 -3راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮔﺮوھﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ آن
)ﮐﺸﻒ رﻣﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس(
آﻣﺎدهﺷﺪن
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ! ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوھﯽ دور ھﻢ ﺟﻤﻊﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺘﻨﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ھﻤﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻟﮭﯿﺎت ﮔﻮشﮐﻨﯿﻢ و درس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏﻧﻔﺮ را ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﺑﮫﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﻟﮭﺎ را ﻣﻄﺮحﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﻠﺴﮫ را
ھﺪاﯾﺖﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ ﻓﺮﺻﺖ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﮫﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺖ ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
دﻋﺎ
دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ روحاﻟﻘﺪس ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﯾﺎریﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻨﯽ را ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ھﻢ ﺑﻌﺪی را(.

و ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ھﺮﮐﺴﯽ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻦ را ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﯾﮏ ﯾﺎ دوﻧﻔﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺎاﻓﺘﺎد ،دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻦ )راھﯽ ﺑﺮای ﺟﺎاﻓﺘﺎدن ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺘﻦ(
ﻣﺘﻦ را ﭼﻨﺪﺑﺎر و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ را ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ در ﺳﺘﻮن "ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس" ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن در ﺳﺘﻮن روﺑﺮو ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

ﺑﺤﺚ )درک(
درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ از آن ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدهاﺳﺖ؟
درﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا؟
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ درﺑﺎرۀ اﻧﺴﺎن ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽای ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن روی ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺑﺎزﺗﺎب )ﮐﺎرﺑﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری(
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اطﺎﻋﺖ از ﻣﺘﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ھﻢ در اﯾﻦﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و درﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﭼﮫ؟ ﮐﯽ؟
ﭼﮕﻮﻧﮫ؟ ﭘﺎﺳﺦدھﯿﺪ :اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﻣﻠﻤﻮس از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ
ھﻔﺘﮥ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻋﻮضﮐﺮده؟ ﭼﻘﺪر رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش
ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده؟ ﭼﻘﺪر رﻓﺘﺎر ،ﮐﺮدار و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻤﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد
دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ در او و ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺧﻮد ﺑﮑﺎرﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﺷﮭﺎدت )ﺳﮭﯿﻢﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان(
ﮐﺴﯽ را دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ھﻢ ﺑﮫﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
"ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﮫ" راه ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﮐﺮدن ﺳﺨﻦ .اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درس ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﺮﯾﮏﺷﻮﯾﺪ.

