
 

 دليل القادة()

 

 ابة للكتاب المقدس. ذفي إقامة دراسة تفاعلية وجه الدراسة تعطي القائد أدوات بسيطة تساعد المجموعة ذإن ه
 

الكتاب   استكشاف  االيمان على  مستويات  مختلف  وعلى  األعمار،  وبكافة  الناس،  جميع  الدراسات  هذه  تشجع 
 مجموعات صغيرة.المقدس ببساطة وبعمق، وبشكٍل فردي وفي 

، الجتماع المجموعة  تتم الدراسة خالل خمسة أيام، ويستخدم الدليل اليومي للمشاركين مصدراً واحداً للتحضير
 ، وتتم المناقشة بعد ذلك في األسبوع التالي.هو الكتاب المقدس

م كلمة هللا وإكمال  وا خالل الدراسة الفصل المطلوب يوماً بيوم، وأن يصلوا طالبين فهؤعلى المشاركين أن يقر
المشاركون  لفهم كلمة هللا. يتعلم  لفهم أعمق، وسيعطيهم رؤيةً  القدس كل يوم  الروح  األسئلة اليومية. سيقودهم 
 الدراسة اليومية للكتاب المقدس، ويكتشفون الكلمة بشكل شخصي، وتطبيق الحقائق، وممارسة االيمان بكلمة هللا. 

 آلتي: يتم ذلك باستخدام التطبيق البسيط ا

 :المالحظات

 ما الذي يقوله النص الذي قرأته من الكتاب المقدس؟ 

 ما هي الفكرة الرئيسية؟ 

 

 : التفسير

 ماذا يعني هذا النص الذي قرأته من الكتاب المقدس؟ 

 ما هي الكلمات والعبارات والحقائق المهمة؟ 

 

 : التطبيق

 حياتي؟ كيف يقودني الروح القدس إلى تطبيق هذا النص الكتابي في 

 

 
 



 كيف أبدأ بدراسة الكتاب المقدس في خمسة أيام
نحن نؤمن برغبة هللا ليستخدمك أينما كنت تعيش، أو تعمل، أو أينما كنت، لتحقق مشيئته في حياتك. كي تبدأ إليك  

 ثالث خطوات سهلة: 
 

 افتح قلبك (1

 يبدأ كل شيء بالصالة والعالقات 
 

 :الصالة
 سيساعدك في هذه الدراسة صّل ألجل الصديق الذي   •

 صّل بانتظام. اسأل هللا أن يعلن عن خطته واتجاهه نحوك.  •

 صّل أثناء الذهاب إلى منطقتك. اسأل بركة هللا وحمايته.  •

صّل ألجل الناس بأسمائهم. اسأل هللا ألجل فرصة اللقاء بهم، واالهتمام بهم، وخدمتهم. )أعمال الرعاية  •
 ء العالقات(. والخدمة تعني قلوباً مفتوحة وبنا

 صّل أن يحصلوا على الفائدة المرجوة عند دراسة الكتاب المقدس. •

 
 

 : العالقات
 . كن ودوداً ولطيفاً ومشجعاً لهم. اِلتَِق بالناس الذين تعيش معهم، أو تعمل معهم، أو تخالطهم •

 اقِض بعض الوقت معهم )اشرب الشاي أو القهوة معهم أو تناول وجبة طعام(.  •

 فرٍص لتعبر عن عبك، وكرمك، واستعدادك للخدمة.ابحث عن  •

 
 

 افتح بابك (2

 )ابحث عن أولئك الراغبين والمهتّمين(
 

 لتجمع اخطة أ 
 اختر الوقت، والمكان، والتاريخ. •

 ضع قائمة بأسماء الناس الذين تريد دعوتهم.  •

 صّل وادع األشخاص.  •

 خطط لتقديم القهوة والشاي حسب الرغبة. •

 المناقشة وأنشط التعارف.ضع أسئلة من أجل  •

 
 دليل التجمع 

 قدم القهوة أو الشاي أو وجبة خفيفة إن كان باإلمكان. •

رحب بهم، وعرفهم عن نفسك، ودعهم يتعرفون على بعضهم البعض )استخدم األسئلة أو األنشطة(،   •
 وأعط الوقت الكافي للتسلية والمرح. 

 رائعاً(. في النهاية قل شيئاً مثل )لقد أمضينا وقتاً  •

 
 
 
 

 
 



 افتح كتابك المقدس  (3

 نبدأ اآلن خمسة أيام في دراسة الكتاب المقدس
 

 قم بتحميل وطباعة الدليل لكل شخص  •

 أسابيع  8اختر دراسة من الدراسات األربعة لمدة  •

 سيحتاج المشاركون إلى مفكرة ليسجلوا اجاباتهم عن األسئلة كل يوم. •
 

 
 

 كيف تقود درس الكتاب في خمسة أيام
 تم تصميم دراسة الكتاب المقدس هذه لتشجيع المشاركة الجماعية، والتعلم، والمشاركة

 
 ابدأ بصالة قصيرة  •
 .في األسفل، والتي سوف تشرح موضوع الدراسة المقدمةاقرأ  •
 اطلب من متطوع أن يقرأ المقطع من الكتاب المقدس.  •
 قد المناقشة واألسئلة اليومية من الدراسة.  •
أثناء انتظار إجابات المشاركين. الهدف هو المناقشة والمشاركة وليس الحصول   ال تخف من الصمت في  •

 على اإلجابات. 

 
 من المهم إجراء مناقشة فعالة لتذكير المجموعة بانتظام إلى بعض اإلرشادات المفيدة: 

 التحدث بصوت واضح كي يتمكن الجميع من االستماع.  •

 اإلجابة بأجوبة قصيرة وليس بسرد طويل.  •

 حافظ على النقاش المسيحي وعلى كالم الكتاب المقدس.  •

 االستمرار في التركيز وتجنب القضايا المثيرة للجدل. •

  
الشخصية، وحياتهم، ويمنحهم فهماً في حياتهم  وظروفهم  ،الكلمة   يستخدمأكد لمجموعتك أن الروح القدس سوف  

 الروحية، ويعلمهم بشكل شخصي كيما يغير حياتهم. 
 الدراسة يتم تعيين نص من الكتاب المقدس لألسبوع القادم.  في نهاية جلسة •

بيئة جذابة   • يخلق  هذا  وقت.  أي  في  المقدس  الكتاب  لدراسة  لالنضمام  آخرين  لدعوة  المجموعة  شجع 
 ومريحة، ومجتمع رعاية لآلخرين. 

 اختم بصالة قصيرة. •

 
 أسئلة إضافية للمراجعة وتعزيز الدراسة: 

 ماذا علمك هللا اليوم؟ (1

 طيع شرح اجابتك بشكل كامل؟هل تست (2

 هل يمكن ألحد أن يضيف إلى اجابتك؟  (3

 ما الذي أعجبك أكثر في هذه اآلية ولماذا؟  (4

 
 
 
 
 
 



 المقدمة: 
الروحي  للغذاء  لتبقى بصحة جيدة وحيوية. وبنفس الطريقة تحتاج األمهات  أّم للغذاء الجسدي اليومي  تحتاج كل 

ونفوسهن، وأذهانهن. هذه الدراسة تساعد األمهات الالتي يعانين من ضيق الوقت،  اليومي )المن( لدعم قلوبهن،  
 و/أو تعّرفهن إلى أين يمكنهن الذهاب للحصول على المن اليومي.

 

لَْيَس بِاْلُخْبِز َوْحدَهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بِكُّلِ َما يَْخُرُج ِمْن فَِم الرَّ قال موسى مشيراً إلى المن: " "  ّبِ يَْحيَا اإِلْنَساُن.أَنَّهُ 
 (. 3: 8)تثنية 

 

»َمْكتُوٌب: لَْيَس بِاْلُخْبِز َوْحدَهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بِكُّلِ  قال المسيح عندما جّربه الشيطان في تحويل الحجارة إلى خبز: "
 ( 4: 4)متى  َكِلَمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم هللاِ«.

 

ذَّذْ  ا تَِزنُوَن فِضَّةً ِلغَْيِر ُخْبٍز، َوتَعَبَكُْم ِلغَْيِر َشبَعٍ؟ اْستَِمعُوا ِلي اْستَِماًعا َوكُلُوا الطَّيَِّب، َوْلتَتَلَ ِلَماذَ سأل النبي إشعياء قائالً: "
 ( 2: 55" )إشعياء بِالدََّسِم أَْنفُسُكُْم.

 

ية أو الجتماع درس )ماما(، هي عبارة عن دراسة قصيرة، سهلة، ومغذّية روحياً، ويمكن استخدامها كدراسة شخص
الكتاب. هذه الدراسة الكتابية مستََمدّة من الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد. تتم قراءة نفس المقطع الكتاب على  

 مدار خمسة أيام. تُستَخدَم كل يوم طريقة تعليم مختلفة الكتشاف أفكار أعمق حول ذات المقطع. 
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