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 اتي  لخطو اج   ـرس كالمك  
 يقي لطر ب   ريا ر   نو و

 مع هللا ايوميوقتا  كيف تمضي
 

 أن ي قي كليك يوم ا أطلب من هللا -1
 .فهم ماتقرأه  ويع  ك على

 

 الرسائل أو مثال األناج ل من مقطعا   إكرأ -2

 .مرات ولعدة عال بصوت أمكن إن المزام ر أو
  .ال ص شفه ا أو أكتيه بكلماتك الخاصة أسرد

 

 إطرح على نفسك هذه األسئلة:
 

  ال ص عن هللا والمس ح؟ماذا يقول 
 ماذا يقول ال ص عن اإلنسان؟ 
 بجت هذه كلمة هللا حقا، فماذا يإن كان 

 علي تغ  ره في ح اتي؟
 من الذي أخيره عما حصل معي؟ 

 

 صلي وتكلم مع هللا عما كرأته -3
 أكتب ما أستـ ـتجته وماتريد ت ف ذه.

 

 حاول أن تنفذ ماتعلمته في حياتك اليومية

 لنكتشف الكتاب المقدس معا
على أي شيء تشكر؟ وأين تجد  -1

 ؟ تيادلوا اآلراء.في هذا األمر الصعوبة
ك ف حققتم أهدافكم من اإلجتماع  -2

 حادي..األخ ر؟ تيادلوا األ
خذوا وكتا كاف ا لقراءة نص الكتاب  -3

 .المقدس بصوت عال
 ،ال ص شفه اسرد دع المجموعة تع د  -4
 ُيحفظ بشكل ج د.كراءته حتى  تكرار ثم
على  باإلجابةالفرصة لكل واحد  أعط   -5

 هذه األسئلة:
  والمس ح؟ماذا يقول ال ص عن هللا 
 ماذا يقول ال ص عن اإلنسان؟ 
 بجت هذه كلمة هللا حقا، فماذا يإن كان 

 تغ  ره في ح اتي؟ علي  
   معي؟ من الذي أخيره عما حصل 
 ل فكر كل واحد بمهمة ،ردا  على ال ص -6

 : على سي ل المثال ! ف ذهاتيقوم ب
  عائلتي! من أجلكدم الشكر هلل سأ
 ما على تسم ة شخص كل واحدع ج  ش   -7

 .هُ م  يروي له ماكد تعل  
 .وا من أجل بعضكم اليعضصل   -8

  ص الكتاب المقدس.ب إلتزموا
كادرين على  يجب أن يكون الجم ع

 ا.بعضبعضكم  واالمشاركة. شجع
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 مع هللا ايوميوقتا  كيف تمضي
 

 أن ي قي كليك يوم ا أطلب من هللا -1
 .فهم ماتقرأه  ويع  ك على

 

 الرسائل أو مثال األناج ل من مقطعا   إكرأ -2

 .مرات ولعدة عال بصوت أمكن إن المزام ر أو
  .ةأكتيه بكلماتك الخاص شفه ا أو أسرد ال ص

 

 إطرح على نفسك هذه األسئلة:
 

 ماذا يقول ال ص عن هللا والمس ح؟ 
 ماذا يقول ال ص عن اإلنسان؟ 
 بجت هذه كلمة هللا حقا، فماذا يإن كان 

 علي تغ  ره في ح اتي؟
 من الذي أخيره عما حصل معي؟ 

 

 صلي وتكلم مع هللا عما كرأته -3
 ت ف ذه.أكتب ما أستـ ـتجته وماتريد 

 

 حاول أن تنفذ ماتعلمته في حياتك اليومية

 لنكتشف الكتاب المقدس معا
على أي شيء تشكر؟ وأين تجد  -1

 ؟ تيادلوا اآلراء.في هذا األمر الصعوبة
ك ف حققتم أهدافكم من اإلجتماع  -2

 حادي..األخ ر؟ تيادلوا األ
خذوا وكتا كاف ا لقراءة نص الكتاب  -3

 .المقدس بصوت عال
  ،ال ص شفه اسرد دع المجموعة تع د  -4

 ُيحفظ بشكل ج د.كراءته حتى  تكرارثم 
على  باإلجابةالفرصة لكل واحد  أعط   -5

 هذه األسئلة:
 ماذا يقول ال ص عن هللا والمس ح؟ 
 ماذا يقول ال ص عن اإلنسان؟ 
 بجت هذه كلمة هللا حقا، فماذا يإن كان 

 تغ  ره في ح اتي؟ علي  
 معي؟ حصل   من الذي أخيره عما 
 ل فكر كل واحد بمهمة ،ردا  على ال ص -6

 : على سي ل المثال ! ف ذهاتيقوم ب
  عائلتي! من أجلكدم الشكر هلل سأ
 ما على تسم ة شخص كل واحدع ج  ش   -7

 .هُ م  يروي له ماكد تعل  
 .وا من أجل بعضكم اليعضصل   -8

  ص الكتاب المقدس.ب إلتزموا
كادرين على  يجب أن يكون الجم ع

 ا.بعضبعضكم  واالمشاركة. شجع
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