
 

 

 نصوص الفيديو 1 جلسةزوميه 

 .S.O.A.P.Sدرس الكتاب على طريقة 

وحِ ٱْلقُُدِس. َوَعل ُِموُهْم أَْن يَْحفَُظوا  -- قال يسوع ُدوُهْم بِٱْسِم ٱْْلِب وٱِلِْبِن َوٱلرُّ َجِميَع "َوتَْلِمذُوا َجِميَع ٱْْلَُمِم َوَعم ِ

 ..."َما أَْوَصْيتُُكْم بِهِ 

 .يسوع أن يطيع وصاياه، فال بد إذًا أن يعرف ما أوصى به يسوعإن كان على كل  من يتبع 

الوصي ة العظمى والمأموري ة العظمى هما موجز هام  لما يريد هللا أن يخبرنا إي اه، لكن إن أراد التلميذ أن ينمو 

 .أكثر من ذلك ليكونه، فال بد أن يعرف ويطيع إلى المقياس الكامل الذي خلقه هللا

 ى:إل SOAPS تشير أحرف كلمة

 المقطع الكتابيScripture  

 المالحظة Observation 

 التطبيق Application 

  الصالةPrayer 

 المشاركة )مشاركة اْلخبار السارة(و Sharing 

 SOAPS هي وسيلة بسيطة نتعلم من خاللها طريقة فع الة وسهلة الحفظ في درس الكتاب المقد س، يمكن

 :لننظر إلى كل  جزء بأكثر تفصيل .ْلي  من أتباع يسوع أن يستخدمها

 :حين تقرأ الكتاب المقد س أو تستمع إليه

 ن عدًدا واحًدا أو أكثر تشعر أن  لها داللة خاصة بالنسبة لك اليوم  .المقطع الكتابي: دو 

 الكتاب المقدس بكلماتك الخاص ة المالحظة: أعد صياغة اْلعداد أو النقاط الرئيسي ة التي دونتها من .

 .هذا اْلمر على فهم المعنى بشكل أفضلسيساعدك 

  التطبيق: تأمل في مغزى طاعة هذه الوصايا واْلفكار في حياتك الشخصية. ما يجب عليك أن تفعله؟

ن إجاباتك؟  ما الذي يجب أن تفعله بطريقة مختلفة؟ دو 

 بيقك لما كتب صالة تخبر فيها هللا عما قرأته في كلمته، وما فهمته عن طاعة وصاياه، وتطا: الصالة

 .تعلمته في حياتك



 

 

  المشاركة: اطلب من هللا أن يرشدك إلى الشخص الذي يريدك أن تشاركه بما تعل مته، وتخبره كيف

 .تطبق ذلك في حياتك

 :في حياتنا SOAPS تعالوا نطبق

 ْلَنَّ أَْفَكاِري لَْيَسْت أَْفَكاَرُكْم َوالَ ُطُرقُُكْم ُطُرقِي يَقُوُل  -- يقول الكتاب المقدس - المقطع الكتابي"

. ْلَنَّهُ َكَما َعلَِت السََّماَواُت َعِن اْلَْرِض َهَكَذا َعلَْت ُطُرقِي َعْن ُطُرقُِكْم َوأَْفَكاِري َعْن أَْفَكارِ  بُّ ُكْم." الرَّ

 9-8: 55إشعياء 

  ا هللا فليس لمعرفته  عرفتي وفي كيفية تطبيق ما أعرفه.إنسان، أنا محدود في مك -المالحظة أم 

 .ويستطيع كل شيء. حدود. فهو يرى ويعرف كل  اْلمور

 بما أن  هللا يعلم كل  شيء، وطرقه هي اْلفضل دائًما. يمكنني أن أضمن نجاًحا أعظم في  - التطبيق

 .في فعل اْلمور الحياة إن تبعته هو بدل اعتمادي على طريقتي

  ال أعلم كيف أحيا حياة صالحة ترضيك، وتعين اْلخرين. فسبلي تقودني إلى  -الصالة ، يا رب 

أرجوك عل مني طرقك وأفكارك، بدل طرقي . سوى اْلذى ارتكاب اْلخطاء. وأفكاري ال تنتج

 .وأفكاري. دع روحك القد وس يقودني بينما أتبع خطاك

  اْلعداد وهذا التطبيق مع صديقي ستيف الذي يمر  بظروف صعبة سوف أشارك هذه  -المشاركة

 .ويحتاج إلى التوجيه في القرارات الهامة التي عليه اتخاذها

 .أداة بسيطة في مجموعة أدوات زوميه .SOAPS درس الكتاب على طريقة


