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 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التلمذة هذا للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 ُمعيٌن ليهللا 

 
 ما هي "العبادة"؟ َعلِّم:

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 اقرأ التعليم عن أنَّ هللا ُمعيٌن لي(.  قائد المجموعة:)

 

 هللا ُمعيٌن لي. الفكرة الرئيسيَّة:

 

 . 6-5: 13؛ عبرانيِّين 33-02: 1تثنية  اقرأ

 

 . ناهللا يُعيننا على أعدائ -1

 

 .كل مؤمٍن له أعداءأ( 

قد يكون هؤالء األعداء أشخاص ُمحدَّدين يكرهون إيماننا بالرب يسوع المسيح. وقد يكون هؤالء األعداء 

أرواح شريرة ترمي إلى هدم إيماننا بالرب يسوع المسيح. وأحياناً يكون هؤالء األعداء هُم أفراد عائالتنا أو 

 ستنا. وغالباً ما يكون عدونا األكبر هو الطبيعة الخاطئة الموجودة فينا. أعضاء غير مولودين ثانيةً في كني

 لكنَّ هللا هو ُمعيننا. فهو يقول: "أنا أسير أمامك وأحارب عنك." لكن كيف يُحارب هللا عنا؟

 

 .أحياناً يقضي هللا على أعدائناب( 

 وته ونصرته. . إنه يحارب عنا ويجعلنا ننظر ونرى ق03-00، 11-10: 02أخبار  0 اقرأ

 

 .أحياناً يجب علينا أن نواجه أعداءناج( 

. في بعض األحيان ال يقوم هللا بالقضاء على أعدائنا ألنه يريد أن 03-01: 0بطرس  1؛ 02-01: 6لوقا  اقرأ

د هللا!  يستخدمهم لصقل شخصياتنا، ولكي نتعلَّم أن نُقابل الشر بالخير وأن نعامل األشرار بطريقة الئقة تُمجِّ

(. 1: 16عندما يكون رد فعلنا تجاه أعدائنا َمرضيَّاً في عينّي هللا، فغالباً ما يجعل هللا أعداءنا يُسالموننا )أمثال و

وأحياناً، يريد هللا أن يُدربنا على المعركة بأن يُعطينا أسلحةً روحيَّةً نستخدمها في القتال. فنحن نتعلَّم من أفُسس 

 بس سالح هللا الكامل وأن نقف في وجه العدّو. أنه ينبغي علينا أن نل 12-11: 6

 

 



 11دَّرس ال -الدليل األول
 

 

 

 

 . هللا يُعيننا في ظروفنا -2

 

أحد أصعب األشياء التي يمكن لإلنسان أن يتخيلها هو أن يمشي ويعيش في الصحراء التي تكون حارةً جداً 

في النهار وباردةً جداً في الليل. فليست هناك مصادر طبيعية للماء أو الطعام أو المبيت. كما إنها ُمعرَّضة 

أمر صعب جداً! وقد حدث هذا لشعب  سنة هو 02لهجمات األعداء من جميع الجهات. ولكي تفعل ذلك لمدة 

طول الطريق إلى أن بلغوا  -كما يحمل األب ابنه  -هللا شعبه  َحَملهللا في العهد القديم. لكن رغم ذلك، فقد 

وجهتهم النهائية. وهكذا، في كثيٍر من األحيان، ال يقوم هللا بإزالة الظروف الصعبة من طريقنا، لكنه في الوقت 

اجهة هذه الظروف بمفردنا. فاهلل يسمح لنا بالمرور في الظروف الصعبة ألنه يريد أن يزيل نفسه ال يتركنا لمو

هذه  يحملنا ويُجيزنا فيثقتنا الزائدة بأنفسنا، واستقالليتنا الزائدة، وكبرياءنا لكي نتَّكل عليه هو. فاهلل هو الذي 

ته، الظروف الصعبة. وبينما هو يحملنا فإنه يُدربنا على االتِّكال عل يه، وعلى قُربه ِمنَّا، وعلى حكمته، وقوَّ

 وخالصه، ومعونته. 

 

 .هللا يُعيننا في رحلة حياتنا -3

 

من المهام الصعبة للغاية أيضاً هي أن تسافر إلى وجهة غير معروفة في أرض مجهولة. ورحلة حياتنا هي 

رحلة شبيهة بذلك. فنحن لم نقم بهذه الرحلة ِمن قَبل. ورغم أننا نعرف باإليمان أين ستقودنا هذه الرحلة، إالَّ 

رة. وهكذا، فإنَّ انطالقنا في رحلة حياتنا بدون أننا ال نعرف ذلك بخبرتنا. فنحن لم نصل بعد إلى المحطة األخي

هللا هو أشبه بسفينة بدون بوصلة أو َدفَّة. فعندها، سوف تكون رحلة حياتنا بدون هدف وخارجة عن السيطرة. 

فبدون هللا، لن يكون بمقدورنا أن نعرف االتجاه الذي ينبغي علينا أن نسير فيه؛ وبالتالي فسوف نتيه ونضيع. 

 ، سوف نفتقر للثقة الالزمة لالستمرار في السير. وبدون هللا، لن نعرف متى وال أين سنستريح. وبدون هللا

 

لكنَّ هللا يسير أمامنا لكي يُرشدنا الطريق التي ينبغي علينا السير فيها، ولكي يُرينا األماكن التي يمكننا أن 

يريد أن يُدربنا على أن نثق به وبإرشاده، وأن نضع نستريح فيها. وعادةً فإنَّ هللا ال يُرينا الطريق ُمسبقاً ألنه 

 (.  125: 112يدنا بيده ليقودنا خطوة تلو األخرى. لهذا فهو يُرينا الطريق خطوةً خطوة )قارن المزمور 

 

 اعبدوا هللا بصفته ُمعينكم. اعبدوه في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص.  :قائد المجموعة

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 إنجيل يوحنَّا 

 
ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 31: 11 - 53: 1خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل يوحنَّا 

 تكون المشاركات قصيرة. 

 كها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشار

 

 دقيقة( 12) تعليم 4

 : مسؤوليتنا بعضنا ِمن نَحو بعض الشَّركة
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 ؟أهميَّة الشَّركة المسيحيَّةأ( 

 

 .35-30: 13يوحنَّا  اقرأ

 ما هي طبيعة الشَّركة المسيحيَّة وأهميتها؟  اكتشف وناقش:

 الشَّركة المسيحيَّة تعني بصورة أساسية أن "يُحب أحدنا اآلخر كما أحبنا المسيح". مالحظات:

 الحظ ما يلي: 

 أ( الشَّركة المسيحيَّة هي وصيَّة )أمر( وليست َخياراً. 

ب( الشَّركة المسيحيَّة هي ِصفة ُمميِّزة. فمحبتنا أحدنا لآلخر هي أهم ِسَمة تُميِّز المؤمنين المسيحيين عن 

 رين. كما أنَّ المحبة تجذب الناس إلى السيِّد المسيح وتجلب المجد له.اآلخ

ج( الشَّركة المسيحيَّة ُمرتبطة بمسؤولياتنا بعضنا ِمن نحو بعض. فبحسب تعليم الكتاب المقدس، هناك الكثير 

 من المسؤوليات التي ينبغي على ُكلٍّ منا أن يقوم بها تجاه اآلخرين. 

 

 

 .مسيحيَّةِسمات الشَّركة الب( 

 

 .الشَّركة المسيحيَّة تتميَّز بوجود عالقات مع هللا وشعب هللا -1

 

 .3: 1يوحنَّا  1؛ 16-15: 0؛ عبرانيِّين 10: 3؛ 12: 0؛ أفُسس 05، 13-10: 10؛ 2: 1كورنثوس  1 اقرأ

 َمن هُم األشخاص الذين يتمتَّع المؤمنون معهم بعالقات حميمة؟  اكتشف وناقش:

ع المؤمنون بعالقات حميمة مع هللا الواحد الُمثلَّث األقانيم )اآلب، واالبن، والروح القُُدس(، يتمتَّ  مالحظات:

ومع المؤمنين اآلخرين الذين يُشكِّلون جسد المسيح. وحيث أنَّ المؤمن المسيحي هو عضو في جسد المسيح، 

 المسيحيَّة التي هي جسده. فال يمكنه أن ينفصل عن الرّب يسوع المسيح الذي هو رأسه، وال عن الكنيسة 

 

 

 .الشَّركة المسيحيَّة تتميَّز بوجود عالقات في المجموعة -2

 

 .  12: 5؛ أفُسس 00: 5؛ 00: 0أعمال  اقرأ

 ما الذي يفعله المؤمنون المسيحيون في أوقات الشَّركة؟  اكتشف وناقش:

عات صغيرة أو كبيرة. وفي هذه يجتمع المؤمنون المسيحيون معاً في أوقاٍت منتظمٍة في مجمو مالحظات:

االجتماعات، يستمع المؤمنون إلى ِعظاٍت من الكتاب المقدَّس، ويدرسون الكتاب المقدَّس، ويُرنِّمون، 

 ويُصلُّون، ويأكلون الطعام معاً. 

 

 

 .الشَّركة المسيحيَّة تتميَّز بوجود عالقات مسؤولة -3

 

أفضل طريقة لفهم الشَّركة المسيحيَّة هي بأن ندرس مسؤولياتنا بعضنا ِمن نحو بعض من الكتاب  َعلِّم:

المقدَّس. فنحن نقرأ عبارة "بعُضكم بَعضاً" في العديد من اآليات الكتابيَّة. فمثالً، "أحبوا بعضكم بعضاً"، 

يات تجاه اآلخرين هي مسؤولية كل "علِّموا بعضكم بعضاً"، "اخدموا بعضكم بعضاً"، وغيرها. وهذه المسؤول

 مؤمن من نحو جميع المؤمنين اآلخرين في كل أنحاء العالم. 
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ل هذه المسؤوليات الُمتبادلة إلى قوانين مسيحيَّة يَصُعب علينا التقيُّد بها. فما  لكن هناك خطر كبير في أن نُحوِّ

و حتى في كل األوقات! لهذا، فإنَّ هللا من مؤمٍن يستطيع أن يقوم بجميع هذه المسؤوليات في الوقت نفسه أ

يتوقع منك أن تقوم بهذه المسؤوليات بما يتوافق مع مستوى نُضجك الروحي، وبما يتوافق مع المواهب 

 والقدرات التي وهبك هللا إياها. 

 
 اختر واحدة من هذه المسؤوليات ومارسها لبضعة أشهر. اقتراح:

 

 

 .و بعض في الشَّركة المسيحيَّةمسؤولياتنا الُمتعددة بعضنا من نحج( 

 

ما هي مسؤوليات المؤمنين بعضهم ِمن نحو بعض؟ وما هي بعض التطبيقات العمليَّة الممكنة  اكتشف وناقش:

 لهذه المسؤولية؟

 

 .المسؤوليات الرئيسيَّة -1

 

 .1-0: 13كورنثوس  1؛ 10: 3تسالونيكي  1؛ 35-30: 13يوحنَّا  اقرأ

 مالحظات: 
 هي "أن يُحب أحدنا اآلخر كما أحبنا المسيح". فهذا هو المعيار الوحيد للشركة المسيحيَّة!  يسيةالمسؤولية الرئ

حب" يعني أن تكون صبوراً ولطيفاً تجاه الشخص اآلخر عندما يرتكب خطيَّة التطبيقات الُمحتملة ُُ : أن "ُت

عاجزاً عن تدبُّر أموره بنفسه، أو ما، وأن تُحب الشخص اآلخر عندما يكون منبوذاً اجتماعياً، أو عندما يكون 

عندما يتصرف معك كعدو. كما أن المحبة تعني أن تكون مبادراً في عمل الخير للشخص اآلخر حتى ولو لم 

يُظهر أي محبَّة ِمن نحوك. والمحبة تعني أن تبذل حياتك ألجل الشخص اآلخر. كما أنها تعني أن تُحب 

 . 2-1: 13كورنثوس  1في الشخص اآلخر بنفس تلك المحبة الموصوفة 

هللا لم يوصنا بأن نُمارس الشَّركة المسيحيَّة فحسب، بل إنه أعطانا القدرة على القيام بذلك من خالل ُسكنى 

 (. 5: 5الروح القُُدس فينا )رومية 

 

 .مواقف المؤمن -2

 

 . 12: 10رومية  اقرأ أ(

 مالحظات: 
م بضعنا بعضًا في الكرامةأن ُنحب بضعنا بعضًا محبًة هي  المسؤوليات  . أخويًة وأن ُنقدِّ

: المحبَّة األخويَّة تعني أن تحافظ على عالقاتك القوية والحميمة، وعلى عواطفك الرقيقة، التطبيقات الُمحتملة

وعلى وحدتك الروحية العميقة مع المؤمنين اآلخرين. وتقديم اآلخرين في الكرامة يعني أن تنظُر إلى الكلمات 

األعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون اآلخرون كما لو أنها صدرت عن دوافع طاهرة ال عن الجيدة و

دوافع شريرة )إالَّ إذا كان هناك ما يؤكد وجود دوافع شريرة لديهم(. كما أنَّ إكرام اآلخرين يعني أن نتحدث 

 عنهم بالخير ال بالسوء. 

 

 .12-2: 13رومية  اقرأب( 

 مالحظات: 
 .أن ال يؤذي أحدنا اآلخرهي ة المسؤولي
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: ال أن تمتنع عن إيذاء فتاٍة ما بتجنُّب ارتكاب الزنى معها فحسب، بل وأيضاً أن تحافظ التطبيقات الُمحتملة

على قداسة العالقة الزوجية. ال أن تمتنع عن القتل فحسب، بل وأيضاً أن تساعد قريبك/جارك على أن يكون 

رقة فحسب، بل وأيضاً أن تحمي ممتلكات قريبك/جارك. ال أن تمتنع عن في أحسن حال. ال أن تمتنع عن الس

 اشتهاء ما لدى اآلخرين فحسب، بل وأيضاً أن تفرح ألنَّ قريبك/جارك يمتلك أشياًء جيدةً. 

 

 . 30: 0أفُسس  اقرأ ج(

 

 مالحظات: 
وأن نكون ، وأن نكون شفوقين أحدنا تجاه اآلخر، أن نكون لطفاء بعضنا نحو بعضهي  المسؤوليات

 .ُمتسامحين أحدنا تجاه اآلخر

يعني أن تكون ودوداً ورقيقاً بدالً من أن تكون ناقداً وُمنفِّراً. كما أنَّ اللطف  لطيفاً : أن تكون التطبيقات الُمحتملة

ا أن تكون  د بها احتياجاتهم. أمَّ فيعني أن تكون  شفوقاً يعني أن تبحث عن طرق تساعد بها اآلخرين وتُسدِّ

يعني أن ال تحمل في قلبك أي مشاعر سلبية تجاه الشخص الذي أساء  ُمساِمحاً اً تجاه اآلخرين. وأن تكون رحيم

 إليك، وأن تُصلِّي ألجله.

 

 . 13: 3كولوسي  اقرأ د(

 مالحظات: 
 ة هي أن يحتمل أحدنا اآلخر وأن نغفر بضعنا لبعض أية إساءة.المسؤولي

ات )أي دون توقُّف(. أن تسامح  : أن تغفر كما غفرالتطبيقات الُمحتملة ة سبع مرَّ لك الرّب. أن تغفر سبعين مرَّ

 الشخص اآلخر ِمن قلبك. الذي ال يغفر لآلخرين لن يحصل على الغفران ِمن هللا. 

 

 .مسؤوليات أخرى تتعلَّق بالمواقف هـ(

 06: 5بلة ُمقدَّسة(. غالطيَّة )أن يُحيِّي أحدنا اآلخر بقُ  16: 16)أن يقبل أحدنا اآلخر(. رومية  1-1: 15رومية 

 01: 5)أن يحتمل أحدنا اآلخر(. أفُسس  0: 0)أن ال يستفز أحدنا اآلخر، وأن ال يحسد أحدنا اآلخر(. أفُسس 

)أن نكون لطفاء  15: 5تسالونيكي  1)أن يُسالم أحدنا اآلخر(.  13: 5تسالونيكي  1)أن يخضع أحدنا لآلخر(. 

 )أن نلبس ثوب التواضع في تعاملنا بعضنا مع بعض(.  6-5: 5بُطرس  1دائماً أحدنا تجاه اآلخر(. 

 

 .كالم المؤمن -3

 

 . 13: 10رومية  اقرأ أ(

 مالحظات: 
 .أن نتوقف عن محاكمة بعضنا بعضاً ة هي المسؤولي

: يجب على الضعيف أن يتوقف عن انتقاد القوي، وأن يتوقف القوي عن البحث عن التطبيقات الُمحتملة

أخطاٍء لدى الضعيف. يجب على المؤمنين أن ال يرغموا المؤمنين اآلخرين على ممارسة إيمانهم بذات 

ع اآلراء فيما يتعلق بأصناف الطعا م التي الطريقة التي يقومون بها هُم. فمثالً، يجب عليهم أن يحترموا تنوُّ

ةً، وغير ذلك. وعوضاً عن ذلك، يجب على كل  يمكنهم تناولها، أو األيام التي يمكنهم أن يعتبروها أياماً خاصَّ

 مجموعة أن تساعد المجموعة األخرى في أن تصبح شاهدةً أقوى للسيِّد المسيح. 

 

 . 2: 3كولوسي  اقرأب( 

 مالحظات: 
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 .أن ال يكذب أحدنا على اآلخرة هي المسؤولي

 : أن تقول الحق بطريقة تبني فيها اآلخر وتُعبِّر له من خاللها عن محبتك. لتطبيقات الُمحتملةا

 

 

 . 16: 3كولوسي  اقرأ ج(

 مالحظات: 
 .أحدنا اآلخر ]يُنَبِّه[أن يُعلِم أحدنا اآلخر وأن يَِعظ هي  المسؤوليات

: التعليم دعوة ال تقتصر على ُرعاة الكنائس وقادة المجموعات فحسب، بل هي دعوة لكل التطبيقات الُمحتملة

مؤمن! فينبغي على المؤمنين أن يُعلِّموا بعضهم بعضاً. فمثالً، يمكنهم أن يُعلموا بعضهم بعضاً عن طريق 

ريق الشهادة مشاركة خلواتهم الروحية بعضهم مع بعض، وعن طريق دراسة الكتاب المقدَّس معاً، وعن ط

ا التنبيه فيعني أن يَنصح أحدنا اآلخر فيما  معاً لعمل الرّب يسوع المسيح، وعن طريق التعليم والوعظ. أمَّ

يتعلَّق بضعفاته وإخفاقاته. كما أنه يعني أن يُحذِّر أحدنا اآلخر، وأن ينقش ُكلٌّ منا تعاليم هللا ووصاياه المذكورة 

 (. 1-6: 6وقلبه )تثنية في الكتاب المقدَّس في عقل اآلخر 

 

 

 .05-00: 12عبرانيِّين  اقرأ د(

 مالحظات: 
وأن ، وأن يحث بعضنا بعضًا على األعمال الصالحة، أن يحث بعضنا بعضًا على المحبةهي  المسؤوليات

 .يُشجع أحدنا اآلخر على االجتماع معاً 

لحة يعني أن يحفز أحدنا اآلخر على بعضنا بعضاً على المحبة واألعمال الصا يحث: أن التطبيقات الُمحتملة

يعني أن يحفز أحدنا اآلخر على  والتشجيعالعالقات المبنيَّة على المحبة والقيام باألشياء التي تفيد اآلخرين. 

المشاركة في اجتماع واحد ُمنتظم على األقل يقوم فيه المؤمنون بحث بعضهم بعضاً على المحبة واألعمال 

 الصالحة. 

 

 

 .أخرى تتعلَّق بالكالم مسؤوليات هـ(

)أن  12: 5)أن نَتَِّحد في الفكر والرأي(. أفُسس  12: 1كورنثوس  1)أن ينصح أحدنا اآلخر(.  10: 15رومية 

ي 11: 5تسالونيكي  1نُكلِّم بعضنا بعضاً بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية(.  ع أحدنا اآلخر، ويُعزِّ )أن يُشجِّ

ع أحدنا اآلخر(. يعقوب  13-10: 3(. عبرانيِّين أحدنا اآلخر، ويبني أحدنا اآلخر  )أن ال يذّم  11: 0)أن يُشجِّ

)أن يعترف أحدنا لآلخر بزالَّته،  16: 5)أن ال يتذمَّر أحدنا على اآلخر(. يعقوب  2: 5أحدنا اآلخر(. يعقوب 

 وأن يُصلِّي أحدنا لآلخر(. 

 

 

فات المؤمن -4  .تصرُّ

 

 .  05: 10كورنثوس  1 اقرأ أ(

 مالحظات: 
 .أن نهتم بعضنا ببعضهي  المسؤولية
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: أن تستخدم القدرات التي وهبك هللا إياها والفرص التي أتاحها لك لخدمة المؤمنين التطبيقات الُمحتملة

ب األقوياء. أن ال تُظِهر أي  اآلخرين الذين يحتاجون لخدماتك. من ناحية أخرى، أن تُعين الضعفاء وتُدرِّ

 من الناس.  محاباة تجاه أي فئة

 

 

 . 5و  0: 6غالطيَّة  اقرأب( 

 مالحظات: 
 .أن يحمل أحدنا أثقال اآلخر، لكن دون أن يُصبح مهمومًا مثلههي  المسؤوليات

: المؤمنون مسؤولون عن بذل كل جهٍد ممكن لحمل "أثقال" المؤمنين اآلخرين )مثل التطبيقات الُمحتملة

تهم، وخسائرهم(. لكنهم ليسوا مسؤولين عن حمل "همومهم" مساعدتهم والوقوف معهم في أحزانهم، وأزما

الناشئة عن مسؤولياتهم عن أفكارهم، ومواقفهم، وُمعتقداتهم، واحتياجاتهم، وخياراتهم، وقيمهم، وما يفعلونه 

 بوقتهم، وممتلكاتهم، ومواهبهم، وأجسادهم، وسلوكياتهم. 

 

 

 .2: 0بطرس  1 اقرأ ج(

 مالحظات: 
ب بعضنا ببعض دون تذمُّرأن نُ هي  المسؤولية  .رحِّ

م المسكن والمأكل للُخدَّام المسيحيين القادمين من أماكن بعيدة، أو لألخوة واألخوات التطبيقات الُمحتملة : أن تُقدِّ

 المحتاجين في منطقتك. 

 

 

 .مسؤوليات أخرى تتعلَّق بالتصرفات هـ(

)أن  13: 5)أن يُحب أحدنا اآلخر(. غالطيَّة  10: 15)أن يغسل أحدنا قدمّي اآلخر(. يوحنَّا  10: 13يوحنَّا 

يوحنَّا  1)أن يستخدم ُكلٌّ منا مواهبه وقدراته لخدمة اآلخر(.  11-12: 0بطرس  1يخدم أحدنا اآلخر بمحبَّة(. 

 )أن تكون لنا شركة بعضنا مع بعض(.  1: 1

 

م كل مؤمن مسؤولياته تجاه اآلخر فيما يتعلق بمواقفه القلبيَّة، وكلمات لخِّص: الشَّ  ركة المسيحيَّة تعني أن يُتمِّ

 فمه، وأفعاله، وسلوكياته. 

 

 

 .تمرين عمليد( 

 

 .ضع أهدافا   -1

مسؤولية واحدة بعضكم نحو بعض ومارسوها كمجموعة وكأفراد لبضعة  -كمجموعة أو ككنيسة  -اختاروا 

 أشهر. 

 

 .شاركوا في مسرحيَّة -2

لوا مجموعات صغيرة تتألف كل منها من شخصين أو أربعة أشخاص بحيث تقوم كل مجموعة بإعداد  َشكِّ

مسرحية قصيرة )دقيقتان تقريباً( عن إحدى مسؤولياتنا بعضنا نحو بعض. قوموا بعرض هذه المسرحيات 

 أمام األعضاء اآلخرين. 
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 (ائقدق 2) صالة 5

 كلمة هللاصالة ُمتجاوبة مع 

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تقوم بمسؤولياتك تجاه اآلخرين. تعهُّد -1

كل يوم.  31: 10 - 32: 11. تمتَّع بخلوة روحيَّة باالستعانة بنصف أصحاح من يوحنَّا الخلوة الروحيَّة -0

ل. اكتب مالحظاتك.   استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )يوحنَّا درس الكتاب -3 (. كيف أُنتج ثمراً؟ استخدم طريقة 11-1: 15. َحضِّ

ن مالحظاتك. الخطوات الخمس لدراسة الكتاب ال  مقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -0

ن األشياء الجديدة في دفترك -5 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات الُمتعلِّقة بالتعليم، وهذا الواجب البيتي. 
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