
	  

	  

	  

 

 بهھذذهها أأنن نشارركك يیرريیددنا أأيیضً ووهھھھوو  !خلّصنا هللا؟ ألّنهھ يیحّبنا لماذذاا
االساررةة  ااألخبارر   ااإلنجيیلل! –

] ٢۲٠۰ – ١۱٩۹: ٢۲٨۸[متى  ااألرربع ووصايیااال  
1 ااذذهھھھبب   -  
2 ااصنع تالميیذذ -  
3 دد - هھھھممعمِّ  
4 أأنن يیططيیعووااعلِّمهھمم  -  
ااألرربععووااتت االدد  

1 ١۱٥: ١۱٦مررقسس : فووققاالددعووةة منن  -  
2 – ٢۲٧۷: ١۱٦لووقا : سفللااألاالددعووةة منن  -  ٢۲٨۸  
3 – ١۱٦: ٩۹وولى كووررنثووسس ااأل: االددااخللةة منن االددعوو -  ١۱٧۷  
4 ٩۹: ١۱٦أأعمالل االررسلل : االخاررججاالددعووةة منن  -  

 
 
 
 

شبكة عالقاتكك؟ َمنن       
 

ا!. ب ا تعررفف أأنن ليیسس لهھمم عالقةعشرريینن شخصً منن قائمة  ااكتبب
.شارركهھمم بقّصتكك ووقّصة هللاوو ألجلهھمم صللِّ وو  

 
 

 
 

شارركك بقصتكككيیفف؟      
 

     حيیاتكك قبلل االمسيیح
  

 
 

 يیفف تقابلتت مع االمسيیحك

حيیاتكك بعدد االمسيیح؛ كيیفف   
 غيیَّرركك االمسيیح؟

 
 ؟

اا٬، أأوو شارركك بقصة  اانتظظرر رردّدً
هللا فحسبب  

 
  

شارركك بقصة هللا كيیفف؟  
 

3/3شكلل االمجمووعاتت بططرريیقة   
 

نظظررةة إإلى االخلفف  
 

ااعتناء ووعباددةة   
 

  فحصص
ü كيیفف أأططعتَت؟   
ü بتهھ؟نن االذذيي ددررَّ مَ    
ü ؟هھھھلل شارركتت أأحدًداا بقصتكك أأوو بقصة هللا   

 
مجمووعاتت االتالميیذذ ووتضاُعفف اال : منن أأجللررؤؤيیة  

 
   

                                                                         
  نظظررةة إإلى أأعلى                              

 
صللِّ          

 
.االنصص االكتابيااقررأأ              

؟أأعجبككما االذذيي      
؟ًباصعما االذذيي ووجددتهھ      

 
  أأخررىى. مررةةً  االنصص االكتابيااقررأأ               

؟هللاعنن  االنصصما االذذيي يُیعلِّمهھ هھھھذذاا      
؟االناسسعنن  االنصصما االذذيي يُیعلِّمهھ هھھھذذاا      

 
 
 
 

نظظررةة إإلى ااألمامم  
 

إإلى هللا؛ ووأأططع ما يیقوولهھ لككصللِّ ووااستمع    
  

 
 

 

 

تددرريیبب: مثِّلْل مشهھدًداا تووضح بهھ كيیفف ستططيیع ما 
تعلمتهھ٬، أأوو أأِعدد تقدديیمم ددررسس االيیوومم مررةة أأخررىى.  	  

	    االخططيیة

يیماننالتووبة ووااإلب  

تصميیمم هللا 
 االمثالي

 يیسووعع
يینموو إإلى      

 يیتحوولل إإلى

 ااالنكسارر

  20 
	  



	  

	  

	  

  

  
 

___________________________________________________	  

 

 
 
 
 
 

	  
___________________________________________________	  

 
 
	  
	  

___________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  

___________________________________________________	  
 

	  
	  
___________________________________________________ 
 

	  
	  
___________________________________________________	  

 
 
___________________________________________________	  
 
 
 

___________________________________________________	  

 
 
 

 
 

)االباحثونن(  	يیوحنا  	عالماتت  
-1: 5؛ يیووحنا 54 – 46: 4؛ يیووحنا 12 – 1: 2يیووحنا  -1: 6؛ يیووحنا 17
؛ 46 – 1: 11؛ يیووحنا 41 – 1: 9؛ يیووحنا 25 – 15: 6؛ يیووحنا 14

-1: 14يیووحنا  11  
)االباحثونن(  	االرجاء  	سلسلة 	  
-11: 15 لووقا؛ 34 – 13: 12 لووقا؛ 14 – 9: 18 لووقا -1: 19 لووقا؛ 32
21 – 1: 3؛ يیووحنا 10  

 

)االجددد  	االتالميیذ /االباحثونن(  	ااكتشف  	سلسلة  
هللا  	ااكتشف  
 15: 8 تكوويینن؛ 14: 8إإلى  5: 6؛ تكوويینن 3؛ تكوويینن 2؛ تكوويینن 1تكوويینن 

: 32ووتثنيیة  2: 19؛ الوويیيینن 6 – 1: 15وو 7 – 1: 12؛ تكوويینن 17: 9 –
3-  1: 7صمووئيیلل 2؛ 13 – 1: 16صمووئيیلل 1؛ 21 – 1: 20؛ خررووجج 4 

: 51؛ مززموورر 25 – 1: 12صمووئيیلل 2؛ 27 – 1: 11صمووئيیلل 2؛ 28 –
53؛ إإشعيیاء 17 – 1  

 

يیسوعع  	ااكتشف  
؛ 20 – 1: 5؛ مررقسس 15 – ٬13، 9 – 7: 3؛ متى 25 – 18: 1متى 

 9: 9؛ متى 9 – 1: 19؛ لووقا 42 – 31: 18؛ لووقا 30 – 1: 10يیووحنا 
؛ 15 – 1: 14؛ يیووحنا 14 – 1: 10وو 16 – 14: 4؛ عبرراانيیيینن 13 –

: 23وو  53 – 47: 22؛ لووقا 20 – 14: 22؛ لووقا 15 – 5: 16يیووحنا 
– 33: 23؛ لووقا 24 – 13 ؛ أأعمالل 47 – ٬36، 7 – 1: 24؛ لووقا  56 
– 16: 4تسالوونيیكي 1؛ 11 – 1: 1  17  

 

)جددد  	تالميیذ(  	االمسارر  	بداايیة  
 – 4: 3؛ تيیططسس 18 – 15: 14) االررووحح االقددسس: يیووحنا 2لماذذاا/َمنن/كيیفف ()1(
كووررنثووسس 1) أأخبرر بقصة هللا: 4( 20 – 1: 5) أأخبرر بقصتكك: مررقسس 3( 7
: 1) ااتبع ووااصططدد: مررقسس 5( 23: ٬6، ررووميیة 23: ٬3، ررووميیة 8 – 1: 15
) 7( 40 – 26: 8؛ أأعمالل 4 – 3: 6االمعموودديیة: ررووميیة ) 6( 20 – 16

) االكتابب االمقددسس: 8( 14 – 6: 6؛ ررووميیة 14 – 3: 1هھھُھوويیة جدديیددةة: أأفسسس 
) أأووقاتت 10( 13 – 9: 6: متى ) تكلَّمم مع هللا9( 17 – 14: 3تيیمووثاووسس 2

) نحوو تالميیذذ أأصحاء: 11( 44 – 43: 5؛ متى 42 – 17: 5صعبة: أأعمالل 
34 - 23: 11كووررنثووسس ٬1، 47 – 36: 2أأعمالل   
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  :مًعا  	ااالجتماعع )1(                
	عبراانيیيین             10	  :19	   –	  25	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )2(	االمعمودديیة   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		أأعمالل    16	  :22	  -‐ 	  34 	  

	  	  	  	  	  	  )3	:االمقدسس  	االكتابب  	ااقرأأ)    
       	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		مزمورر    119	  :105	   –	  112	    

)4		متى:  	االخبز  	كسر)    26	  :20	  -‐ 	  30	    
– 1: 2) االشرركة: فيیلبي 5( -1:1يیووحنا 1؛ 11   7  
– 32: 4) االعططاء وواالخددمة: أأعمالل 6( ؛37   

- 6: 9كووررنثووسس 2       11   
– 1: 12) االصالةة مًعا: أأعمالل 7(  17  
)8		مزمورر:  	وواالعباددةة  	االتسبيیح)    100	  :1	   –	  6،٬  

	  	  	  		أأفسس    5	  :15	   –	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
– 8: 10 ررووميیة) االشهھاددةة: 9( - 1: 8 مالل؛ أأع15   8  
)10		عبرانيين  	:المهتمون  	القادة)    13	  :7	   –	  9،	  17	    

 + 

+ + 
.ووصايیا يیسووععوويیشارركك  ٬،٬، يیططيیعاالتلميیذذ يیسمع  

أأحببب هللا  

 يیسووعع كملكك ااصنع تالميیذذ أأحببب ااآلخرريینن

 

بوولسس (االجيیلل ااألوولل)  

تيیمووثاووسس (االجيیلل االثاني)  

أأناسس أأمناء (االجيیلل االثالثث)  

آآخرروونن (االجيیلل االرراابع)  

2: 2تيیمووثاووسس 2  

ررؤؤيیة هللا هھھھي لكلل شخصص٬، وولكلل شعبب٬، وولكلل مكانن      

– 1: 10ا اابحثث عنن أأبناء االسالمم (لووق  11(  

ااذذهھھھبب في مسيیررةة صالةة  

تلمذذةة االبطط   

مجمووعة االمساءلة  
2- أأشخاصص منن االجنسس نفسهھ؛ ااقررأأ  3

االكتابب االمقددسس ووططبِّقق على حيیاتكك؛ 
صلوواا مًعا؛ ااعتررفف بالخططيیة  

مم االنمووذذجج   قددِّ

 ساعدد

 ررااقبب 

بيیِّنن لتالميیذذكك كيیفيیة 
االقيیامم بذذلكك  

ساعدد تالميیذذكك ووهھھھمم 
يیعملوونن ذذلكك  

ميیذذكك ووهھھھمم ررااقبب تال
يیعملوونن ذذلكك  

ااستأمنن تالميیذذكك 
على االعملل  ااترركك  


