
قضاء وقت مع ال
اذا أردت أن تتعرف على شخص ما، لباد أن يكون لك تواصل معة. نفس المر ينطبق على العلقاة مع ال:هل

لكى نتعرف علية جيدا، نحتاج ان تقضى وقات معة.

الغرض من قضاء الوقت مع ال

 ال يستحق ان نقدم لة الحمد و يستحق وقاتنا كى نعبد ال:هل•
 من خللا الصلةا، نحن نشارك ال باما فى قالوبانا. و ننصط الى ال. وباالتالى يمكننالكى نتحدث مع ال:هل•

ان نستمع لصوتة و نستمد منة الرشاد
 ال يريد ان يعلمنا من خللا كلمتة، النجيل، و من خللا روحة. هذا هو الغذاءلكى نتعلم من ال:هل•

الروحى، لكى يمكننا ان ننمو.

أمثلة من  الكتاب المقدس

أباحث عن اليات التالية فى الكتاب المقدس ثم أمل الجدولا:هل من هو الشخص الذى تتحدث عنة الية؟ متى و أين
و كيف يقضى هذا الشخص الوقات مع ال؟

نشاط المكان الوقت الشخص الياة

الصلةا و انتظار الرد ؟ فى الصباح الباكر داود 3 :هل 5مزمور 

11 :هل 6دانيالا 

35 :هل 1مرقاس 

12 :هل 6لوقاا 

9 :هل 10أعمالا الرسل 

25:هل 16أعمالا الرسل 

ادوات و نصائح لقضاء وقت مع ال

 إقارا فقرةا من الكتاب المقدس وفكر باها وصلي باها. يمكنك ان تسالا نفسك هذةا السئلة لكىالكتاب المقدس:هل
تساعدك على الفهم. ثلثة اسئلة متعلقة باالعقل و القلب و الحواس:هل

 كيف يمكننى أنالحواس:هل
أطبق هذا عمليا؟

ما الذى لمس قالبىالقلب:هل   
من خللا الية؟

ماذا يمكننى ان اتعلمالعقل:هل   
من الية؟

أختار مكان هادئ حيث يمكنك ان تصلى باعيدا عن المشغوليات.المكان:هل 
 حدد الوقات المناسب حيث يمكنك ان تلتقى مع ال باانتظام.الوقت:هل

اختار من النجيل ما سوف تقرأهالخطة:هل 
و ليكن كبداية، أقارأ باشارةا لوقاا و سفر اعمالا الرسل فى العهد الجديد.

 دون ملحظاتك و شارك اصدقاائك باافكارك، ما هى رسالة ال لك من خللاكتابة الملحاظات و المشاركة:هل
النص,و ماهى اسئلتك وماذا تريد ان تطلب من ال، و كيف يستجيب ال للصلةا و اكتب اليات التى تشعر انها

سبب تشجيع لك ...

التزامي الشخصى لقضاء وقت مع ال

الوقات:هل  _____________________________  المكان:هل ______________________

الخطة:هل _________________________________________________________

         1.2    نسخة يسمح بانشرها  
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