مساقات عىل الإنرتنت

الوعظ من الرسائل
احملارضون :ديفيد ر .هيمل ،ر .كينت هيوز ،توماس ر .رشيرن ،ديفيد مكريا،
ك .اإدوارد كوبالند ،شاريل ديتس ،مارك ديفري ،ومريفن اإيلوف.

وصف املساق
ودروسا معلية لزتويد املشاركني اب ألدوات والامنذج والفرص للتعلمي من الرسائل .ويتضمن املساق عرض
يقدم هذا املساق ممارسة تعلميية
ً
احملتوى عىل الإنرتنت تقدمه خدمة تشارلز س مييون واملشاركة يف املناقشات حول احملتوى ،واليت يمت اس تكاملها لحقًا بقراءات اإضافية
تمتحور حول املتطلبات التفسريية لهذا النوع من ا ألدب ،وبشلك خاص يف ما يتعلق بكيفية دراسة الرسائل من أأجل الوعظ والتعلمي.
أأهداف املساق
يف هناية املساق:
• س يدرك املشاركون اخلصائص الرئيس ية للرسائل ويفهمون الفرص املتخصصة ومتطلبات التدريس لهذا النوع من ا ألدب.
• س يعمل املشاركون عىل حتسني نوعية دراس هتم وكيفية التحضري للعظة من خالل التفاعل مع املواد التعلميية من املامرسني اخلرباء
والتدريب املكثف عىل اإعداد النصوص من الرسائل.
• سيمتكن املشاركون ،من خالل تقدمي معلهم يف س ياق مجموعة صغرية هدفها التقيمي ،من حتديد املهارات والاسرتاتيجيات ذات
الصةل وحتسيهنا لرشح الرسائل.
• س يقدر املشاركون قمية تقدمي املالحظات البناءة وتلقّهيا.
• سيسمح املشاركون لللكمة بتشكيل حياهتم بطرق تتوافق مع ا ألس باب اليت ر أأى الروح القدس أأهنا مناس بة لتضميهنا يف الكتاب
املقدس.
شلك املساق
ينقسم هذا املساق اإىل أأربعة مكوانت أأساس ية:
• املكون ا ألول هو مشاهدة املشارك ملقاطع الفيديو الامثنية عرب الإنرتنت وإاكامل أأس ئةل ادلراسة ذات الصةل .تتضمن مقاطع الفيديو
الامثنية هذه مخس حمارضات وثالثة دروس تفسريية.
• املكون الثاين هو اجملموعة الصغرية حيث سيناقش املشارك أأس ئةل ادلراسة املعينة ،ابلإضافة اإىل اإعداد مقطعني معينني للرسائل
مقد ًما وتقدميها للمجموعة للتقيمي واملناقشة.
• املكون الثالث هو قراءة مجيع النصوص اخملصصة وكتابة مجةل نقدية واحدة للك سفر.
• املكون الرابع وهو أخر مرشوع :حتضري عظتني وتقدميها للمجموعة من مقاطع معينة من الرسائل ابس تخدام ا ألدوات واملهارات
والاسرتاتيجيات اليت قدهما املساق ،اإضافة اإىل تقدمي أأوراق التحضري.
متطلبات القراءة
هناك مخس قراءات مطلوبة:
Paul, Iain and David Wenham (eds.). Chapters 7-10 & 13-16 of Preaching the New Testament. (112

•

)pages

)Schreiner, Thomas R. Interpreting the Pauline Epistles. (182 pages
)Stott, John. The Message of Romans. (432 pages
)Trotter, Andrew H. Interpreting the Epistle to the Hebrews. (222 pages

•
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متطلبات املساق
املطلوب من لك مشارك:
أأ ) مشاهدة لك مقاطع الفيديو عىل الإنرتنت وحل أأس ئةل ادلراسة ذات الصةل.
ب) اإعداد خمططني لغاية التدريب وتقدميها مث تسلميها اإىل منسق املساق (النص ا ألول والثاين).
ج) اإعداد عظتني مس َّجلتني حول نصوص الرسائل املطلوبة وتقدميهام ابس تخدام ا ألدوات واملهارات والاسرتاتيجيات اليت قدهما
املساق (النص الثالث والرابع).
 .1تقدمي املالحظات (حىت لو مل تكن مكمتةل بعد) قبل أأس بوع واحد من تقدمي لك عظة.
 .2خمطط مؤقت للرساةل قبل ثالثة أأايم عىل ا ألقل من تقدمي لك عظة.
 .3عرض منطقي أأو رشح مكون من صفحتني عن الهنج اذلي اس تخدمته لتفسري لك عظة.
 .4اخملطط الهنايئ للعظات.
 .5تسجيل صويت أأو فيديو للك عظة.
د ) اقر أأ تفسري رسائل بولس (رشيرن) ويف تقرير من عرش صفحات ،مزدوج املسافات :أأ) أأكد أأنك قد قر أأت الكتاب ،ب) خلص
يف  6-5صفحات ،النقطة (النقاط) الرئيس ية يف جحة (جحج) الاكتب ،واكتب املراجع املس تخدمة و أأرقام الصفحات ،و ج) يف
الصفحات  5-4املتبقية ،تفاعل خشص ًيا مع احملتوى اذلي مقت بتلخيصه .جيب أأن تعاجل ا ألس ئةل التالية :أأ) كيف تؤكد جحج
الاكتب أأو تتحدى معتقدايت أأو ممارسايت احلالية يف الوعظ والتعلمي؟ ب) ما اذلي سأأطبقه مبارشة؟ ج) ملاذا أأويص ( أأو ل
أأويص) هبذا؟
أ
هـ) قدم بيان يؤكد أأنك قد أمكلت قراءة لك نص معني بدقة.
النصوص املتاحة لكتابة اخلطوط العريضة ولتحضري عظة.
رومية 11-1:5
 1كورنثوس 17-10:3
أأفسس 13-1:3

كولويس 23-15:1
يعقوب 10-1:4
 1يوحنا 6-1:4

جدول املساق
ادلرس 1

شاهد فيديو 1#
انقش/اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة 1#

ادلرس 2

شاهد فيديو 2#
انقش/اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة 2#

ادلرس 3

شاهد فيديو 3#
انقش/اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة 3#

ادلرس 4

شاهد فيديو 4#
انقش/اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة 4#

5# شاهد فيديو
5# اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة/انقش

5 ادلرس

1# شاهد فيديو
1# اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة/انقش

6 ادلرس

2# شاهد فيديو
2# اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة/انقش

7 ادلرس

3# شاهد فيديو
3# اكتب اإجاابت أأس ئةل احملارضة/انقش

8 ادلرس
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