
 

 

 

 

اإلیمان الستكشاف  علىھذه الدراسات الناس من جمیع األعمار ومن جمیع المستویات تشجع  ،بساطة وعمقب
 .قدس بشكل فردي وفي مجموعات صغیرةالكتاب الم

 

ً شی یستخدمأیام) والدلیل الیومي للمشاركین 5الدراسة خالل ( وھو الكتاب المقدس في التحضیر  اً واحد ئا
 الجتماع المجموعة والمناقشة بعد ذلك في األسبوع التالي.

 

لمطلوب كل یوم، ویصلوا ألجل فھم كلمة هللا وإكمال وا خالل الدراسة الفصل اأعلى المشاركین أن یقر
ن وشاركالمیتعلم  الروح القدس لفھم أعمق ویعطیھم رؤیة لفھم كلمة هللا.یقودھم في كل یوم  األسئلة الیومیة.

 ً . وتطبیق الحقائق وممارسة اإلیمان بكلمة هللا الدراسة الیومیة للكتاب المقدس ویكتشفون الكلمة شخصیا
 دام التطبیق البسیط اآلتي:سیكون باستخ

 

 المالحظات:
 ماذا یقول النص الذي قرأتھ من الكتاب المقدس؟        

   ماھي الفكرة الرئیسة؟        

 التفسیر:
 ماذا یعني ھذا النص من الكتاب المقدس؟

 ماھي الكلمات والعبارات والحقائق المھمة؟

 

 التطبیق:
 الكتاب المقدس في حیاتي؟بیق ھذا كیف یقودني الروح القدس إلى تط

 

 كیف أبدأ بدراسة الكتاب المقدس في خمسة ایام
 لتبدأ إلیك. نحن نؤمن برغبة هللا لیستخدمك أینما كنت تعیش أو تعمل أو أینما كنت لتحقق مشیئتھ في حیاتك

 ثالث خطوات سھلة :
 افتح قلبك )1

 كل شيء یبدأ بالصالة والعالقات 

 

 (دلیل القادة)
 

 

 

 إن ھذه الدراسة تعطي القائد أدوات بسیطة لتساعد المجموعة في دراسة تفاعلیة وجذابة في الكتاب المقدس.

 



 

 

 

 الصالة
 صلي ألجل الصدیق الذي سوف یساعدك في ھذه الدراسة. ●

 صلوا معاً بانتظام، أسأل هللا عن خطتھ لك واتجاھھ نحوك. ●

 وحمایتھ.صلي أثناء الذھاب إلى منطقتك أسأل بركة هللا  ●

صلي ألجل الناس بأسمائھم، أسأل هللا من أجل فرصة للقاء بھم واالھتمام بھم  ●
  (أعمال الرعایة والخدمة تعني قلوب مفتوحة وبناء العالقات).               وخدمتھم. 

 .المنفعة عند دراسة الكتاب المقدسصلي لھم من أجل أن یحصلوا على  ●

 

 

 العالقات
 تعیش معھم أو تعمل معھم أو تختلط بھم. كن ودود ولطیف ومشجع لھم.لتقي بالناس الذین ا •

 اقضي بعض الوقت معھم (اشرب الشاي أو القھوة معھم أو تناول وجبة). •

 ابحث عن فرص لتعبَر عن حبك وكرمك واستعدادك للخدمة. •

 

 

 2/ افتح بابك
 (ابحث عن أولئك الذین یرغبون أو المھتمین)

 

التجمعخطة أ                  

 اختر الوقت والمكان والتاریخ. •

 ضع قائمة بأسماء الناس الذین ترید قدومھم. •

 صلَي وأدِع األشخاص. •

 خطط لتقدیم القھوة والشاي إذا كنت ترغب.  •

 ضع أسئلة من أجل المحادثة وأنشطة للتعارف. •

 

 

 دلیل التجمیع                                                                                           
 قدم القھوة أو الشاي أو وجبة خفیفة إذا كنت قادر. •

رحب بھم وعرف عن نفسك ودعھم یتعرفون على بعضھم البعض (استخدم األسئلة أو  •
 ح.األنشطة) وأعطي الوقت للتسلیة والمر

 في النھایة قل شیئاً مثل (كان لدینا وقتاً رائعاً). •

 



 

 

 

 3/ افتح كتابك المقدس
أیام لدراسة الكتاب المقدس: 5اآلن نبدأ بدراسة   

 

 تحمیل وطباعة الدلیل لكل شخص. •

 أسابیع  8اختار واحدة من األربعة دراسات لمدة  •

 عن األسئلة في كل یوم. المشاركون سیحتاجون مفكرة لتسجیل إجاباتھم •

 

 كیف تقود دراس الكتاب في خمسة ایام
 

 تم تصمیم ھذه الدراسة للكتاب المقدس لتشجیع المشاركة الجماعیة والتعلم والمشاركة :
 

 ابدأ بصالة قصیرة 
 موضوع الدراسة.اقرأ مقدمة قصة النور في االسفل، والتي سوف تشرح  •

 الكتاب المقدس.أطلب من متطوع أن یقرأ المقطع من  •

 قیادة المناقشة واألسئلة الیومیة من الدراسة. •

الھدف ھو المناقشة والمشاركة ولیس الحصول على  .االجاباتال تخافوا من الصمت أثناء انتظار  •
 .االجابات

 

 

ببعض اإلرشادات المفیدة: بانتظاممن المھم إجراء مناقشة فعالة لتذكیر المجموعة     

 لیستطیع الجمیع أن یسمع.التحدث بصوت عال  ●

 اإلجابة بأجوبة مختصرة ولیس قصص طویلة. ●

 حافظ على النقاش المسیحي وكلمات الكتاب المقدس. ●

 االستمرار في التركیز وتجنب القضایا المثیرة للجدل. ●

 

 

      أكد لمجموعتك أن الروح القدس سوف یأخذ الكلمة وظروفھم الشخصیة وحیاتھم ویعطیھم فھم في 
ھو أن یغیره في حیاتھم.یرید  الروحیة وتعلیمھم بشكل شخصي ماحیاتھم   

     تعیین النص من الكتاب المقدس لألسبوع القادم.یتم في نھایة جلسة الدراسة  ●

شجع المجموعة لدعوة اآلخرین لالنضمام لدراسة الكتاب المقدس في أي وقت، فھذا یخلق بیئة جذابة  ●
 ومریحة ومجتمع رعایة لآلخرین.

 بصالة قصیرة .اختم  ●

 

 

 

 



 

 

 

 أسئلة إضافیة للمراجعة وتعزیز الدراسة
ماذا علمك هللا الیوم ؟ )1  

ھل تستطیع شرح إجابتك بشكل كامل؟ )2  

ھل ممكن ألي أحد أن یضیف إلى ھذا الجواب؟ )3  

) ما الذي أعجبك أكثر في ھذه اآلیة ؟ ولماذا؟4  

 

 مقدمة قصة النور: 
بل  ؛اصناف سالحف البحر في خطر، لیس بسبب الحیوانات المفترسة، الناس او الزیادة السكانیة العدید من

 بسبب الضوء المصطنع على طول الشاطئ. 

السالحف، یقودھم  كیما تولد حینما یكون القمر بدراً. عندما تفقسلقد خلق هللا سالحف البحر 
ف البحریة ھي في الماء. المحیط. حیاة السالح-موطنھم الطبیعي إلىضوء القمر   

الطریق الذي لقد تعجب الباحثون عندما وجدوا سالحف صغیرة میتة عند آخر الممرات بین 
ة عن البیوت الموجودة على الشواطئ ریضیئھ القمر وبین كل االضاءات االصطناعیة الصاد

سببت االضواء االصطناعیة سحب السالحف البحریة إلى حتفھم. واالضواء والسیارات.   

 

 بَلْ .. أَنَا ھَُو نُوُر اْلَعالَِم."-النور خمس أیام لدراسة الكتاب المقدس ستجذبك إلى نور یسوع العجیبدراسة 

." َكالَُمَك َونُوٌر لَِسبِیلِيِسَراٌج لِِرْجلِي " -). سوف تقودك أیضاً إلى كلمتھ12: 8." (یوحنا یَُكوُن لَھُ نُوُر اْلَحیَاةِ 

یَن فَیُِضيُء لَِجِمیِع الَّذِ .. أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَِم.") وتقویك لتكون نور المسیح في العالم المظلم. 105: 119(مزمور 
 ). 14: 5." (متى فِي اْلبَْیتِ 

 

واء بشكل افضل كیما تكشف عن اض تتأھلعندما تقرأ بشكل یومي، تتأمل وتطبق كلمة هللا على حیاتك سوف 
 ضيء بشكل زاھي للمسیح في بیتك ومجتمعك. العدو االصطناعیة، سوف تبقى في ضوء طریق هللا وت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


