
 

 

 

 

 

 نور (ضوء):
 

 

 

.نور هللا یعطیك حیاة  
 

عن األسئلة ھذه األیام. وأجبأیام)، وصلي ألجل الفھم  5أقرأ نفس المقاطع لمدة (  

        الیوم األول                                                                                                                   

 كیف تصف یسوع؟ بناء على ھذا المقطع،

یقولھ؟ ماذا تعلمت عن یسوع من خالل ما  
 

 الیوم الثاني                                                                                                                  
                                                                                                            

من ترید أن تكون؟ تخیل نفسك كشخصیة في ھذا المقطع،  

 أشرح لماذا؟ إذا كنت مكان ھذا الشخص ماذا كنت ستشعر وبماذا ستفكر عن المسیح؟
 

 الیوم الثالث                                                                                                                 
 

 ماذا قدم یسوع أو علم أو وعد أن یعطي؟
 ماھو وعد المسیح أو العرض الذي قدمھ في ھذا المقطع؟

 كیف یمكن أن یكون لك ھذا الوعد؟ ولماذا؟
 

 الیوم الرابع                                                                                                                  
 

 ماھو الرجاء أو التشجیع أو التوجیھ الذي أعطاك إیاه ھذا المقطع؟
أساس ھذه الحقائق؟ ماھو الفرق الذي سیغیر مواقفك الیومیة وتصرفاتك إذا عشت وآمنت على   

 وكیف سیتم التغیر برأیك؟
 

 الیوم الخامس                                                                                                                
 

  

 لخص ھذا المقطع في كلماتك الخاصة وارسم قائمة اكتشافاتك.
 في ھذا األسبوع أخبر إحدى أصدقائك عن اآلیات التي آمنت بھا. من الممكن أن تكون اآلیة  

 النور والضوء الذي یحتاجونھ.
 



 

 

 

 

 

 

 

 "االن، ادرس كل انجیل: متى، مرقس، لوقا، ویوحنا، باستخدام "خمسة أیام لدراسة الكتاب المقدس
 

أسابیع دراسات اإلنجیل 8لمدة   

 

 

 النور الثاني (ھم التقوا بیسوع):

21-1: 3ألسبوع األول: یوحنا   

40-39/ 30-4: 4األسبوع الثاني: یوحنا  

46-45: 4الثالث: یوحنااألسبوع   

11-1: 8األسبوع الرابع : یوحنا   

17-13: 2األسبوع الخامس: مرقس  

41-1: 9األسبوع السادس: یوحنا  

17-11: 7األسبوع السابع: لوقا  

10-1: 19األسبوع الثامن: لوقا   

 

 

 

            

 

 

 النور األول (قابل المسیح):

19-1: 2األسبوع األول: لوقا  

15-1: 5الثاني: لوقااألسبوع   

56 -40: 8األسبوع الثالث: لوقا   

34-22: 12األسبوع الرابع: لوقا   

12-1: 2األسبوع الخامس: مرقس  

12: 8/یوحنا 9-1: 1األسبوع السادس: یوحنا  

52 -45: 6األسبوع السابع: مرقس  

52 -45: 6األسبوع الثامن: مرقس  

 
 

النور الرابع معجزات ورسائل 
 یسوع

42-27: 6األول: لوقا األسبوع   

11-1: 5االسبوع الثاني: لوقا  

27-24: 7االسبوع الثالث: متى  

52-46: 10األسبوع الرابع: مرقس   

44-1: 11االسبوع الخامس: یوحنا   

36-22: 14االسبوع السادس: متى   

14-1: 22االسبوع السابع: متى   

39-28: 8االسبوع الثامن: لوقا  

  

 النور الثالث تعالیم یسوع 

25-1: 4األسبوع األول: مرقس   

34-22: 12السبوع الثاني: لوقا   

37-25: 10االسبوع الثالث: لوقا  

49-27: 6االسبوع الرابع: لوقا   

32-3: 15االسبوع الخامس: لوقا  

30-27/ 16-1: 10االسبوع السادس: یوحنا   

40-22/ 15-1: 6االسبوع السابع: یوحنا   

45-35: 10االسبوع الثامن: مرقس  


