
تعليمات عند قراءة الكتاب المقدس

عند بدء قراءة الكتاب المقدس، ابدأ بقراءة
الكتب التالية:

- سفر التكوين١
- إنجيل متى٢
- سفر أعمال الرسل٣

في كل مرة عندما تريد ان تقرأ في الكتاب
المقدس ابدأ بالصلة واسأل ال أن يساعدك

على فهم ما سوف تقرأ

الجإابة على السئلة الرأبعة (انظر الى
 كي )6الجانب الخآر من الورأقة النقطة 

تتعلم من النص.

تشارأك مع الخآرين أو دوون ملحاظات عن
أفكارأك، أسئلتك، وما يقوله لك ال

اكتشاف دراسة الكتاب المقدس
كمجموعة

:اطارأ الجإتماعات

 السؤال عن احاوال افرادكيف حالك؟. 1
المجموعة

 ما الذي تعلمته من ال المرة:التقييم. 2
الماضية؟ ما الذي طبقته في حاياتك؟

ما الشأياء الجيدة التي اخآتبرتها :الشكر. 3
.السبوع الماضي؟ ثم تقديم الشكر ل

النصوص بصوت عالي صلوا و  اقرأوا.4
اطلبوا من ال ان يساعدكم على فهم ما سوف

تقراون.
دون النظر(  القصة كما تذكرها. اروي5

).إليه
 عن السئلة التالية عن المقطع الذيأجب. 6

:قرأته من الكتاب المقدس
ماذا نتعلم عن ال؟· 
ماذا نتعلم عن الناس؟· 
ماذا يجب علينا أن نفعل؟· 
من الذي يمكن أن نشارأكه هذه الفكارأ؟· 

تحديد الهداف الشخصية حاتى :الهأداف. 7
.مجيء الجإتماع المقبل

خآذوا وقتتا للصلة من أجإل :الصلة. 8
.بعضكم البعض

:قواعد
التزم بنص الكتاب المقدس· 
دع الجميع يشارأك· 
شأجعوا بعضكم البعض· 
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