
 
 

 راھنمای مطالعۀ گروھی کتاب مقدس و بحث دربارۀ آن -3
 (کشف رمز کتاب مقدس)

 شدنآماده

شوید و متنھایی از کتاب مقدس را با ھم بخوانید. ھمھ خیلی ساده است! فقط فرصتی فراھم کنید تا گروھی دور ھم جمع

بیاموزیم. قرار نیست کھ تنھا بھ سخنان یک کارشناس توانیم از یکدیگر ترتیب میتوانند در این بحثھا شرکت کنند و بھ اینمی

 کنیم و درس بگیریم!الھیات گوش

نماید و جلسھ را عنوان رھبر جلسھ برگزینید تا سوالھا را مطرحنفر را کھ مایل بھ ھدایت بحث است بھدر گام نخست یک

 نفر نیفتد. جلسھ تنھا دست یکباشند و کند تا ھمھ فرصت ابراز نظر خود را داشتھھدایت

 دعا

 کند.القدس شما را در خواندن کتاب مقدس یاریدعا کنید کھ روح

 اید بخوانید (یعنی ھم بخشھای پیشین و ھم بعدی را).را کھ انتخاب کرده یتمام متن

 

 و حاال متن کتاب مقدس

 ھرکسی متن را برای خودش بخواند.

 حاال یکی متن را بلند و برای ھمھ بخواند. 

 توانند تصحیح نمایند. اگر چیزی جاافتاد، دیگران میکنند؛ ھ زبان خودشان دوباره تعریففر ھمین متن را بیک یا دون

 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)

 است؟ دربارۀ متن بحث کنید. آیا جای خاصی از آن نظر شما را جلب کرده

 کنید؟ چیزی در این متن ھست کھ برای شما ناخوشایند باشد؟ چرا؟دربارۀ متن چھ فکر می

گوید؟ ای کھ خوشایند خداوند است چھ میگوید؟ دربارۀ زندگیگوید؟ دربارۀ انسان چھ میاین متن دربارۀ خدا بھ ما چھ می

 تمرکزتان روی متن باشد!

 

 بازتاب (کاربرد و فرمانبرداری)

 باره فکر کنید. بکارگیری و اطاعت از متن مھم است. با ھم در این

سواالت چھ؟ کی؟ خواھید چھ تغییراتی در زندگیتان ایجاد نمایید؟ بھ اید، میز آن گرفتھدر پی این بحث و درسھایی کھ ا

بین باشید و مثالھایی ملموس از تغییراتی کھ در چند این متن برای شما چھ معنایی دارد؟ سعی کنید واقع دھید:چگونھ؟ پاسخ

چقدر رفتار و نگرش  کرده؟ھوم خداوند را برای شما چقدر عوضھفتۀ آینده باید در خودتان ایجاد کنید بزنید؛ مثالً این متن مف

خداوند ما را بھ رابطھ با خود  شما نسبت بھ دیگران را تغییر داده؟ چقدر رفتار، کردار و اندیشۀ شما را دگرگون کرده؟

 ببریم.دعوت نموده، تا در او و با او زندگی کنیم، و کالم خداوند را در زندگی روزمرۀ خود بکار

 

 شدن با دیگران)شھادت (سھیم

 ھای خودتان را با او درمیان بگذارید؟ کسی را دارید کھ بتوانید این متن و اندیشھ

 تواند بکند؟باشد؟ گروه برای کمک بھ او چھ میشناسید کھ بھ کمک نیاز داشتھکسی را می

 ث امروز مرتبط کنید. سعی کنید مشکل او را با بح 

 بحث بگذارید. ھای خود را با کسانی کھ ایمان ندارند ھم بھآموختھ موقعیتی فراھم کنید تا

توانید درس جدید "خداوند امروز چیز جدیدی بھ من آموختھ" راه خوبیست برای بازکردن سخن. اگر برایشان جالب بود می

 شوید. خود را با آنھا شریک

 


