوية لدdجة 'نه كا& على �ستعد�< لفعل '` شئ 

لقضاK 4قت � �لصال0 كل يو�.

dمبا تكو& قد تعهدW '& تصلي 'كثر لكنك � تثابر. dمبا ال تكو& لديك dغبة حقيقية � '& تصلي. x& �لصال0 
قد تبد4 كفر' 4مسئولية 4لكنها ليست مصدd ֲדجة. لكن �هللا يريد '& 0لق بد�خلك dغبة � '& تعرفه.

x?ا مشكلة �لدجاجة �4لبيضة. 'يهما جاK قبل �آلخر؟ � هذq �حلالة فإ& dغبتك ستزيد عندما تثابر على �لصال0 
4متاdسها. 
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C بعض 3ألحيا! ال يصلي 3لنا> أل'م ال يفهمو! 3هللا :ال يفهمو! طر4 3ستجابته للصال(. )'م يصلو! ألجل �مر 
ما :يبد: �نه ليس هناT 3ستجابة؛ لذلك يصابو! باإلحباM :يستسلمو!. لكن 3هللا يستجيب 3HئمF لصلو3تنا بعد( 

طرX 4تلفة.

 Yنعم. كيف ميكنك �! تتأكد من ^لك؟ تذكر 3لوعد 3ملذكو F3ئمH b3هللا فإنه يقو )H3Y( سبf Fعندما نطلب شيئ
C يوحنا١٤:١٤ ”ِ)ْ! َسَأْلُتْم َشْيئF ِباْسِمي َفِإنِّي َ�ْفَعُلُه“.   

كتب يعقوw عن �:لئك 3لذين يشكو! عندما يصلو! بد3فع خاطئ : ”فال يظن ^لك 3إلنسا! �نه يناb شيئF من 
عند 3لرY .wجل ^: �Yيني هو متقلقل C ~يع طرقه“ (يعقو٧:١w-٨) عندما نصلي بعقل مرتاw فإ! 3إلجابة 

ستكو! 3HئمF ال. ال ميكننا �! نطلب شيئX FالفF ملشيئة 3هللا :نتوقع منه �! �يبنا عليه.

:تتوقف 3ستجابة 3هللا لصلو3تنا على توقيته 3لكامل. ففي بعض 3ألحيا! يقوb 3هللا“)نتظر“ قبل �! يقوb“نعم“، 
سو� يستجيب عندما �ني 3لوقت 3لصحيح، :C ^لك 3لوقت يب� 3هللا )مياننا :قو( 3حتمالنا بينما نستمر C تقدمي 

طلبتنا له.

:عندما ننمّي حيا( 3لصال( 3ملستمر(، فإ! 3هللا سيعلمنا كيف نكتشف )H3Yته. :عندما نفعل ^لك فإننا ندwY قدYتنا 
على 3لصال( fسب )H3Yته. 

Ò˝ó€a@÷ã†

)! 3لصال( تتضمن شيئF �كثر من !رH تقدمي طلبا  هللا. )'ا �غ� :�عمق من ^لك بكث�. لقد قد� 3هللا لنا على 
3ألقل &س طر4 للصال( )ليه. :كل منها جز$ من تو3صلنا مع 3هللا :سيساعدنا على معرفة 3هللا �كثر :�كثر.

!لتسبيح. :قد يكو! �هم جز$ C 3لصال(. )نه يع( بطريقة عملية عن )بتنا هللا fرية :3نفتا'. 3لتسبيح هو   
3لعباH( بال قيوH، :من خالله نعكس صفا  3هللا 3حلقيقية. )ننا نعبد 3هللا لشخصه. :3لتسبيح يساعدنا �يضF على 

3لتعامل مع 3خلو�. عندما نسبح 3هللا C مو3قف صعبة �: Xيفة فإننا ندTY قدYته على معاجلة كل مشكلة. :بعدما 
نبد� �Y Cية مشكلتنا من منظوY عظمة 3هللا فإ! حجم 3ملشكلة سيصغر.

!لشكر. :هو يظهر )متناننا. )نه يكشف عن )3YHكنا ملا فعله 3هللا :يعكس تقديرنا ألعماله :عطايا . :)^3   
�YHكنا �! 3هللا يهتم مبصلحتنا فسنقد� له 3لشكر C كل 3لظر:� سو3$ كانت صعبة �: سهلة، مناسبة �: غ� 

مناسبة، مث�( �: مملة.



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ UP @

�العتر��. 5هو يزيل عقبة #خلطية #ل9 حتو7 بيننا 5بني #هللا. 2& 2عتر#فنا يظهر +ننا متفقو& مع #هللا بإننا قد   
+خطأنا 5+ننا نقبل غفر#& #ملسيح مبوته على #لصليب.

�لطلبا�. +0 نطلب من #هللا كل ما .تاجه. 2& #هللا يريد +& يعطينا عطايا جيد+. 2نه مصد* كل عطية صاحلة   
(يعقو$١٧:١). 2& #لطلبا! هي #ملفتا� #لذ0 يفتح خز#ئن #هللا #ملمتلئة بعطايا #هللا #جليد+ لنا.

�لشفاعة. 5هي تطلق قو+ *�5 #هللا 1 هذ# #لعا0. 2ننا منثل #هللا كسفر#.  (كو*نثو- #لثانية٢٠:٥) 25حد%   

#لطر! #ل9 نتشفع ֲדا هي +& نصلي من +جل +شخا� معينني 5من +جل ظر�5 معينة.5نطلب من #هللا 2حتياجا! 
)دّ"+، 5#هللا بد5*% سيطلق *5حه #لقد5- ليتعامل مع كل ظر� #سب 2*#"ته.

2& كل طر! #لصال+ #لسالفة توفر 5صلة ضر5*ية 1 بنا. عالقتنا مع #هللا. فكل 5#حد+ منها هي خطو+ تقو"نا 2( 
مستو% +عمق من معرفة #هللا. 5عندما نصلي +كثر فإننا نعر� #هللا بطريقة +فضل 5.به حب. +عمق. 5كلما #لتصقنا 

بالر$ فإننا سنر% يد #هللا تعمل 1 حياتنا 5تستجيب لصلو#تنا.
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FقرD م١٨:١٨C-٢٠ @يوحنا١٢:١٤-١٤ 8 �كتب قائمة باكتشافاتك عن �لصال) من خال$ هذين �لنصني.  .١

فكر T �ستجابة  �هللا لك T �لصال) T �ملاضي، PDكر مر) قا$ �هللا لك نعم، @ مر) DخرK قا$ ال، @مر) ثالثة    .٢
  Xֲדذ  Zلصلو�� Xستجا\ �هللا هذ� �Pتقو$ ملا ^D _�`لو� aF نت تنظرD@ هل ميكنك .fgدi نتظر. كنF قا$ لك  

�لطريقة؟  

تقدt كلمة �هللا مئاZ �لوعوg �ملرتبطة بالصال). @لكن @عوXg ال تعr شئ o �PF نطبق هذX �لوعوg على     .٣
مو�قف iدT (g حياتنا. �نظر للوعوg �لتالية @�طلب من �هللا D^ يريك كيف تطبقها على حياتك �لشخصية.    

8 �بدT D طلبها خال$ D@قاZ خلوتك مع �هللا.  
٧:٧-٨Cم  

فيل~٦:٤-٧  

فيل~١٩:٤  

يعقو\٥:١  

ãì«@ÚÓ„br€a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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Bقِض بضع <قائق : تقييم 7قت خلوتك مع 2هللا، كيف تستطيع �� تستفيد بوقتك؟ كيف ميكنك �� تطو�    .٤
7تنمي 7قت صالتك؟  

هذ2 2ألسبوB Pحفظ يوحنا٧:١٥   .٥

   Vكل يو_ خال^ 7قتك مع 2هللا. ميكنك تصوير نسخة من صفحة قضا aصفحة <ليل عملي للصال Vقم مبل  .٦
7قت خلوa مع 2هللا 7صفحة حفظ 2آلياm 2لl ميكن �� تستخدمها : (2لتسبيح، 2إلعترg2، 2لشكر، 2لطلبة،   

2لشفاعة) : صفحة٨٢ . 2ستخد_ هذt 2لنصوs : صالتك 2ليومية. على سبيل 2ملثا^ حتت بند 2لتسبيح Bقر�   
مزمو�٨ : �7^ 2ليو_ من 2لشهر. هناz مثا^ مكتوبy ملساعدتك : <ليل عملي للصالa 2ملوجو< : صفحة٥٦  

من 2آل� 2مأل كل يو_ مذكرm2 <�2سة 2لكتا~ 2ملقد{ 7صفحة 2لدليل 2لعملي للصالa. خال^ 7قت خلوتك مع 
a2هللا. 2قِض حو١٢�2 <قيقة : <�2سة 2لكتا~ 2ملقد{ (2ستمر : 2جنيل مرقس) ٨7 <قائق : 2لصال

من "ملهم B6 تتذكر: كن متأكد> من 6نك قد 6متمت كل 0"جبا, مس+* شخصية مع "لر� يسو� 

"ملسيح (قضاW 0قت خلو* مع "هللا حفظ "آليا,، MN"سا, 6سبوعية 0مشر0عا,) قبل B6 تنتقل لكتا� 

M^ية للحيا* 0"خلدمة.
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Ò˝ó‹€@Ô‹‡«@›Ó€Ü
 لتا�يخ

تسبيح:  كتب سبب- , حد لتسبيح  لر%  ليو!

 لشكر:  كتب 5عظم شئ تشكر  هللا من 5جله  ليو!

 العتر B:  كتب 5ية خطية 5, خطايا حتتاD5 E تعترB ֲדا

 لطلباN:  كتب عن 5هم Lحتياجاتك  ليو!

 لتشفعاN:  كتب 5]اZ  ألشخاW  لذين تصلي من 5جلهم  ليو! , كتب Rلة تعQ عن صالتك   
من 5جل كل شخص  

 السم  لصال_



Ò˝ó‹€@Ô‹‡«@›Ó€Ü
 لتا�يخ

تسبيح:  كتب سبب- , حد لتسبيح  لر%  ليو!

 لشكر:  كتب 5عظم شئ تشكر  هللا من 5جله  ليو!

 العتر B:  كتب 5ية خطية 5, خطايا حتتاD5 E تعترB ֲדا

 لطلباN:  كتب عن 5هم Lحتياجاتك  ليو!

 لتشفعاN:  كتب 5]اZ  ألشخاW  لذين تصلي من 5جلهم  ليو! , كتب Rلة تعQ عن صالتك   
من 5جل كل شخص  

 السم  لصال_

NMJR
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ÒÜbÓ‘€a@’Ìãœ@áˆb‘€@paÜbíäg

Úzub‰€a@ÒÜbÓ‘€a

من خالA جتربة قيا<= 5لفريق سو; تنمو 8نت '5لفريق كالكما & عالقتكما بالر+ يسو) '& %$ية خدمتكما 
 & C8عط فرصة للتغي !C5لتغي J5لنمو يع LM .ليهم 'مساعدִדم على 5لنموM Aللطال+ '& مها%5تكما & 5لوصو

حياتك. 'سيتطلب هذ5 مر'نة عندما يتو5جه 8عضا^ فريقك مع 5حتياجاته 5خلاصة 'MحتياجاV خدمة 5لشبا+. <) 
5لر'f 5لقدe يقو<d '8نت تشر; على هذc 5لد%5سة.

ضع 5ماl 5لفريق 5لتحدj بأL يكونو5 مستعدين. LM 5ساe قيا<= 5لفريق هو L8 تكوL مستعدh. 'سو; يستجيب 
 L8 n5خلدمة ألعضا^ 5لفريق، كن مد%ك Vمسئوليا' V5لبعض 8سر) من 5لبعض 5آلخر. 'عندما تعطي '5جبا

 c>5تتناسب مع 5ستعد u5ك| لالستجابة. 5منح كل شخص & 5لفريق 5ملسئولية 5ل h>5بعض 5ألشخا{ لديهم 5ستعد
5لشخصي.

LM 5إللتزl5 سيخلق جناحn & 5لفريق. ضم فقط �M فريق 5لقيا<= 5'لئك 5لشبا+ 5لذين يلزموL 8نفسهم بد%5سة هذ5 
5لكتا+ '5لكتا+ 5ملقدe 'سيشتركوL & 5جتماعاV 'متطلباV فريق 5لقيا<=.

ُسيسمى هذ5 5لفريق فريق 5لقيا<=. على 5لشخص 5ملسئوA 5حلصوA على مو5فقة 5لر5عي 8' قائد خدمة 5لشبا+ لكي 
يقو< هذ5 5لفريق.

LM قيا<= 5لفريق تتطلب 'قتn 5كثر & 5إلعد5< 'تد5خًال شخصيn 8ك| من معظم <%5ساV 5لكتا+ 5ملقدe 5ألخر� 
 lتقو L8 5شتركت فيها من قبل. '�ب عليك كعضو & هذ5 5لفريق 'كقائد عليك u5ألحد 5ل e%5مد A8' فصو

باالشترd5 & كل 5إللتز5ماV '5ألنشطة '5لو5جباV 5خلاصة لفريق 5لقيا<=.

5تبع 5لتعليماV 5لتالية ح� تضع 5ملجموعة على 5لطريق 5لصحيح.

تصفح ما$# هذ� �لكتا�. تآلف مع هد; هذ5 5لكتا+ 8ال 'هو L8 تنمو & عالقتك  5لشخصية مع يسو)   
5ملسيح. & 5جللسة 5أل'� 'ضح هذ5 �5د; للفريق 'ناقشه. 5عر� على 5لفريق 5لكتب 5لثالثة ح� يتآلفو5 مع 

كل 5ملحاضرV5 (5نظر �M 5لترتيب من صفحة ٥) Mفحص جد'A 5ملحتوياV لكي تكوL لديك نظر= عامة عما 
سيناقشه 5لفريق. ! Mلقِِ نظر= فاحصة على كل �اضر= منها ح� تشعر بعمق 5ملا<= 'مستو� 5اللتزl5 5لذj تتطلبه. 

قر" مكا!  �من �الجتما�. & 8غلب 5لظن 8نكم ستتقابلوL 5سبوعيn كفريق خالA هذc 5لد%5سة. 5لبديل   
 f5جتتمعو5 مر= كل 8سبوعني 'تد%سو5 ضعف 5ملا<= ح� تغطو5 & <%5ستكم جلستني. 'لكن هذ5 ليس 5إلقتر L8هو
5ألفضل. سيحتا� كل '5حد & 5للقا^ 5أل'L8 A يبدj %8يه عن 8فضل 'قت إلجتما) 5لفريق. L5 كاL ممكنM nعقد 

 e5خل غرفة 5جللو> j>' جو c>يسو j8حد 8عضا^ 5لفريق. فاالجتما) 5لذ Aم�لك 8' & م� & V5الجتماعا
سو; يساعد 5ألشخا{ على 5إلسترخا^ '5النفتاf '5الشترd5 & 5ملناقشة.
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7طلب كل مو�0 �لد-�سة قبل بد% �الجتما� �أل��. فكل فر* من $فر-* فريق -لقيا*( مبا فيهم $نت، سيحتا�   
مى قضا!  قت خلو( مع -هللا لوقت  23 -لكتا. -ملقد4  23 نسخة من هذ- -لكتا.  حافظة لوضع -لو() -ملسَّ

منفر* مع -هللا (سيبد$ 3ستخد-= هذ> -حلافظة : -ألسبو7 -لتاسع)

حد0 مد� �نعقا0 كل �جتما�. مد( -الجتما7 تكوH ما بني ساعة $  ساعتني، $ما D3- كانت مد( -الجتما7   
ساعة  نصف كل $سبو7 "ب $H تتيح فتر( ١٥*قيقة للمر-جعة  -ملشا(كة، � مد( ساعة للد(4 -ألساسي 

١٥*قيقة للصال( لإلحتياجا% -لشخصية  3حتياجا% -خلدمة. كن مرن& ملو-جهة 3حتياجا% -لفريق.

pb”˝»€a@ıb‰i

 Hفريق -لقيا*( هو * ( -لقيا*(  ليس -لتعليم.  عندما تد(�  �� -لفريق $نك $نت -يض& تسعى أل : �) * H3
تكوH تلميذ" ناضج& للمسيح، فإنك ستقد= نفسك على $نك  -حد من هذ- -لفريق  ليس -ملعلم. لكن 3نتبه $نك 
$نت -لقائد،  توقع $H يلتفت 3ليك $عضا! للفريق للقيا*(  -إل(شا*  -لقد (.  عندما ير$ $فر-* -لفريق $نك حتب 
-هللا بصد)  $نك تعت/ ֲדم كأشخا,، فسو+ يبد$ H : -لنمو. سيبد$ $فر-* -لفريق عالقا% قوية  ممتلئة )بة مع 

-هللا  معك  مع بعضهم -لبعض..  فيما يلي بعض -القتر-حا% لبنا! عالقا% -كثر قو(:

تقابل مع كل عضو : -لفريق. حد* موعد" ملقابلة كل فر* من $فر-* -لفريق خال2 -ألسابيع -أل 2. حا 2   .١
-H تعر+ 3حتياجا%  3هتماما%  $هد-+ كل شخص. شا(� $نت $يض& باحتياجاتك -لشخصية. هذ- يساعد 

كل فر* $H ينظر 23 -آلخر على $H شخصيته فريد( : -ملشاعر  -ألفكا(.  ستنتج عن هذ- $يض& مناقشا% مفيد( 
خال2 -جتماعا% -لفريق.

-حتفظ بنوتة مذكر-% خال2 هذ> -لد(-سة. سجل مالحظاتك عن -عضا! فريق -لقيا*(،  صّل بانتظا= من   .٢
$جل كل شخص باإلسم. تابع -إلحتياجا% -لشخصية لكل  -حد.  D3- تغيب $حدهم عن -جللسة -تصل ֲדذ- 

-لشخص. ساعدهم عندما "د H صعوبة : فهم جز! من -لكتا. -ملقد4. تكلم معهم D3- < يتمكنو- من -حلفا= 
على 3لتز-مهم. -طلب منهم $H يبد - A(-!هم خال2 -الجتماعا%. ساعد  شجع كل عضو ح@ يشعر كل شخص 

بالتقدير من باقي $عضا! -لفريق.

ق عالقاتك *-خل  -جعل (-عيك  -لكنيسة على علم بكل شئ. بينما تب/ عالقا% مع فريق -لقيا*(، عمَّ  .٣
كنيستك. $خ� -لر-عي بكل ما FدE : -ملجموعة. شجع $عضا! -لفريق على -إلنضما=  -إلشتر-� : -لكنيسة 

 Gاصة : خدمة -لشبا..

حد* عضوية -لفريق. H3 $عضا! -لفريق سيبنوH -لثقة من خال2 3ختبا(-% متبا*لة، لذلك فلن يكوH من   .٤
-حلكمة $H تضيف $J -عضا! جد* بعد $H تتكوH -ملجموعة. D3- -بد$ -شخا, جد* (غبة : -النضما= لفريق 

-لقيا*(، 3بد$ ֲדم تكوين Mموعة قيا*( جديد(  $Lث عن شخص Aخر يتو2 مسئولية -لقيا*(. -طلب من هذ- 
-لشخص $H يساعد� : قيا*( هذ> -ملجموعة. H3 هذ> -لتجربة ستساعد> على قيا*( فريق -لقيا*( : -ملستقبل.
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pbè‹ßa@ÒÜb”@ÂÌÏÿm

Dحد مصا�B %لنمو @ هذ% %لفريق سيأ; من %لفرصة %ملتاحة لكل شخص لكي يقو� %جتماعا( فريق %لقيا��. يوجد 
جدD VWسبوعي لالجتماعا( @ صفحة٦١. %مأل %لفر%غا( ֲדذM %جللسا(. Lنك تقو� كل %جللسا( %ملسما� 

.XWألسابيع %لقليلة %أل% Vقائد %ملجموعة“. متم %لو%جبا( %ملطلوبة خال”
%طلب من قائد %ألسبوc %ملقبل iD يقرD %ملا�� %خلاصة ”باالستعد%� للقيا��“ @ %ليوe %لتاd لالجتماc %لسابق.

ÒÜbÓ‘‹€@Üaá»né¸a

$ستعد مبكر�. %بدD @ %إلعد%� على %ألقل �سة Dياe قبل %إلجتماc %لتا�B�L .d ما�� هذ% %لكتا� DWجب   .١
 Mجتهز iهنا  شئ حتتا� أل iكا iL !ليل %ملناقشة لكي تر� DقرL .ليس كقائدW عن %السئلة كو%حد من %ملجموعة

.cملناقشة، متم %ستعد%�  لالجتما% BفكاD سة%B�W مبكر'. بعد مر%جعة ما�� %ملحاضر�

$بد" ! $لوقت $ملحد�. ح) iLW حضر Dشخا+ قليلوL iبدD %الجتماc @ %ملوعد %ملحد�. L*% %نتظر( ح)   .٢
يصل %ألشخا+ %ملتأخرiW، فإنك ستجد نفسك Wقد بدD( %الجتماc متأخر' عن موعدM @ كل مر�.

�جعل $ملناقشة ! �طا� $ملوضو�. شجع %ألشخا+ على %لتكلم. Wلكي حتقق Dقصى %ستفا�� من Wقت   .٣
%ملجموعة %تبع %الBشا�%( %لتالية:

قدe %السئلة بوضو� WبإختصاB. بعد iD تسأV %لسؤ%D ،Vتح %لوقت للمجموعة كي يفكر �Wا�W. ال      
#ف من فتر%( %لصمت %لقص!�. جتنب iD تقدL eجاباتك B  WD%�  %لشخصية خاصة @ %لبد%ية. %عطهم     

%لفرصة لكي يع&W% عن Dنفسهم. ال تشتر  @ %ملناقشة %ل% ميكن لشخص  خر iD يشاB  ֲדا.   

%حترe تعليقا( كل شخص. شجع %ألفر%� iD يقولو% ما يفكرiW فيه %كثر من iD يقولو% %الجابا( %ملثالية.     
iL %لصد( W%لشفافية سيوفر%i مشاBكة عميقة Wمتنوعة �%خل %لفريق. كقائد LسأD Vسئلة       
� XL %لعملي.    Lضافية تساعدهم على توضيح DفكاBهم. %.ث عن فر+ لتحر  DفكاBهم من %ملجرََّّّ   

حتد! كل فر� iD يطبق ما  يقوله على حياته %لشخصية.   

كن قريب0 من %لكتا� %ملقد�، iL %لكتا� %ملقد� هو %ملرجع /ذM %لدB%سة Wملناقشا( %ملجموعة. شجع     
   “i%لكتا� %ملقد� ”كميز% eهم على %ملبا�1 %لكتابية. %ستخدBفكاD %يؤسسو iD فر%� %ملجموعةD   

ألفكاBهم. Lجعله %ملرجع ”لالمياW iللعمل“   

  WD بآية من %لكتا� WD بكلما( 4فوظة منمقة iعضا� %ملجموعة �يبوD cحتد5ّ %ألجوبة %لسطحية. ال تد   
   iنه. حتد%هم بأWمثله ملا يقصدD %يعطو iD WD نهWيشرحو% ما يقصد iD جابة سهلة. %طلب منهمL يةD   

”يغوصو% XL %ألعما( 6Wرجو% Dقويا�“.   



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ UX @

+سأ� +سئلة تساعد على +ملر+جعة. ساعد +ملجموعة !8 تتأمل 4 +ملفاهيم +جلديد, +ل( تعلموها !� من خال�     
   Cما تعلمه كل شخص. +ستخد Iقت +ملر+جعة 4 +سترجا� Cستخد+ .Lتسلسل +ألسئلة +ملطر�حة سابق   

هذ+ +لوقت لكي يناقشو+ +ملوضوعا[ +ل( متثل مشكلة بالنسبة Xم �+سأXم كيف ساعدִדم هذT +ملناقشة 4     
فهم +حلقائق +لر�حية بطريقة عملية.   

تأكد من +ملشاfكة +لكاملة. ij+ كا8 بعض !فر+g +ملجموعة مترggين 4 +ملشاfكة 4 +ملناقشا[، فأسأXم     
+سئلة تتصل مباشر, بآf+ئهم +لشخصية. gعهم يعرفو8 !نك ִדتم ֲדم �بأفكاfهم. ij+ حا�� بعض     

+ألشخاw +الستحو+i على +ملناقشة فابد! بتوجيه +سئلتك t ujخرين باالسم حr تتاX qم فرصة +ملشاfكة.    
�ij+ كا8 +حد +ألشخاw مهيمنL على +جللسة، فأطلب منه بلطف بعد +الجتماI !8 يساعدy على تشجيع    

كل �+حد لكي يكو8 له �قت مماثل لكي يتكلم.   

قيم كل �اضر,. خال� ٢٤ساعة بعد jنتها� +الجتماf I+جع +جللسة. 8َّ�g !ية مشاكل !� +حتياجا[ قد   .٤
الحظتها 4 +لفريق. فكر كيف ستتعامل معها. +جلس مع +لشخص +لذ� توu قياg, +جللسة �+طلب منه !8 يقيم 

 .Iته لإلجتماgسأله ببساطة عن نقا� +لقو, �+لضعف +ل( الحظها 4 !ثنا� قياj ،جللسة+ TذX تهgقيا



UY @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

’Ìã–€a@áˆb”@pbjuaÎ
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|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ VP @

@Úì”b‰æa@›Ó€Ü

مبا ,% هناE ,شخاصA @تلفني سيتولو% قيا�: 9ملجموعة، فيجب عليك كقائد ,% تساعدهم بأ% تقد! �م �ليل 
 HهذJ .9جللسة MهدJ جوهر E9P�Q ستساعدهم على S9القتر9حاJ فاالسئلة ،W9ملناقشة 9ملناسب �ذ9 9ألسبو

9الPشا�S9 ال حتد 9ملا�: ,Q JمكانياS 9ملناقشة. ,ضف Q` _لك 9سئلتك 9خلاصة J,فكاJ EPتطبيقاتك طاملا كا% 
9ملوضوJ Wما�ته يشكال% ,ساf 9ملناقشة.

HÔ«bª@ÊÎãìflI@∂Î˛a@Úè‹ßa

Pكز خال� هذH 9جللسة 9ألJ` على مناقشة Jتقرير هدM 9ملجموعة ,ال Jهو بنا� عالقاJ Sتنظيم 9ملجموعة.   .١
9حتفظ %و من 9لبهجة 9Jأللفة. قم برحلة ,J 9قم حفلة " بيت ,حد 9ألشخا .

9طلب من كل شخص ,% ير1J قصته. 9منح كل 9Jحد /س �قائق. ّعني مسئوًال لضبط 9لوقت. 9)ح   .٢
بثالثني �قيقة �ذ9 9لغر7. بالنسبة لألفر�9 9لذين 5 يسمح �م 9لوقت، ستسنح �م 9لفرصة 9ألسبوW 9لتا4. حد� 

هدM 9ملجموعة ,% ينمو9 " عالقة شخصية مع يسوW 9ملسيح.

 Hكته " هذPيعطيه من خال� مشا J, H9طلب من كل شخص عما يريد ,% يأخذ Mضو� هذ9 �9د "J  .٣
9ملجموعة.

9سأ� كيف يعتقدJ% ,% حتقيق هذ9 �9دM سيب? خدمة 9لشبا<.  .٤

Pكز على منو_F 9إللتز9! 9لشخصي 9ملوجو� " صفحة١٠. ناقش ما يعنيه هذ9 9ألمر Qسأ�م ,% كانو9 قد   .٥
فهمو9 ما Qلتزمو9 به. تكلم معهم عن معK كوJم ,صبحو9 موضع Iاسبة J" عالقة عهد. قل �م ,% كل شخص 
  .S9اللتز9ما H9طلب منهم ,% يصلو9 من ,جل هذJ “9إللتز9! 9لشخصي F_9لقا�! على ”منو Wسيوقع " 9ألسبو

.W9ملجوعة كل 9سبو Wإلجتما L9لتا4. 9جعل هذ9 9مليعا� موعد Wميعا� 9الجتماJ يخPحد� تا  .٦

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa

9% 5 يكن هناJ Eقت كاMٍ أل% يقو� كل شخص حكايته،9بد, " 9السبوW 9ملاضي، 9Jستكمل مر: ,خر�   .١
 %, `Q Wمنح كل شخص /س �قائق. عني مسئوًال لضبط 9لوقت. 9فعل هذ9 9ألمر كل 9سبوQ ،Wهذ9 9ألسبو

ينتهي كل 9ألشخا  من 9ملشاPكة.

 L9ملسيح لديه 9مكانية ,% يكو% قائد W9جع قصة 9لقائد " 9حلز< 9لشيوعي. 9_كر ,% كل شخص يتبع يسوP  .٢
" 9إلميا%.9سأ�: هل تر2 1 نفسك -مكانية )$ تكو$ قائد�؟ ملا��؟ �W كل شخص �يب عن هذ9 9لسؤ�9.



VQ @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

�سأ�: ماهي مميز*$ *لقيا&+ *ل( )ا &الال$ عظمى لديك؟  .٣

�طلب من /حد /عضا- �ملجموعة /0 يقر/ �جلز- �ملسمى“�اللتز�% لفريق �لقيا��“ � �سأ�: ما *لذ� يعنيه   .٤
بالنسبة لك &% تقد# "لتز*م  ملجموعة من *لنا�؟. �جعل كل عضو باملجموعة يوقع على ?قر�@ ”?لتز�مه 

�لشخصي“ �ملوجو� بصفحة١٠ %�جعل كل شخص يوقع /يض" ! كتيبا� كل /فر�� �ملجموعة. �شر� /0 هذ� 
يع0 عن ّجدية �إللتز�% بأ0 يوقع كل شخص على ?لتز�% �آلخرين.

�جعل كل شخص يقد% %صف" 4تصر3 عن جد%� /عماله. تأكد من /0 كل شخص ليست لديه مشاكل !   .٥
حضو@ �إلجتماعا� كل �سبو8 (�0 كانت هناA مشكلة لد@ بعض �ألشخا=، تكلم معهم بعد �الجتما8. @مبا 

E/..... (@ميكنك /0 تدبر جليسة /طفا� للمجموعة /% /0 يعقد �الجتما8 ! ليلة /خر

صلو� كمجموعة على �لتز�% كل شخص لفريق �لقيا��.  .٦

حد� موعد3 �آل0 لقضا- نصف يو% ! �لصال� (�نظر �جللسة �لثالثة عشر).   .٧

Úr€br€a@Úè‹ßa

?بد/ �الجتما8 بأ0 يشا@A كل %�حد ”ֲדو�يته �ملفضلة“.  .١

�سأ�: ما هو *& فعلك لقصة ما$ برنكلي؟ هل تعتقد &% *هللا ميكنه &% "قق نتائج مماثلة � حياتك   -٢
�خدمتك *لشخصية؟

قسم �ملجموعة ?� �ثنني �ثنني. �جعل كل فر� يقر/ �ملثل �ملوجو� ! م�٢٤:٧-٢٧ � تكلم عن �حلقائق   -٣
�ل" تعتقد /0 �ملسيح كا0  ا%� /0 يوصلها لنا من خال� هذ� �ملثل. فكر%� كمجموعة ! مثل من �حليا� �ليومية 

�ملعاصر� ميكنه /0 يوصل نفس �لرسالة. 

�قر/ مقولة �آل0 @�با' Alan Redpath �ملوجو�� بصفحة١٥ (�نظر ?� �خلطو� �لعملية �ملوجو�� ! �لسؤ��   -٤
�% ليصبحو* قا&+. �أل%�). �سأ�: ما *لذ� تعنيه هذ� *ملقولة )ذ� *ملجموعة *لذين يعدََّّّّّّّّ

�سأ�: ما *لذ� كتبته � *إلجابة عن *لسؤ*� *لر*بع عن جو*نب حياتك *لشخصية *ل( حتتا� &% تنمو   -٥
فيها من خال� عالقتك مع *ملسيح �&يض  منو مها**تك *لقيا&ية؟ (قائد: �%0 مالحظا� لتشجيع /عضا- 

�ملجموعة بعد �لك).



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ VR @

Ú»iaã€a@Úè‹ßa

�جعل كل شخص يع, عن ملا)� لديه ”ثقة � �ملسيح“.  .١

�طلب منهم JR يصفو� �ملو�قف �لL يعتمدJK فيها على �ملشاعر �كثر من �حلقائق خاصة فيما ;تص مبس8ִדم   .٢
مع يسوW �ملسيح.

�جعل Rحدهم يقرR مزمو#١٣:١٣٩-١٦ RKفسس١٠:٢ � Rسأ�: ملا(� )  �عتقا$#، خلقك �هللا؟  .٣

�طلب من Rحد �ألشخا! JR يقرR يوحنا �أل٩:٤�K-١٠ Kبنا� على هذ� �لنص ق�ل: ”صف ) �لة كم   .٤
�بك �هللا. &على كل شخص �� يذكر طريقة &�حد# تعر� ֲדا �� �هللا �بك“.

�سأ�: هل ميكن لكل منكم �� يقا:� حياته“قبل“ &“بعد“ بد�ية عالقته مع يسو0؟  .٥

�%ث عن �ملقاطع �ملذكو## � هذ� �جللسة بقد# ما يسمح �لوقت Kخلص كال منها. �عط لكل شخص مقطع�   .٦
يقو& بتلخيصه.

#كز على هذ� �لسؤ��:“كيف Rعر! Rن� Rصبحت �بن� هللا؟ �سأ�م:“ماهي �ل!�هني �ألخر� �ضافة �� ما   .٧
(كر ) يوحنا �أل&� تقو$# �� �لنتيجة بأنك �بن �هللا؟

Úèflb©a@Úè‹ßa

ناقش �ملفاهيم �خلاطئة عن �حلب. �كتبها على لوحة.  .١

�سأ�: ما هي ��ل (كر� لديك �خت!� فيها �حلب؟  .٢

�سأ�: عن �:بع �ختالفا� بني حب �النسا� &حب �هللا، �يها �ثر� فيك �كثر؟ ملا(�؟  .٣

�طلب من كل عضو JR يشا#� بتجربة سلبية عن �حلب كانت سبب� � �عاقته عن �ختبا# KR قبو� حب �هللا.  .٤

من  #�سة كو#نثو# �أل١٣�K �جعل كل عضو باملجموعة ;تا# صفة من صفا! "بة �هللا )�!  اللة عظمى   .٥
بالنسبة له Kيشر$ ملا)�.

�سأ�: كيف �� �ستقبالك ملحبة �هللا يؤثر على �لطريقة �ل� تتجا&� ֲדا مع �ألشخا� �لثالثة �لذين   .٦
(كرִדم ) �إلجابة على �خلطو# �لعملية &�لسؤ�� :قم٤.



VS @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

صلو! معD طالبني 01 يسمح كل شخص ملحبة !هللا 01 تنسا6 5 حياته 012 تطهر+ من خ'!& !ملاضي !لسلبية   .٧
2تساعد+ OP 01 يقدL لآلخرين Jبة كاملة.

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa

!طلب من 1عضا� !ملجموعة 01 يشا$كو! بأحد !ملو!قف !ل  شعر2! فيها بعدL كفا�ִדم.  .١

!نقسمو! OP 'موعا& !ثنني !ثنني. 2!جعل كل فريق يقر1 مزمو$٥١ !  يب على هذ+ !السئلة: ملا�� شعر   .٢
%�&% بأنه غ� كفؤ؟ (خطيته مع بثشبع. !نظر صموئيل !لثا�١١) &كيف جتا&' %�&% مع �هللا بعد خطيته؟ !*كر 

ما كتبه كل شخص 5 !ملجموعة.

!قر1 تيموثا�2 !أل٥:١O2، !سأ�: بنا. على كلما+ بولس لتيموثا&): ما هي �خلطو# �لعملية �ل� �ب ��   .٣
تعملها ح& ما يكو� لديك قلب نقي &ضم� صا� &�ميا� بال �يا.؟ شجع كل 2!حد على 01 يكوJ 0د � 5 

كالمه.

خلَّص: لنصلِّ مع% طالبني من �هللا �� يعطينا �لشجاعة لكي نتخذ هذ� �خلطو# �لعملية بأسر� ما ميكن   .٤
�ألسبو� �ملقبل.

Ú»ibè€a@Úè‹ßa
$!جع !ملحاضر� !لسابقة بأ0 تسأ� كل 2!حد بأ0 يتذكر !خلطو� !لعملية !ل  قر$ 01 يتخذها كنتيجة لد$!سته   .١

تيموثا�2 !أل٥:١O2 5 !السو� !ملاضي 0P كا0 بعض 1عضا� !لفريق � يتخذ2! هذ+ !خلطو� !طلب من باقي 1فر!  
!ملجموعة 01 يستمر2! 5 !لصال� من 1جلهم.

!جعل !لفريق ينقسم OP !ثنني !ثنني لقر!�� 2مناقشة $2مية٨ 2!جعل كل فريق يذكر صفا& !ملؤمنني !حلقيقيني   .٢
من خال� هذ! !لفصل. ! !طلب من كل فريق 01 يقدL صفة 2!حد� لباقي !ملجموعة.

!سأ� !لفريق: ما �لذ� يعنيه � ��يك ”�لسلو� � �لر&�“ ناقشو! *لك كمجموعة.  .٣

 Lمثًال 2!حد� من حياتك !لشخصية شعر& فيه باإلحبا� نتيجة !لظر�2 21 عد Lسأ� قائد !ملجموعة: قد!  .٤
قد$تك على 01 تعمل ما هو صو!6. صف كيف 01 !لسلو" 5 !لر2! كا0 بإمكانه تغي� هذ! !لظر�.

شجع كل شخص على !لصال� لطلب !ملل� بالر2! !لقد� !آل0، 2طلب !لسلو" 5 !لر2! كل يوL. قدهم   .٥
5 !لصال� لكي ميتأل2! بالر2!.



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ VT @

صلِّ مع Dموعة مكونة من )ثنني، صلِّ من 79مية٨ 7)طلب من )هللا 01 تصبح هذ( )لكلما# حقيقة � حياִדم   .٦
)ليومية.

.Hهذ) )السبو Kخال Nكل يو Q77يسلك � )لر Q7ِّ̂كر كل شخص بأ0 يصلي لكي ميتلئ بالر  .٧

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa

)سأK: ما هو �لطعا) �ملفضل لديك. �ملا��؟  .١

)قر71) 7ناقشو) مع� كولوسي٦:٢-١٠ 7)سأK: كيف قبلت يسو� �ملسيح؟ (باالميا0) كيف ميكنك   .٢
�لسلو� فيه؟ (باإلميا0 )يض�). كيف ميكنك +# تصبح متأصًال �مبني& % �إلميا# �موطد! �متفاضًال بالشكر؟ 
(ناقش )لسؤ)K). ما هي بعض ”�لفلسفا( �ملضلة“ ”��لتقاليد �إلنسانية“ �ل% متنعنا من "ختبا  مل� �حليا� % 

�ملسيح؟ ()لناموسية، )لتقاليد )لكنيسية.. )�). كيف تؤثر فينا هذ� �ألشيا� شخصي&؟ ()طلب 01 يبد7) �9)�هم). 
(K(ما �لذ� كا# يعنيه بولس %  +يك ”مبل� �حليا� % �ملسيح؟“ (ناقش )لسؤ

حتدَّ 1عضا� )ملجموعة بأ0 يستخدمو) 7�1)ִדم بانتظاN ()لصال� ، كلمة )هللا ، )لشركة، )لشها��). �^) كا0   .٣
 .Hهللا، شجعهم على 01 يبد71) ^لك هذ) )ألسبو( مع Nغ' معتا�ين على قضا� 7قت خلو� كل يو )بعض )ألشخا

(لتكن لديك نسخ من مذكر)# قضا� 7قت خلو� مع )هللا متاحة لكل 7)حد. �قِض 7قت� كافي� لشرQ هذ( 
)ملذكر)# 5سب حاجة )ملجموعة. خلَّص )جلز� )لذ0 يتكلم عن كيف تقضي 7قت خلو� مع )هللا 7 ”كيف تد9. 

مقطع� من )لكتا: )ملقد.“) 1خ9هم 01 )جللسة )لقا�مة تتضمن تفاصيًال 1كثر عن كيفية بد)ية كل يوN بقضا� 
7قت خلو� مع )هللا.

كمجموعة تد9بو) من خالK ”�ليل عملي للصال�“ ”مذكر)# �9)سة )لكتا: )ملقد.“ (ستقوN بعمل ^لك   .٤
مر� 1خر< � )السبوH )لقا�N. )عمله هذ) )ألسبوH لتتعو� على )لفكر�)

^كر 1عضا� )ملجموعة بنصف يوN للصال� 7)بدA 1مع )ملو)� )ل@ حتتا? �ليها.  .٥

Ú»ébn€a@Úè‹ßa

)طلب من كل شخص 01 يصف K71 موعد غر)مي له.  .١

9كز على 01 )لعالقا# )جليد� تتقو< بقضا� 7قت مع�. �قر1 مرقس٣٥:١ . ناقشو) ملا^) كا0 يسوH �تا?   .٢
�� قضا� 7قت خلو� مع 1بيه.

)سأK: هل ميكنك +# تصف +عظم "ختبا  �خت�ته ��نت تقضي �قت خلو� مع �هللا.  .٣



VU @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

�سأ�: كيف تعتقد >; قضا9 8قت خلو3 مع �هللا سيساعد- على (متا& هد% هذ" �لد��سة؟  .٤

�جب عن >ية �سئلة تكو6 لديهم 0صو- قضا* (قت خلو# مع �هللا.  .٥

�طلب من �ملجموعة >6 يضعو� هدفJ لكل عضو لقضا* (قت خلو# مع �هللا ملد# سبعة �ياD متصلة. �6 كا6   .٦
هنا_ شخص >( >كثر قد فاִדم يوD خال� هذX �لفتر# عليهم >6 يبد>(� من جديد. هذ� �لتدTيب سيبR (حد# 

�لفريق (سيقدD تشجيعJ متباiًال بقضا* (قت منفرi مع �هللا. Tكز على �ألمانة. لن dسر �ملجموعة شيئ6b J بد>(� 
من جديد مر# >خرt >( مر�s. (حr يكو6 هنا_ تشجيع (qاسبة قسمهم b pbثنني bثنني (�جعلهم يتصلو6 

.Jر(� بعضهم بعض ببعضهم �لبعض تليفونيw J �لليلة �لسابقة لكي يذكِّ

Òãíb»€a@Úè‹ßa

�سأ�: ما �لذ, تغ* � مظهر- �خلا�جي منذ �ملرحلة �لثانوية 8كانت مثا�� لتعليق �لنا� � >حد   .١
�الجتماعا�؟

ناقش �ملميز�s �ل  يعت�ها �لعا� صفاs للنجا�. � قسمهم pb �موعاs من  ثالثة >فر�i (�جعل كل   .٢
�موعة تكتب تعريفها للنجا� طبقJ ملا جا* w مزمو١:١T-٣.  #عهم (�جعلهم يشاTكو6 تعريفاִדم (ناقشو� 

كيف تتعاT% هذX �لتعريفاs مع >فكاT �لعا�.

تأكد من >6 كل فرi من >فر�i �ملجموعة قد �لتزw D قضا* (قت خلو# مع �هللا ملد# سبعة >ياD منفصلة.    .٣
(لوكا6 هنا_ شخص فاته >6 يقضي (قت خلو# مع �هللا (حr (لو كا6 يومJ (�حد+)، )دi >6 �ليوD �لتا' 
الجتماعكم هو ”�ليوT Dقم١“ � يبد> �لسبعة >ياD مر# >خرt. (هذ� ليس فرضJ (لكنه تشجيع على �ملثابر# 

 w �)قضا* >(قاته مع �هللا، شجعهم على >6 يستمر w Dملجموعة قد �لتز� iمن >فر� i�1 كا6 كل فرb (#iلتكوين عا
هذX �لعاi# طو�� مد# هذX �لد�Tسة (مالحظة: �طلب من >عضا* �لفريق >6 3ضر(� معهم w �الجتما2 �لتا' نوتة 

مذكر�s خاصة بقضا* (قت خلو# مع �هللا). 

ليشاT_ كل شخص بأ6 شئ �خت�X خال� (قت خلو# مع  �هللا خال� �ألسبو2 �ملاضي.  .٤

ناقش �ية مشاكل صاiفتهم.   .٥

�جعل كل فرi من >فر�i �ملجموعة يد8T ع��نيني١٢:٤ مستخدمJ �لوTقة �ل  عنو�7ا مذكر��Ti sسة   .٦
�لكتا; �ملقد8 مع مل* �لبياناs �خلاصة ֲדا � >جعل كل فرi من >فر�i �ملجموعة يد8T تيموثا(8 �لثانية١٤:٣-

١٧: مع مل* بياناT) sقة �لد�Tسة �يضJ، ناقش كيف قامو� >ل كل جز* (هذ� �لتمرين يصمم ملساعد# �لنا8 
على فهم طريقة �Tiسة �لكتا; �ملقد8 �كثر من جتميع �كتشافاw s �لكتا; �ملقد8. ساعدهم على حل كل 

مشكلة تقابلهم.. �6 �الكتشافاs ستأ@ بطريقة طبيعية خال� >(قاs خلو�ִדم �ملقبلة مع �هللا)



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ VV @

عندما يكمل #لفريق ?هد#= #لسبعة #يا8 #ملتصلة، #خرجو# لشر#, #يس كرمي ... &#نت #لذ� سيدفع.  .٧

ãì«@ÚÌÜb®a@Úè‹ßa

#جعل كل عضو + #ملجموعة يصف #عظم #ستفا&% حققها من خال  حفظ �يا� #لكتا� ?&?� يذكر   .١
#لعقبا� #ل1 منعته من ?� /فظ #آليا�.

#سأ : &ماهي .خل5.6 .لسلبية .ل/ &.جهتك عند )ا&لتك حفظ �� شئ؟  .٢

&عو# كمجموعة تيموثا&# #لثانية١٦:٣ (كا� من #ملفتر� ?� /فظ #لفريق هذ� #آلية خال  #ألسبو�)   .٣
كر,ها مر% &مر#� ح+ /فظها كل &#حد متام'.

باستخد#8 ”كيف حتفظ #آليا�“ من“قضا, &قت خلو% مع #هللا“ ,#جع كل مر#حل حفظ #آليا�.  .٤

#حفظو# مع' ع5#نيني١٢:٤ . كر,ها مر% &مر#� ح+ /فظها #جلميع.  .٥

حد& لكل شخص من #ملجموعة 9حد8 #آليا� #لتالية حلفظها باستخد#8 مر#حل حفظ �يا� #لكتا� #ملقد#.   .٦
#@عهم بعد &قائق قليلة &#جعل كل شخص يقو  #آلية. الحظ #ألشخا< #لذين لديهم مشاكل + #السترجا� 

شجعهم &?عمل على مساعدִדم + تعلم #آليا�. (�يا� للتخصيص:يوحنا #أل&١١:٥C؛ فيل٦:١B؛ يوحنا 
#أل&٢٣:٣C؛ يوحنا٥:١٥؛ مزمو,٩:١١٩؛ يوحنا٢٤:١٦ ؛ م+ ١٩:٤؛ ?مثا ٥:٣-٦ &م+٣٣:٦) 

9قر? &ناقش يوحنا٢٦:١٤، &بطر# #لثانية٣:١ � #سأ : كيف ترتبط هذ� .آليا5 �فظ .آليا5؟  .٧

#جعل ?عضا, #ملجموعة يشا,كو� من خلو#ִדم #لشخصية.(تأكد مر% ?خر8 ?�م قد #نتظمو# + خلو#ִדم ملد%   .٨
سبعة ?يا8).

صلِّ من #جل مشاكل #ملجموعة #لشخصية صلََّ من ?جل خ5#� #"ابية + #&قا� #خللو%. ضع خطط' ?خ�%   .٩
لقضا, نصف يو8 + #لصال% (#نظر #جللسة #لثالثة عشر).

ãì«@ÚÓ„br€a@Úè‹ßa

#سأ :هل تعت5 نفسك ”طائر #لصبا� #لباكر“ ?8 ”صاحب #لليل #ملتأخر“ #جعل �موعة ”طائر #لصبا�   .١
#لباكر“+ فريق &�موعة ”#لليل #ملتأخر“ + فريق �خر &#طلب منهم ?� يعملو# قائمة باكثر عشر ?سبا� جتعلهم 

ينتمو�  ذ� #ملجموعة ?& تلك. � يقو8 كل فريق بعر� تقرير� على كل ?عضا, #ملجموعة.



VW @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

�طلب منهم ,E يتشاCكو� من ,Aقا? خلو�ִדم مع �هللا.(�حتفل ֲדم �12 متم كل ,فر�( �ملجموعة حتد� �أليا�   .٢
�لسبعة).

.١٨:١٨-٢٠UمA  يوحنا١٢:١٤-١٤ EAكما هو مد Xحد( هذ] �لصال  .٣

�جعل كل شخص يصف �ستجابة eدّ(A Xحديثة للصالX(تذكر نعم،ال، �نتظر).  .٤

قسمهم t u2س فرA .rخصص جانبq من جو�نب �لصالX لكل فريق (تسبيح، �عتر�]، شكر، طلبا?،   .٥
 w عهمx� .لعالقة مع �هللا� y حيو� Xتشفعا?) �جعل كل فريق يشر} ملا�1 هذ� �جلانب من جو�نب �لصال

�جعلهم يقدموE تقرير|.

 y قتA كل شخص يفهم كيف يطبق كل جز� على قضا� E� تأكد منA “Xجع ”(ليل عملي للصال�C  .٦
.Xلصال�

صلو� كمجموعة مستخدمني ”(ليل عملي للصالX“ (�عط tس (قائق لكل جز�).  .٧

تأكد من �E كل �Aحد يعر] بالضبط ما سيفعله y �جللسة �لتالية �خلاصة بقضا� نصف يو� y �لصالx� .Xع   -٨
كل طلبا? �لصالX �لفر(ية �Aطبعها �م y �ألسبو� �لقا(�.

!a@…fl@ÒÏ‹Ç@o”Î

هذ� �لصفحا? تقد� �قتر�حا? لبد� قضا� Aقت خلوX مع �هللا C�Aشا(�? يومية كي تثابر عليها.
صوC هذ� �لصفحا? �AAعها عليهم y ملف خا�. ملدX عشرX �سابيع 2عمل

نسخة من صفحا? ٧٠ - ٨٢   
٥ نسخ ,A �كثر من صفحة ٧٩   
٥ نسخ ,A �كثر من صفحة ٨١   

١٠ نسخ ,A �كثر من صفحا? ٧٩ - ٨٢   

eتويا? هذ� �لصفحا? مأخوX1 من كتيب قضا� Aقت خلوX مع �هللا (من �لكتا# �لثا" من كتيبا? �لسلو!  و 
�لنضج)



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ VX @

!a@…fl@ÒÏ‹Ç@o”Î@Ô‘õm@—Ó◊

عندما تنتهي من هذ� �لكتيب، فإ< قضا> &قت خلو6 مع �هللا سيشمل 0/�سة �لكتا+ �ملقد'، &�لتسبيح، �لشكر، 
 Jفيما يلي 0ليل سيسهل لك عملية قر�>6 �لكتا+ �ملقد' &�لصال6 من خال& .Pلتشفعا�& Pلطلبا� ،Tالعتر��
و< لديك هذX �لعا60 فتصل VW قضا>  قضا> 0٢٠قيقة يومي\. ` �عمل على ^يا60 هذ� �لوقت تد/[ي\ حZ تتكَّ

ساعة كاملة كل يوc مع �هللا.

ëá‘æa@lbnÿ€a@ÚéaäÜ@paã◊âfl
 لتا�يخ

 لنص

 لعنو #

 آلية  ملفتاحية 

 مللخص

 لتطبيق 

@|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

Ò˝ó‹€@Ô‹‡«@›Ó€Ü
 لتا�يخ

تسبيح:  كتب سبب9 8 حد لتسبيح  لر3  ليو2

 لشكر:  كتب Aعظم شئ تشكر  هللا من Aجله  ليو2

 العتر M:  كتب Aية خطية 8A خطايا حتتاA N# تعترM ֲדا

 لطلباU:  كتب عن Aهم Sحتياجاتك  ليو2

 لتشفعاU:  كتب aAا`  ألشخا^  لذين تصلي من Aجلهم  ليو2 8 كتب Yلة تعX عن صالتك   
من Aجل كل شخص  

cالسم  لصال 

|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ @



VY @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

ëá‘æa@lbnÿ€a@Âfl@Ćbó„@ëäám@—Ó◊

ملحوظة
(يستخدA مع �جلز= �ملسمى بالعنو�5 �4آلية �ملفتاحية من ”مذكر�( )'�سة �لكتا� �ملقد�“

صّل من Fجل قيا)K �لرJ4 �لقد� H IقرF �لنص بعناية.
.PياH أل5 تستقبل 4تطيع ما يعلمك �هللا Xمستعد Jبذهن مفتو FقرH

تفس�
يستخدA مع �جلز= ”�مللخص“ من مذكر�( )'�سة �لكتا� �ملقد�

 �خلطوK �أل�4 ـ HقرF �آليا( قبل 4بعد �لنص ح� تفهم قرينة �لنص.

�خلطوK �لثانية ـ �سأ* نفسك هذP �السئلة عن �لنص: من؟ ما&�؟ م�؟ Fين؟ 4كيف؟ H #4طا' عاA �كتب ما 
فهمت من �لنص I �كتب Fية �سئلة لديك.

�خلطوK �لثالثة ـ �6ث عن �اللفا4 غ2 �ملألوفة لديك # معجم لغو/ 4F # قامو� �لكتا� �ملقد�.

تطبيق
(يستخدA مع ”تطبيق شخصي“ من مذكر�( )'�سة �لكتا� �ملقد�)

�خلطوK �أل�4 ـ �6ث عن: �لوعو) �ل# تطالب �لر� ֲדا، مو�قف حتتا! لتغي2ها، حتديا( تقبلها، خطايا 
تعتر$ ֲדا، 4صايا تطيعها، خطو�( تتخذها، �مثلة تتبعها، مها'�( تتعلمها.

�خلطوK �لثانية ـ صف كيف 5F هذ� �لنص ينطبق على حياتك بأ5 تسأ* نفسك هذP �السئلة:كيف �طبق 
.X(هذ� �لنص على نفسي؟ كيف �ضعه موضع �لتنفيذ؟ كيف �جعله قابًال للقيا�؟ كن %د

حفظ
�6ث عن �ية كتابية تتكلم �ليك شخصي� �4حفظها.



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ WP @

pbÌŁa@≈–•@—Ó◊

• 'قر% �لنص عد� مر��.
&قر# , صمت، ' &قر# بصو� عاٍ�.

• 'فهم �لنص.
&قر#! �لنص , �لقرينة.

&قر# �لتفس$�� عن �آلية .
�كتب , كلما� قليلة عن (تو) �آلية.

• �يل �لنص.
�ستخد3 2يلتك , تصو/ �لنص. على سبيل �ملثا� م+١:٥-٢ 'هي جز" من ”�ملوعظة على �جلبل“. �يل 

نفسك هناA على �جلبل مع يسو@. ' ضع كل '�حد> من هذ! ”�لتطويبا�“  '#نت تصعد �جلبل. &7 هذ! 
�لصو/ سترC فيما بعد على �لذهن 'تساعدA على تذكر هذ! �آليا�.

• قسم �لنص '� مقاطع.
&قر# �ملقطع �أل'�، ' �لثا�. �ستمر , &ضافة �ملقاطع ح+ تستطيع حفظ �لنص كله.

• 'حفظ �لشاهد كجز� من �لنص.
قل �لشاهد، ' �آلية، ' كر/ �لشاهد مر> #خر) , �لنهاية. ستساعدA هذ! �خلطو> على تثبيت شاهد �آلية , 

 هنك 'تسمح لك بأ7 تتذكرها 'تسترجعها على �لفو/ & � �حتجت &ليها.

• �حفظ �لنص بدقة.
'#نت تكر/ �لنص مر> بعد مر> ,  هنك، �ستمر , تصحيح نفسك ح+ حتفظه بدقة شديد>. لقد �ستغرقت 

'قت% طويًال , حفظه فلما � ال حتفظه & ! بطريقة سليمة؟ &7 �حلفظ ֲדذ! �لطريقة سيمنحك �لثقة , 7# 
تستوعب �لنص 'تستخدمه فيما بعد.

  
• تأمل � �لنص.

بينما تفكر 'تصلى من #جل هذ� �لنص #طلب من �هللا #7 يتكلم �ليك. 'عندما يصبح �لنص له مع� خاص% 
لديك، سيكو7 �كثر سهولة , تذكر!.

• ��جع �لنص.
/�جع �لنصو� �لكتابية �ل� حفظتها كل يو3. & � /�جعت نص% كل يو3 ملد> ثالثني يوم%، فإنك لن تنسا! 

#بد!. 
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#ليو$ #لسا�� عشر: مزمو�١:١٠٤-٢٣ #ليو$ #أل��: مزمو�٨   
#ليو$ #لسابع عشر: مزمو�٢٤:١٠٤-٣٥ #ليو$ #لثا�: مزمو�٢٣   

#ليو$ #لثامن عشر: مزمو�١١١ #ليو$ #لثالث: مزمو�١:٣٤-٣ ، ١:٥٠-٦ 
#ليو$ #لتاسع عشر: مزمو�١١٢ #ليو$ #لر#بع: مزمو�١:٦٣-٤ ، ١:٦٦-٧ 

#ليو$ #لعشر��: مزمو�١١٣ #ليو$ #خلامس: مزمو�٦٧   
#ليو$ #حلا�� �#لعشر��: مزمو�١٣٤ #ليو$ #لسا��: مزمو�٨٤   

#ليو$ #لثا� �#لعشر��: مزمو�١:١٣٥-٧ #ليو$ #لسابع: مزمو�٨٦   
#ليو$ #لثالث �#لعشر��: مزمو�١٣٨ #ليو$ #لثامن: مزمو�٩٠   
#ليو$ #لر#بع �#لعشر��: مزمو� ١٣٩ #ليو$ #لتاسع: مزمو�٩١   
#ليو$ #خلامس �#لعشر��: مزمو�١٤٥ #ليو$ #لعاشر: مزمو�٩٢   
#ليو$ #لسا�� �#لعشر��: مزمو�١٤٦ #ليو$ #حلا�� عشر: مزمو�٩٣  
#ليو$ #لسابع �#لعشر��: مزمو�١٤٧ #ليو$ #لثا� عشر: مزمو�١:٩٥-٧  
#ليو$ #لثامن �#لعشر��: مزمو�١٤٨ #ليو$ #لثالث عشر: مزمو�٩٦  
#ليو$ #لتاسع �#لعشر��: مزمو�١٤٩ #ليو$ #لر#بع عشر: مزمو�١٠٠  

#ليو$ #لثالثو�: مزمو�١٥٠ #ليو$ #حلا�� عشر: مزمو�١٠٣  

ãÿí@‚bÌa@Ú»jé

�كز : شكر� للر2 على ناحيتني (١) نصو3 'لكتا2 'ل1 تتكلم عن �عو* 'هللا �عطايا! لك. �(٢) شكر� 
'لشخصي ملا فعله 'هللا : حياتك 'ليومية.

• #ليو$ #أل��: صلِّ من خال� بطر� #لثانية٤:١ لتع� عن شكر� للر�.   
يا�2 'شكر� من $جل �عو*� 'لعظمى �'لثمينة 'ل1 $عطيت# 'ياها ح! 'صبح شريك� : طبيعتك 'آل�ية.

'شكر� 'يض� من $جل: 1بتك 'لعجيبة $� من $جل $نك جعلت# عضو. : عائلتك �جعلت# 'حيا حيا, 'ملل+ : 
'ملسيح يسو2

• #ليو$ #لثا�: صّل من خال� يوحنا #أل��٧:١ �كولوسي١٤:١ كي تع� عن شكر� هللا.   
$$ 'لسما�  $شكر� من $جل *# 'بنك يسو2 'ملسيح 'لذ  يطهر� من كل خطية ��ر�� من قو, 'لشيطا�.

'شكر� 'يض� من $جل: ص)�  معي ��'حتك 'ل1 تعطيها &، �قربك م# �تأ*يبك & �1بتك 'ل1 'نسكبت : 
*'خلي.
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• -ليو> -لثالث: صلِّ من خال1 بطر. -أل+*٢٤:٢ للتعب" عن شكر� هللا  
�شكر� ياAB يسو@ ألنك >لت خطايا8 7 جسد� على �لصليب لكي /مو, عن �خلطية فأحيا لل� �شكر� 

ألنF Gلدتك شفيت.

I/شكر� �يض] من /جل: جسد �ملسيح (�ملؤمنني �آلخرين) QIمتياO �لصالI Mمن /جل بيI J/هلي.

• -ليو> -لر-بع: صلِّ من خال1 !فسس٨:٢-١٠ لتع� عن شكر� هللا.  
�شكر� ياAB أل� خلصت بالنعمة باالميا$ �لذ8 هو عطية "انية، Iليس من عمل /قو� به. /شكر� أل� �سب 

�خلليقة �جلديدM �لJ /عطيتG �ياها ميكنG /$ /حيا لك I/ساعد �آلخرين.

�شكر� �يض] من /جل جسدI 8صحI Jقو. �IألIقا, �حللو�I MألIقا, �حلزينة Iما بينهما.

• -ليو> -خلامس: صلِّ من خال1 مزمو�١١:٩١-١٤ لتع� عن شكر� هللا.  
�شكر� ياAB ألنك /Iصيت مالئكتك لكي �فظو� 7 كل طرقي سيحملو�. على /يديهم �IمونG. سو� 

.Gتنقذ� ألنك حتب

�شكر� �يض] من /جل فر' �لنمو �لرIحي �Iلر�حة عندما �كو$ مكتئب]. �Iلفر% عندما ما �كو$ حزين] �Iلشجاعة 
عندما �كو$ خائف].

• -ليو> -لسا�.: صلِّ من خال1 !فسس٣:١-٦ لتع� عن شكر� هللا.  
�شكر� ياAB ألنك �خترتG ألكو$ ضمن عائلتك. �شكر� ألنك باBكتG بكل بركة IBحية �خرִדا ألIلئك 

�لذين هم 7 �ملسيح يسو@.

�شكر� �يض] من /جل �لطعا� �Iمللبس Iمكا$ �لسكن Iحرية �لكال� عنك لآلخرين.

• -ليو> -لسابع: صلِّ من خال1 كو�نثو. -لثانية٩:٨ + ٨:٩ لتع� عن شكر� هللا.  
�شكر� ياAB ألنك �فعت �لثمن من /جلي (�ن خطايا8) �ن � يكن 7 �ستطاعJ �بد� /$ /سّد��. �شكر� 

ألنك � "لصG فقط Iلكنك /عطيتG /يض]  �لنعمة �لJ /حتاجها كل يو� لكي /حيا لك.

�شكر� �يض] من /جل: /نك حرBتG من �ألنانية IخلصتG من �لك�يا% I/نقذتG من �إلنفصا# �ألبد8 عنك.
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خطايا حتتا! �العتر��

: تيموثا;9 �لثانية٢٢:٢ هل لديك .فكا+ غ( طاهر& جتا# �جلنس �آلخر؟ �ليوB �أل;@ 
: فيل١٤:٢L-١٥ هل تتذمر .; تشتكي؟  Nلثا� Bليو�

: .فسس١:٦-٣ هل تكرB ;�لديك؟ �ليوB �لثالث 
: .فسس٣١:٤ هل تشعر باملر�+& جتا# .حد؟ �ليوB �لر�بع 

: كو+نثو9 �أل;[١٩:٦-٢٠ هل ִדمل جسدX؟ �ليوB �خلامس 
: م٣٣:٦f هل تطلب ملكوc �هللا .;ًال؟  9gلسا� Bليو�

: م١٤:٦f هل لديك �جتا# مضاh gو .حد؟ �ليوB �لسابع 
: تيموثا;9 �لثانية٢٢:٢ هل لديك g;�فع غ( نقية؟ �ليوB �لثامن 

: كولوسي٩:٣ هل تكذl؟ �ليوB �لتاسع 
: .فسس١:٦-٣ هل حتترB ;�لديك؟ �ليوB �لعاشر 

: .فسس٣١:٤ هل هناX غضب p حياتك؟ �ليوB �حلاrg عشر 
: كو+نثو9 �أل;[١٩:٦-٢٠ هل لديك عاc�g سيئة؟ �ليوB �لثاN عشر 

: م٣٣:٦f هل �هللا .هم شخص p حياتك؟ �ليوB �لثالث عشر 
: م١٤:٦f هل حتمل �ساy& ضد .حد؟ �ليوB �لر�بع عشر 

: تيموثا;9 �لثانية٢٢:٢ هل .فكا+X طاهر& جتا# �جلنس �آلخر؟ �ليوB �خلامس عشر 
: فيل١٤:٢L-١٥ هل لديك +;z �لنقد جتا# �آلخرين؟ �ليوB �لسا9g عشر 

: كولوسي٩:٣  هل تسر}؟ �ليوB �لسابع عشر 
: .فسس٣١:٤ هل تتكلم عن �آلخرين من ;+�y ظهرهم؟ �ليوB �لثامن عشر 

: كو+نثو9 �أل;[١٩:٦-٢٠ هل .نت كسو@؟ �ليوB �لتاسع عشر 
: م٣٣:٦f هل .عطيت �هللا كل شئ p حياتك؟ �ليوB �لعشر;� 

: م١٤:٦f هل لديك عالقة خاطئة مع .حد؟ �ليوB �حلاrg ;�لعشر;� 
: كولوسي٩:٣ هل تغش p �ملد+سة؟ �ليوB �لثاN ;�لعشو� 

: .فسس١:٦-٣ هل لديك مشكلة مع �خلضو� للسلطة؟ �ليوB �لثالث ;�لعشر;� 
: .فسس٣١:٤ هل لديك غ(& من .حد؟ �ليوB �لر�بع ;�لعشر;� 

: كو+نثو9 �أل;[١٩:٦-٢٠ هل .نت شر# p �ألكل؟  �ليوB �خلامس ;�لعشر;� 
�ليوB �لسا9g ;�لعشر;� : م٣٣:٦f هل تثق .� �هللا هو حافظ حياتك؟

: م١٤:٦f هل .نت متضايق من .حد؟ �ليوB �لسابع ;�لعشر;� 
: فيل١٤:٢L-١٥ هل سلوكك ميجد �هللا؟ �ليوB �لثامن ;�لعشر;� 

: .فسس١:٦-٣ هل .نت متمرg؟ �ليوB �لتاسع ;�لعشر;� 
: .فسس٣١:٤ هل جتاg@ باستمر�+ مع �آلخرين؟ �ليوB �لثالثو� 
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9G هذD �خلطايا �لA تعتر2 ֲדا ستساعد= على :9 تستمر 5 �العتر�2 ملد/٣٠يوم). 'ستكتشف خال� �لشهر 
�أل'� جو�نب ]تلفة يريد �هللا :9 يغVها 5 حياتك. 'هكذ� �تبع �جلزQ �لذP يتناسب مع �ليوK خال� �لشهر. طبق 

هذ� �جلزQ على �خلطية �لA تريد :9 تعتر2 ֲדا.

pbj‹İ‹€@‚bÌa@Ú»jé

$كز طلباتك على نقطتني كل يوK (١) مقاطع �لكتا� �ملقد� �لA تصف ما يريد �هللا :9 �قق 5 حياتك (٢) 
�لطلبا' �لشخصية �لA تريد :9 يسد%ها �هللا لك. 

�ليو� �أل�� (Gقر: غالطية٢٠:٢)
ساعد" يايسو! لكي :حيا كشخص ما' عن $غباته �جلسدية. �متلك جسدP '�ه� 'عو�طفي. Gحيا حياتك 5َّ 

.Kليو�
�حتياجا' :خر#:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ليو� �لثا� (Gقر: غالطية٢٢:٥-٢٣)
ساعد" يايسو! بر'حك �لقد'� لكي :ظهر لآلخرين هذD �لصفا'.

�حتياجا' :خر#:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ليو� �لثالث (Gقر: :فسس١٨:٥)
يايسو! Gن� �سألك :9 متأل" بر'حك �لقد'� �آل9. �صلي من :جل كل عطايا $'حك �لقد'�: �لشجاعة 

'�لقو/ '�حلكمة '�لطها$/ �جلنسية، �جلر:/، �لشفقة، �حلما�، �ألمانة '�النفتا .
�حتياجا' :خر#:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ليو� �لر�بع (Gقر: كو$نثو� �أل'%٤:١٢-٦)
ساعد" يا$� ألعر2 مو�ه� �لر'حية '�ستخدمها �ليوK ملجد=. 

�حتياجا' :خر#:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�ليو� �خلامس (%قر! !فسس١٠:٦-١٨)
يايسو=، من &لصعب !5 يكو5 &النسا5 مسيحي# حقيقي# 0 هذ& &لعا,. &لضغو( تز%&% يوم# بعد يو�. لذلك 

&سألك !5 تعطيJ قوOL Pاية من &لعا, L&جلسد L&لشيطا5. %نJ !لبس سالG &هللا &لكامل: !متنطق باحلق؛ !لبس 
 GLل سيف &لرO!L Sخلال& PUلبس خو!L ،5الميا& Xجلي باستعد&% %جنيل &لسال�، &حتمي بتر_ `Uحا! ،aل& =_%

&لذ` هو كلمة &هللا
:cخر! dحتياجا&

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٠:٤١gقر! &شعيا%) ليو� �لسا���
يا_% %نJ !خا  0 بعض &ألحياL .5لكنJ !علم بأنه ال !ب !5 !خا  ألنك !نت معون� Lقو�. ساعد� &ليو� 

لكي !تغلب على &خلو  L&ثق# فيك.
:cخر! dحتياجا&

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ليو� �لسابع (%قر! &عما) &لرسل٨:١)
يايسو= &_يد !5 &شهد عنك ألصدقائي. &منحJ &لقوL P&لشجاعة  أل5 &كو5 &ليو� شاهد� لك.

:cخر! dحتياجا&

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ WV @

@ÂÌãÇŁa@›uc@Âfl@bËÓ‹óm@Êc@Ÿ‰ÿ∫@paÏ‹ñ

�نظر EF هذC �لصلو�B �لA صالها �لرسو= بولس. �8ا ستساعد2 على #/ تعر, كيف تصلي من #جل �آلخرين. 
ميكنك N �لو�قع #/ تصلي نفس هذC �لصلو�B من #جلهم.

   Tَْألُُمو� �Xِفي ُكلِّ َفْهٍم، َحتَّى ُتَميُِّزXَ ْكَثَر َفَأْكَثَر ِفي �ْلَمْعِرَفِة#َ eَمَحبَُّتُكْم #َْيض iَ�iََهَذ� ُ#َصلِّيِه: َ#ْ/ َتْزXَ   
�ْلُمَتَخاِلَفَة، ِلَكْي َتُكوُنو� ُمْخِلِصَني Xَِبَال َعْثَرF sٍَِلى َيْوrِ �ْلَمِسيِح، َمْمُلوِئَني ِمْن َثَمِر �ْلِبرِّ �لَِّذn ِبَيُسوmَ �ْلَمِسيِح     

(٩:١-١١yفيل) .CَِحْمِدXَ ِلَمْجِد �ِهللا   

sِ ِبُرXِحِه ِفي �ِإلْنَساِ/ �ْلَباِطِن، لَِيِحلَّ �ْلَمِسيُح ِباِإلميَاِ/ ِفي   ِلَكْي ُيْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدCِ َ#ْ/ َتَتَأيَُّد�X ِباْلُقوَّ   
َ َما    يِسني ُسوَ/ ِفي �ْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطيُعو� َ#ْ/ ُتْدTُِكو� َمَع َجِميِع �ْلِقدِّ ُلوَ/ Xَُمَتَأسِّ ُقُلوِبُكْم، Xَ#َْنُتْم ُمَتَأصِّ   

وُ= �Xَْلُعْمُق �Xَْلُعْلُو، Xََتْعِرُفو� َمَحبََّة �ْلَمِسيِح �ْلَفاِئَقَة �ْلَمْعِرَفِة، ِلَكْي َتْمَتِلُئو� Fَِلى ُكلِّ ِمْلِ� �ِهللا.   ُهَو �ْلَعْرُ� �Xَلطُّ   
(#فسس١٦:٣-١٨)   

ِريَن ِبَال �ْنِقَطاmٍ َعَمَل Fِميَاِنُكْم،   َنْشُكُر �َهللا ُكلَّ ِحٍني ِمْن ِجَهِة َجِميِعُكْم، َ��ِكِريَن Fِيَّاُكْم ِفي َصَلَو�ِتَنا، ُمَتَذكِّ   
(٢:١-٣EXتسالونيكي �أل) .َِبيَنا#Xَ ِهللا� rَْلَمِسيَح، َ#َما� mَبََّنا َيُسوTَ ،َجاِئُكْمTَ َصْبَرXَ ،َتَعَب َمَحبَِّتُكْمXَ   

 



WW @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @

pbj‹İ€a@›Óvèm

عندما ما تبد5 > !لصال8 من 5جل نفسك، !ستخد+ منو#ج) كالنمو#" !لتا� لكي :
.A!لصلو! CذE تصلي من 5جلها. (٢) للمساعد8 على تسجيل !ستجابة !هللا Pل! Q(١) تسجل !ألشيا

#حتياجا� حليا�

تا+يخ )إلستجابة)إلستجابة )لطلبةتا+يخ )لصال$



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ WX @

ÂÌãÇŁa@›uc@Âfl@…–ìn€a@›vé

ل �ألشيا� �ل�  عندما تصلي للآلخرين، �ستعمل منو0ج5 كالنمو0/ �لتا- لكي (١) تسجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 E مأل� .Hهللا للصال� Kحتتفظ باستجابا PQ على S(٢) تساعدU جل كل شخصQ تصليها من
UQًال خانة �ألسم (�أل`، �أل_، �ألخت، �أل[، �لصديق...�]). ال  حتاPQ YU تصلي من Qجل 

كل �لناi كل يو`. صّل من Qجل �شخاg قليلني كل يو`. 

تا"يخ �إلستجابة�إلستجابة �لطلبةتا"يخ �لصال�

�السم



ëá‘æa@lbnÿ€a@ÚéaäÜ@paã◊âfl
 لتا�يخ

 لنص

 لعنو #

 آلية  ملفتاحية 

 مللخص

 لتطبيق  لشخصي

WY @|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl @



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ XP @

Ò˝ó‹€@Ô‹‡«@›Ó€Ü
 لتا�يخ

تسبيح:  كتب سبب- , حد لتسبيح  لر%  ليو!

 لشكر:  كتب 5عظم شئ تشكر  هللا من 5جله  ليو!

 العتر B:  كتب 5ية خطية 5, خطايا حتتاD5 E تعترB ֲדا

 لطلباN:  كتب عن 5هم Lحتياجاتك  ليو!

 لتشفعاN:  كتب 5]اZ  ألشخاW  لذين تصلي من 5جلهم  ليو! , كتب Rلة تعQ عن صالتك   
من 5جل كل شخص  

 السم  لصال_


