
 

 

 الإنرتنت عىل مساقات

 املبادئ الأول 
 ديفيد ر. هيل  املُحارض

 

 املساق  وصف 

لفرد يقدم هذا املساق بعض املفاهمي الأساس ية واملهارات للوعظ والتعلمي من الكتاب املقدس. مفناقشة القناعات والتعلمي عهنا جتدد الزتام ا

 ما  لحنو التفسري التحقيقي الكتايب لللكمة وتقدم دافًعا جديًدا. توفر املهارات املقدمة مبادئ تسمح ملعل اللكمة ابلس امتع بوضوح أأكرب اإ 

 ينقهل النص نفسه.  

 

 املساق  أأهداف 

 يف هناية هذه املساقات: 

 

 أأكرث ابلتفسري التحقيقي الكتايب.  املشاركونس يلزتم  •

 من نوعية تعلميهم ومن طريقهتم يف التحضري من خالل الإصغاء اجليد للنص الكتايب.  املشاركونس يحسن  •

 بتفسري أأي مقطع كتايب أأو تعلميه بسبب تعلّمهم همارة السامح لللكمة بتشكيل عظهتم.  املشاركونسزتداد ثقة  •

س أأهنا مناس بة لتضميهنا يف الكتاب بتأأثري اللكمة يف حياهتم بطرق تتفق مع الأس باب اليت رأأى الروح القد  املشاركونسيسمح   •

 املقدس. 

 من تطبيق اللكمة عىل حياة شعب الكنيسة اليوم بطريقة مناس بة.   املشاركونسيمتكن  •

 

 املساق  شك 

ل جزأأين أأساس يني:   ينقسم هذا املساق اإ

 

رشاداتالأول    اجلزءيتضمن   • كامل    نياملشاركارات ومبادئ أأساس ية دلراسة وتعلمي الكتاب املقدس. عىل  همقناعات و   لتكوين  اإ اإ

 أأثناء مشاهدة الفيديو أأو بعده مبارشة.  أأس ئةل ادلراسة

 

بعض املهارات واملبادئ املقدمة يف املساق بشك خشيص. يمت ذكل عن    املشاركون. س يطبق  التطبيق العمل اجلزء الثاين هو   •

عداد اخملطط التفصيلطريق اس تكامل  معلهم )عىل    امجليعلبعض املقاطع اخملصصة لك درس أأو لكها. مث سيشارك  ورقة معل اإ

حليل هبدف حتسني معل  س يحدد ذكل منسق مجموعتك( يف اجملموعة للمناقشة والت  -  أأو عظة  أأو تعلميتفصيل  خمطط  شك  

عداد اخملطط التفصيل لك خشص. للحصول عىل مساعدة بشأأن اس تكامل عداد اخملطط التفصيل ، راجع دليل ورقة معل اإ  . اإ

 

 املساق  متطلبات 

 :  مشاركعىل لك 

 

 يشاهد لك احملارضات برتكزي وأأن جييب عن أأس ئةل ادلراسة بعناية. أأن  •

 لك نص، وأأن يطبق املهارات اليت تعلمها يف احملارضات. من يُِعد اخلطوط العريضة للعظات أأن  •

 

 



 

 

 املساق  برانمج 

 

   ١# فيديو شاهد  البقاء عىل اخلط 

جاابت /انقش   ١ادلرس   ١#أأس ئةل احملارضة اكتب اإ

 ١٤-٥:١٤يوحنا   - مترين: خمطط متهيدي   

 

   ٢# فيديوشاهد   مسار التحضري 

جاابت    ٢ادلرس   ٢#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ٢٠-١:١٣وحنا ي  -: خمطط متهيدي مترين   

 

 ٣# فيديوشاهد    الس ياق 

جاابت    ٣ادلرس   ٣#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ١١-١:٢مصوئيل   ١ - مترين: خمطط متهيدي   

 

 ٤# فيديوشاهد    البنية 

جاابت    ٤ادلرس   ٤#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ٣١؛ أأيوب ٥؛ مرقس ٢١-١٤:٣*أأفسس   -مترين: خمطط متهيدي    

أأمكل * الثالثة،  للمقاطع  ابلاكمل  التفصيل  اخملطط  عداد  اإ معل  ورقة  كامل  اإ من  بدًل  مالحظة:  يرىج 

الفرصة  السؤال الثاين فقط )التعامل مع البنية( لك من هذه النصوص الثالثة )أأعاله(. س يعطيك هذا  

الثالثة   النصوص  من  نوع  لك  يف  البنية  لإجياد  ادلرس  يف  املقدمة  الاسرتاتيجيات  اس تخدام  ملامرسة 

 )اخلطاب والرسد والشعر(. 

 

 ٥# فيديوشاهد   اللحن الرئييس

جاابت    ٥ادلرس   ٥#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ٨- ٢:١انحوم  -مترين: خمطط متهيدي    

 

 6# فيديوشاهد   النص والإطار 

جاابت    6ادلرس   6#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ٢٠-١٠:٤فيليب  -مترين: خمطط متهيدي    

 

 ٧# فيديوشاهد   رؤية يسوع 

جاابت    ٧ادلرس   ٧#أأس ئةل احملارضة انقش/اكتب اإ

 ٨-١:6كورنثوس    ١ -مترين: خمطط متهيدي    

 

 ٨# فيديوشاهد  الكتاب املقدس للحياة 

جاابت أأس ئةلانقش/اكتب    ٨ادلرس   ٨#احملارضة  اإ

 ٢٠-١٠:6أأفسس  -مترين: خمطط متهيدي    

 



 

 

 

 املصادر 

ل القراءات املطلوبة، ننصح مبا يل:  ابلإضافة اإ
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