
 5 الدَّرس -الدليل األول
 

 

 َصالة 1

 

 
ساً مجموعتك وبرنامج التدريب على التلمذة هذا للرب.  قائد المجموعة:  َصلِّ ُمكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 َحي  هللا 

 
 ما هي "العبادة"؟ َعلِّم:

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا. 
  
 

 لكي نعبُد هللا، يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سوف نتعلَّم صفة واحدة من صفات هللا. 

 اقرأ التعليم عن أنَّ هللا َحّي(.  قائد المجموعة:)

 

 هللا َحّي. الفكرة الرئيسيَّة:

 

 .طبيعة األصنام -1

 

 .8-0: 111المزمور  اقرأ

 

 . طبيعة األصنامأ( 

بعض األشخاص يصنعون أصناماً تُشبه البشر. لكن رغم أنَّ هذه األصنام لها عيون، إالَّ أنها ال ترى. ورغم 

أنَّ لها آذان، إالَّ أنها ال تسمع. كما أنَّ هذه األصنام الميتة المصنوعة من حجارة أو أخشاب ال تستطيع أن تتكلَّم 

هم أو عقولهم الدينيَّة لصياغة أفكارهم الشخصية عن أو أن تفعل أي شيء. وهناك أشخاص يستخدمون فلسفات

 كيف يجب أن يكون هللا الواحد الحقيقي. لكنَّ كل "إله" يختلقه عقل اإلنسان ال يمكن أن يكون إلهاً حيَّاً حقيقيَّاً. 

 

 . تأثير األصنامب( 

ل اإلنسان هي عبادة باطلة. فمثل إنَّ عبادة األصنام التي هي ِمن ُصنع اإلنسان أو اآللهة التي ِهي ِمن نَسج خيا

هذه األصنام وهذه اآللهة ال تستجيب بتاتاً. لكنَّ األسوأ من هذا هو أنَّ الكتاب المقدَّس يُحذِّر من أنَّ األشخاص 

الذين يصنعون مثل هذه األصنام، أو الذين يَنسجون مثل هذه اآللهة في خيالهم سيُصبحون مثل أصنامهم التي 

(. فكل شخٍص يَصنع صنماً 8: 111م، أو مثل آلهتهم التي هي ِمْن نَسج خيالهم )المزمور هي ِمن ُصنع أيديه

 بيديه أو يخترع إلهاً بعقله، أو بمشاعره، أو بفنونه، أو بطموحاته، سيُصبح مثل َصنمه أو إلهه. 

 

 . مبدأ كتابيّ ج( 

تي هي ِمْن نَسج خيال اإلنسان، فإنَّ على النقيض من عبادة األصنام التي هي ِمن ُصنع اإلنسان، أو اآللهة ال

األشخاص الذين يَعبدون هللا الحّي الحقيقّي الذي يتحدَّث عنه الكتاب المقدَّس سيُصبحون مثل إلههم الحّي شيئاً 

 فشيئاً! فالعبادة تُغيِّرنا في شخصياتنا وقداستنا! 
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 .طبيعة هللا الَحي   -2

 

 .10-4: 3خروج  اقرأ

 

 . ويتمتَّع بصفات شخصيَّةهللا َحّي أ( 

 هللا ليس إلهاً غريباً عنَّا، بل هو إله َحّي. 

هللا يتكلَّم إلينا بكالم واضح ومفهوم. لذلك، يمكننا أن نعرف ما الذي يقوله هللا. ويمكننا أيضاً أن نفهم أفكار  -1

 هللا، ومشاعره، ورغباته، ومشيئته بالمقدار الذي يختار أن يُعلنه لنا. 

هللا يرى كل شيء. فهو ال يرى ما نفعله )األشياء المرئية( فحسب، بل يرى األشياء غير المرئية أيضاً.  -0

 فهو يرى بؤسنا، وألمنا، وحياتنا الداخلية. 

 هللا يسمع كل شيء. فهو يسمع أحاديثنا، وهمساتنا، وصرخات استغاثتنا، وصلواتنا.  -3

بمعاناتنا وخيرنا. والكتاب المقدس يقول إنَّ هللا يُحب شعبه ويسكب غضبه هللا لديه مشاعر قلبيَّة. فهو يهتم  -4

 على ُمقاوميه. كذلك فإنَّ هللا يحزن ويبتهج. 

وبما أنه إله حّي، فهو جاء إلى األرض لكي يُنقذنا. عالوة على ذلك فإنَّ هللا يُعطينا بعض المهام لكي نقوم  -1

يُرسلنا للقيام بالعمل بمفردنا، بل يذهب معنا ويساعدنا على إنجاز  بها )مثلما فعل مع النبي موسى(. لكنه ال

 المهمة )تماماً كما رافق النبي موسى وساعده في إنجاز مهمته(. 

 

 . هللا َحّي وقد خلق اإلنسان على صورتهب( 

البشري. فاهلل يتكلَّم، هللا الحّي الحقيقي الواحد الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدَّس ليس إلهاً من نَسج َخيال العقل 

نقوم بها. فاهلل  -نحن البشر  -ويرى، ويسمع، ويشعر، ويُفكِّر، ويشاء، ويعمل. لكنه ال يقوم بهذه األشياء ألننا 

ليس صورة يرسمها عقل اإلنسان، وال هو إله تشكَّل وفقاً لفكار البشر؛ بل إنَّ هللا حيٌّ بطبيعته. إنه َحّي بكل ما 

 فيه. 

م يخلقوا هللا في أذهانهم، بل إنَّ هللا هو الذي خلق اإلنسان على صورته! فاهلل خلق البشر على إنَّ الناس ل

صورته كمثاله. وبما أنَّ هللا حيٌّ فقد خلق األحياء. فالبشر أحياء ألنهم مخلوقون على صورة هللا. لهذا، فالبشر 

ونحن نُفكر بعقالنية ألنَّ هللا يُفكِّر بعقالنية. ونحن  يمكنهم أن يتكلموا ألنَّ هللا يتكلم. ونحن نرى ألنَّ هللا يرى.

ا. وهكذا، حيث أنَّ هللا حّي، فنحن البشر نتمتَّع  نختار ونتخذ القرارات ألنَّ هللا يختار ويتخذ القرارات، وهلمَّ َجرَّ

 بصفات حيَّة. لكن رغم ذلك فإنَّ صفاتنا الحيَّة أقل بكثير من صفات هللا. 

 

 . رتبط بعالقة حيَّة مع البشرهللا َحّي ويج( 

حيث أنَّ هللا ونحن البشر "أحياء"، فيمكننا أن نرتبط بعالقٍة معاً وأن تكون لنا شركة أحدنا مع اآلخر! فبما أنَّ 

ف أحدنا على اآلخر، وأن يفهم أحدنا اآلخر،  هللا "حّي" ونحن البشر "أحياء" فيمكننا أن نتحدث معاً، وأن يتعرَّ

ة غير شخصيَّة، لما وأن يَشُعر أحدن د قوَّ ا مع اآلخر، وأن تكون لنا شركة معاً، وأن نعمل معاً. فلو كان هللا ُمجرَّ

كانت العالقة الشخصية والشركة الحميمة بيننا وبين هللا ُممكنةً على اإلطالق. لكن حيث أنَّ هللا حّي، فإنَّ مثل 

 فحسب، بل إنها حقيقة واقعة أيضاً! هذه العالقة الشخصية والشركة الحميمة ليست أمراً ُممكناً 

 

اعبدوا هللا بصفته اإلله الحّي الحقيقي الذي يمكنك أن تعرفه وأن ترتبط به. اعبدوه في  :قائد المجموعة

 مجموعات صغيرة تتألف كل منها من ثالثة أشخاص. 
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 دقيقة( 02) ُمشاركة 3

 إنجيل َمتَّى 

 
ة بكل واحٍد منكممن دفاتر شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن 02: 18 - 1: 11خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )إنجيل َمتَّى 

 تكون المشاركات قصيرة. 

 ، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة

 

 دقيقة( 02) تعليم 4

 الكتاب المقدَّس: الطُُّرق السَّبع الستخدام الكتاب المقدَّس

 

 .مسؤوليَّة المؤمن تجاه الكتاب المقدَّس: شكل توضيحيأ( 

 

 

 كلما أكثرت من استخدام الكتاب المقدَّس بهذه الطرق السبع المتنوعة، زاد فهمك الروحي لكلمة هللا. 

 

 لماذا ينبغي عليك أن تستخدم الكتاب المقدَّس؟: الدَّافعب( 

 .ِمثال الرب  يسوع -1

 

 .40-44: 0لوقا  اقرأأ( 

 كيف كان الرّب يسوع يستخدم كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ اكتشف وناقش:

 

، وعن االستماع إليهابدأ الرّب يسوع في سن ُمبكِّرة بدراسة كلمة هللا. وقد تعلَّمها عن طريق  مالحظات:

 كلمة هللا مع اآلخرين.  مناقشة، وعن طريق طَرح األسئلةطريق 

 .أْصِغ إلى الكتاب المقدَّس -1

 .0: 0؛ رؤيا 08: 11لوقا  اقرأ

 .المقدَّساقرأ الكتاب  -2

: 4تيموثاوس  1؛ 8: 8؛ نحميا 02-18: 10تثنية  اقرأ

13. 

 .ادرس الكتاب المقدَّس -3

 .11: 10؛ أعمال 12: 0عزرا  اقرأ

 .احفظ بعض آيات الكتاب المقدَّس -4

 .11، 1: 111المزمور  اقرأ

 . تأمَّل في رسالة الكتاب المقدَّس وتعاليمه -5

 .8: 1يشوع  اقرأ

 .لكتاب المقدَّس وتعاليمهطَبِّق رسالة ا -6

 .01: 14؛ يوحنَّا 41-44: 4لوقا  اقرأ

قُم بتوصيل رسالة الكتاب المقدَّس وتعاليمه  -7

 .لآلخرين

 .0: 4تيموثاوس  0؛ 14: 3كولوسي  اقرأ
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 .18-14: 0يوحنَّا  اقرأب( 

 
 ما الذي قاله الناس والرب يسوع نفسه عن تعليمه وثقافته؟ اكتشف وناقش:

رغم أنَّ الرّب يسوع لم يتلقَّ أي تعليم الهوتي في مدارس ُمعلِّمي الشريعة، إالَّ أنه كان يعرف كلمة  مالحظات:

هللا معرفة ممتازة. فمهارات الرّب يسوع في التعلُّم والتعليم مصدرها هللا الواحد الحقيقي الحّي الذي أرسله. 

 وقد قال الرّب يسوع إنه ينطق بالحق وليس بالباطل. 

 

 .08-01: 12لوقا  قرأاج( 

 ما الذي فعله الرّب يسوع بكلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ اكتشف وناقش:

كانت كلمة هللا في ذلك الوقت مكتوبة على رقعة ملفوفة مصنوعة من الجلد أو البردي. وقد كان  مالحظات:

-44، 00-01: 04؛ 01: 4كلمة هللا في حياته الشخصية )لوقا  طبَّقالرّب يسوع يستخدم كلمة هللا كثيراً. فقد 

: 1كلمة هللا لتعليم الحق )َمتَّى  استخدم(. و12، 0، 4: 4كلمة هللا عند موجهته لعدّوه إبليس )َمتَّى  اقتبس(. و41

لدحض (، و08-01: 12؛ لوقا 4-3: 11)َمتَّى  للرد على األسئلة(، و43-44، 38-31، 31-34، 00، 01-00

)َمتَّى  للتنبُّؤ(، و1-1: 0التي يعيشها الناس )مرقُس  لفضح حياة النفاق(، و44-41: 00)َمتَّى  لتعاليم الخاطئةا

04 :31 .) 

 

 .ِمثال الرسول بولس -2

 

 .4-0: 10أعمال  اقرأأ( 

 كيف استخدم الرسول بولس كلمة هللا؟ اكتشف وناقش:

ى مجموعة من األشخاص الذين يرغبون في دراسة كان الرسول بولس معتاداً على العثور عل مالحظات:

ة في األسبوع. وكان الرسول بولس يُناقشهم من الكتاب  كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(. كانت المجموعة تلتقي مرَّ

" حقائق الكتاب المقدَّس في يتأمَّل في( تعني حرفياً: "dialegomai" )في اليونانيَّة: يُناقشالمقدَّس. وكلمة "

" )يتحاور بشأن( هذه الحقائق مع األشخاص الحاضرين في المجموعة. وأثناء فترات النقاش يُناقشثُمَّ "عقله 

هذه من الكتاب المقدَّس، وحيث أنَّ الرسول بولس كان قائد المجموعة، فقد كان يَشَرح لهم هذه الحقائق ويُثبت 

"؛ أي أنه بالكامل]الكتاب المقدس[  يَفتحياً "" تعني حرفيَشَرحلهم بعض الحقائق من الكتاب المقدَّس. وكلمة "

" تعني أن تُظِهر أنَّ ما تُعلِّمه مكتوب ُمبيِّناً كان يُفسِّر لهم معاني المقاطع الصعبة في الكتاب المقدَّس. وكلمة "

اب " الناس بأن يؤمنوا بالحقائق الواردة في الكتيُقنِعبوضوح في الكتاب المقدَّس. فقد كان هدف بولس هو أن "

المقدَّس. وفي مدينة أفسس، بقي الرسول بولس يُجري مثل هذه النقاشات من الكتاب المقدَّس كل يوم لمدة 

 (!12-8: 11سنتين )أعمال 

 

 ..31-32، 00، 02: 02أعمال  اقرأب( 

 ماذا كان هدف الرسول بولس من التعليم والوعظ؟ اكتشف وناقش:

. تقديم النصيحة لهمباإلضافة إلى  جميع مقاصد هللام الناس كان هدف الرسول بولس هو أن يُعلِّ  مالحظات:

فمن ناحية، كان يُعلمهم كل شيء مهم بالفعل في الكتاب المقدَّس. ومن ناحية أخرى، لم يُكن يُعلِّمهم أي شيء 

و الناس بأنه ينبغي عليهم أن ال ينشغلوا بالمجادالت الغبيَّة أ بتحذيرال يُساعدهم. وقد قام الرسول بولس 

 (. 0-3: 1تيموثاوس  1بالتعاليم الباطلة )

 

 .ِمثال أهل بيريَّة -3

 

 .10-12: 10أعمال  اقرأأ( 
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 كيف كان أهل بيريَّة يستخدمون الكتاب المقدَّس )كلمة هللا(؟ اكتشف وناقش:

يُنّموا كان أهل بيريَّة يَدرسون الكتاب المقدَّس كل يوم لكي يكتشفوا الحق بأنفسهم. فقد أرادوا أن  مالحظات:

" )باليونانية: ( تعني حرفياً: يَدرسبشأن ما تقوله كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(. وكلمة " قناعاتهم الشخصية

ييم الحق. وهي تعني أن يقوم ببحث َحِذر يتفحَّص الحق عن طريق البحث، وطرح األسئلة، وتمييز الحق، وتق

ودقيق كما هو الحال في اإلجراءات القانونية. لذلك، فإنَّ الطريقة التي ينبغي عليك أن تستخدمها لترسيخ 

قناعاتك الشخصية بشأن األمور الروحية هي أن تفحص الحق الُمعلن في الكتاب المقدَّس بنفسك. وأفضل 

 وعة صغيرة من المؤمنين اآلخرين. طريقة هو أن تقوم بذلك مع مجم

 

 .ِمثال عزرا -4

 

 .12: 0عزرا  اقرأأ( 

 كيف استخدم عزرا كلمة هللا )الكتاب المقدَّس(؟ اكتشف وناقش:

س نفسه لثالثة أمور: أوالً،  مالحظات: الكتاب  أن يدرسكان عزرا ُمعلِّماً عظيماً للكتاب المقدس. فقد َكرَّ

حقائق الكتاب المقدَّس لآلخرين. وهذا ِمثال جيِّد  أن يُعلِّمتعاليم الكتاب المقدَّس. ثالثاً،  أن يمارسالمقدَّس. ثانياً، 

م أّي َحقّ لجميع طلبة الكتاب المقدَّس وقادة المجموعات )ُمعلِّمي الكتاب المقدس(.  ُمعلَن في الكتاب  فقبل أن ُتعلِّ

 الكتاب المقدَّس، وأن تمارسه في حياتك الشخصية! المقدَّس لآلخرين، يجب عليك أوالً أن تدرس هذا الحق من 

 

 .ِمثال القائد العسكري يشوع والملك داود -5

 

 .3-1: 1؛ المزمور 1-0: 1يشوع  اقرأأ( 

 ما هو الوعد الذي قطعه هللا، وما هو الشيء الذي اختبره شعبه؟  اكتشف وناقش:

لقد أمر هللا القائد العسكري "يشوع" أن يتأمَّل بصورة مستمرة في كلمة هللا )الكتاب المقدَّس( وأن  مالحظات:

يحرص على تطبيق كل ما جاء فيها. وقد وعده هللا بأنه سيختبر كل نجاح وتوفيق في حياته. كذلك، فقد اختبر 

ل المستمر في كلمة هللا الُمعلنة في الكتا ب المقدَّس كان يحفظه من األشرار ويجعل حياته الملك داود أنَّ التأمُّ

لُمثمرةً. لذلك، سوف يكون  أعظم األثر في حياتك، وسوف يُكافئك هللا على ذلك  وتطبيقهافي كلمة هللا  للتأمُّ

باالزدهار والنجاح )أي أنك ستفهم الحياة فهماً صحيحاً وتتصرف بحكمة(. وعندها، سوف تصبح حياتك 

 رائعة وُمثمرة.

 

 .لمبادئ الخمسة لدرس الكتابا -6

 

 اآليات الكتابيَّة المذكورة أعاله تُعلِّمنا بعض المبادئ الرائعة الُمتعلِّقة بدرس الكتاب:

. قم بتشكيل مجموعة صغيرة من األشخاص الذين يرغبون في دراسة الكتاب المقدَّس معاً مجموعة صغيرةأ( 

ل أن يكون ذلك كل أسبوع(.   )يُفضَّ

. ابحث عن الحق عن طريق استقصاء الحقائق، وال سيَّما مشيئة هللا الكاملة وأي شيء حقابحث عن الب( 

 يمكن أن يساعد في ذلك. 

 . اطرح األسئلة واستمع إلى آراء اآلخرين. ناقشوا الحقائق الواردة في المقطع الكتابي. فَسِّر الحقج( 

الل الكتاب المقدَّس. اشرح الكتاب المقدَّس اشرح المفردات واألفكار الصعبة. أثبِت كل نقطة تذكرها من خ

ل أن تقوم بذلك في ضوء مقاطع أخرى من الكتاب المقدَّس.  -شرحاً صحيحاً   يُفضَّ

 . تأمَّل في ما يريدك هللا أن تعرفه، وأن تؤمن به، وأن تكون عليه، وأن تفعله. طَبِّق الحقد( 

 بعد ذلك، مارس الحق الذي يريدك هللا أن تمارسه. 
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. قم بصياغة الحقائق الرئيسية بحيث تُشكِّل ُمعتقداتك، واستنتاجاتك، وتطبيقاتك قم بصياغة الحق( هـ

 الشخصية. 

 

 سبع طُُرق عمليَّة الستخدام الكتاب المقدس: التطبيق العملي  ج( 

 

م أن نُصغي أثناء هذا البرنامج التدريبي، سوف تتعلَّم أن تستخدم الكتاب المقدَّس بطريقة عملية. فسوف نتعلَّ 

إلى الكتاب المقدَّس، وأن نقرأ الكتاب المقدَّس، وأن ندرس الكتاب المقدَّس، وأن نحفظ آياٍت من الكتاب 

المقدَّس، وأن نتأمَّل في حقائق الكتاب المقدَّس، وأن نُطبِّق رسالة الكتاب المقدَّس وتعاليمه في حياتنا 

 س وتعاليمه لآلخرين. الشخصية، وأن نقوم بتوصيل رسالة الكتاب المقدَّ 

 

 . أْصِغ إلى الكتاب المقدَّس -1

 

تعلَّم أن تسمع صوت هللا وأن تُصغي إليه وهو يتكلم إليك شخصياً من خالل الكتاب المقدَّس. توقَّع أن يقول هللا 

 لك شيئاً ما!

 

 . اقرأ الكتاب المقدَّس كل يوم -2

 

 َعلِّم. 
 

 .اقرأ في الكتاب المقدَّسأ( 

الكتاب المقدَّس بأكمله في سنة واحدة، أو في سنتين، أو في ثالث سنوات. يشتمل الكتاب المقدَّس على اقرأ 

 1أصحاحات يومياً و  3أصحاح. لذلك، يمكنك أن تقرأ الكتاب المقدَّس بأكمله عن طريق قراءة  1180

 أصحاحات في يوم ُعطلتك األسبوعية.

. اقرأ مقاطع العهد الجديد أثناء خلوتك الروحيَّة )في الصباح(. استخدم إحدى ِخطَط قراءة الكتاب المقدَّس

واقرأ مقطعاً واحداً أو مقطعين من العهد الجديد في المساء قبل أن تنام. كذلك، استخدم نظام ترميز الكتاب 

ه المقدَّس أثناء قراءتك. فسوف يساعدك ذلك على العثور على المقاطع المهمة في الكتاب المقدَّس، كما أن

 سيساعدك على دراسة بعض المواضيع الُمعيَّنة في الكتاب المقدَّس. 

 . 1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  3و  0انظر الُملحقين 

 

 .اقرأ الكتاب المقدَّس ألفراد عائلتكب( 

عن هذا المقطع  اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدَّس ألفراد عائلتك )مثالً، بعد الوجبة الرئيسية(. ثم تحدَّثوا معاً 

 (. 1-4: 4وَصلوا سوياً )تثنية 

 

 .اقرأ الكتاب المقدَّس لآلخرينج( 

 (.13: 4تيموثاوس  1ابحث عن فُرص مناسبة لقراءة الكتاب المقدَّس بصوٍت مسموٍع لغير المؤمنين )

 

 . ادرس الكتاب المقدَّس كل أسبوع -3

 

 ادرس الكتاب المقدَّس بنفسك، وادرسوا الكتاب المقدَّس مع مجموعة صغيرة من األشخاص.  َعلِّم.

 

 . قُم بتشكيل مجموعة درس كتاب أو مجموعة تلمذةأ( 
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ر  ابحث عن أشخاص يرغبون في دراسة الكتاب المقدَّس معاً. يجب على كل فَرد في المجموعة أن يُحضِّ

مجموعة درس الكتاب. عندما تجتمعون معاً، يجب على كل شخص أن درس الكتاب قبل أن يأتي إلى اجتماع 

ة واحدة في األسبوع  يشارك في البحث، والنقاش، والمشاركة، وتطبيق الحق. أفضل شيء هو أن تجتمعوا مرَّ

 لدراسة الكتاب المقدَّس والصالة. 

 

 . تعلَّم أساليب ُمختلفة للقيام بدرس الكتابب( 

راسة آيات الكتاب المقدَّس، أو مقاطع الكتاب المقدَّس، أو أصحاحات الكتاب هناك أساليب تساعدك على د

المقدَّس، أو أسفار الكتاب المقدَّس، أو شخصيات الكتاب المقدَّس، أو موضوعات الكتاب المقدَّس. في هذا 

أن تستخدمها  " التي يمكنكطريقة الخطوات الخمسالبرنامج التدريبي، سوف تتعلَّم أسلوباً ممتازاً أال وهو "

 . 1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  4لدراسة أي مقطع في الكتاب المقدَّس. انظر الُملحق 

 

 . احفظ آيات من الكتاب المقدَّس بصورة ُمنتظمة -4

 
تأمَّل بصورة ُمنتظمة في آيات جديدة من الكتاب المقدَّس واحفظها. كذلك، راجع اآليات التي حفظتها  َعلِّم.

 سابقاً وتأكد من حفظك لها. 

 . 1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  1انظر الُملحق 

 

 . تأمَّل في حقائق الكتاب المقدَّس -5

 

ل في حق َعلِّم.  ائق الكتاب المقدَّس. هذا يتطلَّب مزيداً من الوقت واالنضباط. تعلَّم وتمرَّس على التأمُّ

ل في الديانات األخرى. في الديانات األخرى، يكون الشخص نفسه هو  ل المسيحي يختلف كثيراً عن التأمُّ التأمُّ

ل المسيحي قائم على  لك دائماً. كذلك، فإنَّ التأمُّ ا في المسيحية، فاهلل وكلمته هما محور تأمُّ محور تأمله. أمَّ

بينك وبين هللا. عالوة على ذلك فإنَّ  حوارهو دائماً مبادئ كلمة هللا وليس على مبادئك وقيمك الشخصية، و

ل المسيحي يتم بصورة خاصة أثناء خلوتك الروحية، وأثناء صالتك، وأثناء حفظك لآليات الكتابية،  التأمُّ

، تفاعل، ل المسيحي فهي: فَكِّر، َصلِّ ا الخطوات األربع الُمتَّبعة في التأمُّ  وأثناء دراستك للكتاب المقدَّس. أمَّ

 .1 -في نهاية كتاب التدريب على التلمذة  1اكتب. انظر الُملحق 

 

 . طَبِّق حقائق الكتاب المقدَّس على حياتك -6

 

 ضع حقائق الكتاب المقدَّس موضع التطبيق.  َعلِّم.

 

 . الهدف من التطبيقاتأ( 

 حياتك. لقد أعطاك هللا الكتاب المقدَّس ال لكي يزيد ثقافتك ومعلوماتك، بل لكي يُغيِّر 

 

 .تطبيقات ُمقترحةب( 

فَكِّر كيف يمكنك أن تُطبِّق الحقائق المختلفة الواردة في المقطع الكتابي على حياتك الشخصية وعلى الحياة في 

 العالم. قد يكون لكل حق في الكتاب المقدَّس أكثر من تطبيق واحد ُمحتمل. اسأل نفسك:
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 هل هناك حق ينبغي عليَّ أن أؤمن به؟

 هناك وصيَّة ينبغي عليَّ أن أطيعها؟هل 

 هل هناك َوْعد ينبغي عليَّ أن أُطالب به؟

 هل هناك ِحكمة ينبغي عليَّ أن أُطبِّقها؟

 هل هناك موقف أو سلوك ينبغي عليَّ أن أُغيِّره؟

 هل هناك خطيَّة ينبغي عليَّ أن أتجنَّبها؟

 هل هناك قدوة حسنة ينبغي عليَّ أن أحذو حذوها؟

 سالة جيدة ينبغي عليَّ أن أشاركها؟هل هناك ر

 

 .التطبيق الشخصيج( 

. حاول أن تكون واقعياً وضع تفعله، وأن تكون عليه، وأن تؤمن به، وأن تعرفهأن  يريدكاسأل هللا ما الذي 

 تطبيقاً شخصياً يمكنك أن تمارسه لمدة أسبوع على األقل. اكتب ما الذي يريدك هللا أن تُطبِّقه. 

 

مد(   .في التطبيق التقدُّ

عندما تُصلِّي كل يوم، اطلب من هللا أن يساعدك على االلتزام بالتطبيق الشخصي. وفي كل أسبوع، شارك مع 

م الذي أحرزته في التطبيق الشخصي الخاص بك.   أعضاء مجموعتك التقدُّ

 

 . قم بتوصيل حقائق الكتاب المقدَّس إلى اآلخرين -7

 

اشهد عن طريق إخبار شخٍص آخر عن ما قرأته، أو درسته، أو حفظته من الكتاب المقدَّس. قُم بتوصيل  َعلِّم.

حقائق الكتاب المقدَّس إلى اآلخرين عن طريق المشاركة، والشهادة، والتعليم، والوعظ، والتشجيع، والتحذير، 

 وحتى اإلنذار. 

 

 

 (ائقدق 8) صالة 5

 صالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 

 إلى هللا تجاوباً مع تعلَّمتموه اليوم.  على رفع صلوات قصيرةكمجموعة  تناوبوا

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة وارفعوا صلواتكم إلى هللا تجاوباً مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بأن تستخدم الكتاب المقدَّس بطرق عمليَّة ُمختلفة. تعهُّد -1

كل يوم. استخدم  44: 01 - 01: 18. تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعيناً بنصف أصحاح من َمتَّى الخلوة الروحيَّة -0

ل. اكتب مالحظاتك.  طريقة  الَحّق الُمفضَّ

ر درس الكتاب التالي في البيت )أفُسس درس الكتاب -3 (. َمْن أنا؟ استخدم طريقة الخطوات 00-1: 0. َحضِّ

ن مالحظاتك.   الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس. َدوِّ

 (. 3: 1. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا )المزمور الصالة -4

ن األشياء الجديدة في دفترك -1 ن المالحظات الُمتعلِّقة بوقت العبادة والتسبيح،  َدوِّ الخاص بالتلمذة. َدوِّ

 ُمتعلِّقة بالتعليم، وهذا الواجب البيتي. والمالحظات الُمتعلِّقة بالخلوة الروحيَّة، والمالحظات ال

 
 


