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”قضية الصدمة القوية“
القضية

(قصة الكتاب املقدس)

٢

”الين عرفت األفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سالم ال رش العطيكم آخرة ورجاء ...“ أرمياء ١١:٢٩

حتى إن كنت صغرياً يف العمر ، ميكنني القيام بأمور كبرية.

٠١ #

قم هذا األسبوع بأداء عمل ال تقوم به يف العادة، مثل غسل األطباق كل يوم، أو بعض األعامل التي تساعد بها 
والديك وال تعد من مسؤوليتك املعتادة. وانظر كيف سيساعدك الرب عىل القيام باألمور الكبرية. 

 مرحبا، أنا الضفدع
 وأنا أحب الكتاب
 املقدس أكرث من

الحرشات.



”قضية الجثة املفقودة“ القضية

س)(قصة الكتاب املقدس) ب احرضت هذه (
من حديقتي.

٠٢ #

ال يزال الرب مخلصاً عندما أشعر أن كل يشء يسري بشكل خاطئ. 

  كورنثوس االول ٩:١ ”امني هو الله الذي به دعيتم اىل رشكة ابنه يسوع املسيح ربنا“ 

قم بإخبار شخص ما عن الوقت الذي مر بشكل يسء عليك، ولكن أصبح بعد ذلك كل يشء عىل ما 
يرام. قام الرب بتعليمك أمور مهمة بسبب هذا األمر.  ٣



”قضية الرجل الذي تم رميه من السفينة“”قضية الرجل الذي تم رميه من السفينة“ القضية

٤

(قصة الكتاب املقدس)

”فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ليك تأيت أوقات الفرج من وجه الرب“ اعامل الرسل ١٩:٣

عندما أرى خطيتي يجب أن أتوب وأتوقف ع ارتكابها.

كن هذا األسبوع حساساً بشكل أكرب للعمل الخاطئ الذي تقوله أو تفعله حيث تخجل 
منه وال تريد أن تراه عىل مقطع فيديو عام. تّب. اطلب من الرب أن يساعدك عىل 

التفكري أوالً والتوقف قبل ارتكاب األمر مجدداً. 

(قصة الكتاب املقدس)
لنذهب إىل 

السباحة. ٠٣ #



”قضية املساعد املجهول“

٥

القضية

”النه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم. اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك.“ متى ٤٦:٥

مثل السامرايئ الجيد ، أحتاج إىل أن أكون جيداً مع الجميع.

اخرت شخصاً ال يعد صديقاً لك وتقرّب منه بطريقة ودية. ميكنك أن تدعوه معك بعد املدرسة ، أو 
أن تتصل به ليأيت ويجلس معك يف وقت الغذاء.

هل سنكون 
جاري؟

٠٤ #



”

٦

القضية

”أما أمرتك. تشدد وتشّجع. ال ترهب وال ترتعب الن الرب الهك معك حيثام تذهب “ يشوع ٩:١

سوف يطلب مني الرب أحياناً أن أكون جريئاً جداً وأضحي بأشياء مهمة يف سبيله.

قد يكون اختارين الرب لحامية اآلخرين، ووضعني عنا ”لهذا الوقت“. اخرب جار لك أنك مسيحي 
وأسأله إن كان يرغب أن يذهب معك إىل الكنيسة االسبوع القادم.

(قصة الكتاب املقدس)
””

ضية

٩:١ ع يش “ تذهب ثام ك الهك ب ال الن ب ت ت وال هب ت ال ّ وتش تشدد تك أ ا ”أ

سوف يطلب مني الرب أحياناً أن أكون جريئاً جداً وأضحي بأشياء مهمة يف سبيله.

(قصة الكتاب املقدس)

أنا ملك يف 
الحب. ٠٥ #



”قضية األدلة الصحية التي تم تغيريهاقضية األدلة الصحية التي تم تغيريها““

٧

القضية

”اشكروا يف كل يشء. الن هذه هي مشيئة الله يف املسيح يسوع من جهتكم.“ االول تسالونييك ١٨:٥

مثل املجذومني ، أحتاج أن أقول ”شكراً“ للرب ملا فعله يب.

اصنع قامئة باألمور التي مل تفكر أن تشكر الرب عليها بعد. األشياء التي نشكر الرب عليها عادة هي الطعام ، املالبس، 
والعائلة. اجعل الطالب يفكرون بأفكار جديدة لشكر الرب عليها مثل مساعدته يف إيجاد يشء لك مفقود، حبس املطر 

حتى تدخل بأمان إىل مبنى املدرسة، ركوب الدراجة الهوائية دون أن تقع اليوم، الخ.

(قصة الكتاب املقدس)

انظر، ميكنني 
الرقص!

٠٦ #



”قضية ظهور الكالب الصغار“

٨

القضية

”وباركهم الله وقال لهم امثروا واكرثوا وامألوا األرض واخضعوها و تسلطوا عىل سمك البحر وعىل طري السامء 
وعىل كل حيوان يدّب عىل األرض.“ تكوين ٢٨:١ 

مثل آدم، أنا مسؤول عن رعاية الخلق من حويل.

قم بري نبتة يف أرضك وأزل األعشاب الضارة من حولها حتى تنمو بشكل أفضل.

(قصة الكتاب املقدس)

# ٠٧ !بحث عن قرب



””قضية التعديل عن بعد إلحصائيات الضحيةقضية التعديل عن بعد إلحصائيات الضحية “ “

٩

القضية

”وملا سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إىل الجمع الذي يتبعه وقال اقول لكم مل اجد وال يف ارسائيل اميانا 
مبقدار هذا.“ لوقا ٩:٧ 

مثل القائد الروماين، ميكن إلمياين أن يغري األشياء للذين هم ليسوا بالقرب مني.

اكتب مالحظة لصديق أو قريب لك واسأله كيف حاله وإن كنت تستطيع أن تدعو يشء من أجله.

(قصة الكتاب املقدس) هل هنالك # ٠٨
تطبيق لذلك؟



”قضية الهجوم األعمى الغامض“

١٠

القضية

”واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم. باركوا العنيكم. احسنوا اىل مبغضيكم. وصلّوا الجل الذين يسيئون اليكم 
ويطردونكم. “ متى ٤٤:٥

 سوف أحب أعدايئ.

اشرتي هدية صغرية لشخص أساء معاملتك وقدمها له.

(قصة الكتاب املقدس ”قضية الهجوم األعمى الغامضقضية الهجوم األعمى الغامض“# ٠٩
(قصة الكتاب املقدس

 سوفف أححب أعدايئ.

أنتظر ، أنتظر ، 
أنتظر...



”قضية الهامس املجهول“

١١

القضية

”لهذا يفتح البواب، والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسامء ويخرجها“ يوحنا ٣:١٠

سيتحدث معي الرب عندما أسمعه. 

خالل األسبوع، قابل بعضاً من األشخاص اآلخرين وجد شخصاً مثل صموئيل، قد سمع من الرب. اسأل، ”هل 
تحدث معك الرب؟“ كيف تحدث معك الرب؟ كيف علمت أنه كان الرب؟

(قصة الكتاب املقدس) ””قضية الهامس املجهولقضية الهامس املجهول““# ١٠
ضية

”لهذا يفتح البواب، والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسامء ويخرجها“ يوحنا ٣:١٠

سيتحدث معي الرب عندما أسمعه. 

(قصة الكتاب املقدس)

إنني أستمع...



”قضية املومياء التي متيشقضية املومياء التي متيش““

١٢

القضية

”قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة. من آمن يب ولو مات فسيحيا“ يوحنا ٢٥:١١

ال يزال يحبني الرب حتى إن حصلت أمور سيئة.

افعل شيئاً جيداً لشخص تعلم أنه حصل له أمر يسء.

(قصة الكتاب املقدس) انظر، فقط انقر # ١١
”التايل“ هنا…

.الرب يحب 



””قضية املؤامرة الكاذبةقضية املؤامرة الكاذبة““

١٣

القضية

”ال تكذبوا بعضكم عىل بعض، إذ خلعتم اإلنسان العتيق مع أعامله“ كولويس ٩:٣

يريد منا الرب أن نخرب الحقيقة دامئاً. 

فكر يف الكذبة التي قلتها. اخرت أال تستمر يف نرش هذه الكذبة لآلخرين من بعد اآلن. خذ قطعة 
صغرية من الورق، واكتب هذه الكذبة. اكتب دعاء كمالحظة، طالباً من الرب أن يساعدك يف عدم 

الكذب من بعد اآلن.

(قصة الكتاب املقدس)
هل هذه األمر 

عن املال؟ ١٢ #



”قضية الكوابيس الغريبةقضية الكوابيس الغريبة““

١٤

القضية

”وأما اآلن فقد وضع الله األعضاء، كل واحد منها يف الجسد، كام أراد ,  ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا، أين 
الجسد“ كورنثوس االول ١٨:١٢-١٩

أعلم أن الرب يقدم هدايا مختلفة ألصدقايئ وعائلتي. 

أعد قامئة لثالثة أشخاص تعرفهم وكيف أن الرب وهبهم باملواهب ، والقدرات ،أو القوى املختلفة 
عنك. صيل واطلب من الرب أال تغار منهم بسبب نعمهم.

ذهبت (قصة الكتاب املقدس)
لرشاء 

الكنزات.
١٣ #
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 فََنحُن اآلَن نََرى انِعكاساً باِهتاً ِيف 
ِمرآٍة، لَِكْن ِعنَدما يَأيِْت الكاِمُل، َسرَنَى 

َوجهاً لَِوجٍه. اآلَن َمعرِفَِتي ُجزئِيٌَّة، 
لَِكْن ِحيَنِئٍذ َسأعرُِف كَام يَعرِفُِني اللُه.

كورنثوس االول  ٣١ : ٢١
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