
 ةصغير مجموعة اجتماع 16:  17 - 10:  17 الالويين

 01 .الحياة مصدر هو الدم
 الخطيئة من الخالي هللا مدح إن
 الفصح حمل دم هو

 ترنيمة تسبيحية

 التركيز .بعناية الحياة مصدر هو الذي الدم معالجة القديسين على يجب ، بالحياة مباشرة مرتبط الدم ألن

 متفتح بعقل .شاكرة وأشياء ، خلوة ، والحياة ، األسبوع في وجيزة لفترة مشاركة خالل من عقلك تفتح

 كلمة افتح

 قراءة الكتاب المقدس .معًا 16-10: 17 الالويين سفر اقرأ النص اقرأ

 الثاني النصف ويتناول ، واآلداب والمؤسسات التضحيات أساسي بشكل( 16-1 الفصول) الالويين سفر من األول النصف يتناول

 للرب"...  ، يقول الثاني فالنص من كله األخير الجزء. مقدس كشعب للعيش والعملية األخالقية التوجيهية المبادئ( 17-27)

 يتحدث. موالد التضحية طقوس ويتناول ، األخير الجزء في فتح ، 17 الفصل(. 2: 19" )مقدًسا تكون أن ويجب ، مقدس إلهك

 نص. االجتماع ةخيم باب عند عليهم القبض يتم أن يجب ، للتضحية الحيوانات بصيد ألمرا يتعلق وعندما ، الذبح أحكام عن هللا

 .بالحياة مباشرة مرتبط ألنه دم أي أكل من بصرامة هللا يمنعك. الحيوانية التضحيات تنظيم هو اليوم

 

 الخلفية فهم

 

 الكلمة شارك
 (١١-١٠ عدد) الخطيئة؟ إلى لدما ينتمي أن يمكن لماذا دم؟ أي يأكل شخص ألي االنضباط هو ما

 

 والتأمل المالحظة

 

 .يسوع دم قوة اختبرت كيف شارك يسوع؟ ودم مقدم حيوان دم بين الفرق ما

 

 والمشاركة التطبيق

 

 (13)الدم؟ هذا مع تعاملت كيف ، طائر أو حيوان عن تبحث كنت ذا

 (16 -15) الحيوانات؟ جثث أكلوا الذين ألولئك بالنسبة األمر هو ما

 والتأمل المالحظة

 

 .الميت الجسم أو بالدم صلته حيث من اليوم عليه الحفاظ هو القديم العهد لعصر األساسية الروح هي ما شارك

 

 والمشاركة التطبيق

 

 ، الدم كلأ عدم حظر رأم خالل من. الخطيئة إلى االنتماء وظيفة لديه والدم ، الدم في الجسد حياة ألن. الدم أكل بصرامة هللا نهى

 والماعز العجول دم برش لخطايانا غفرنا ، فيها أخطأنا مرة كل في ، القديم العهد أوقات في. الحياة كرامة دائًما نتذكر أن يجب

 الدم في واحد وقت في لوالكام األبدي تكفيره ، شائبة تشوبه ال الذي هللا ابن ، يسوع قدم ، الجديد العهد زمن في لكن. الكفارة في

 .األبدية والحياة غفرةالم بنعمة االستمتاع من به المؤمنين جميع تمكن فيه العميقة والمحبة المسيح يسوع دم قوة إن. لصلبه نالثمي

 المقدس الكتاب زراعة

 

 

 لروحبا مسترشدين ، دالجس رغبات في يوميًا نتحكم قد. شائبة تشوبه ال الذي يسوع لدم الكاملة األبدية التكفير نعمة إلعطاء شكرا

 .وحق بروح الرب يعبد مقدس كشعب ونعيش ،
 الكلمة مع نصلي

 

 والوفاء هللا في ورؤيتهم هويتهم لتأكيد العالم أنحاء جميع في المنتشرين الكوري الشتات من مليون 7.5 حوالي أجل من نصلي

 .عالمية مهمة في بمهمتهم

 لغة 7000 من بأكثر الصوتية األناجيل وتوزيع إنتاج ، الصوتي المقدس الكتاب لتمويل دولية منظمة وهي ، FCBH تعتزم

 .احتياجاتك وتلبية معك يكون سوف هللا أن نصلي. 2033 عام بحلول

 

 معا نصلي

 تقدمة, صالة ختامية و الصالة الربانية.تسبيح,  دعونا نختم االجتماع بتر
، ف ي ه يَ  اْلَجَسد   نَْفسَ  ألَن   ١١ ُكْم، َعنْ  ْكف ير  ل لت   اْلَمْذبَح   َعلَى إ ي اهُ  مْ أَْعَطْيتُكُ  فَأَنَا الد م   التحفيظ .الن ْفس   َعن   يَُكف  رُ  الد مَ  ألَن   نُفُوس 

 

 



 ةصغير مجموعة اجتماع 27 - 22:  20 الالويين

 02 الالويين سفر ، المنفصل هللا شعب
  بك الخاص لتقديس

 حوزتي ومظهري
 ترنيمة تسبيحية

 التركيز .العالم عن بعيدة حياة ويعيشون هللا قداسة هللا يمتلكهم الذين يسونالقد يشبه أن يجب
 متفتح بعقل .شاكرة وأشياء ، خلوة ، والحياة ، األسبوع في وجيزة لفترة مشاركة خالل من عقلك تفتح

 كلمة افتح
 قراءة الكتاب المقدس .معًا ٢٧-٢٢: ٢٠ الالويين سفر اقرأ النص اقرأ

 وصف في الاالنفص خالل القداسة على التأكيد يتم". الخطيئة عن االنفصال" هو الالويين سفر في للقداسة األساسي المعنى

 سمة هي القداسة. واألوقات واألشخاص األماكن على االنفصال مفهوم ينطبق. التضحية أحكام وصف وفي ، والظواهر المسكن

 بين من إسرائيل هللا ميز. بذاته مقدًسا آخر شيء أي جعل يمكن وال ، ةالكامل القداسة هو وحده هللا. الخلق عن متميزة هلل مهمة

ً  وجعلها األمم  مثل مقدسين نكون نأ يجب. منفصلة مقدسة حياة ليعيشوا الميعاد أرض إلى بالدخول إسرائيل بني هللا يأمر. له ملكا

 .هللا

 
 

 الخلفية فهم

 الكلمة شارك

 (22) وقوانينه؟ هللا قوانين كل يطيعوا أن رائيلإس بني على يجب لماذا والتأمل المالحظة

 (24) لهم؟ هللا وهبهم الذي الميراث ما

 

 والتأمل المالحظة

 

 مقدسة؟ اةحي أجل من تبذل التي( حولها المقدسة التأثيرات) النشطة والمساعي( والحذر التجنب) الدفاعية المساعي هي ما

 

 والمشاركة التطبيق

 

 ؟(27 ، 25 العدد) القداسة عن يلإسرائ ستبعده الذي ما

 .(26 اآلية) األمم؟ بين هللا ميزهم لماذا

 

 والتأمل المالحظة

 

 قدوس؟ال هللا كأبناء يكبر القادم الجيل لجعل والكنائس األفراد سيفعل ماذا لي؟ المحيطة والعادات الثقافة هي ما

 

 والمشاركة التطبيق

 

 كل هللا شعب يطيع أن جبي. بممتلكاته هللا استبدلنا لقد. هللا لشعب األول األمر هو هذا. هللا لسمات المركزية الشخصية هي القداسة

 يسوع. وجهدنا قوتنا اللخ من ليس تماما قداسة على الحفاظ. تقدّسنا التي هللا كلمة إطاعة في القداسة سر يكمن. والقوانين المراسيم

 من تحريرهم نيمك يسوع في الموجودون أولئك فقط. القديم العهد في واردةال والقوانين المراسيم لجميع األخيرة اللمسات هو

 .(2: 8 رومية) الحياة روح شريعة باتباع المقدس والعيش والموت الخطيئة ناموس

 المقدس الكتاب زراعة

 

 

 بنعمة العالم يف مقدًسا تأثيًرا أقدم أن لي واسمحوا ، التنفس يوم حتى األرض على هللا كشعب القداسة في العيش على ساعدني

 .مضاءة بحياة هللا وتمجد يوم ذات يسوع صنعها التي التكفير

 الكلمة مع نصلي

 

 لديهم يكون وأن جدال محمل على الشتائم شر يأخذوا أن لهم نصلي. ألقوالهم اليمين ألداء عادةً  األطفال من الكثير أصبح لقد .1

 .الصحيحة اللغة عادات

 انتشار أجل من لينص. المسيحيين تحول أن المسلمة المالوية األصلية للشعوب القانوني غير من ، مسلم بلد وهي ، ماليزيا في. 2

 .االضطهاد وجه في اإلنجيل

 

 معا نصلي

 تقدمة, صالة ختامية و الصالة الربانية.دعونا نختم االجتماع بتر تسبيح, 

يعَ  فَتَْحفَُظونَ » 22 ي َجم  يعَ  فََرائ ض  ي،أَْحكَ  َوَجم  فَُكمُ  الَ  ل َكيْ  َوتَْعَملُونََها ام   التحفيظ  .ف يَها ل تَْسُكنُوا إ لَْيَها ب ُكمْ  آت   أَنَا ال ت ي األَْرضُ  تَْقذ 



 

 ةصغير مجموعة اجتماع 33 - 17: 22 الالويين

 03 المقدسة المصلين ليكون دعا
  يسوع الرب من أغلى شيء ال

 الرب مع تسقط 
 رنيمة تسبيحيةت

 التركيز .مقدسين كمصلين بناءنا هو هللا تمييز من الهدف بؤرة
 متفتح بعقل .شاكرة وأشياء ، خلوة ، والحياة ، األسبوع في وجيزة لفترة كةمشار خالل من عقلك تفتح

 كلمة افتح

 اب المقدسراءة الكتق .معًا 33 – 17: 22 الالويين سفر اقرأ النص اقرأ

. القداسة هو لعبادةا في عنصر أهم. أمامه وكمال مقدسين يعبدون ولجعلهم العالم عن لتمييزهم مصر من إسرائيل بني هللا أنقذ لقد

 الجائرة وضالعر. عيب بال له القرابين تكون أن ويجب ، نظيفين يكونوا أن يجب أمامه يأتون الذين والمصلون ، قدوس هللا

 الوحوش قديمت عند تذكرها يجب التي األحكام مع النص يتعامل. هللا تستحق ال المرضى أو المعوقين أو المرضى أو للمكفوفين

 .قلبه شكل المصلي قدمها التي التضحية حالة تعكس. تطوعيًا عرًضا أو عرًضا كان سواء ، هلل محترقة كذبيحة

 

 

 الخلفية فهم

 

 الكلمة شارك

 والتأمل لمالحظةا (. 25- 17) الطوع؟ أو اليمين عرضوا عندما األجانب أو اإلسرائيليون قدمها التي التضحيات هي ما

 

 ةوالمشارك التطبيق .والمواقف والعروض العبادة أوقات ذلك في بما ، بالتفصيل حالتك شارك األفضل؟ هللا أعبد هل

 

 الطوع؟ أو اليمين قدموا عندما األجانب أو اإلسرائيليون قدمها التي التضحيات هي ما

 

 والتأمل لمالحظةا

 

 والرحمة؟ الرحمة بنشاط ألمارس أنا من جاره؟ في هللا رحمه شخص عبادة عن ماذا

 

 والمشاركة تطبيقال

 

 ، نظيف بشكل هللا أمام يأتون الذين المصلين إعداد يجب. الكمال مع يرتبط قداسة. المخلصين للناس الحياة هدف هي القداسة

 القديسين تميز لتيا العبادة إنها. ترضي خدمة ليس ولكن ، مثالية هدية أقدم أن يجب. عيب دون كاملة هلل القرابين تكون أن ويجب

. المقدسة الحياة تأتي ، للكلمة وفقًا صحيح بشكل هللا عبادة إلى نسعى عندما. عبادته ليكونوا المختارين الناس هللا دعا. العالم عن

 .العالم على مقدس تأثير ولها هللا تمجد الكاملة لعبادةا

 المقدس تابالك زراعة

 

 

 ليس ، مقدس كعبد أعيش أن لي واسمحوا ، مثالي بقلب مثالية بهدية هللا عبادة في ساعدني. هللا يرضي ، كامل كعبد أقف أن أريد

 .أيًضا الكنيسة خارج ولكن الكنيسة في فقط

 الكلمة مع نصلي

 

 الجريمة منعو وممتلكاتهم وأجسادهم الناس أرواح وحماية العدالة عن للدفاع جيدة كأدوات الشرطة استخدام أجل من نصلي .1

 .العام النظام على والحفاظ فيها والتحقيق

 تمأل أن أجل من ينصل. ذلك من بدالً  النساء وقيادة ، الكنيسة قادة معظم على بالقبض اإلريتريون األفارقة المتمردون يقوم .2

 .يحتاجونه ما كل إلى وتضيف القدس الروح مع

 

 معا نصلي

 تقدمة, صالة ختامية و الصالة الربانية.ا نختم االجتماع بتر تسبيح, دعون

َضا 19 يًحا ذََكًرا يَُكونُ  َعْنُكمْ  فَل لر   نَ  َصح   التحفيظ  .اْلَمْعز   أَو   اْلغَنَم   أَو   اْلبَقَر   م 

 

 



 

 ةصغير مجموعة جتماعا 12 - 1:  25 الالويين

 04 .األرض في الراحة
  ، األبدي ميراثي

  سيدي
 رنيمة تسبيحيةت

 التركيز .بعناية الحياة مصدر هو الذي الدم معالجة القديسين على يجب ، بالحياة مباشرة مرتبط الدم ألن

 متفتح بعقل .شاكرة وأشياء ، خلوة ، والحياة ، األسبوع في وجيزة لفترة مشاركة خالل من عقلك تفتح

 كلمة افتح

 راءة الكتاب المقدسق .معًا12 -1:  25 الالويين سفر اقرأ النص اقرأ

 والراحة األرض وخلق السماء في أيام ستة لمدة يعمل الذي هللا سجل في متجذر إنه. واليوبيل السبت بشأن مرسوم هو 25 الفصل

 السنة تقع بينما ، أعوام ستة لمدة األرض تُزرع ، السابع اليوم في ويستريح أيام ستة لمدة الشخص يعمل كما تماًما. أيام سبعة في

 باستعادة للمدينين يسمح مما ، اليوبيل سنة الخمسين سنة وتعلن ، مرات سبع أيًضا السبع السنوات دورة تعمل. تفرغ سنة السابعة

 الذي المبدأ هو هذا. الجيران مع واليوبيل السبت خالل المنتجة األرض وثمار منتجات مشاركة يتم أن يجب. األصلية ملكيتهم

 .الحقيقي واالنتعاش الحرية تجربة يمكننا خلق من الترتيب هذا اتباع خالل من فقط. هللا عالم في األشياء كل يحكم

 

 

 الخلفية فهم

 

 الكلمة شارك
 ؟(٧ ـ١) كنعان أرض في يعيشوا أن إسرائيل بني هللا أمر كيف

 

 والتأمل المالحظة

 

 والمشاركة التطبيق .اليوم السبت روح تطبيق يمكنك كيف شارك والسبت؟ السبت في هللا وضعه الذي الغرض ما

 

 (11 - 8)اليوبيل؟ جاء عندما اإلسرائيليون فعله الذي وما ، المعين هللا يوبيل متى

 

 والتأمل المالحظة

 

 والمشاركة التطبيق .اليوبيل كروح االجتماعية العدالة لتحقيق الطرق تبادل والفقراء؟ األغنياء بين الفجوة تتفاقم لماذا

 

 الدروس أحد. اليوبيلو السبت هللا أنشأ ، الغرض لهذا. هللا شعب مثل يعيشوا أن اإلسرائيليين على كان ، الميعاد أرض ، كنعان في

 عندما. هللا ألشياء ةرعا يكونوا أن يجب البشر وأن ، هللا هو ممتلكاته وجميع األرض مالك أن هو واليوبيل السبت نظام في الشائعة

 البشر فسيصبح ، لاليوبي روح نرى ، السبت يوم نسينا إذا أنه هللا عيّن. األرض على هللا عدالة تحقيق يمكن ، اإلشراف نستعيد

 أثناء هللا ورةص في العيش من الجميع تمكن التي الحب قوانين من اليوبيل ونظام السبت يوم يعتبر. والرغبة الجشع من عبيداً 

 .والخدمة المشاركة

 المقدس الكتاب زراعة

 

 

 أن بل ، جشعبال مدفوعة أكون أن في تساعدني ال. واليوبيل السبت نظام خالل من جيرانك وإنقاذ األرض إنقاذ على لك شكًرا

 .هللا عدالة وأمارس الكلمة في أستريح
 الكلمة مع نصلي

 

 الباطلو الفساد الكنائس جميع تدفع حتى جديد من ستظهر عام 500 قبل لوثر أحدثها التي اإلصالح روح أن إلى صل ّ  ..1

 .العالم إلى الحقيقة نور وتضيء

 .أكبر اإلعالم ئلوسا التبشيرية وزارة أجل من نصلي. مسلمون السكان من٪ 90 حيث ، أ البلد في الثقافية المشاريع باب يفتح .2

 

 معا نصلي

 تقدمة, صالة ختامية و الصالة الربانية.دعونا نختم االجتماع بتر تسبيح, 

يُكمْ  أَنَا ال ت ي األَْرض   إ لَى أَتَْيتُمْ  َمتَى: لَهمْ  َوقُلْ  إ ْسَرائ يلَ  بَن ي َكل  مْ  25 ب    َسْبتًا األَْرضُ  تَْسب تُ  أُْعط   التحفيظ ل لر 

 

 


