
 
 
  . دلیلك للقراءة والمناقشة الجماعیة .٣

  )  DBS( اكتشاف دراسة الكتاب المقدس ، 
 التھیئة .

 ھذه ببساطة ، فرصة للمناقشة الجماعیة في نص او اكثر من الكتاب المقدس .
كل شخص مدعوا للمساھمة في المناقشة ، وبھذا نحن نسمع ونتعلم من بَعُضنَا البعض . ھو لیس االستماع فقط لشخص دارس 

 الالھوت او متمرس في التدریس .
  ناقشة ، وان یسال أسئلة ویكون كقائد للجلسة امرأة / رجل ، لكياول خطوة ھي اختیار شخص یستطیع قیادة الم

 یستطیع كل شخص ان یشارك أفكاره ووجھة نظره ، ال احد یسیطر على المناقشة ویفرض نفسھ.
 الصالة

  صلي ان یقودك الروح القدس في قراءة الكتاب المقدس .
 ابدأ بقراءة النص كلھ ( بضمنھ اإلعداد قبل النص وبعده )

  نص الكتاب المقدس ( اقرأه ) . ثم
  اقرأ النص بصمت ولوحدك .

  اطلب من شخص ان یقرأه بصوت عالي .
 دع واحد او اكثر یروي النص مستخدما كلماتھ ، واالخرون یستطیعون تصحیحھ ، ان كان ھناك نقص في كالمھ

 كتابة البدائل ( الطریقة المساعدة لیتعمق النص فینا )
 بصوت عالياقرأ النص عدة مرات 

  كل واحد یكتب النص كلمة بكلمة في حاشیة الكتاب.
  كل واحد یكتب النص مستخدما كلماتھ في الحاشیة االخرى .

 المناقشة ( فھم النص )
 ناقش نص الكتاب المقدس . ھل ھناك اي شيء لفت نظرك في النص ؟

  ا یخبرنا النص عن هللا ؟ وماذا یخبرناما ھو فكرك عن النص ؟ ھل كان ھناك شيء أزعجك في النص ؟ ولماذا ؟ ماذ
 عن االنسان ؟ ماذا یخبرنا عن طریقة الحیاة التي ترضي هللا ؟ ركز على النص .

  التأثیر ( طبق / أطع )
 من المھم جدا ان اطبق وأطیع . نتأثر سویة .

 . ماذا ؟ متى ؟ كیف ؟ ما ھو التغیر الذي سیحدث في حیاتك نتیجة لدراسة النص والنقاش بھ ؟ اجب عن األسئلة 
  وماذا تعني لك ؟ حاول ان تكون واقعي في اإلجابة وأعطي أمثلة حقیقیة للتغیر الذي یحصل لك في األسابیع الالحقة.

 مثال . كیف تغیر مفھومك عن هللا ؟ كیف تغیر فكرك وتعاملك مع اآلخرین ؟ كیف تغیرت طریقة حیاتك ، افكارك وأعمالك ؟
  عھ ، لتعیش معھ ولھ ، وان تطبق كلمة هللا في حیاتك الیومیة وتختبرھا .هللا یدعوك لعالقة م

  الشھادة ( المشاركة )
  ھل تعرف شخصا تستطیع ان تشاركھ افكارك وما تعلمتھ من النص من الكتاب المقدس ؟

  ھل تعرف أشخاصا محتاجین للمساعدة ؟
 ماذا تستطیع ھذه المجموعة ان تقدم المساعدة ؟

  تشرك ھذا االمر في مناقشة الكتاب المقدس .حاول ان 
 اخلق الفرص لتناقش ما تعلمتھ ، مع الغیر مؤمنین .

  " هللا علمني ھذا الیوم " ان كانوا مھتمین ، تستطیع مشاركتھم بھ .
 


