
 األسلوب الثامن 

 
 الطوارئ حاالت أساليبمجموعة 

 
 
 نحتاج عندما أي( الطوارئ حاالت فً) تحضٌر دون أو مسبق بتحضٌر األسالٌب هذه تستخدم قد

 والرغبة مسبق ترتٌب بدون األخوة بعض اجتماع عند أو كاف، وقت وجود دون دراسة لترتٌب
 .آلخر حٌن من استخدامها ٌمكن ٌدةومف مشوقة األسالٌب فهذه مشوق، بأسلوب الدراسة فً

 
 :وهً دراسة،( طرق) أسالٌب لثالثة األساسٌة األفكار باختصار نسرد المجال، هذا فً

 
 .العالمات سلوبأ.  1
 .الكلمات أروع سلوبأ . 2

 .اقرأ ثم تذكر سلوبأ.  3
 
 
 
 
 
 

 



 العالمات أسلوب .1
 

 بعد وٌطلب. الرب أقوال أو...( مزامٌر) األشعار من تكون ما الباغ معٌنة، قطعة تعطى 
القصد  تالئم بحٌث اآلٌات بعض بجانب التالٌة العالمات وضع المجموعة أعضاء من قراءتها

 :بحسب القائمة التالٌة ،منها
 

 العالمة من القصد تفصٌل  منها القصد العالمة
 ؟

 عالمة
 سؤال

 أفهمها ال
 (لالستفسار) 

 غٌر جملة أو كلمة معنى عن تساؤالت لالستفسار، عالمة
 .مفهومة

! 
 عالمة
 تعجب

 أهضمها ال
 (للتفسٌر)

 ٌبدو ما على تكون قد آٌة بجانب توضع التفسٌر، تطلب عالمة
 .الظاهر حسب التطبٌق عسرة لكنها لغوٌا مفهومة

 
 شمعه

 أجملها ما
 (للتأمل)

 الضوء تلقً بحٌث آٌات بضعة أو آٌة فً للتأمل تدعو عالمة
 .المعاصرة الحٌاة مشكالت على تجاوب أو النص معانً على

 
 سهم

 ألذها ما
 (للتطبٌق)

 أفكارها ممارسة على للتدرب بحاجه فانا لتطبٌق،تدعو ل عالمة
 .العملٌة المسٌحٌة لحٌاتً هامة فهً

 

 :ةاقتراح لتسلسل الدراس

 فً عضو كل ٌرتئٌه ما بحسب العالمات ووضع فٌها والتأمل القطعة قراءة .1
 .(دقائق 11 -5 لمدة)وفقا لقراءته للنص  المجموعة

 بحسب السهم، ثم الشمعة وٌلٌها التعجب ثم االستفهام بعالمات المناقشة تبدأ .2
 األولى باآلٌة نبدأ نهاٌتها، إلى القطعة أول من النص فً ورودها ترتٌب
  التفسٌر أو االستفسارات لطلب أوال فنستمع علٌها، إشارة وضع لمن تمعونس
 .والتطبٌق للتأمل ثم وجدت إذا

 ... وهكذا. التالٌة لآلٌة ننتقل بعدها .3
 قد ٌكون أن ٌمكن انه حٌث ،آخر عضو عند األعضاء احد لسؤال إجابة نجد قد 

 التً الكلمة أو اآلٌة نفس على( ) سهم أو(   )  شمعة إشارة وضع

. ) !(   أو( ؟)  إشارة آخرون بجانبها وضع  

 على تأمل أو تعلٌق أي له لمن نصغً والتعجب التساؤالت من االنتهاء بعد .4
 .التطبٌقٌة الجوانب ناقشـُـت ثم. بعد تناوله ٌتم لم الذي( الفقرة اآلٌة،) النص

 
 لون إشارة لكل) ودقٌقة ناشفة تلوٌن بأقالم أو الرصاص من بقلم اإلشارات وضع ٌمكن  :مالحظة
 .الكتاب من للقطعة( مصورة)  نسخ إحضار أو. بك الخاص المقدس الكتاب على( معٌن

 
 
 
 

 



 (:السابقة الطريقة بنفس" )العالمات أسلوب" في استخدامها يمكن أخرى رموز
 

 منها القصد المةالع

 ؟(القدس والروح اإلبن اآلب،) هللا عن أتعلم ماذا 

 ؟(وكمجموعات كأفراد) الناس عن أتعلم ماذا 

 اآلن؟ ببالً تخطر أسئلة ةـ ٌ أ ؟

 القطعة؟ من( انتباهً لفتت) تعلمتها جدٌدة أمور أٌة *

 بها؟ أقوم( عمل) خدمة أو أطٌعها وصٌة هنالك هل 
 ٌسندنً؟( مشجعه كلمات أو) وعد هنالك هل 

 
 

 :األسلوب بهذا دراستها يمكن التي االصحاحات أو الفقرات لبعض اقتراح
 جمٌع عام وبشكل 127 ،96 ،84 ،27 ،19 ،2 ،1 مز مثل) المزامٌر سفر -

 .(المزامٌر
 .31 ،33 ،8 أمثال  -

 . 12 جامعة  -

 . 7-5 متى  -

 .17 - 7 ٌوحنا  -
 

 واألسفار االصحاحات هذه من طوٌلة غٌر فقرات انتقاء دراسة لكل ٌفضل بالطبع
 .المقدس الكتاب فً أخرى أسفار من وكذلك

 

 
 



 الكلمات أروع أسلوب .2
 

، أو أفكار لمست قلبً من القراءة األولى والسرٌعة، لكً ٌركز هذا األسلوب على اختٌار كلمات
 .أشارك بها اآلخرٌن

 
 :اقتراح لتسلسل الدراسة

  .قراءة واضحة وجهورٌة الجمٌع أمام النص ٌقرأ .1
 فً والتأمل ،دقائق 11-5 لمدة صامتة قراءة ،أخرى مرة ة النصقراء واحد كل من ٌطلب .2

 وٌرغب ما، ألمر انتباهه لفتت أو إلٌه وتكلمت فٌه أثرت فكرة أو قطعة آٌة، كلمة، أكثر
 .بها الجمٌع بمشاركة

 أثرت من فٌتكلم القطعة بداٌة من بالتأمالت المشاركة نبدأ الشخصٌة، التأمل فترة نهاٌة بعد .3
 ... القطعة نهاٌة إلى نستمر وهكذا الترتٌب، حسب األولى القطعة أو اآلٌات كلمات فٌه

 ما نسأل أن فٌمكن ،(خاصة آٌة أو فقرة أٌة أو) األولى لقطعةا كلمات على احد ٌعلق لم إذا .4
 .سؤالنا على اإلجابة ونحاول ذلك؟ سبب

 
 

 :األسلوب بهذا دراستها يمكن التي االصحاحات أو الفقرات لبعض اقتراح
  

 ...الرسائل ،اإلعمال سفر ،األناجٌل ،األمثال المزامٌر، من مالئمة مقاطع
 :مثال

 
 .(المزامٌر جمٌع عام وبشكل 127 ،96 ،84 ،27 ،19 ،2 ،1 مز مثل) المزامٌر سفر -
 .31 ،33 ،8 أمثال  -

 .12 امعةج  -

 .7-5 متى  -

 .7-12 ٌوحنا  -
  
  

 فً أخرى أسفار إلى إضافة أعاله واألسفار االصحاحات من طوٌلة غٌر فقرات انتقاء المفضل من
 .األسلوب بهذا للدراسة المقدس الكتاب

 
 
 
 

 
 اقرأ ثم تذكر أسلوب . 3



 
 معروفا( قصة أو اموقف أو حادثة) قصصٌا نصا ٌكون أن ٌنبغً األسلوب هذا فً المستخدم النص

 .المجموعة ألعضاء
 الدقٌقة لهابتفاصٌ القصة كتابة ومحاولة المقدس الكتاب استخدام بدون النص تذكر  :الطرٌقة
 .لحرفًا النص وفق بالضرورة ولٌس المحتوى وبحسب

 
 :إقتراح لتسلسل الدراسة

 .(المقدس الكتاب فً وموقعها الحادثة فكرة أو اسم) الدراسة نص نذكر/حددن. 1
 تذكر محاولة( أعضاء 5-3 صغٌرة مجموعة أو زوج، أو) المجموعة فً شخص كل من ٌطلب. 2

كما  الصحٌح وبالتسلسل الدقة بغاٌة أحداثه وتسجٌل دراسته، بصدد نحن الذي الموقف أو الحادثة
 (.المقدس الكتاب فتح دون طبعا)  دقٌقة 15-5 لمدة وذلكٌتذكرها 

 :مثل أسئلة بطرح المجموعات مساعدة ٌمكن
 ... حصولها زمن حسب األحداث رتب ؟أٌن القصة؟ حدثت متى
 قراءة( مجموعة) واحد كل من ٌطلب ذاكرته، حسب النص( مجموعة) شخص كل ٌكتب أن بعد. 3

 . لجمٌعا مسامع على نصه
ٌقرأ النص من  ، (أو مجموعة)االنتهاء من قراءة النصوص التً سجلها كل شخص  عدب. 4

 .الكتاب المقدس
 أغفلهااألفكار التً  وأٌضا ،أساسٌةالتً اعتبرتها األغلبٌة عناصر  األمورتناقش المجموعة . 5

 .ولم ٌستطٌعوا تذكرها، وٌبحث تأثٌر ذلك على مغزى النص وهدفه األفراد
 
 التعامل فً فقط الذاكرة على االتكال عدم على األعضاء تحث( األسلوب)  الطرٌقة هذه  :الحظةم
 الجٌد من لذلك المدروس، النص بسهولة ٌنسى لن ٌمارسها من أن كما المقدس، الكتاب مع

 .آلخر حٌن من استخدامها
 

 :األسلوب بهذا دراستها يمكن التي الفقرات أو الحوادث لبعض اقتراح
 (3 تكوٌن) عدن جنة فً األولى الخطٌة         ،(2 تكوٌن -26: 1 تكوٌن) وحواء آدم خلق
   ،(11 تكوٌن) بابل برج      ،(9-6 تكوٌن) والطوفان نوح
     ،(ٌونان سفر) ٌونان النبً قصة   ،(راعوث سفر) راعوث قصة

  ،(19-1: 22 تكوٌن)  للرب ذبٌحة اسحق ابنه إبراهٌم تقدٌم محاولة
     ،(48-39 ،37 تكوٌن)  وإخوته وسفٌ قصه
 ،(18 األول ملوك)  البعل وأنبٌاء إٌلٌا النبً

 ،(21-1: 2 لوقا)  الرعاة وزٌارة المٌالد أحداث
 (15: 2-18: 1 متى)  المجوس وزٌارة المٌالد أحداث 

 (28 ٌوحنا ،22 لوقا ،14 مرقس ،26 متى)  الرب فٌها اسلم التً اللٌلة أحداث
 (19 ٌوحنا ،23 لوقا ،15 مرقس ،27 متى)  واآلالم الصلٌب أحداث

 (21 و 23 ٌوحنا ،24 لوقا ،16 مرقس ،28 متى)  والظهورات القٌامة أحداث 
 ،(4 و 3 أعمال) ”الجمٌل“  الهٌكل باب عند أمه بطن من األعرج شفاء

 ( 11 و 13 أعمال) كرنٌلٌوس خالص 
 ...وغٌرها( 23- 26: 1 و ،21-1: 22 و ،33-1: 9 أعمال( ) الرسول بولس)  شاول إٌمان شهادة

 


