
 

 

 مكة ال أ دب  الوعظ من  
دوارد كوبالند ك.  د.   ،مايك بوملور. داحملارضون:    ، ديفيد جاكامن. ، دا 

س كييند. ،  أ ر كينت هيوزد.  س أ ودونيل د. ،  روبرت ا   دوجالس ا 

 

 املساق  وصف 

. ويتضمن  مكةأ دب اليقدم هذا املساق ممارسة تعلميية ودروًسا معلية لزتويد املشاركني ابل دوات والامنذج والفرص للتعلمي والوعظ من  

خدمة تشارلز س مييون، واملشاركة يف املناقشات حول احملتوى، اليت يمت اس تكاملها لحقًا تقدهما  اليت  عىل ال نرتنت    رؤية احملارضاتاملساق  

من أ جل    أ دب المكةضافية تمتحور حول املتطلبات التفسريية لهذا النوع من ال دب، وبشلك خاص يف ما يتعلق بكيفية دراسة  بقراءات ا  

 . الوعظ والتعلمي

 

 املساق  أ هداف 

 يف هناية املساق: 

املشاركون   • يف    اخلصائصس يدرك  المكةالرئيس ية  الفرص  ل دب  ويفهمون  ل ،  هذا  تعلمي  ل اخلاصة  يه من  وما  ال دب  من  النوع 

 املتطلبات الالزمة. 

اخلرباء   احملارضينس يعمل املشاركون عىل حتسني نوعية دراس هتم وكيفية التحضري للعظة من خالل التفاعل مع املواد التعلميية من   •

عداد النصوص من   .أ دب المكةوالتدريب املكثف عىل ا 

مجموعة  املشاركون  سيشارك • س ياق  يف  التقيمي،    معلهم  هدفها  الصةلل صغرية  ذات  والاسرتاتيجيات  املهارات  وحتسني  تحديد   ،

 .أ دب المكةمن  نصوصال لتفسري  هماراهتم

 . س يقدر املشاركون قمية تقدمي املالحظات البناءة وتلقّهيا •

  هذه ال سفار   سيسمح املشاركون لللكمة بتشكيل حياهتم بطرق تتوافق مع ال س باب اليت رأ ى الروح القدس أ هنا مناس بة لتضمني •

 . يف الكتاب املقدس 

 

 املساق  شلك 

ىل أ ربعة مكوانت أ ساس ية: ي   نقسم هذا املساق ا 

كامل أ س ئةل ادلراسة ذات الصةلاليت تتضمن مخس حمارضات ال نرتنت   ىلعقاطع الفيديو م مشاهدة  :ال ولاملكون  •  .   وا 

ىل    ادلرس معمناقشة أ س ئةل    :املكون الثاين •   أ دب المكة من    مس بقًا  معينني  نصنيني من  حتضري عظتاجملموعة الصغرية، ابل ضافة ا 

 للمجموعة للتقيمي واملناقشة. وتقدميها 

 وكتابة مجةل نقدية واحدة للك سفر.  املعينة مس بقًاقراءة مجيع النصوص   :املكون الثالث •

الرابع • من    ،املكون  للمجموعة  وتقدميها  عظتني  حتضري  مرشوع:  أ خر  المكةمن  معينة    نصوصوهو  ال دوات   أ دب  ابس تخدام 

ىل تقدمي أ وراق التحضري. واملهارات والاسرتاتيجيات اليت قدهما امل  ضافة ا   ساق، ا 
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 املساق  متطلبات 

 املطلوب من لك مشارك:
  

 .لك درسب  ال س ئةل املتعلقةعىل ال نرتنت وحل مشاهدة لك مقاطع الفيديو   أ  ( 

عداد خمططني (  ب ىل منسق املساق )النص ال ول والثاين(من النصوص املدرجة يف املهنح،    ا   بعد مشاركهتا مع اجملموعة.   مث تسلميها ا 

لتني حول نصوص   ج(   عداد عظتني مسجَّ املطلوبة وتقدميهام ابس تخدام ال دوات واملهارات والاسرتاتيجيات اليت قدهما    أ دب المكةا 

 املساق )النص الثالث والرابع(. 

 عظة. قبل أ س بوع واحد من تقدمي لك  تقدمي ورقة معل للعظة. 1

 فيديو للك عظة. مقطع صويت أ و  تقدمي تسجيل. 2

 ال س ئةل التالية:  ىلل جابة عابمكون من صفحتني تقيمي ذايت تقدمي . 3

 كيف جشعتك العظة خشصًيا؟  •

 ؟ هماراتك يف الوعظ لتطويرما هام ال مران املهامن الذلان ميكن القيام هبام  •

 بشلك عام؟ للعظة مزيتنيما يه أ فضل  •

  مزدوج   صفحات،  عرش  من  تقرير  ويف   The Beginning and End of Wisdom (O’Donnell)بعنوان  كتاب  اقرأ   د ( 

 الاكتب، (  جحج)  جحة   يف  الرئيس ية(  النقاط )  النقطة  صفحات،  6-5  يف  خلص(  ب  الكتاب،  قرأ ت  قد  أ نك  أ كد(  أ  :  املسافات

.  بتلخيصه  مقت   اذلي  احملتوى  مع  خشصًيا  تفاعل  املتبقية،  5-4  الصفحات  يف(  ج   و  الصفحات،  وأ رقام  املس تخدمة  املراجع  واكتب 

  والتعلمي؟   الوعظ  يف  الالية  ممارسايت  أ و  معتقدايت  تتحدى  أ و  الاكتب   جحج   تؤكد  كيف  (أ  :  التالية   ال س ئةل  عليك أ ن تتعامل مع

  ؟كتابال  هبذا(  أ ويص ل أ و)  أ ويص ملاذا( ج  ؟مبارشة سأ طبقه اذلي ما( ب

 .  بدقة معني نص لك  قراءة أ مكلت  قد أ نك يؤكد بيان قدمهـ( 

 

 . عظة  ولتحضري   العريضة  اخلطوط  لكتابة   املتاحة  النصوص 

 

    2أ مثال   86مزمور 

   17-1:8جامعة   12-1:3أ مثال 

  30-1:6أ يوب   73مزمور 

 

 املساق   جدول 

 

 ديفيد جاكامن( )  1# شاهد فيديو   1ادلرس 

جاابت أ س ئةل     1#احملارضة انقش/اكتب ا 

     

 )روبرت س. كينيدي(   2# شاهد فيديو   2ادلرس 

جاابت أ س ئةل      2#احملارضة انقش/اكتب ا 

 



 

 

 )دوغالس س. أ ودونيل(   3# شاهد فيديو   3ادلرس 

جاابت أ س ئةل     3#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

 )روبرت س. كينيدي(   4# شاهد فيديو   4ادلرس 

جاابت أ س ئةل     4#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

 )دوغالس س. أ ودونيل(   5# شاهد فيديو   5دلرس ا

جاابت أ س ئةل     5#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

 1# شاهد فيديو  6ادلرس 

جاابت أ س ئةل      1#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

 2# شاهد فيديو  7دلرس ا

جاابت أ س ئةل      2#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

 3# شاهد فيديو  8دلرس ا

جاابت أ س ئةل      3#احملارضة انقش/اكتب ا 

 

ضاف  ادر مص  مقرتحة:  ية ا 

ننا نويص بقراءة املصادر التالية:  ىل القراءات املطلوبة، فا  ضافة ا   ا 
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