
 نصوص الفيديو 4زوميه جلسة 

 دقائق 3شهادة في 

 .""أنتم شهود لذلك - سوع لتالميذهقال ي

 .عن تأثير يسوع الذي أحدثه في حياتنا "نشهد"شهود  -بصفتنا أتباع ليسوع المسيح، نحُن "شهوٌد" أيضاً 

 ".تُدعى قّصتك عن عالقتك باهلل "شهادتك

 .ومشاركتك شهادتك هي فرصتك لمشاركتك قصتك .لكل إنسان قّصة

 .شخَصا أو شخصين لتتدرب معهم، ثم اختر خمسة أسماء من قائمة المئة اسماختر 

 ".تأكد أن تختار أشخاصاً من ضمن خانة "غير مؤمن" أو حالته الروحية "غير معروفة

تظاهروا أنهم أحد اطلب من شركائك في التدريب أن ي -قصتك عن يسوع  -تدّرب على تقديم شهادتك 
 .الذين اخترتهم من القائمة األشخاص الخمسة

 .تدّرب على تقديم قصتك بحيث تكون مناسبة لكل شخص من الخمسة

 .دقائق 3يجب أن تكون قادراً على مشاركة شهادتك في حوالي 

 ن:طرق التي رأينا نجاحها مع اآلخريثّمة طرٌق ال حصر لها لتشكيل قصتك وصياغتها، ولكن إليك بعض ال

ر أن تتبع يسوع المسيح. هذا األسلوب ناجح يمكنك أن تشارك بتصريح بس يط عن السبب الذي دفعك ألن تقّرِّ
 .جداً حين يمارسه المؤمن الجديد

أي ما كانت حياتك عليه قبَل أن تعرف يسوع، وما صارت عليه اآلن.  - د"يمكنك أن تشارك قصة "قبل" و"بع
 .إنّها قّصة بسيطة وقوية



أي طبيعة حياتك "مع يسوع"، وكيف كان يمكن أن تكون "من "من دون"،  يمكنك أن تشارك قصة "مع" و
رة  .دونه". هذه الطريقة في تقديم قصتك تنجح بشكٍل ممتاز إن أتيَت إلى اإليمان في سّنٍ مبّكِّ

تبادل األدوار حتى  بعد انتهائك من المشاركة أعط فرصة لشريكك في التدريب ليقوم بدوره. استمروا في
 ة.تنجزوا الخمس

 ؟أن تترك تأثيًرا أكبرهل تريد 

نة من ثالثة أجزاء ر بها باعتبارها جزءاً من عملية مكوَّ  :حين تشارك قّصتك، مفيٌد أن تفّكِّ

 .اطلب من الشخص الذي تتكلّم معه أن يشارك عن رحلته الروحية - قّصتهم

 .ها بحيث تتكلم إلى تجربتهغ  ثم شارك شهادتك وصِّ  - قصتك

ح ارتباطها بنظرة الشخص الذي تكلمه وقيِّّمه وأولوياته - قّصة هللا  .وأخيراً، شارك قصة هللا بطريقة توّضِّ

ً  - أ بهاإن كنَت قلقاً بشأن النقطة التي يمكنك أن تبد  .فأبقِّ األمر بسيطا

 .أخبرهم لماذا قررت أن تتبع يسوع بكل بساطة

 .أنَت من ينبغي أن يحكي هذه القصة - تذكر يستطيع هللا أن يستخدم قصتك في تغيير حياة كثيرين، ولكنّ 

 .أداة بسيطة أخرى من أدوات زوميه "شهادتك في ثالث دقائق"


