
الدراسة ا1ستكشافية للكتاب ا$قدس

 ناقش
 ما هي ا&مور التي تريد ان تشكر &جلها؟ 

 ما الذي يسبب لك التوتر؟ 
 من يحتاج مساعدتنا؟ كيف نستطيع مساعدتهم؟ 

 راجع الدرس السابق (الدرس الثاني وما فوق)

 اعد سرد قصة من االجتماع  السابق.
 بسبب ھذه القصة, ما الذي قمت بھ بشكل مختلف ؟

 لمن رویت ھذه القصة وكیف كان تجاوبھ او رد فعلھ؟

  اقرأ وأسرد
ليقرأ شخص الفقرة الجديدة من الكتاب اRقدس بصوت عال وليتبعه الباقون. 

ليعيد شخص آخر بسرد الفقرة الكتابية التي تم قراءتها من ذاكرته. 
وا&خرون يقومون بملىء ا&شياء التي لم يذكرها الشخص ا&و.. 

 اقرأ وانظر
 اقرأ الفقرة مجددا.

 ناقش ما تقول هذه الفقرة عن اd أو عن يسوع أو عن خطته.

	اقرا وأنظر مجددا
  اقرأ الفقرة مرة اخرى.

 ناقش ما تدل او تقول هذه الفقرة عن ا&نسان.

 داخل نفسي
 وفقا لهذه الدراسة, ما الذي افعله حسنا او جيدا؟

 ما الذي يجب ان اغيره؟

 من ایضا؟
 من يحتاج ان يسمع هذه القصة وكيف يمكن ان أسردها له؟

من باستطاعتي ان أدعوا الى درس الكتاب اRقدس؟

إرشادات المجموعة 
اقرأ ھذه اإلرشادات الخمسة للمجموعة عندما تبدأ 

أول ثالث أو أربع دروس. 

1. شارك الجمیع بجمل ، ولیس بفقرات. 

2. ركز فقط على ما تقولھ ھذه الفقرة ، ولیس على 

المقاطع األخرى. 

3. ركز فقط على ما تراه ھذه المجموعة. 

4. أعط الناس الوقت للرد. الصمت مقبول. 

5. یجب على الشخص الوسیط تسھیل المناقشة ، ولیس 

 ان یعلم. 

إرشادات الشخص الوسیط 
1. یجب الحفاظ على موعد درس الكتاب واستكمال جمیع	األقسام، 

ولكن لیس بالضرورة كل األسئلة. 

2. یجب اإلعداد المسبق عن طریق دراسة المقطع ، والبحث عن 

الفكرة الرئیسیة ، والتفكیر في بعض األمثلة والقصص أو 

التطبیقات من حیاتك الخاصة. 

3. یجب الرد على األسئلة من خالل طرح السؤال على المجموعة ، 
"ماذا یوجد في ھذا	المقطع الذي سیساعدنا في اإلجابة على ھذا 

السؤال؟ " 

4. یجب الرد على المالحظات المشتتة لالنتباه عن طریق طرح 
السؤال التالي:	"أین وجدت ھذا في المقطع؟" 

	5. یجب الرد على اإلجابات "الغریبة"  "ساعدنا على فھم ما تفكر فیھ"
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