
 

 

 إالنرتنت �ىل مساقات

 أ�دب الرؤیويالوعظ من 
 ویلیام تیلوردیفيد ر. هیمل، ك. ادوارد �وبالند، ما�لك لورا�س، ، د. ٔأ. اكرسوناحملارضون: 

 
 املساق وصف

. ویتضمن الرؤیويأ�دب یقدم هذا املساق ممارسة تعلميیة ودروًسا معلیة لزتوید املشاركني �ٔ�دوات وال�ذج والفرص للتعلمي والوعظ من 
املساق عرض احملتوى �ىل إالنرتنت تقدمه �دمة �شارلز س�ميیون، واملشاركة يف املناقشات حول احملتوى، اليت یمت اس�تكاملها الحقًا 

من دب الرؤیوي بقراءات ٕاضافية �متحور حول املتطلبات التفسريیة لهذا النوع من أ�دب، و�شلك �اص يف ما یتعلق �كيفية دراسة ا�ٔ 
 .�ل الوعظ والتعلميأٔ 
 

 املساق أٔهداف
 يف هنایة املساق:

من هذا النوع من أ�دب وما يه تعلمي ل اخلاصة ل ، ویفهمون الفرص أ�دب الرؤیويالرئيس�یة يف  اخلصائصس�یدرك املشار�ون  •
 املتطلبات الالزمة.

اخلرباء  احملارض�نس�یعمل املشار�ون �ىل حتسني نوعیة دراس�هتم و�یفية التحضري للعظة من �الل التفا�ل مع املواد التعلميیة من  •
 .أ�دب الرؤیويوالتدریب املكثف �ىل ٕا�داد النصوص من 

�سرتاتیجیات ذات الص� معلهم يف س�یاق مجمو�ة صغرية هدفها التقيمي، من حتدید املهارات و مبشاركةسيمتكن املشار�ون،  •
 .أ�دب الرؤیوي نصوصوحتسيهنا لتفسري 

 .س�یقدر املشار�ون قمية تقدمي املالحظات البناءة وتلقّهيا •
سيسمح املشار�ون ل�لكمة بتشكيل حياهتم بطرق تتوافق مع أ�س�باب اليت رٔأى الروح القدس ٔأهنا مناس�بة لتضمیهنا يف الكتاب  •

 .املقدس
 

 املساق شلك
 املساق ٕاىل ٔأربعة مكو�ت ٔأساس�یة: نقسم هذای 

إالنرتنت وٕاكامل ٔأس�ئ� ا�راسة ذات الص�. تتضمن مقاطع الفيدیو ال�نیة  ىلقاطع الفيدیو ال�نیة �ممشاهدة  :أ�ولاملكون  •
 .  ٔأمث� معلیة للتفسري ةمخس حمارضات وثالث

أ�دب من  مس�بقًا معینني نصنيني من حتضري عظتا�مو�ة الصغرية، �ٕالضافة ٕاىل  ا�رس معمناقشة ٔأس�ئ�  :املكون الثاين •
 وتقدميها للمجمو�ة للتقيمي واملناقشة.الرؤیوي 

 وكتابة مج� نقدیة وا�دة �لك سفر. املعینة مس�بقًاقراءة مجیع النصوص  :املكون الثالث •
�س�ت�دام أ�دوات  أ�دب الرؤیويمعینة من  نصوصوهو أٓخر مرشوع: حتضري عظتني وتقدميها للمجمو�ة من  ،املكون الرابع •

 واملهارات و�سرتاتیجیات اليت قد�ا املساق، ٕاضافة ٕاىل تقدمي ٔأوراق التحضري.
 

 القراءة متطلبات
 
 Beale, G.K. Revelation: A Shorter Commentary. (552 pages) 
 Collins, John J. The Apocalyptic Imagination. (456 pages) 
 Morris, Leon. Apocalyptic. (88 pages) 
 Charles Simeon Trust. Study Guide on Apocalyptic Literature. (21 pages) 

 



 

 

 املساق متطلبات
 املطلوب من لك مشارك:

  
 إالنرتنت و�ل ٔأس�ئ� ا�راسة ذات الص�.مشاهدة لك مقاطع الفيدیو ال�نیة �ىل   ٔأ ) 
 بعد مشاركهتا مع ا�مو�ة. مث �سلميها ٕاىل منسق املساق (النص أ�ول والثاين)من النصوص املدر�ة يف املهنح،  ٕا�داد خمططني ) ب

لتني حول نصوص  ج)  املطلوبة وتقدميهام �س�ت�دام أ�دوات واملهارات و�سرتاتیجیات اليت  أ�دب الرؤیويٕا�داد عظتني مس��
 قد�ا املساق (النص الثالث والرابع).

 تقدمي املالحظات (حىت لو مل �كن مكمت� بعد) قبل ٔأس�بوع وا�د من تقدمي لك عظة.. 1
 قبل ثالثة ٔأ�م �ىل أ�قل من تقدمي لك عظة. للنصخمطط مؤقت تقدمي . 2
 لتفسري لك عظة. تهمكون من صفحتني عن ا�هنج ا�ي اس�ت�دم  ي ٔأو رشحطقعرض من. 3
 ا�طط ا�هنايئ للعظات.. 4
 �سجیل صويت ٔأو فيدیو �لك عظة.. 5

) أٔ : املسافات مزدوج صف�ات، عرش من تقر�ر ويف  The Apocalyptic Imagination (Collins) بعنوان كتاب اقرأٔ  د ) 
 املراجع واكتب ا�اكتب،) جحج( جحة يف الرئيس�یة) النقاط( النقطة صف�ات، 6-5 يف خلص) ب الكتاب، قرٔأت قد ٔأنك ٔأكد

 ٔأجب �ىل. بتلخیصه مقت ا�ي احملتوى مع خشصًیا تفا�ل املتبقية، 5-4 الصف�ات يف) ج  و الصف�ات، ؤأرقام املس�ت�دمة
 سأٔطبقه ا�ي ما) ب والتعلمي؟ الوعظ يف احلالیة ممارسايت ٔأو معتقدايت تت�دى ٔأو ا�اكتب جحج تؤكد �یف )أٔ : التالیة أ�س�ئ�
  هبذا؟) ٔأويص ال ٔأو( ٔأويص ملاذا) ج ؟مبارشة

 . بدقة معني نص لك قراءة ٔأمكلت قد ٔأنك یؤكد بیان قدمهـ) 
 

 .عظة ولتحضري العریضة اخلطوط لكتابة املتا�ة النصوص
 

    7-1:2رؤ�   14-1:7دانیال 
  14-1:5رؤ�   39-1:2 دانیال

  21-11:19رؤ�   23-1:13مرقس 
 

 املساق �دول
 

 1# شاهد فيدیو   1ا�رس 
 1#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�   
     

 2# شاهد فيدیو   2ا�رس 
 2#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�    
 
 

 3# شاهد فيدیو   3ا�رس 
 3#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�   
 
 



 

 

 4# شاهد فيدیو   4ا�رس 
 4#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�   
 

 5# شاهد فيدیو   5ا�رس 
 5#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�   
 

 1# شاهد فيدیو  6ا�رس 
 1#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�    
 

 2# شاهد فيدیو  7ا�رس 
 2#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�    
 

 3# شاهد فيدیو  8ا�رس 
 3#احملارضة �قش/اكتب ٕا�ا�ت ٔأس�ئ�    

 
 

 املقرت�ة: املصادر
 ٕاضافة ٕاىل القراءات املطلوبة، فٕاننا نويص بقراءة املصادر التالیة:

 
Arthurs, Jeffrey D. Preaching with Variety: How to Re-Create the Dynamics of Biblical Genres. Grand 

Rapids: Kregel, 2007. 
 
Bauckham, Richard. The Theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993. 
 
Beale, G.K. The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, NIGTC. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1998.  
 
Beale, G.K. Revelation: A Shorter Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2015. 
 
Beale, G.K.  The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in the Revelation of St. John. 

Eugene: Wipf and Stock, 2010. 
 
Caird, G.B., The Language and Imagery of the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 1980. 
 
Chapell, Bryan. Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon, Second Edition. Grand 

Rapids: Baker Books, 2005. 
 
Collins, John J. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, The 

Biblical Resource Series. Grand Rapids: Eerdmans, 1998. 
 
Collins, John J. The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature. Oxford Handbooks. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. 
 
 
 
 



 

 

 
Duguid, Iain. Daniel, Reformed Expository Commentary. Phillipsburg: P&R, 2008.  
 
Duduit, Michael. Handbook of Contemporary Preaching. Nashville: Broadman, 1992. 
 
Morris, Leon. Apocalyptic. Grand Rapids: Eerdmans, 1972. 
 
Poythress, Vern. The Returning King. Phillipsburg: P&R, 2000. 
 
Robinson, Haddon W., Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages, 

Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001. 
 
Scharf, Greg R. Prepared to Preach: God’s Work and Ours in Proclaiming His Word. Fearn: Christian 

Focus, 2005. 
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