
راهنمای خواندن کتاب مقدس

 هرگاه خواسته باشید که خواندن کتاب مقدس را
شروع نمایید، از کتاب های ذیل آغاز کنید.

. لوقا١

. اعمال رسوالن٢

 خواندن کتاب مقدس را همیشه با دعا شروع نمایید.
 از خدا بخواهید تا آنچه را که میخوانید، خدا برای

شما آشکار نماید.

بعد از خواندن متن به سواالت جواب بدهید.

 سواالت، افکار و یا آنچه را که خدا برای شما
 آشکار نموده است، به دیگران در میان بگذارید و

یا آنرا یاداشت کنید.
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مطالعه کتاب مقدس بشکل گروهی

موضوع مورد بحث:

. احوال پرسی از همدیگر۱
  آنچه را که هفته قبل آموخیتد،. جوابگویی:۲

عملی نمودید؟
  کاری را که خدا در هفته قبل. شکرگذاری:۳

 برای شما انجام داده، آنرا شریک نموده و خدا را
سپاس گویید.

  متن را باهم بخوانید و از. خواندن کتاب مقدس۴
 خدا بخواهید که موضوع آنرا برای شما آشکار

نماید.
  آنچه. آنچه را که با هم خواندید، بازگو نمایید.۵

را که شخصا برداشت نمودید، شریک سازید.
  ذیل را در مورد متن. جواب به سواالت سواالت۶

که خواندید، جواب بدهید.

  ما اینجا چی یاد میگیریم ؟تفکر:
 ) درباره ی خدا / عیسی مسیح /

مردم /...(

  چی قلب منو لمس کرد ؟ ) چگونهقلب:
حسش کردی ؟ 

احساسم راجع بهش ...(؟

 چگونه میتونم این را عملی کنم ؟عمل:
 )مثالی برای آن دارید .../ چه کسی

میتونه این را با ما به اشتراک بداره ؟(

  تا جلسه بعدی برای خود هدفی را. هدف:۷
مشخص سازید.

 برای دعا کردن به همدیگر وقت بگذارید.. دعا:۸

 نکات که همیشه باید درنشست های گروهی
مراعات گردد

· بحث تان از موضوع کتاب مقدس خارج نگردد.
· برای هر اشتراک کننده فرصت بدهید که نظر 

  خویش را بیان نماید.
· همدیگر را تشویق نمایید.
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