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Introductory Narrative 

 

The ABTS curriculum emerged from a pilgrimage of several years of recognising the need to move 

beyond the traditional academic paradigm of theological education to a more formative approach to 

leadership training. The ABTS curriculum seeks intentionally to address two foundational educational 

principles: 

Genuine formation takes place only when multidimensional learning is intentionally designed and 

incorporated into the curriculum: that is, dispositional learning emerges through a balanced embrace of 

the cognitive, affective, and behavioural learning domains (the ABCs of learning). The ultimate purpose 

of ABTS is formation of effective Christian leaders for the Kingdom of God. While we must take 

seriously academic standards, we must equally be concerned about personal formation and growth, and 

the development of leadership skills and qualities. Consequently the ABCs must be more than “ink on 

paper.” 

The hidden or implicit curriculum is generally a more powerful formative influence on students than is 

the explicit curriculum. Consequently, the more the hidden curriculum can be addressed intentionally 

and made explicit in the overall structure of the school, the better positioned we will be to ensure genuine 

formation takes place.  

 

In designing the curriculum the approach taken has been according to the following steps (presented in 

order in this document): 

Reflect theologically on the ABTS Vision, Mission, and Values 

From theological reflection and taking into account the nature of entering students and typical future 

ministries, develop a desired profile of an ideal graduate. 

A general shape for a curriculum that would best serve the educational purpose of the school. 

A detailed description of the first year programme, beginning with core curricular modules, then non-

formal components of the first year curriculum.  

A detailed description of the second-third year cycle programme, including (in order): 

A detailed description of the core integrative modules 

Non-formal components of the second-third year curriculum  

Detailed descriptions of elective courses. 

The current documentation of the supplementary work required for Master of Divinity follows.  
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A Brief History of the Development of the ABTS Curriculum 

 

ABTS was founded in 1960. During most of the extended period of the Lebanese civil war the school 

continued largely through the singular efforts of Dr Ghassan Khalaf. However, the damage done to 

Lebanon in general and the school in particular was such that the long-term financial and structural 

viability of ABTS remained questionable through much of the 1990s. With the arrival of Paul Sanders 

first as Academic Dean and then as Provost, ABTS went through a period of recovery and consolidation 

during the period 2000-2005. The school attained a level of financial stability and a number of key faculty 

were recruited, notably Martin Accad as Academic Dean. 

In March 2004 Paul and Martin invited Perry Shaw (then teaching at the Near East School of Theology) 

to present two workshops at ABTS on teaching and learning, during which he introduced the faculty to 

the notion of cognitive, affective, and behavioral learning, and the process of establishing learning 

outcomes as the driving force of a course syllabus. Under the leadership of Martin, these curricular 

elements were incorporated into the language of ABTS Faculty. 

In 2006 the annual Overseas Council Institute for Excellence in Christian Leadership Development 

focused on Curriculum, and Perry presented two plenary lectures and two workshops in which he 

discussed the hidden curriculum and multidimensional learning, and proposed a process for intentional 

curriculum development. Following his sessions the leadership of the three BISC (Beirut Interschool 

Consortium) schools suggested a series of joint workshops to include significant stakeholders and seek 

to take constructive steps forward. These workshops were held in March, April, and May 2006, and 

included local pastors and significant lay leaders from the churches. In anticipation of his joining ABTS 

as Provost (subsequently President) later that year, Elie Haddad also joined these workshops. During the 

first of these workshops it became clear that a major revision of the ABTS Vision and Mission statement 

needed to take place, and the present form of the statement was formalized late in Spring 2006. It was 

also during these workshops that the substance of the Profile of an Ideal Christian Leader was formulated 

(although the final form was shaped in 2008). 

In September 2007 Perry joined the ABTS Faculty. By this stage a strong faculty had been gathered 

under Elie, Paul, and Martin, and the leadership team felt the time was ripe for a complete revamping of 

the curriculum. And so a Faculty Retreat was planned for February 2008. In preparation Martin prepared 

an extensive questionnaire which he distributed to approximately one-third of the student body, gaining 

valuable information on where the students had come from and where they were planning to serve upon 

graduation. Alia Abboud (Director of Development and Partner Relations) also prepared a statistical 

survey of alumni. This information played a significant role in the Retreat’s discussions, and also led to 

a shift from the previous single-track pastoral training nature of the ABTS program to the incorporation 

of the three specialist tracks in the new curriculum. 

Elie had completed a master of theological studies degree at Tyndale Seminary in Toronto, focused on 

ministry in the marketplace, and Elie invited the Director of this highly integrative program, Don Goertz, 

to join our 2008 Retreat. By this time also Paul had been appointed Executive Director of ICETE 

(International Council for Evangelical Theological Education). The voices of Don and Paul were 

significant in affirming the processes and the final shape in terms of international credibility and 

accreditation. 

The initial conceptualization of the four-lens integrative approach emerged towards the end of the first 

day of the Retreat from one of the faculty workgroups which included Elie, Martin, Don, and Hikmat 

Kashouh (who at that stage was in the final stages of his PhD, but scheduled to take over from Martin as 

Academic Dean in August 2008). The faculty immediately recognized the value of the four-lens 

approach, and the rest of the Retreat became focused on how this could be implemented. It rapidly 

became evident that a foundational year was necessary, and the current two-tiered structure was in place 

by the end of the Retreat. 
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Through the remainder of 2008 the curricular shape was detailed, affirmation in principle was received 

by the Board, and key stakeholders were informally consulted to assess community response. Upon his 

arrival as Academic Dean, Hikmat immediately saw the advisability of shifting from semester to modular 

delivery. This has proved significant educationally in promoting integrative thinking (as students focus 

around only one theme each module), and logistically in that it greatly facilitates the scheduling process.  

The February 2009 Faculty Retreat was dedicated to syllabus formation for each of the First Year 

Modules. Faculty worked in teams and syllabi were sketched for each of the Modules and Units. These 

were further developed in teams (in consultation with Perry) during Spring 2009. Final versions of the 

syllabus emerged during the first round of implementation of the first year curriculum during the 2009-

2010 academic year. A similar process was adopted at the 2010 Faculty Retreat for the Year A Integrative 

Modules and the three Specialist Tracks, and at the 2011 Faculty Retreat for the Year B Integrative 

Modules.  

During the period 2009-2011 significant stakeholder consultation has continued. The Board has been 

receiving regular reports, including the documents, “Some Brief Theological Reflections on the ABTS 

Educational Philosophy” and “Frequently Asked Questions,” included in the master document for the 

new curriculum. In September 2010, following the completion of the first year under the new curriculum, 

a formal event was held with leaders from local Lebanese churches, resulting in a number of new 

participants from local churches joining classes in the 2010-2011 academic year. Alumni had discussion 

sessions with Dean Hikmat at the 2010 Middle East Conference. Informal sessions have been held with 

pastors and lay leaders. A number of international partners have had explanatory sessions with Perry, 

consistently with very enthusiastic response. 

As a part of the February 2012 Faculty Retreat we underwent a SWOT analysis of the curriculum, and a 

number of minor changes were implemented as a result. 

In November 2013 we recognized that our student body had further diversified, such that our three 

original specialist tracks were no longer serving the needs of many of our students. In light of the maturity 

of our student body and the limited faculty capacity at ABTS we dismantled the specialist track 

component, making elective all courses in this component of the curriculum, with recommended courses 

related to specific ministries. This move greatly simplified our administrative processes.as a step towards 

improved content and delivery. 
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Glossary of ABTS Terminology 

 

“Programme”: This term describes a complete programme of study - for example Bachelor of Theology, 

Master of Divinity, Diploma of Theology, Certificate of Theology 

“Module”: This is the term we would use to describe a complete overall integrative course comprising a 

number of sub-courses for which we use the term ... 

“Unit”: A section of a module that a part-timer could take, gradually collecting units until a module is 

complete. For the second-third year core cycle integrative courses each unit would look at a theme 

through the four lenses - biblical-theological, historical-theological, contemporary-contextual, personal-

ministerial 

“Theme”: The driving idea used in a particular module. 

“Lens”: A way of looking a particular theme – biblical-theological, historical-theological, contemporary-

contextual, personal-ministerial 

“Session”: One period of class time – generally of three hours duration 

“Course”: As a part of the elective Structure 1, 2, or 3 Credit courses that are not a part of a larger Module. 
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ABTS Theological Curricular Foundations 

(Adapted from Martin Accad, “Trinity,” Dictionary of Mission Theology: Evangelical Foundations, 

edited by John Corrie, Downers Grove: IVP, 2007) 

 

Our calling is to Christ-following community, living out the Triune life of God in the world as a kind of 

divine curriculum that leads members of society to fulfilment in God.  

God, Father, Son and Holy Spirit, provides the affective, behavioural and cognitive sustenance to a 

community of Christ-followers who can then live out their incarnational existence in the world through 

worship, witness and knowledge. In this way both the root and the outcome of mission is faithful to the 

fullness of the Trinity in its essential, historical and relational dimensions. 

The Father’s self-giving Grace is experienced through worship, bringing affective fulfilment to the 

believers and extending Grace to the world.  

The Son’s other-affirming lifestyle leads his followers into affirmative behaviour that is always open and 

inclusive of others, extending invitation into God’s saving plan.  

The Holy Spirit’s community-forming work will “guide [the Christ-following community] into all truth” 

(John 16:13), inspiring them with the cognitive knowledge that leads them further into growth as catalysts 

of social transformation and influence.  

 

Learning Outcomes at ABTS 

Learning outcomes at ABTS are seen to fit into the overall scheme of the school as follows: 

The Kingdom of God is served by the Arab Baptist Theological Seminary (as expressed in the Vision, 

Mission, and Values of the school as a whole) 

The Vision, Mission, and Values of the Arab Baptist Theological Seminary are to be served and 

empowered through each course and activity that takes place in the school. To ensure that this takes 

place, we endeavour to connect all that we do at the school to the Vision, Mission, and Values of ABTS 

through such exercises as designing course purpose/rationale statements for courses and activities. 

The purpose of each course and activity is specified through the desired learning outcomes of the course 

or activity. Specific course or activity learning outcomes are assessed in light of the general learning 

outcomes for ABTS as a whole, which are formulated in light of the Vision, Mission, and Values, and 

explained through the profile of the ideal Christian leader. 

The learning outcomes are measured and nurtured through the learning tasks of the course or activity, 

and facilitated by the content presented and the methodology used. 

In summary we recognise and affirm that the curriculum needs always to serve the Vision, Mission, and 

Values of ABTS, the learning outcomes being a prime vehicle for the accomplishment of the Mission to 

which we believe God has called us. 
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ABTS Profile of the Ideal Christian Leader 

 

The Arab Baptist Theological Seminary exists to see God glorified, people reconciled, and communities 

restored through the Church in the Arab world. 

 

Therefore we seek to equip faithful men and women for effective service who are characterized by … 

 

Cognitively a Mind Committed to Reflective Practice 

Able to interpret Christian life and ministry through the multiple lenses of Scripture, Theology, History, 

and Community 

To this end ABTS graduates should have:  

A sound knowledge of the content of the scriptures, and the way the various pieces fit together in the 

great metanarrative of God’s redemptive work and the acknowledgement of His Kingdom. 

A clear understanding of central Christian doctrines, and how theological reflection has engaged these 

doctrines throughout history. Students should be able to see how theology emerges from context, and 

have taken steps towards developing their own contextual theology. 

An understanding of the flow of Christian history, with a particular focus on the Eastern churches and 

the distinctive history, doctrine, practices of major Protestant denominations (with particular attention to 

Baptist traditions), in light of general events in world and Middle Eastern history.  

An understanding of the nature and impact of culture, and the ability to evaluate culture in light of a 

genuine Christian worldview. In particular students should have a thorough knowledge of the history, 

doctrine, and practices of Islam, and the ability to evaluate both positively and negatively the influence 

of Islam on Middle Eastern society.  

A basic understanding of the social sciences (psychology, sociology, cultural anthropology, politics), and 

how these impact theological reflection and the practice of ministry. 

A critical understanding of the psychological and spiritual processes by which people grow in personal 

and corporate settings.  

The ability to interpret key ministerial issues through the multiple lenses of Bible, history, theology, and 

context: Christian leadership, church planting and church growth, the teaching ministry of the church, 

Christian nurture and discipleship, Christian counseling, preaching. 

 

Affectively a Heart of Love for God and Others 

Able to be examples of maturing faith in relationship with God, and in a commitment to reconciled 

relationships and restored communities 

To this end ABTS graduates should have a commitment to:  

Work personally and corporately for God’s global Kingdom purposes though the universal and local 

Church. This implies a deep love for God’s people and a desire to see the Church of Jesus Christ live out 

its missional calling. 

A vital, daily relationship with Jesus Christ, seen in the discipline of regular practices of worship, spiritual 

renewal, and personal growth, and reflected in the growing evidence of the fruit of the Spirit. 

The cultivation of a deepening ability to hear God’s word in stillness and solitude. 

Honor all persons as created in the image of God by appreciating the diversity of cultures, ethnicities, 

and traditions within the church and beyond.  

Know and develop their gifts, passions, and calling in ministry.  

A heart of servant leadership that embraces both humility and sober confidence in the calling and 

direction of God, including the willingness and ability to evaluate one’s own spiritual development and 

practices, noting areas of strength and weakness, and seeking lifelong learning and growth in personal 

life and Christian leadership (a teachable spirit). 
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Accountable relationships focused on spiritual growth.  

Being blameless in the eyes of the local church.  

Stewardship of time, body and finances for effective ministry, including order, discipline, faithfulness, 

and integrity in ministry responsibilities, and wise balance in relationship with God, family, Church, and 

society. 

 

Behaviorally Hands of Servant Leadership for the Empowering of God’s people 

Able to equip faithful men and women in the Church for effective service 

To this end ABTS graduates should have the ability to:  

Create a leadership environment that is characterized by missional strategic vision and direction, team 

leadership, redemptive action, and empowerment. 

Gather and assess demographic, social, economic and cultural information in order to inform a process 

of planning and development in a particular ministry context 

Nurture, mentor, and train others at both an individual and group level through discipleship, small group 

ministry, and/or formal teaching and preaching contexts. 

Study and teach the scriptures inductively and synthetically, as a basis for responding to contemporary 

life questions. 

Train others who can train others in holistic Christian growth (II Timothy 2:2) 

Give a clear, personal witness of Jesus Christ and the Gospel message to various categories of hearers, 

ready to defend our faith with gentleness and respect. 

Counsel others in the resolution of life issues and discern when to refer counselees to health professionals 

for psychological or physical care. 

Speak, read and write clearly the Arabic language, and to have a working level of English for access to 

global theological resources and continuing education. 
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Assessment of Growth Towards the Profile of the Ideal Christian Leader 

 

Upon arrival at ABTS incoming students are asked to do a self-evaluation based on the ABTS Profile of 

the Ideal Christian Leader as a part of the introductory Induction module. 

At the beginning of each of the second and third years, as a part of the September Diagnostic, students 

are asked again to complete a self-evaluation based on the ABTS Profile of the Ideal Christian Leader. 

They are also asked to give an oral report on how they see their pilgrimage over the previous year. 

At the middle and end of each Academic Year the Faculty discusses student progress. 

The mentoring process involves both mentor assessment and student self-assessment of student growth. 

The reflective practice process involves both supervisor assessment and student self-assessment of 

student growth.  

The above all form the basis for ongoing one-on-one assessment conducted by the ABTS Dean of 

Students. 

At the conclusion of the student’s time at ABTS final faculty assessment and student self-assessment 

takes place. These form the basis of a final interview-discussion between faculty and student. 

It is planned that upon completion of the first cycle of the new curriculum the Faculty and a sample of 

graduating students will examine each element of the curriculum in light of the profile of the ideal 

Christian leader, the statement of faith, and other significant lenses, as a means of assessing possible gaps 

in the curriculum. 
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General Shape of the Curriculum 

Effective leaders are able to integrate the disciplines and apply them in practice. [According to research 

in learning the result is generally better cognitive learning – particularly in terms of cognitive skills.] 

Therefore the basic shape of core modules is along the following lines: 

 

 
 

This is not a 25/25/25/25% division. Emphases vary according to the specific issues at stake. However, 

as the goal is the formation of leaders who can reflect on ministry through multiple lenses, each lens will 

be brought to bear as much as possible. 

The integrative shape depends on solid foundations. Consequently, the first year of studies focuses on 

building foundations, moving from foundational knowledge to understanding to basic analytical 

approaches, while the second and third move to broad-reaching integrative work that encourages 

synthetic thinking and application. This shape is built on Bloom’s Taxonomy, whereby foundational 

knowledge is essential for understanding, and 

understanding is necessary for the complex thinking 

associated with analysis, synthesis and evaluation. In the 

new curriculum entering students are presented with a 

survey of Bible, history, and doctrine to ensure a level of 

assumed shared knowledge. This is followed by modules 

that provide students with tools for understanding. The 

goal is to bring students into a high level of analytic and 

synthetic thinking during the second and third years.  

The Second-Third years include a two-year cycle of 

three core integrative modules per year (a total of 18 core 

credits per year), and free elective courses (35 credits 

 

Biblical: 
Careful exegetical work of 
key passages related to 
the central issue of the 

course – Exegesis of the 
Biblical Text 

Sociological-Cultural: 
How do the issues 
interface with the 

surrounding society – 
Exegesis of Culture 

Personal-Ministerial: 
How might the issues in the 

course be formational in the life 
of the student, and how might 
the student help others to be 

formed by the content – 
Exegesis of Self 

Historical-Theological: 
Reflection on great 

theological themes as they 
relate to the central issue of 
the course – Exegesis of the 

Church 

Integrative 
Ministry Project 

 

Evaluation  

  

Synthesis  

  

Analysis  

A
p

p
lic

a
tio

n
 

   

Understanding 

   

Knowledge 
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over two years), with reflective practice and 

other formational elements alongside. The 

rationale of the integrative modules is a dialogue 

between the ABTS Vision focus on “God 

glorified, people reconciled, and communities 

restored” (God, Individual, Community) and the 

seven ABTS Foundational Values (Authentic 

worship, Missional church, Christ-like 

leadership, Empowerment, Reflective practice, 

Community cohesion, Personal and spiritual 

development). The content of these modules is 

not exclusive: the theme is a matter of emphasis; 

as much as is possible all elements of the vision, 

mission, and values of ABTS are brought into every module offered at the school. 

Recognising the power of the hidden curriculum, the following features are evident: while most Units 

are the responsibility of individual instructors all Modules are team taught; worship and prayer are 

standard in the classroom; etc. 

Parallel learning cluster of activities are an integral part of the curriculum (mentoring, directed activities, 

learning contract work). 

Towards the end of each year extensive evaluation takes place in dialogue with students, giving direction 

to the student’s learning for the next year. 

Language emphasis is on Arabic and English throughout the courses. English is the more crucial non-

native language for our students.  

Rather than a strong emphasis on Greek and Hebrew for all students, basic linguistic materials in Greek 

and Hebrew are provided, along with a thoroughgoing training in using tools – particularly internet and 

CD/DVD tools. Greek and Hebrew are offered as a part of the elective structure, and appropriate students 

are encouraged to take courses in biblical languages.  

 

A diagrammatic representation of the curriculum follows:  

 Vision Statement 
To see God glorified, people reconciled, 
and communities restored through the 
Church in the Arab world. 
 
Mission Statement 
To serve the Church in our region as it 
realizes its Biblical mission of having 
Christ acknowledged as Lord by offering 
specialized learning resources and 
equipping faithful men and women for 
effective service. 

 

• Authentic worship 

• Missional church 

• Christ-like leadership 

• Empowerment 

• Reflective practice 

• Community cohesion 

• Personal and spiritual 
development 

Integrative Courses: 

• Biblical 

• Historical-Theological 

• Sociological-Cultural 

• Personal-Ministerial 
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Some Brief Theological Reflections on the ABTS Educational Philosophy 

 

At ABTS we have initiated a new way of doing theological education that has sought not merely to be 

grounded deeply in Scripture in terms of content but also in terms of methodology. 

 

Even a cursory study of the authoritative teaching of Jesus reveals the following educational patterns: 

Intellectual knowledge of the Scriptures is meaningless without practicing and applying the message. 

Jesus differed from the Pharisees precisely in that his teaching, deeply rooted in the Old Testament 

Scriptures, called on a life that reflects heart action in tune with God’s purposes. The Great Commission 

to make disciples saw at its heart teaching to obey – not simply to know information. 

The goal of Jesus’ teaching was ultimately for the hearer to enter into a relationship of love of God “heart, 

soul, mind, and strength.” Consequently his teaching was always integrated and multidimensional – head, 

heart, and hands (cognitive, affective, and behavioral). 

Context drove Jesus’ teaching. Jesus’ teaching has been described as “incidental” in that most of his 

teaching emerged out of specific events and people he encountered.  

Much of the same pattern can be seen in Paul’s teaching methodology, particularly as seen in his letters: 

The profound theology we read was always followed by extensive application. 

Paul’s teaching always involved multiple invitations to a growing relationship of love for God. 

Paul wrote to specific churches or people in specific contexts, and the particular needs of those churches 

and individuals was foundational to his theological reflection. 

 

The teaching method of Jesus and Paul is rooted in key theological convictions – our creation in God’s 

image as whole people (not merely disembodied minds), the great reconciliatory message of the Scripture 

in which relationship is central, and the wonder of Christ’s Incarnation and his invitation to his people to 

make the message of redemption relevant to each age and each context in which they find themselves. 

 

Taking seriously biblical bases for educational philosophy, we at ABTS have chosen to embrace the 

following biblically-rooted principles: 

In seeing the imperative for contextual significance, and believing that the ABTS Vision, Mission, and 

Values faithfully express a biblical mandate for ABTS in its context, we have sought to allow our Vision, 

Mission, and Values to drive the actual shape and methodology of our new curriculum. 

In recognition of our being created as whole persons, we have sought to build a close interaction between 

intellectual excellence, heart formation, and practical application. In every course we have sought to 

develop not merely cognitive but also affective and behavioral components, culminating in a call to 

obedience. Formational experiences such as mentoring and chapel require students to do biblical and 

theological reflection on their experience. Reflective practice involves a dialogue between experience 

and biblically-rooted theological reflection. 

In recognizing the interconnection between all aspects of life we have sought to promote (as much as we 

are able) integration, our goal being that our graduates will not only know the Bible and sound theology, 

but know how to let the Bible and sound theology interpret their context, and direct their lives and 

ministries. 

 



16 | P a g e  

 

Frequently Asked Questions 

 

While we believe that the shape and methodology we have chosen is rich and biblical, we also recognize 

that it differs significantly from a traditional model and those who have been educated in the traditional 

model sometimes have difficulty understanding what we are doing. Consequently, it is important to 

dialogue between the old and the new and respond to some frequently asked questions. 

 

However, before we attempt any sort of comparison it is important to emphasize the following: 

Comparing the two types of curriculum is like comparing apples and fish. That is, because the 

philosophical roots differ, the two types of curriculum must by their very nature look foundationally 

different. 

The concern should not be equivalency of input but whether the outcome is effectively serving the Vision, 

Mission, and Values of the school. This is now the major concern of all accrediting agencies. The ABTS 

Vision, Mission, and Values have profoundly shaped both the content and the methodology of our new 

curriculum. 

No curriculum can do everything, and there is always a “null” curriculum – what we teach through what 

we exclude. We have struggled long and hard to select both what to include and what to exclude. The 

greatest error of curricular formation is to try and please everyone and hence add more and more and 

more, the result being a curriculum that only has time for content, with little time for reflection on life 

and ministry. In examining the curriculum we invite a study not only of what is missing from our new 

curriculum that may be common in a traditional curriculum, but even more so the opposite – what is 

included in the new curriculum that is missing from a traditional curriculum. To do otherwise is to fail 

to give due credit to the work that lies behind the new curriculum. 

The Academic Team is constantly reviewing the elements of the new curriculum, and we are looking to 

undertake a major review once we have completed one full cycle of the BTh/MDiv program.  

 

Is there enough Bible in the New Curriculum? 

Firstly, it needs to be said that every member of the Faculty has a passionate love of the Scriptures. 

Consequently there is a strong biblical component throughout the curriculum – even though it is not 

always visible. For example, nearly half of the Unit on Evangelism is devoted to studying biblical models 

of evangelism, the Unit on Cultural Anthropology involves dialogue with the model of Jesus and the life 

of the early church, the Unit on Worship is an extended dialogue between worship practices recorded in 

the Bible and contemporary worship practices, every exercise in Reflective Practice involves an extended 

reflection on how the Bible instructs the student’s life experience, and so forth. Consequently the 

proportion of the curriculum that teaches Bible is far greater than the raw figures given below. 

First year courses that are specifically focused on Bible are as follows: (1) two-thirds of the 6-credit 

Survey Module are a survey of Old Testament and New Testament; (2) the 6-credit Interpretation Module 

is 100% devoted to the interpretation of the Scriptures; (3) two-thirds of the 6-credit Theology Module 

focuses on Old Testament Theology and New Testament Theology. In other words for the first year 

formal curriculum 14 credits out of 35 are devoted solely to the knowledge and interpretation of the 

Scriptures. 

In the second-third year curriculum, each of the six 6-credit core modules places the largest emphasis 

(usually about 33%) specifically on how the theme is addressed in the Scriptures. In the elective 

component of the curriculum, students are required to take at least 6 credits of exegesis courses. Students 

generally take more than these 6 compulsory credits. 
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What about Systematic Theology? 

It is important first to recognize that there is no biblical precedent whatsoever for the way systematic 

theology is often taught, and the shape and methodology of modern systematic theology has its roots in 

the medieval embrace of Plato and Aristotle, not in the Scriptures. Since we have sought our educational 

roots in the biblical model of Jesus and Paul it is not surprising that we do not have a core course in 

systematic theology. 

This said, we are deeply concerned that the central beliefs of the Christian church be faithfully 

communicated to our students, and a close examination of our curriculum reveals the major themes of 

traditional systematic theology affirmed and expounded. In the first year the broad stroke is given in the 

brief Unit on Survey of Christian Doctrine. These broad strokes are expanded in the Theology Module 

held at the end of the First Year. In the second-third year core modules we see theology proper in the 

Nature and Character of God, soteriology and ecclesiology in the Redeemed Community and the 

Missional Church, pneumatology in Empowering Leadership and Lifelong Discipleship, theology of the 

Scriptures in the first year Interpretation Module, and Christology permeates every single module. In 

addition we have a complete module focusing on the Kingdom of God, which although it was Jesus’ 

primary theological concern often receives only cursory treatment in traditional courses of systematic 

theology. 

 

What about Biblical Languages? 

It needs first to be affirmed that every generation needs biblical scholars and translators who have attained 

a high level of competence in biblical languages. 

This said, research has found that of students who have studied one year of biblical languages, 5 years 

after graduation very few are able to use the languages in any meaningful form and after 10 years very 

few are even able to write out the alphabet. Graduates simply do not significantly use biblical languages 

unless they do at least two years of language study. Biblical languages are frequently cited by graduates 

in ministry 10 years after graduation as among the most hated and/or most useless courses they took at 

seminary. Serious educators must pay attention to the implications of this sort of research. 

We are living in the 21st century but often function as though we are living in the 19th century (when the 

standard traditional theological curriculum was developed). Over the past 10-20 years outstanding 

electronic resources in biblical languages have been developed. Rather than burdening students with 

hours and hours of memorizing vocabulary (which is the bulk of most biblical languages courses), we 

have chosen to include one first year compulsory Introduction to Biblical Languages, which teaches 

students the alphabets and basic grammar, then focuses on the use of the available electronic tools. This 

is a mandatory requirement for all students. Through the remainder of their studies students are expected 

to use these resources in later courses. 

Nonetheless, recognizing the need to affirm those who wish to study biblical languages, we provide both 

Greek and Hebrew as elective courses. 

At ABTS we have also increased our emphasis on English. There is only so much that can be done in a 

curriculum, and it is difficult to do a good job of learning multiple languages at the same time. In that 

English has become the international language of Christian discourse the far more valuable gift to non-

English speakers is a deeper knowledge of English.  

 

Why so Many Credits? 

In contrast to the 96 credits required for BTh/MDiv graduation under the old curriculum the new 

curriculum requires 180 credits. This dramatic change is due to our shifting from an American Carnegie-

counting system to the newer European Credit Transfer counting system (ECTS credits). This change 

was chosen for reasons of educational philosophy, logistical ease, and international recognition. 



18 | P a g e  

 

In  tune with our desire for holistic education, we greatly value the European affirmation of non-formal 

learning, which in turn is rooted in the extensive educational research that suggests that non-formal 

learning is as significant as (often more important than) formal learning in education – particularly in the 

so-called “people” professions (medicine, law, social work, education, ministerial training, etc.). In that 

actual credit is granted for non-formal learning experiences, the European approach communicates to 

students the importance of these elements for their overall education and formation. The Carnegie system 

focuses simply on the academic component of the curriculum, and generally does not give any significant 

credit to non-formal components.  

European credits are granted on the basis of hours of “learning activity” as against the standard Carnegie 

measure of classroom hours. In so doing the European approaches shifts the emphasis from teaching to 

learning. 

The European credit counting system is simple and highly flexible, the only requirement being clearly 

defined pre-determined learning outcomes, learning tasks, and learning activities, with 1 ECTS credit for 

each 25-30 hours of learning activity. It is logistically straightforward such that our students rapidly have 

a clear understanding of expectations. 

The European approach is internationally recognized and increasingly preferred. During the planning 

phase of the curriculum Paul Sanders conferred with the leadership of the North American Association 

of Theological Schools, and even they encouraged us away from the Carnegie approach towards the 

European ECTS approach. 

 

What is Reflective Practice and Why so Many Credits in Reflective Practice? 

A significant component of our new curriculum is Reflective Practice. In each credit of Reflective 

Practice the student is required to engage in 12-16 hours of experience and 12-16 hours of reflection on 

the experience. The reflection involves the completion of 8-10 daily journal entries and one extended 

reflection. In each case the reflection is at the experiential, attitudinal, theological, and skill level. A 

significant component of the reflection is student discussion of where they have seen God at work in the 

experience and what they have learned about His character and work through the experience, as well as 

theological reflection through the lenses of creation, fall, redemption, and consummation. An emphasis 

is placed on church ministry experience, but students are also encouraged to do Reflective Practice credits 

centered around relational experiences (such as their marriage or their relationship with other students), 

work experiences, and service around the ABTS community. 

We have placed a major emphasis on Reflective Practice because this was the heart of the teaching 

methodology of Jesus. Jesus had encounters with people, with events, with wrong behavior in the 

disciples, even with storms on boats, and it was through reflection on these experiences that he was able 

to enter the disciples into the greatest level of understanding of God’s ways in life and service. 

The emphasis on Reflective Practice is built on the assumption that the Holy Spirit is at work in students’ 

lives and is their ultimate teacher. Through Reflective Practice we seek to cooperate with the Holy 

Spirit’s curriculum for our students rather than simply expecting the Holy Spirit to fit in with and bless 

our agenda. 

All of our graduates will be doing ministry among ordinary people such as housewives, business people, 

manual laborers, school teachers, youth, and children. Central to effective Christian ministry is the ability 

to help all these diverse types of people to permeate their ordinary lives with the knowledge of God, and 

to see the relevance of their faith for every aspect of their lives. But “you can’t give what you haven’t 

got” (فاقد الشيء ال يعطيه), and multiple experiences of Reflective Practice ask students to make these 

connections for themselves so that in turn they can guide others in the process. Only through repeated 

experience can students become habituated to seeing the whole of life and ministry through the lenses of 

the Scriptures and sound theology, and thereby prepare them for a future ministry that connects Scripture 

with the daily experience of ordinary people.  
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The most powerful spiritual and theological learning experiences most people have come when they are 

challenged to live their theology out in life, and hence experience the powerful truth of the Scriptures. 

Reflective Practice seeks to affirm and nurture this. 
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ABTS Theology Residential Programs of Study 

 

The Arab Baptist Theological Seminary currently offers five Theology Residential programs of study: 

 

Certificate in Theology 

The Certificate in Theology is designed as a one-year full-time College-level program, which can also 

be taken part-time. 

 

The CertTh program forms the foundational studies for the DipTh, BTh, and MDiv programs, but is also 

an ideal stand alone program for Christians who desire in-depth Christian bases for life and ministry. 

Schoolteachers, Christians engaged in the workplace, nurses and doctors, businesspeople, NGO workers, 

and homemakers, can all gain significant intellectual, practical, and formational benefit from studying 

the CertTh program. 

 

In the course of the CertTh program the individual learns: 

The basic content of the Scriptures, including the purpose, themes, and historical and cultural background 

of the books of the Bible. 

Basic principles of quality Bible interpretation, including an introduction to the biblical languages and 

how to use on-line language tools. 

Basic principles of communication, including an introduction to public speaking, teaching, evangelism, 

and people helping. 

How the social sciences can help us strengthen our Christian service in our churches and their 

surrounding communities. 

Significant issues in Muslim-Christian relations, and how we can be more effective as witnesses for 

Christ in the Middle East. 

The major themes of Christian theology that are emphasized in the Scriptures, and how these have been 

developed and applied over the past 2000 years in the church. 

Basic skills in interpreting all of life and ministry in light of biblical and theological lenses. 

 

All elements of the Certificate in Theology program are compulsory: 

 

  Credits 

RM101 Induction into Theological Education at ABTS 3 

 Module: Survey of Bible, History and Doctrine 6 

RM1021 Survey of Old Testament  

RM1022 Survey of New Testament  

RM1023 Survey of Church History  

RM1024 Survey of Christian Doctrine  

RM1025 Survey Integrative Project  

 Module: Communication 6 

RM1031 Principles of Communication  

RM1032 Introduction to Public Speaking  

RM1033 Introduction to People Helping  

RM1034 Introduction to Teaching  

RM1035 Introduction to Evangelism  

RM1036 Communication Integrative Project  

 Module: Introduction to Bible Interpretation 6 
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RM1041 Introduction to Biblical Languages - Greek  

RM1042 Introduction to Biblical Languages - Hebrew  

RM1043 Introduction to Old Testament Background  

RM1044 Introduction to New Testament Background  

RM1045 Biblical Interpretation  

RM1046 Interpretation Integrative Project  

RM105 Introduction to Islam 2 

 Module: Church and Society 6 

RM1071 An Introduction to the Sociology of the Local Church  

RM1072 Cultural Anthropology  

RM1073 Basics of Psychology for Christian Ministry  

RM1075 Church and Society Integrative Project  

 Module: Biblical and Historical Theology 6 

RM1061 Old Testament Theology  

RM1062 New Testament Theology  

RM1063 Historical Theology  

RM1064 Theology Integrative Project  

RN101 Middle East Consultation 1 3 

RN102 Chapel 1 4 

RN103 Mentoring 1 1 

RN105 Arabic for Christian Ministry 1 3 

RN106 English for Theology 1 5 

RN107 Theological Reflection 1-9 9 

   

 Total for Certificate in Theology Program 60 
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Diploma in Theology 

The Diploma in Theology is designed as a two-year full-time College-level program of study, which can 

also be taken part-time. 

 

The DipTh program involves the completion of the CertTh year in addition to another year of study at 

ABTS, providing skills in biblical, historical, theological, social, and personal reflection, specialist 

ministry skills, and personal formation. In that the DipTh involves the CertTh foundations plus a portion 

of the BTh advanced work, the expected outcomes for the DipTh program are comparable to those of the 

BTh program, but at a less advanced level to that attained in the BTh program: 

How to integrate biblical, historical, theological, social, and personal considerations for effective 

Christian ministry.  

Advanced skills in interpreting all of life and ministry in light of biblical and theological lenses. 

How to self-assess and plan lifelong learning throughout his or her years of leadership in ministry. 

 

The DipTh is ideally suited for men and women who want solid academic training in theological studies, 

extensive skill development for specific ministries, and mentoring and training in personal character 

development and growth, but who are unable to engage in a full three years of study. 

 

 

  Credits 

 CERTIFICATE IN THEOLOGY PROGRAM 60 

   

 ELECTIVE COURSES 36 

   

RN216 September Diagnostic 1 

RN217 Independent Learning Contract 1 

RN218 Middle East Consultation 2 3 

RN219 Chapel 2 3 

RN220 Mentoring 2 1 

RN222 Arabic for Christian Ministry 2 3 

RN223 English for Theology 2 5 

RN224 Theological Reflection 10-15 6 

   

 Total for Diploma in Theology Program 120 
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Bachelor of Theology 

 

The Bachelor of Theology is designed as a three-year full-time College-level program of study, which 

can also be taken part-time. 

 

The BTh program applies the foundations of the CertTh year in a spiral of ever-deepening biblical, 

historical, theological, social, and personal reflection, through which Christians become thoroughly 

equipped at integrated interpretation of life and ministry for faithful service.  

 

The creative shape of the ABTS BTh program has been internationally recognized as a leader in 

integrative leadership formation. The BTh is ideally suited for men and women who want solid academic 

training in theological studies, extensive skill development for specific ministries, and mentoring and 

training in personal character development and growth. 

  

Beyond the material covered in the foundational CertTh program, in the course of the BTh program the 

individual learns: 

How to integrate biblical, historical, theological, social, and personal considerations for effective 

Christian ministry. In particular the student will examine: 

The nature and character of God, as seen in the biblical text and taught by the great thinkers of church 

history, and our calling to reflect his character individually and corporately, addressing false perspectives 

evident in church and society. 

The Kingdom of God, Jesus’ central teaching message and a formative theme in the church over the past 

2000 years. The individual also is challenged with the implications of Kingdom imperatives for faithful 

Christian living. 

The church as a reconciled and reconciling community, rooted in the biblical teaching of the divine 

Trinity and the people of God as his agents for transformation, and expressed in peacemaking within the 

Christian community and by the Christian community in society. 

The church as a missional community, rooted in the biblical teaching of God’s great missional work, and 

expressed in an outward vision whenever the church has been faithful to the biblical vision. 

The imperative of lifelong discipleship, as modeled in Jesus and the apostles, and nurtured through the 

skills and disciplines of the spiritual life that the church has embraced throughout history and which 

continue to be formative in the life of the believer today. 

The imperative of empowering leadership, seen most vividly in the radical leadership model of Jesus and 

the apostles, and evident in the great Christian leaders of history. The need for overcoming negative 

cultural patterns and lifelong growth in leadership are also examined.    

Extensive theoretical and practical aspects of a specific ministry area – pastoral, church planting, or 

children, youth, and family ministry. 

Advanced skills in interpreting all of life and ministry in light of biblical and theological lenses. 

How to self-assess and plan lifelong learning throughout his or her years of leadership in ministry. 

 

The BTh program comprises the core and elective components: 

All students are required to complete the following: 

Core components: 

The Certificate in Theology foundational year 

The six core Integrative Modules 

All non-formal requirements 

Elective components. 
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The details of program requirements are as follows: 

 

 

  Credits 

 CERTIFICATE IN THEOLOGY PROGRAM 60 

   

 Module: The Nature and Character of God 6 

RM2081 The Self-Revealing God in the Bible – Old Testament  

RM2082 The Self-Revealing God in the Bible – New Testament  

RM2083 God Through History and Context  

RM2084 Responding to Islamic Understandings of God  

RM2085 Responding to Popular Christianity Understandings of God  

RM2086 Worship in Word and Deed  

RM2087 Integrative Project  

 Module: The Restored Community 6 

RM2091 The People of God in the Old and New Testament  

RM2092 Salvation and Atonement  

RM2093 Conflict Resolution  

RM2094 Social Restoration through the People of God  

RM2095 Integrative Project  

 Module: Disciples Making Disciples 6 

RM2101 Biblical Foundations of Lifelong Discipleship  

RM2102 A Great Heritage of Spiritual Formation  

RM2103 
The Challenges of Discipleship in the Contemporary MENA 

Context 
 

RM2104 Spiritual Disciplines  

RM2105 Discipleship: Skills and Approaches  

RM2106 Integrative Project  

 Module: The Kingdom of God 6 

RM2111 
Biblical Theology of the Kingdom of God in the Old 

Testament 
 

RM2112 
Biblical Theology of the Kingdom of God in the New 

Testament 
 

RM2113 The Kingdom of God through the history of Christianity  

RM2114 The Social Ethics of the Kingdom of God  

RM2115 Integrative Project  

 Module: The Missional Church 6 

RM2121 The Mission of God in the Bible  

RM2122 The History of the Church and the Mission of God  

RM2123 Missional Ecclesiology  

RM2124 Leading Change  

RM2125 Integrative Project  

 Module: Empowering Servant Leaders 6 

RM2131 Leadership Insights from the Bible  

RM2132 Living Leadership Lessons from Church History  

RM2133 Biblical Leaders Engaging Culture  

RM2134 Personal Journeys in Leadership  
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RM2135 Integrative Project  

   

 Elective Courses 35 

   

RN216 & RN226 September Diagnostic 2 and 3 2 

RN217 & RN227 Independent Learning Contract 2 and 3 2 

RN218 & RN228 Middle East Consultation 2 and 3 6 

RN219 & RN229 Chapel 2 and 3 8 

RN220 & RN230 Mentoring 2 and 3 2 

RN222 & RN231 Arabic for Christian Ministry 2 and 3 6 

RN223 & RN232 English for Theology 2 and 3 10 

RN224 & RN225 Theological Reflection 10-21 12 

RN235 Capstone Course 1 

   

 Total for Bachelor of Theology Program 180 
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Master of Divinity 

 

The Master of Divinity is designed as a three-year full-time graduate-level program of study, which can 

also be taken part-time. 

 

The MDiv program is equivalent in shape to the BTh program, but has more advanced entry 

requirements, additional work requirements in each element of the curriculum, and more demanding 

expectations in terms of quality of the work produced. Consequently while the elements of the expected 

outcomes of the MDiv program are comparable to those of the BTh program, the expectation is that 

MDiv graduates will evidence greater depth and breadth of learning, and greater ability in analytic, 

synthetic, and evaluative reflection than is expected from BTh graduates. 

 

The MDiv program is ideally suited for men and women who want solid academic training in theological 

studies, extensive skill development for specific ministries, and mentoring and training in personal 

character development and growth, who already have a university degree, have proven ability in 

accessing and using English-language resources, and who are anticipating a future in complex ministry 

contexts that require extensive creative and analytic skill, combined with a strong heart for ministry. 

 

 

Requirements for Admission into the ABTS MDiv 

Only students who have a B.A. degree in a non-theological discipline, or its equivalent, will be admitted 

into this program 

The language of instruction will generally be Arabic, thus necessitating an excellent level of written and 

spoken Arabic 

As Arabic resources are not sufficient for carrying out work at a graduate level, MDiv students should 

have a level of English competency allowing them to read, understand and interact with English language 

materials and faculty. Prospective MDiv students will be expected to pass an English competency 

examination duration their first month of studies at ABTS. 

 

 

Language 

Whereas individual course papers may be written in English or Arabic, using both English and Arabic 

language resources, final Integrative Papers should be written in Arabic at a postgraduate academic level. 

 

 

Program Components 

 

Beyond the material covered in the foundational CertTh program, in the course of the MDiv program the 

individual learns: 

How to integrate biblical, historical, theological, social, and personal considerations for effective 

Christian ministry. In particular the student will examine: 

The nature and character of God, as seen in the biblical text and taught by the great thinkers of church 

history, and our calling to reflect his character individually and corporately, addressing false perspectives 

evident in church and society. 

The Kingdom of God, Jesus’ central teaching message and a formative theme in the church over the past 

2000 years. The individual also is challenged with the implications of Kingdom imperatives for faithful 

Christian living. 
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The church as a reconciled and reconciling community, rooted in the biblical teaching of the divine 

Trinity and the people of God as his agents for transformation, and expressed in peacemaking within the 

Christian community and by the Christian community in society. 

The church as a missional community, rooted in the biblical teaching of God’s great missional work, and 

expressed in an outward vision whenever the church has been faithful to the biblical vision. 

The imperative of lifelong discipleship, as modeled in Jesus and the apostles, and nurtured through the 

skills and disciplines of the spiritual life that the church has embraced throughout history and which 

continue to be formative in the life of the believer today. 

The imperative of empowering leadership, seen most vividly in the radical leadership model of Jesus and 

the apostles, and evident in the great Christian leaders of history. The need for overcoming negative 

cultural patterns and lifelong growth in leadership are also examined.    

Extensive theoretical and practical aspects of a specific ministry area – pastoral, church planting, or 

children, youth, and family ministry. 

Advanced skills in interpreting all of life and ministry in light of biblical and theological lenses. 

How to self-assess and plan lifelong learning throughout his or her years of leadership in ministry. 

 

The MDiv program comprises the core and elective components: 

All students are required to complete the following: 

Core components: 

The Certificate in Theology foundational year 

The six core Integrative Modules 

All non-formal requirements 

Elective components. 

 

The details of program requirements are as follows: 

 

 

 Credits 

CERTIFICATE IN THEOLOGY PROGRAM 60 

  

Module: The Nature and Character of God 6 

The Self-Revealing God in the Bible – Old Testament  

The Self-Revealing God in the Bible – New Testament  

God Through History and Context  

Responding to Islamic Understandings of God  

Responding to Popular Christianity Understandings of God  

Worship in Word and Deed  

Integrative Project  

Module: The Restored Community 6 

The People of God in the Old and New Testament  

Salvation and Atonement  

Conflict Resolution  

Social Restoration through the People of God  

Integrative Project  

Module: Disciples Making Disciples 6 

Biblical Foundations of Lifelong Discipleship  

A Great Heritage of Spiritual Formation  
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The Challenges of Discipleship in the Contemporary MENA Context  

Spiritual Disciplines  

Discipleship: Skills and Approaches  

Integrative Project  

Module: The Kingdom of God 6 

Biblical Theology of the Kingdom of God in the Old Testament  

Biblical Theology of the Kingdom of God in the New Testament  

The Kingdom of God through the history of Christianity  

The Social Ethics of the Kingdom of God  

Integrative Project 6 

Module: The Missional Church  

The Mission of God in the Bible  

The History of the Church and the Mission of God  

Missional Ecclesiology  

Leading Change 6 

Integrative Project  

Module: Empowering Servant Leaders  

Leadership Insights from the Bible  

Living Leadership Lessons from Church History  

Biblical Leaders Engaging Culture  

  

Elective Courses 18 

  

September Diagnostic 2 and 3 2 

Independent Learning Contract 2 and 3 2 

Middle East Conference 2 and 3 6 

Chapel 2 and 3 8 

Mentoring 2 and 3 2 

Arabic for Christian Ministry 2 and 3 6 

English for Theology 2 and 3 10 

Theological Reflection 10-21 12 

Capstone Course 1 

  

Total for Master of Divinity Program 180 
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Master of Religion 

 

The Master of Religion (MRel) is a graduate-level program of study, to be launched October 2012. The 

MRel is a program of the Institute of Middle East Studies (IMES), which is part of the Arab Baptist 

Theological Seminary (ABTS).  

 

The MRel is designed for individuals who want to be involved in addressing the real issues facing the 

Middle East and North Africa. The degree aims at opening new doors for them with relief and 

development agencies that address poverty and humanitarian crises, with church and mission 

organizations seeking to engage with Islam and historic Christianity, as well as with advocacy and peace-

building organizations.  These opportunities may be based in the MENA region or outside of it. The 

MRel works closely with a range of NGOs and church agencies where top graduates of the program will 

be able to do supervised internships to gain practical and professional experience. 

 

The Master of Religion in Middle Eastern and North African Studies (MRel in MENA Studies) is a 

flexible distance-learning program comprising a total of four 2-week residencies offered over two years, 

allowing students to continue with their existing jobs and lives. Being based in the region the program 

has built in site visits to the work of NGOs, churches and other organizations, as well as conversations 

and dialogue with key leaders intellectuals and influence brokers. The program will also expose the 

students to the rich historical cultural and religious heritage of the region. 
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Full-time and Part-time Study and Auditing 

 

ABTS uses the European ECTS Credit system of 60 credits per year of full-time study, embracing both 

formal and non-formal learning components. 60 ECTS Credits is comparable to 40 Credits under the 

American Carnegie counting system used in many schools.  

 

College level students (CertTh, DipTh, and BTh) are expected to complete 25 hours, and graduate level 

students (MDiv and MRel) are expected to complete 30 hours of learning activity for each ECTS Credit. 

Consequently full-time students at ABTS are expected to complete 1500-1800 hours of learning activity 

each year, which entails an average of 45-50 hours per week for first year students (over 34 weeks), and 

38-45 hours per week for second and third year students (over 40 weeks each year).   

 

ABTS recognizes that many students are unable to commit themselves to full-time study, and affirms the 

value of part-time studies. Consequently the whole of the CertTh program is made available on a biannual 

rotating basis in both mornings and evenings, and the same is done for the BTh on a four-yearly cycle.  

 

Part-time students must fulfill all full-time requirements in order to graduate. Because of ABTS’ 

commitment to integrative learning, part-time students must complete all parts of integrative modules, 

including the integrative project, in order to receive academic credit. However the module units do not 

need to be taken at the same time, and may be completed over the course of several years. 

 

Auditors. All CertTh courses and some other courses are open to the public for a notional fee. Lay leaders 

who are unable to commit to out-of-class study requirements are nonetheless encouraged to attend classes 

from the CertTh program at ABTS. However, auditors must register at the Academic Office in order to 

attend. 
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First Year Curriculum Syllabi 

 

Induction to Theological Education at ABTS 

Module Leader: Dr. Walid Zailaa & Mr. Caleb Hutcherson 

 

1. Purpose statement: 

A crucial part of the mission of ABTS is to equip faithful men and women for effective service.  Many 

of our new students arrive with false expectations and a lack of understanding of theological education 

and its purpose.  In addition, ABTS doesn’t know the new students and we need to know them to align 

ourselves with what God is doing in their lives.  The purpose of this module is to lay a foundation for 

successful theological study at ABTS by introducing first year students to theological study at ABTS, 

guiding them to more profound self-understanding, by getting to know them through listening, testing 

and other means, by building students into a cohort and by helping them to view their study through the 

lenses of the Kingdom of God and their future ministries. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Knowing the layout, resources, systems, guidelines, ethos and expectations of ABTS 

Knowledge of self, recognize weaknesses 

Understanding one another in the cohort 

Understanding group dynamics 

Growth in cultural awareness 

Understanding the role of the theologian 

Affectively 

Embracing vision, mission and values of ABTS 

Feeling at home at ABTS 

Viewing ABTS as a tool God uses in their lives for transformation 

Embracing their uniqueness 

Desiring to grow 

Behaviorally 

Living the values of ABTS 

Maintaining good study habits and quiet time 

Using library 

Basics of computer skills 

Living up to ABTS expectations 

Ability to do honest and constructive self-reflection. 

Articulation of their uniqueness, calling, and potential 

Teamwork 

Corporate worship 

Demonstrating humility 

Reflective practice 

 

3. Learning Tasks: 

 

Integrative Project:  

Students will be asked to complete a reflective paper in which they complete the following: 
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A description of their spiritual pilgrimage to date, including their growing sense of calling. 

(Approximately 1000 words) 

A description of their hope and dreams for the future, and what role they are hoping ABTS will play in 

their formation as Christian leaders. (Approximately 500 words) 

A discussion of their understanding of the purpose of theological study, and their own identity as a 

“theologian” in light of their sense of calling. (Approximately 500 words) 

A description of commitments in terms of study habits, ministry involvement, personal spiritual life, 

mentoring, etc., for the first year at ABTS. (Approximately 500 words) 

[4 hours] 

 

Other Assignments: 

 

Journaling: 

Each student will be required to keep a journal in which for each joint session he or she records the 

following: 

The main points presented 

The issues or insights that I found particularly interesting or significant, and why. 

At least one attitude change I need to make towards my time at ABTS. 

At least one specific action I hope to take during the next week in response to what was discussed in this 

session 

[6 x 20 minutes = 2 hours] 

 

Building a Cohort:  

Each student will be expected to share orally his or her personal testimony, focusing on spiritual 

pilgrimage and growing sense of calling, as well as hopes and expectations from ABTS. 

 

Testing:  

Each student will complete the following tests: 

Completion of Self-Assessment based on ABTS Profile of the Ideal Christian Leader 

Completion of Bible Knowledge test 

Completion of Spiritual Gifts Assessment Test 

Completion of Personality Test 

[6 hours] 

 

Research Methodology: 

Research paper: 1000-1200 words 

Cover page (with the research question stated) 

Table of content  

Introduction (half to one page max.) 

Subject 

Argument presented logically 

presenting different perspectives 

paragraphes with short sentences 

footnotes (respecting ABTS' academic standards in terms of quoting others) 

Conclusion (half to one page max.) 

Bibliography 

[9 hours out-of-class] 
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Computer Skills: 

[9 hours out-of-class] 

 

4. Module Delivery 

 

Total time in class: 18 hours Induction; 24 hours Research Methodology; 18 hours Computer Skills = 60 

hours 

Total time out of class: 30 hours 

TOTAL: 90 hours = 3 ECTS Credits 
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انية العربيةُمَخطٌَّط ِلَمْنَهجٍ ِدراِسّي: مقدّمة إلى دراسة الالهوت في الكلية الالهوت المعمد  

 المسؤول: د. وليد زيلع وأ. كالب هتتشرسون

 

 تعريف الهدف:

الطالب الجدد مع يشّكل تجهيز رجال ونساء أمناء لخدمة فعّالة، جزًءا مهّماً من خدمة كلية الالهوت المعمدانية. لقد وصل عدد كبير من 

الواقع، ال تعرف كلية الالهوت المعمدانية طالبها الجدد، ونحن بحاجة إلى توقّعات خاطئة ونقص في فهم دراسة الالهوت وهدفها. في 

التعرف إليهم لنطلع على عمل هللا في حياتهم. يهدف هذا المساق إلى وضع أساس لدراسة الالهوت الناجحة في الكلية من خالل تعريف 

أنفسهم والتعرف إليهم عبر اإلصغاء إليهم، واختبار  الب السنة األولى على دراسة الالهوت عندنا وإرشادهم إلى طرق أعمق لفهمط

معرفتهم فضالً عن وسائل أخرى، وعبر دمجهم في مجموعة واحدة ومساعدتهم على النظر إلى دراستهم من خالل ملكوت هللا وخدمتهم 

 المستقبلية.

 

التدريبي:ثمار المساق    

يبرهنوا عن نمّوهم على الّصعد اآلتية:عند نهاية هذا المساق التدريبي، على الطالب أن    

 ً   فكريا

  معرفة الخطوط األساسية، والمصادر، واألنظمة، والتوجيهات، واألخالق، والتوقعات في الكلية

  معرفة الذات، وإدراك نقاط الضعف

  تفّهم اآلخرين في المجموعة

لثقافيةالمعرفة االنمو في    

  فهم دور الالهوتي

 ً  عاطفيا

الكلية ومهمتها ومبادئهااعتماد رؤية   

 الشعور بالراحة في الكلية

 اعتبار الكلية أداة يستخدمها الرب في حياتهم إلحداث تحول

 إدراك أنهم مميزون 

 الرغبة في النمو

مسلكياً    

 عيش قيم الكلية 

دئة المحافظة على عادات مفيدة في دراسة ها  

 استعمال المكتبة 

 تحقيق توقعات الكلية 

قيام بتأمل ذاتي صادق وفعال القدرة على ال  

 التعبير عن تميزهم ودعوتهم وقدراتهم

 العمل الجماعي

 العبادة ضمن جماعة 

 برهنة التواضع

 التمرين التأملي

 

 مهام الطالب:

 

 البحث التكاملي

  :سيطلب من الطالب عمل بحث تأملي يتضمن اآلتي

لديهم )بحوالي األلف كلمة(الدعوة  وصف عن مسيرتهم الروحية لحد اآلن، وعن نمو  

و الدور المرغوب من وقتهم عند كلية الالهوت المعمدانية العربية في تشكيل وتنمية حياتهم هوصف عن أملهم وأحالمهم للمستقبل، وما 

 وخدمتهم كقادة مسيحيين )بحوالي الخمسمئة كلمة(

ضوء شعورهم بالدعوة )حوالي الخمسمئة كلمة(وهويتهم الخاصة ك "الهوتيين" على ف دراسة الالهوت مناقشة فهمهم لهد  

وصف اللتزاماتهم فيما يخص عادات الدراسة واالنخراط في الخدمة وحياتهم الروحية واإلرشاد... للعام األول في الكلية )حوالي 

 الخمسمئة كلمة(
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ساعات( 4)  

 

 فروض أخرى

 

  تشكيل مجموعة

مركزاً على مسيرته الروحية ونمو حس الدعوة لديه، فضالً عن آماله  يتوجب على كل طالب أن يشارك شفهياً شهادته الخاصة،

 وتوقعاته من الدراسة في الكلية.

 

 االمتحان

  سيجري كل طالب االمتحانات التالية:

  إكمال تقييم ذاتي وفقاً لسمات خريجي الكلية

المقدسإكمال امتحان معرفة الكتاب    

الروحيةإكمال امتحان تقييم المواهب    

 إكمال امتحان الشخصية

ساعات( 6)  

 

 منهجية البحث:

كلمة 1200-1000ورقة بحث:   

 

صفحة الغالف )مع ذكر السؤال البحثي(•   

قائمة المحتويات•   

المقدمة )نصف صفحة إلى صفحة واحدة كحدٍّ أقصى.(•   

الموضوع•   

 تقديم الحجة منطقيًا

ر مختلفةجهات نظتقديم و  

قصيرةفقرات ذات جمل   

 الحواشي )احترام المعايير األكاديمية الخاصة بكلية الالهوت المعمدانية العربية المتعلقة باإلقتباس(

الخاتمة )نصف صفحة إلى صفحة واحدة كحدٍّ أقصى.(•   

ببليوغرافيا•   

ساعات خارج الّصّف[ 9]  

 

. التسليم 4  

 

ساعة 60ساعة مهارات الكمبيوتر =  18بحث؛ ة الساعة منهجي 24اعة المقدمة؛ س 18إجمالي الوقت في الصف:   

ساعة 30إجمالي الوقت خارج الّصّف:   

ساعات مساقية 3ساعة =  90المجموع:   
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Survey of Bible, History and Doctrine 

Module Leader: Emad Botros 

 

1. Purpose statement: 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world.  Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical 

mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping 

faithful men and women for effective service.  

The reality is that many of our students do not come to ABTS with an adequate biblical, theological, or 

historical foundation, and as a result they need instruction to help them grasp the unified story of God’s 

purposeful interaction with the whole of creation and particularly with humanity. 

The purpose of this module is to equip students for effective service by [c] acquiring a basic knowledge 

of God’s story and ours, [a] an appreciation of salvation history, and [b] powerful tools for 

communicating that story, all though the study of the Scriptures, History and Doctrine. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

 

Cognitively 

A clearer understanding of God’s story, as it has been progressively revealed through God’s unfolding 

plan, in dialogue with both biblical text and influential thinkers and leaders of history. 

A working knowledge of basic themes in the Biblical books. 

A sound knowledge of the content of the scriptures, in the context of the great meta-narrative of God’s 

redemptive work and the acknowledgement of His Kingdom. 

A basic understanding of central Christian doctrines that have developed throughout history.  

An understanding of the overall flow of Christian history. 

 

Affectively 

Love for the Bible and confidence in its inspiration. 

A desire to teach and preach using all of the Scriptures. 

Greater commitment to Christ and His Church through the study of God’s story. 

Respect and cooperation with other Christians, and an appreciation of their contribution to the big story. 

Sense of identity within the big picture of the church’s story. 

Appetite to study more Bible, History and Doctrine. 

 

Behaviorally 

Recounting the metanarrative of the Scriptures clearly and succinctly. 

Stating the main emphases of the biblical writings. 

Be able to identify key people, places and events in church history. 

Writing his or her own story in light of the church’s story. 

Discern the general boundaries of Christian orthodoxy. 

Write a basic personal statement of faith in his or her own words 

3. Integrative Project:  

Purpose:  

This will be the first major integrative project asked from the students. The purpose of the integrative 

projects is to help students see how the various lenses of Bible, History, Society, and Ministerial 
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considerations impact one’s identity and practice as a Christian leader. As this will be the students’ first 

experience of this sort of work they will need significant direction in the shaping and preparation of the 

project. 

Parameters: The focus of this project is an introduction to integration of Biblical content, orthodox 

Christian doctrine, and the central events and personalities of church history. The emphasis will be 

cognitive, but significant affective and behavioural elements need also to be included. 

The Basic Idea:  As emerging Christian leaders the fundamental calling of every student at ABTS is to 

do all to the glory of God. The initial integrative paper will revolve around the theme of God’s glory, 

drawing upon the disciplines of OT study, NT study, Church History, and Basic Christian Doctrine. 

Elements of the Integrative Paper: 

Identify at least three passages from different sections of the Old Testament that speak of God’s glory. 

[Suggestion: use Bible concordances, dictionaries, and/or encyclopedias.] For each passage respond to 

the following: 

What are the most important lessons about God’s glory evident in the chosen passage? 

How does the message of God’s glory in the chosen passage contribute to the overall purpose of the 

book? 

Why did you choose this particular passage? What is it about this passage that particularly impacted you?  

What are the most important lessons your own local church needs to learn from this passage? 

Identify at least three passages from different sections of the New Testament that speak of God’s glory. 

[Suggestion: use Bible concordances, dictionaries, and/or encyclopedias.] For each passage respond to 

the following: 

What are the most important lessons about God’s glory evident in the chosen passage? 

How does the message of God’s glory in the chosen passage contribute to the overall purpose of the 

book? 

Why did you choose this particular passage? What is it about this passage that particularly impacted you?  

What are the most important lessons your own local church needs to learn from this passage? 

What is the meaning of the glory of God in Christian doctrine? Where do you see God’s glory revealed 

in each of the following Christian doctrines: 

The Doctrine of God 

Christology 

Pneumatology 

The Doctrine of Man 

From your survey of church history: 

Name at least three people who you believe through their lives exemplified a commitment to God’s 

glory. For each of these people describe briefly what we can we learn from them about doing all to the 

glory of God. 

Describe at least one major historical event where you believe that God was glorified through the church. 

Briefly explain what you believe the church today can learn from this event. 

Describe at least one major historical event where you believe that God was not glorified through the 

church. Briefly explain what you believe the church today can learn from this event. 

Final ministerial reflections: 

Describe how you have seen God’s glory at work in your own life. 

List at least three specific ways in which you hope to glorify God in your time at ABTS. 

Describe briefly how you hope to glorify God in your future ministry. 

Choose a specific ministry setting with which you are familiar (such as a youth gathering, a sermon, for 

evangelism). What tools would you use to communicate the theme of God’s glory in this setting? 

Consider how you might help people both understand about God’s glory and take steps towards living in 

the light of his glory. 
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For BTh Students: The total size of the project should be approximately 2500-3000 words in length. 

 

NOTE: For MDiv students only: 

As part of the integrative project given above MDiv students will be required to do the following: 

For each of the four areas listed above (Old Testament, New Testament, Doctrine, Church History), using 

ProQuest or another database source give a bibliographical list of 5 scholarly articles that speak of God’s 

glory. 

Make appropriate reference to at least 4 of these articles in the Integrative Project 

For MDiv Students: The total size of the project should be approximately 3500-5000 words in length. 

 

4. Module Delivery 

The module comprises 5 units: 

Unit title Facilitator 
Hours in 

class 

Hours out 

of class 
Total hours 

% of grade 

allocation 

1021 Old Testament 

Survey 

Emad 

Botros 
24 

16(BTh)/ 

24(MDiv) 

40(BTh)/ 

48(MDiv) 
20 

1022 New Testament 

Survey 

Nabil 

Habiby 
24 16/24 40/48 20 

1023 Survey of Christian 

Doctrine 

Caleb 

Hutcherson 
12 8/12 20/24 10 

1024 Survey of Church 

History 

Daniel 

Chetti 
12 8/12 20/24 10 

1025 Integrative Project Emad 

Botros 
3 27/33 30/36 40 

TOTAL  75 75/105 150/180 100 
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 الموديول: مسح للكتاب المقدّس والتاريخ والعقائد

 مدير الموديول: عماد بطرس

 

 هدف الموديول

 

جتمعات تنهض بواسطة عاين مجد هللا وأن تشهد مصالحة الشعوب وأن ترى المإن رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي أن ت

وذلك ا الكنيسة في العالم العربي. مهمتنا هي أن نخدم الكنيسة في منطقتنا وهي تتّمم مأمورّيتها الكتابية الهادفة الى االعتراف بالمسيح رب  

ناء ليقوموا بخدمٍة أفضل وأكثر فعالية. توفير مصادر تعليميّة متخصصة وتأهيل رجال ونساء أمخالل  من  

 

الفكرة الرئيسية   

 

أن الكنيسة على مر تاريخها مدعوة حتى تمجد هللا في هذا العالم بطرق وأنواع متعددة، ولذلك فإن ما يقوم به القائد المسيحي يهدف إلى 

ذا الهدف، أي إلى إظهار مجد هللا. مساعدة الكنيسة في تحقيق ه  

   

لتكاملي  هدف البحث ا  

 

( الالهوت 2( الكتاب المقدس بعهدية القيم والجديد، 1يهدف البحث التكاملي إلى دراسة مجد هللا بطريقة منسجمة ومتكاملة تتضّمن: 

( التطبيقي 4ألحداث الرئيسية والشخصيات البارزة، ( تاريخ الكنيسة من خالل ا3المسيحي فيما يتعلق باهلل اآلب واألبن والروح القدس، 

لعملي في الحياة الشخصية، في الخدمة، في الكنيسة.ا  

 

عناصر البحث التكاملي    

 

 أوالً: مجد هللا في الكتاب المقدس 

 

 مجد هللا في العهد القديم 

 

، حيث يركز الطالب على تعريف وتوضيح في هذا الجزء من البحث، سوف يختار الطالب نص من العهد القديم يحدث عن مجد هللا

الطالب من خالل هذه النصوص ما هي طبيعة مجد هللا )او كيف   بحسب هذه النص الكتابي. على سبيل المثال، يوضحمفهوم مجد هللا

 ظهر مجد هللا(، وكيف اختبر وتجاوب الشعب مع هذا المجد اإللهي. 

 

 مجد هللا في العهد الجديد 

 

د يتحدث عن مجد هللا. حيث يركز الطالب على تعريف البحث، سوف يختار الطالب نص كتابي من العهد الجدي في هذا الجزء من

توضيح مفهوم مجد هللا بحسب هذه النصوص الكتابية. على سبيل المثال، يوضح الطالب من خالل هذه النصوص ما هي طبيعة مجد و

عب مع هذا المجد اإللهي.هللا )او كيف ظهر مجد هللا(، وكيف اختبر وتجاوب الش  

 

 ثانياً: مجد هللا في العقيدة المسيحية 

 

في هذا الجزء من البحث، يقوم الطالب بدراسة مفهوم مجد هللا في العقيدة المسيحية )الالهوت المسيحي الكتابي أو النظامي( على ان 

 يكون تركيز الطالب هو دراسة مجد هللا فيما يرتبط بعقيدة هللا اآلب، وعقيدة يسوع المسيح، والروح القدس، وعقدية اإلنسان. 

 

ان يبحث الطالب في مصادر متعلقة بالالهوت المسيحي والنظامي.  اح: من الممكن تراق  

 

 

 ثالثاً: مجد هللا في تاريخ الكنيسة 

 

 شخصيات في تاريخ الكنيسة 
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م يقوم الطالب في هذا الجزء من البحث بدراسة بعض الشخصيات )شخصيتان( في تاريخ الكنيسة الذين أظهروا مجد هللا من خالل حياته

 وخدمتهم، مع مشاركة ما يجب أن نتعلمه من هؤالء األشخاص اليوم. 

 

 

 احداث تاريخية

 

من خالله مجد هللا، وحدث آخر لم يظهر من خالله مجد هللا، مع  يقوم الطالب في هذا الجزء من البحث بدراسة حدث تاريخي واحد ظهر

 مشاركة ما يجب أن تتعلمه الكنيسة اليوم من هذه االحداث. 

 

 رابعاً: التطبيق العملي لمجد هللا  

 

 في هذا الجزء من البحث يتحدث الطالب عن كيفية تطبيق مجد هللا اليوم على المستويات الثالثة التالية: 

 

لحياة الشخصية: كيف اختبرت انت مجد هللا في حياتك؟ وكيف يمكن أن تكون حياتك كخادم مسيحي تمجد هللا بصورة مستمرة، ( في ا1

ل المثال أثناء وجودك في الكلية. على سبي  

 

( في الخدمة: كيف يمكن للخدمة التي تقوم بها في المستقبل تكون سبب في تمجيد هللا 2  

 

لكنيسة أن تمجد هللا في المجتمع العربي اإلسالمي الذي نعيش فيه اليوم. ( في الكنيسة: كيف يمكن ل3  

 

   متطلبات البحث 

 

( في1 كلمة من حيث الحجم. 3000البحث أن يكون حوالي  وس في الالهوت: على هذاما يخص طالب البكالوري    

 

ن حيث الحجم. على طالب الماجستير استخدام م كلمة 4000( في ما يخص فقط طالب الماجيستر: على هذا البحث أن يكون حوالي 2

 على األقل خمسة مراجع إنجليزية في هذا البحث. 

 

 

 موعد التسليم: األحد 2 ديسمبر/2019 الساعة العاشرة مساءاً. 
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2019فبراير  الخلفية التاريخية والثقافية للعهد القديم/  

/ العهد القديم ماجستير في الدراسات المسيحية عماد بطرس،  

 

 الهدف:

 

لشرق األدنى لقد تكَون العهد القديم على مدى تاريخ طويل تفاعل فيه مع المحيط التاريخي والثقافي والديني لشعوب وحضارات ا 

القديم )كنعان، وب وحضارات الشرق األدنى القديم. الهدف من هذا المساق هو دراسة الخلفية التاريخية، والجغرافية، والدينية، والثقافية لشع

لى تفسير ومصر، وبالد ما بين النهرين( وخاصة ما يفيد منها لدراسة العهد القديم، وكيف تؤثر معرفتنا لعالم هذه الشعوب والحضارات ع

 نصوص العهد القديم من أجل فهم أفضل لرسالته.

   

 نتائج التعلم:

 فكريًا: 

 يف وصل إلينا اإلعالن اإللهي وبأي طرق. اكتساب معرفة عميقة عن كيفية تكوين العهد القديم: ك

 اكتساب معرفة عميقة عن تاريخ شعوب الشرق األدنى القديم وعالقتها بشعب بني إسرائيل. 

 عن السياق المكاني )الجغرافيا( الذي مرت فيه أحداث العهد القديم.   رفة عميقةاكتساب مع

 اعها مع الفكر الالهوتي لشعب بني إسرائيل. اكتساب معرفة عميقة عن ديانات الشرق األدنى القديم وصر

 اكتساب معرفة عميقة عن عادات وتقاليد شعب بني إسرائيل وشعوب الشرق األدنى القديم 

 عاطفيًا:

 تقدير عميق للطرق العديدة التي تكلم بها هللا في التاريخ. 

 بناء الثقة في العهد القديم ككلمة هللا الموحى بها منه. 

 ة الكلمة بدقة والوعظ منها.شغف أكبر لدراس

 سلوكيًا:

 تطوير مهارات البحث في دراسة المواد المتنوعة التي لها عالقة بخلفيات العهد القديم 

 في استخدام خلفيات العهد القديم في تفسير النصوص الكتابية الب المهارة أن يكتسب الط

 تعلم كيفية استخدام الخلفيات التاريخية، والجغرافية، والثقافية في الوعظ والتعليم من العهد القديم.

النص الكتابي في سياق الشرق  وكيفة تطبيق المنا اليوم،اكتساب القدرة على التمييز بين الخلفية التاريخية والثقافية لعالم العهد القديم وع

 األوسط. 

 جدول الحصص: 

 (28/1/2019التكوين )-الحصة األولى: الخلفية الثقافية والحضارية

 مقدمة المساق

  30-1: 38دراسة تكوين أصحاح 

 اسفار موسى الخمسة والحضارات البابلية  

 بداية الحصة االولى مالحظة: أرجو أن يتم تسليم فرض قراءات اليوم األول قبل 

 

 ( 29/1/2019نشيد األنشاد )-االسفار الشعرية -الحصة الثانية: الخلفية الجغرافية

 الخلفية الجغرافية للعهد القديم 

 مقدمة األسفار الشعرية  

 (. 14-8: 2دراسة سفر نشيد االنشاد )

 (4/2/2019األنبياء والنبوة )-الخلفية الدينية والسياسيةالحصة الثالثة: 

 الخلفية الدينية والسياسية للعهد القديم 

  12-1: ٥صموئيل  1دراسة 

  19دراسة أشعياء االصحاح 

 ( ٥/2/2019الحصة الرابعة: األنبياء الصغار )

 مقدمة لألنبياء الصغار  

 لمملكة فارس   الخلفية التاريخية والحضارية والدينية والثقافية

  9-1: 2دراسة حجي 

 القديم في الوعظ  استخدام خلفيات العهد



42 | P a g e  

 

 

 مهام التعلم:

 ٪( 30قراءات تحضيرية للصف )

 تنقسم القراءات إلى قسمين: قراءات عامة، وقراءات كتابية. 

 القراءات العامة

الموعد: الحصة (، في كتاب عيسى دياب، العهد القديم عالمه وتحدياته. 140-12٧) الفصل السادس: ديانات شعوب عالم العهد القديم

 (4/2/2019)االثنين الثالثة 

 

 القراءات الكتابية 

ع يُتوقع من الطالب أن يقوموا بقراءة النصوص الكتابية المحددة من قِبل استاذ المادة واإلجابة على األسئلة قبل الحضور للصف. كما يتوق

 ة التفسيرية المطلوبة. ة مناقشة هذه النصوص في مجموعات صغيرة خالل الصف، والتي بدورها ستساعد في تحضير الورقمن الطلب

 (30 -1: 38الصف االول: تكوين )

 ( 14-8: 2الصف الثاني: نشيد االنشاد )

 ( 2٥-1: 19أشعياء )، 12(-1: ٥صموئيل ) 1الصف الثالث: 

 ( 9-1: 2اليوم الرابع: )حجي 

 مالحظة: هذا الفرض ال يحتاج إلى مراجع، بل هو تأمل شخصي. 

 %( ٥0ورقة بحث تفسيرية )

كلمة )هذا ال يشمل الحواشي والمراجع(، ألحد  1٥00ة التعلُّمية، سيقوم الطالب بكتابة ورقة تفسيرية، مكونة على األقل من المهم في هذه

سيتم توزيعها في آخر يوم من الصف. سيكون التركيز في هذا التمرين التفسيري على دراسة واستخدام الخلفية المقاطع الكتابية التي 

 فية والدينية في تفسير النص.التاريخية والثقا

 الساعة العاشرة مساءاً.  14/2/2019الخميس  تاريخ للتسليم: 

 

 ٪( 20قراءة تعليق استاذ المادة على البحث )

 ب قراءة تعليق االستاذ على البحث بعد التصحيح. يجب على كل طال

  تاذ على المادة.كلمة توضح فيها ما هي النقاط التي تعلمتها من تعليقات األس 100_٧٥اكتب 

 تقييم الورقة البحثية: 

أن تتقيدوا بمعايير  حتى أتمكن من تقييم صحيح لعملكم، ومن أجل مساعدتكم على النمو في مهارات دراسة الكتاب المقدس والكتابة، يجب

 التقييم التالية أثناء الكتابة:

 الشكل النهائي للبحث: 

 خطاء اإلمالئية؟ هل ُكتب النص بلغة عربية صحيحة خالية من األ

 هل تم توثيق جميع المصادر المستخدمة بالشكل الصحيح؟

 هل كتبت ورقة الغالف حسب المعايير المطلوبة في منهجية البحث؟ 

 فهرس، خاتمة، ومراجع؟  هل هناك مقدمة،

 مناقشة موضوع البحث: 

 هل تم عرض كل اآلراء المختلفة حول موضوع البحث؟ 

 راء المختلفة؟ هل تم مناقشة وتحليل اآل

 هل تم عرض رأيك الخاص مع دعم هذا الرأي بالحجج والبراهين الالزمة؟

 المحتويات: 

المقدمة: هل تم عرض الفكرة األساسية لموضوع البحث؟ ما هي األسئلة التي سوف يجاوب عليها البحث؟ هل تم شرح أقسام البحث 

 المختلفة؟ 

 شتها وما توصل إليه البحث؟ الخاتمة: هل تم تلخيص لألفكار التي تم مناق

 هل تم نقاش كل النقاط المختلفة الخاصة بالموضوع؟ 

 قائمة المراجع:

 عربية مراجع وال: أ

 

مصر، . .  ترجمة هدى بهيج1جون ه. و التون وفيكتور ه. ماثيوز و مارك و. تشافاالز. الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد القديم. ج

 . 2012القاهرة: دار الثقافة، 

 . 2013مصر، القاهرة: دار الثقافة، . . ترجمة هدى بهيج2________ الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد القديم. ج
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  2014العهد القديم وعالمه وتحدياته. بيروت: دار منهل الحياة،  عيسى.دياب، 

 . 1983شولتز، صموئيل. العهد القديم يتكلم. القاهرة: مطبعة السالم. 

 . 2010للطباعة والنشر، . P.T.Wة: اض.  لماذا ال نقرأ الكتاب الذي قرأه المسيح؟ نحو فهم أفضل للعهد القديم. القاهر، ريقسيس

 .1993الثقافة.  دار  :القاهرة  .القديم العهد الى المدخل صموئيل.  يوسف،

 

 ً  إنجليزية مراجع  :ثانيا

Brueggemann, Walter. An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian 

Imagination. Louisville: Westminister John Knox Press, 2003. 

Childs, Brevard S. Introduction to the Old Testament as Scripture. Philadelphia: Fortress Press, 

1979. 

Gottwald, Norman K. “Sociological Criticism of the Old Testament: Emerging Trends in 

Biblical Thought.” Christian Century 14 (1982), 474–477. 

Hill, Andrew E., and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd ed. Grand Rapids: 

Zondervan, 2009. 

Longman III, Tremper, and Raymond B. Dillard. An Introduction to the Old Testament. 2nd ed. 

Grand Rapids: Zondervan, 1894. 

Pritchard, James B., et al. The Ancient Near East: The Anthology of Texts and Pictures. 1 vols. 

New Jersey: Princeton University Press, 1958. 

_____. The Ancient Near East: The Anthology of Texts and Pictures. 2 vols. New Jersey: 

Princeton University Press, 1975. 

Walton, John H., et al. Zondervan Illustrated Bible Commentary. 1-5 vols. Grand Rapids: 

Zondervan, 2009 
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)ساعة مساقية( مساق خلفية العهد الجديد 2018شباط                                                                              

ةكلية الالهوت المعمدانية العربي                                                                        مدّرس المادة: األستاذ نبيل حبيبي  

المقّرر التعليميمخّطط   

 الهدف:

ا مع رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية القائمة على معاينة مجد هللا، والهادفة الى مصالحة الشعوب، ورؤية النهضة في انسجام

لرب المدعو للخدمة ، فإن ذلك ال يمكن أن يتحقق دون أن يكون خادم اوتأثيرها ضمن سياقها مجتمعاتنا المحلية، من خالل دور الكنيسة

كنيسته مؤهال كتابيا والهوتيا للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية ضمن سياقه المحلي. هذا المقرر سيساعد التلميذ والتأثير في مجتمعه و

ني عند اليهود. على فهم خلفية العهد الجديد. بعد إتمام الدراسة سيكون بمقدور التلميذ تحديد السمات التاريخية االساسية لحقبة الهيكل الثا

لحالة اإلجتماعية والدينية أيام المسيح في اليهودية.  كما سيكون بمقدوره وصف ا  

 

 بما أن كتب العهد الجديد ُكتبت قبل حوالي ألفي سنة في سياق محدد هو اليهودية والعالم الروماني، فال بد من فهم هذا السياق لكي نفهم

رفض وضع النظارات. ستفتح خلفية العهد بدون خلفية هو كمن يعاني من قصر نظر وي النصوص بشكل أفضل. من يفسر العهد الجديد

الجديد آفاق معرفة جديدة وشاسعة وممتعة أمام المفّسر المجتهد. فقبل الدخول في النقاشات الساخنة حول كيفية التفسير، وقبل خوض 

ألساسية إليماننا. ولكي نفقه عقائدي والدفاع عنه ال بد من المعرفة ا رحلة عيش اإليمان وتعليمه في مجتمعاتنا المحلية، وقبل اعتناق فكر

ذلك االساس ال بد من فهم واضح لكتبنا المقدّسة، وعلى رأسها كتب العهد الجديد. ومن أجل فهم واضح للعهد الجديد ال بد من دراية 

 بخلفيته التاريخية والسياسية واإلجتماعية والدينية.

 

 نتائج التعلّم:

الطالب نمّوا في النواحي التالية:هذه الوحدة يجب أن يُظهر  هايةفي ن  

 فكريًا

وصف حقبات السيطرة الفارسية واليونانية والرومانية على اليهودية في فترة الهيكل الثاني، كما سيقدر على سيصبح بمقدور الطالب 

ا معلوماته لفهم مقاطع العهد لك سيقدر الطالب على استخدام موصف الحالة السياسية واإلجتماعية والدينية في اليهودية أيام المسيح. كذ

الجديد بشكل أدق. وسيتم ذلك من خالل حضور المحاضرات، المناقشة داخل الصف، قراءة نص من كتابات الهيكل الثاني، بحث، كما 

 والدرس لإلمتحان النهائي.

 عاطفيًا

ل الخلفية الفكرية لنوصوص العهد الجديد. كما حفز لديه االسئلة التاريخية حوسيساعد المقّرر الطالب على النمو في محبته للمعرفة وسي

وسيساعد المقّرر الطالب على النمو في عالقته مع باقي الطلبة من خالل النقاشات داخل الصف وخارجه. أخيرا، سيساعد المقرر 

اغة وقيادة الالهوت. عن أهمية السياق المحلي في صي الطالب في النمو في محبته للكنيسة المحلية والعالمية من خالل تحسن مفهومه  

 سلوكيًا

سيصقل المقّرر مهارات التلميذ في النقاش، العمل في مجموعات، العمل الفردّي، تنظيم الوقت، البحث، كما ومهارة فهم وتحليل 

التعلّم خارج الصف.األحداث التاريخية وربطها بالنصوص الدينية. سيتم ذلك من خالل النقاشات في الصف ومهاّم   

م:مهام التعلّ   

 قراءة كتاب 1 مكابيين: على الطالب قراءة كتاب 1 مكابيين واإلجابة على االسئلة التالية حوله:
 من هم الشخصيات االساسية في الكتاب؟

 ما هي المشكلة األساسية في الكتاب؟

والغرباء(؟ما هو، برأيك، الهوت الكاتب )رأيه بالهيكل، الطقوس اليهودية، هللا،   

برأيك، يعطي الكاتب صورة إيجابية عن الرومان؟لماذا،   

مكابيين والعهد القديم؟ العهد الجديد؟ 1ما هي أوجه الشبه العامة بين   

مكابيين على قراءة العهد الجديد بشكل أفضل؟ 1كيف يساعدنا   

مكابيين إلجاباتك عند الحاجة.  1مالحظة: أعط شواهد من   

 

 السؤال اليومي: سيتنتهي كل حصة بسؤال يومي تأملّي. على التلميذ إنجازه للحصة التي تليها.

ورقة العمل النهائية: سيُمتحن الطالب بما تعلم من حقائق تاريخية واجتماعية وسياسية في المساق. عليه إكمال ورقة العمل النهائية 

 وتسليمها لألستاذ بمهلة أسبوع من انتهاء المساق. 

 الماجستير اختيار أحد مقاطع العهد الجديد وتحليله على ضوء معلوماتنا عن فترة الهيكل الثاني. أنظر  ورقة البحث: على الطالب

لجدول وضع العالمات.  4صفحة   
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 جدول الحصص:

 

 المواضيع الحصة

يكانون الثان 21في  اإلثنين  مخطط المقرر التعليي 

 

 الجزء األول: تاريخ فترة الهيكل الثاني

ة الفارسية: الحقب1ة محاضر       

أ: الحقبة الهلنستية: السيطرة البطلمية على مصر واليهودية2محاضرة        

كانون الثاني 22الثالثاء في   الجزء األول: تاريخ فترة الهيكل الثاني 

ب: الحقبة الهلنستية: السيطرة السلوقية على اليهودية2محاضرة        

لدولة الحشمونائيمج: الحقبة الهلنستية: ا2محاضرة        

: الحقبة الرومانية3محاضرة        

كانون الثاني 23االربعاء في   الجزء الثاني: العالم اإلجتماعي في فترة الهيكل الثاني 

قادة: الحكام وال4محاضرة        

: الجماعات٥محاضرة        

: العبادة6محاضرة        

كانون الثاني 24الخميس في  لهيكل الثانياإلجتماعي في فترة ا الجزء الثاني: العالم   

: الكتب المقدسة٧محاضرة        

 

 الجزء الثالث: كتابات فترة الهيكل الثاني

)ورقة(: كتابات فترة الهيكل الثاني 8محاضرة        

 

 

 

 

 جدول وضع العالمات:

 

 للطالب البكالوريوس

 

 عدد الساعات  النسبة من العالمة  المهّمة التعلّميّة

المشاركةالحضور و  2٥%  12 

مكابيين 1  20%  2.٥ 

%٥ السؤال اليومي  0.٥  

%٥0 ورقة العمل النهائية  ٥ 

   

%100المجموع:     20المجموع  

 

 للطالب الماجستير

 

التعلّميّةالمهّمة   عدد الساعات  النسبة من العالمة  

%2٥ الحضور والمشاركة  12 

مكابيين 1  1٥%  2.٥ 

%٥ السؤال اليومي  0.٥  

%3٥ ورقة العمل النهائية  ٥ 

%20 ورقة البحث  4 

%100المجموع:     20المجموع  
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 جدول الحّصة اليوميّة:

 

1حّصة    00:18 – 00:19  

1استراحة   00:19 – 10:19  

2حّصة    10:19 – 00:20  

2استراحة   00:20 – 10:20  

3حّصة    10:20 – 00:21  

 

 

 معلومات للتواصل:

 nabil.habiby@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

)يوجد واتساب( ٧00٥64٧8رقم الهاتف:   

)باالمكان طلب موعد لحضور االستاذ(ساعات التواجد: ال يوجد   

 

  

mailto:nabil.habiby@gmail.com
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RM 1024 - INTRODUCTION TO CHRISTIAN DOCTRINE 

SYLLABUS 

INTRODUCTION 

Course Facilitator  

My name is Caleb Hutcherson. I am husband to Nicolette, and baba to Isla (8), Ruby (6), and Luka (3). 

Nicolette and I moved from Arizona, USA to Lebanon in 2008 to begin learning Arabic and partnering 

with Ras Beirut Baptist Church in a variety of social and humanitarian ministries. I began teaching at 

ABTS in 2011, primarily in the area of history and theology. I hold a BS in agribusiness from Arizona 

State University, and a ThM in historical theology and cross-cultural ministry from Dallas Theological 

Seminary. I am currently a PhD candidate in practical theology at Vrije Universiteit Amsterdam. In my 

research, I am exploring the practice of theological reflection – how we connect our believing and doing 

- in and for Arab contexts. Outside of academic life, I enjoy playing–but not watching–football (soccer), 

woodworking, and running.  

 

What is this course about? 

In Christianity, belief matters. But not all beliefs matter equally. And in fact, many of the beliefs we 

frequently argue about are not that important historically. Often these arguments lead to shameful 

division, rather than life-giving good news. Moreover, we evangelicals are often ignorant of essential 

aspects of historical Christian belief, perhaps out of our skepticism toward tradition, disregard for 

historical theology, and arrogance about our own sufficiency. By ignoring the creeds, we cut ourselves 

off from ancient Christian wisdom for our own spiritual journey today. 

 

The vision of ABTS is to see God glorified, communities reconciled, and people restored in the MENA 

region. Our vision comes from our understanding of the living way of Jesus that has been passed along 

through history by the Church. From before the New Testament existed, creeds – statements of belief – 

were used to teach and form Christians in the living way of Jesus. Creeds shape our faith, guide how we 

interpret the Bible, and deepen our knowledge of the triune God. Creeds, therefore, have deep 

significance for how we practice our faith today.  

 

The purpose of this course is to help you grow in understanding of the essential, historical beliefs of the 

Church, and valuing their significance for followers of Jesus today. 

 

How will we do this?  

In this course, my modest aim is to journey with you towards a deeper understanding of the basic 

elements of Christian faith as outlined in the Apostles’ Creed, with a view towards your theological 

formation and discipleship in the living, historical Christian faith. As we do so, I hope to introduce you 

to how creeds come into being, how they relate to Scripture, and why creeds remain important today. My 

hope is to support your growth towards “unity in the faith and in the knowledge of the Son of God” (Eph 

4:13), so that you might “contend for the faith that was once for all entrusted to God’s holy people” (Jude 

3). 

 

 

LEARNING OUTCOMES  

By the completion of this unit, you will have demonstrated growth in following areas: 

 

Cognitively: 

Perceiving essential Christian beliefs as formulated in the historic creeds of the Church. 

Connecting essential, historical Christian belief in the creeds with the practice of our faith today.  
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Affective:  

Receiving traditional expressions of faith by historical followers of Christ. 

Valuing our unity in the essentials with historical and traditional (non-Protestant) Christians. 

Growing openness to “new” (and old) Christian interpretation. 

Behavioral:    

Cooperating with (and submitting to) working with others on matters of essential beliefs. 

Articulating anew your personal beliefs through writing and speaking. 

 

 

LEARNING TASKS: 

In order to help you achieve these learning outcomes, you will complete the following learning tasks: 

1. Class Participation 

We have 12 hours in class to journey together in reflecting about the significance of essential Christian 

doctrines for faith and life. We will develop and grow in our understanding of our theological inheritance 

to the degree we grow as a learning community together. My commitment to you is that our time will be 

challenging intellectually and spiritually. I will come prepared and expect the same from you. I intend to 

push you to think in ways you haven't thought before. Your participation is critical to your learning and 

ours. I expect that you will be an active participant with us as we journey together. 

 

I will be looking for your interaction with content from the reading in your participation. Your 

participation in class ought to demonstrate your growth in the learning outcomes, responding with faith, 

appreciating, embracing historical and theological sensitivity...responding to each other and the historic 

Christian community with sensitivity, respect, and love.  

 

2. Reading (5 hrs) 

You will read sections from several historical creeds based on the course schedule, both from the 

historical church, and from contemporary Baptists. I carefully chose these readings to correspond with 

discussions in class. My intention is to give you a small sample of statements of faith over the centuries. 

 

Although the content of these readings may seem familiar, read carefully. Be sure that you understand 

everything you are reading, making note of key ideas or phrases that are confusing or not understood. 

These readings will help you participate fully in class. You will report your completion of this reading 

by submitting the percentage read on Moodle. Due on the final day of class. 

Baptist Faith and Message [BFM], 2000 (on Moodle, selections indicated below) 

Sabra, George [صبرا] “We believe and confess”, 2001 (on Moodle, selections indicated below) 

Nicene Creed (on Moodle) 

Definition of Chalcedon (on Moodle)  

Total: 78pg ≈ 5 hrs [15 pgs/hr] 

 

3. Personal Statement of Faith (3 hrs) 

In order to assess your reflection on your learning in both the in class and out of class tasks, you will 

construct a statement of your own, personal faith (500 words max). The first draft of this statement is 

due before the 2nd class session. You will need bring 1 printed, physical copy with you to share in class. 

 

You will submit a final “revised” personal statement of faith via Moodle after the last class session. An 

excellent example of completing this task will demonstrate thoughtful response and revision to in-class 

discussions, along with reasonable self-awareness. 
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- Learning task assessment: 

Your grade for this unit will be based on the degree to which you engage in class, complete the assigned 

reading, and your combined grade for your personal statement of faith. Grades for the tasks will be 

weighted towards your final grade in the following formula: 

Relative weighting of tasks 
 

BTh 

1. Participation during class 10% 

2. Readings 45% 

3. Personal statement of faith 45% 

 

Time in class: 12  hours. Time outside class: 8 hours 

Total Learning Activity Hours for BTh students: 20 hours 

 

 

LEARNING ACTIVITIES 

Session Topic: Learning task due: 

#1 - Course Introduction:  

      Who needs a creed when I’ve got a Bible?  

- Why do we need the Creed?  (relationship of 

Bible and creed, revelation, defining faith) 

- I believe… 

reading: Syllabus 

writing: outline personal statement of 

faith (in class) 

#2 - Believing in the Father…( 

 

- Believing in the Son… 

reading: صبرا pp: 11-18; Nicene creed; 

Chalcedon definition; BFM pp: 21-32 

[total:20pp] 

writing: submit first draft statement of 

faith before class, bring printed copy to 

class 

#3 - Believing in the Virgin Birth... 

- Believing in the Cross… 

- Believing that Jesus lives and reigns… 

reading: صبرا pp: 31-42;  

BFM pp: 36-39, 47-55, 75-77  

[total:22pp] 

#4 - Believing in the Spirit 

- Belonging to the Church 

- Believing in Salvation/Waiting for God’s new 

world… 

reading: صبرا pp: 61-82 

BFM pp: 32-35, 40-46, 56-63, 78-81 

[total:36pp] 

  

(3 days after last session) 

writing: submit revised statement of faith  

 

 

 

 

MUTUAL COMMITMENTS AND CONTACT INFORMATION... 

- Professor’s commitments: 

I commit to engaging with you in a spirit of mutual submission to each other, as to the Lord. I live to see 

you built up, not torn down; and seek to foster community in my classroom in the living way of Jesus by 

fostering diversity, equality, and unity.  
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I commit to engaging with you outside of class, although this is not a requirement for the course. I am 

always on campus on Tuesdays, and glad to chat with you in my office. The preferred way to contact me 

is by email (chutcherson@abtslebanon.org)...you can normally expect a prompt reply.  

 

- Policy on Late Work: 

You will get the most benefit out of starting your assignments early and completing them in a systematic 

way, rather than working on them last minute and submitting them late. If you have unforeseen life 

circumstances arise, completing the work early will save you from needing to request an extension. I will 

handle all late work according to the ABTS academic policies.  

 

- Absences: 

Any absence will result in a lower grade for the course, unless compensatory work (arranged with the 

professor) is completed. However, even this is less than ideal. You will get the most benefit by 

participating in every session in class. More than that, the learning community we create in class needs 

your contribution. When you miss a class, regardless of the reason, you impact the learning of others.  

 

- Plagiarism: 

If you submit someone else's work as though it is yours, you are breaking the relationship of trust between 

us. I will follow ABTS academic policies by submitting the plagiarized work to the Academic Team 

according to the ABTS academic policies. I want to read your words and thoughts, and am deeply 

disappointed when I discover that I have been reading the words of someone else that you have 

represented as your own. My advice to you if you are struggling with a learning task, particularly with 

the process of writing: come talk to me. By all means, do not submit someone else's work as though it is 

yours! 

 

 

LEARNING RESOURCES AND REFERENCES: 

 "قانون اإليمان الرسولي" 

 "قانون اإليمان الروماني"

يني"القسطنط-ان النيقاوي"قانون اإليم  

 إقرار اإليمان الويستمنستري. القاهرة: دار الثقافة، 19٧8. 

 اسطفانوس، عبد المسيح. قوانين األيمان وأقراراته: دورها وتأثيرها في الكنيسة. القاهرة: دار الثقافة، 201٧. 

 البنود التسعة والثالثون للكنيسة األنكليكانية.

 بيان خلقيدونية.

 جراهم، فنلي و غسان خلف. الالهوت النظامي. بيروت: مدرسة الالهوت المعمدانية العربية، 19٧8.

 2011. خليل، صموئيل ي.  الفكر الالهوتي المسيحي في الكتاب المقدّس. القاهرة: دار الثقافة، 

 صبرا ،جورج، ترجمة تقديم. نؤمن ونعترف: كتاب العقائد للكنائس اإلنجيلية المصلحة. بيروت: كلية الالهوت للشرق األدنى، 2001. 

 صديق، مجدي وغيره. نحو الهوت عربي معاصر. المحرر أندري زكي. القاهرة: دار الثقافة، 200٧.

(1993عقيدة المعمدانيين ورسالتهم )دار النشر المعمدانية، بيروت،   The Baptist Faith and Message     

 منيب أ. يونان. إقرار أوغسبُرغ: اإلقرار الرئيس لعقائد الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية. 1993. دون معلومات نشر.

  .موريس سيل، "الذيذاخي" تعليم الرسل اإلثني عشر: ترجمة الطبعة الثانية، 1980

 

Johnson, Luke Timothy. The Creed: What Christians Believe and Why It Matters. New York: Doubleday, 

2003.  

McGrath, Alister E. “I Believe”: Exploring the Apostles’ Creed. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 

1998. 
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Bird, Michael F. What Christians Ought to Believe: An Introduction to Christian Doctrine Through the 

Apostles’ Creed. Grand Rapids: Zondervan, 2016. 

McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2001. 

RM 1024 – مقدّمة للعقيدة المسيحيّة 

 منهج المقّرر

 

 مقدّمة

  2008سنوات(. في العام  3سنوات( ولوقا ) 6سنوات(، روبي ) 8اسمي كالب هاتشرسون، انا زوج لنيكوليت، و"بابا" الوالدي أيلى )

عربيّة واالشتراك مع كنيسة رأس بيروت المعمدانيّة من والية "أريزونا" في الواليات المتّحدة إلى لبنان لتَعَلُّم اللّغة ال انا ونيكوليت انتقلنا

، في مجال التّاريخ 2011ي عدد من الخدمات االجتماعيّة واإلنسانيّة.  بدأُت التّدريس في كليّة الاّلهوت المعمدانيّة العربيّة في العام ف

يزونا"، وماجستيرفي الاّلهوت التّاريخي والخدمة والاّلهوت. أحمل شهادة بكالوريوس في األعمال التّجاريّة والّزراعيّة من جامعة "أر

ردام. ثّقافيات مختلفة من كليّة "داالس" الاّلهوتيّة. أعمل حالي ا على رسالة الدّكتوراه في الالهوت العََملي في الجامعة الحرة في أمستعفي 

يميّة، الّسياقات العربيّة وألجلها. خارج عن الحياة األكادفي  –كيفيّة ربط إيماننا بعملنا  –أنا أستكشف في بحثي ممارسة التّأمل الالهوتي 

 وبأعمال النّجارة والّركض. -وليس بمشاهدتها  –أستمتع بلعب كرة القدم 

 

ر؟  عّم يتحدّث هذا الُمقَرَّ

من المعتقدات التي نناقشها على  إّن المعتَقَد في المسيحيّة أمٌر مهّم. ولكْن ليست كّل المعتقدات متساوية في األهميّة. في الواقع، إّن العديد

ذات أهميّة من النّاحية التّاريخيّة. غالبًا ما تؤدّي هذه المناقشات إلى تقسيم مشين بداًل من أخبار ّسارة التي تمنح نحٍو متكّرر، ليست 

سيحي التّاريخي، ربّما بسبب الحياة. عالوة على ذلك، فنحن اإلنجيليّون، وفي كثير من األحيان نجهل الجوانب األساسيّة للمعتقد الم

، نحن نفصل أنفسنا عن الحكمة ائدوعدم احترامنا للتّاريخ الالهوتي، وغرورنا بكفاءتنا الخاّصة. بتجاهلنا للعقشكوكنا تجاه التّقاليد 

 المسيحيّة القديمة في رحلتنا الّروحيّة اليوم.

 

تنهض، بواسطة خدمة مجد ّللّا، ونشهد مصالحة الّشعوب، ونرى مجتمعاتنا  إّن رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي: أْن نُعاين

 الكنيسة في العالم العربي. تأتي رؤيتنا من فهمنا سبيل يسوع الحياتي والذي مّر عبر التّاريخ من قبل الكنيسة. منذ ما قبل وجود العهد

ل إيماننا، وترشدنا في ين وتشكيلهم في سبيل يسوع الحياتي. المعتقدات تُشَ لتعليم المسيحيّ  –كبيانات اإليمان  –الجديد، استُْخِدَمِت العقائد  ّكِ

ق معرفتنا باهلل الثّالوثي. لذلك، فإّن المعتقدات تكتسب أهميّة عميقة لكيفيّة ممارستنا إليم  اننا اليوم.كيفيّة تفسير الكتاب المقدّس، وتَُعّمِ

 

نيسة، وتقدير أهمّيتها ألتباع يسوع ة للكنمّو في معرفة المعتقدات التّاريخيّة األساسيّ إّن الهدف من هذا الُمقّرر هو مساعدتكم على ال

 المسيح اليوم.

 

 كيف سنقوم بذلك؟

ر، هو السير معكم نحو فهٍم أعمق للعناصر األساسيّة لإليمان المسيحّي، كما هو مذكور في قانون  إّن هدفي المتواضع في هذا الُمقرَّ

فكم على والحيّوية ة التّاريخيّةدف تشكيلكم الالهوتّي وتلمذتكم في العقيدة المسيحيّ اإليمان الّرسولي، به . وبينما نقوم بذلك، أرجو أْن أَُعّرِ

إليمان كيفيّة نشوء العقائد، وكيفيّة ارتباطها بالكتاب المقدّس، ولماذا تظّل العقائد مهّمة اليوم. أملي أْن أدعم نمّوكم نحو: "وحدانيّة ا

 (.3ا ألجل اإليمان المسلّم مّرة للقدّيسين". )رسالة يهوذا (، حتّى تستطيعوا "أْن تجتهدو4 :13بن ّللّا" )أفسس ومعرفة ا

 

 نتائج التعلّم

 عند إكمال هذا المقّرر، ستظهر نمّو في المجاالت التّالية:

 فكريًا 

 نيسة.إدراك المعتقدات المسيحيّة األساسيّة كما صيغت في العقائد التّاريخيّة للك

 األساسي في العقائد مع الممارسة بإيماننا اليوم.ربط اإليمان المسيحّي التّاريخي 

 عاطفيًا

 إستقبال بتعبيرات التّقليديّة لإليمان التي كتبواها أتباع المسيح التّاريخيّين.

 تقدير وحدتنا في اإلساسيّات مع المسيحّيين التاريخيّين والتقليدّيين )غير الپروتستانت(.

 "الجديدة" )و القديمة(.على التّفاسير المسيحيّة   متزايد احفتإن

 سلوكيًا

 اآلخرين في مسائل المعتقدات األساسيّة. )والخضوع ل(  تعاون على العمل مع

 لفظ من جديد عن معتقداتك الّشخصيّة كتابةً وكالًما.
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 المهام التّعليميّة

 التّالية:ون المهاّم التّعليميّة لمساعدتكم في تحقيق نتائج التعلّم هذه، سوف تُْكمل

 المشاركة في الصفّ 

ساعة في الصف لنغوص معًا في التأمل بأهميّة العقائد المسيحيّة األساسيّة لإليمان والحياة. سوف نتطّور وننمو في فهمنا إلرثنا  12لدينا 

ل وقت يًا فكري ا وروالالهوتّي لننمو فيها معًا كمجتمعٍ تعلُّمّي. إّن التزامي لكم أْن يَُشّكِ حي ا. سأكون مستعد ا وأتوقّع منكم أْن تكونوا نا تحدِّ

مشاركين كذلك. أنوي دفعكم للتّفكير بطرق لم تفّكروا بها من قبل. إّن مشاركتكم بغاية األهميّة لتعلُّمكم وتعلّمنا. أتوقّع منكم أْن تكونوا 

 فعّالين في مسيرتنا معًا.

 

أْن يظهر نمّوكم في نتائج التعلّم من خالل مشاركاتكم، واستجابتكم بإيمان، راءة في مشاركاتكم. يجب سأتطلع لتفاعلكم مع محتوى الق

وتقديركم واحتضانكم للحساسيّة التّاريخيّة والالهوتيّة... من خالل استجابتكم لبعضكم البعض وللمجتمع المسيحي التّاريخي مع مراعاة 

 الحساسيّة واالحترام والمحبّة.

 

 ساعات( ٥ ) القراءة

ر، من الكنيسة التّاريخيّة ومن المعمدانيّين المعاصرين على حدّ سواء. ستقرأون أجز اء من عقائد تاريخّية عديدة ُمدرجة في جدول الُمقَرَّ

َم لكم عيّنة صغيرة من اإليمان ع  لى مّر القرون.اخترت هذه القراءات بعناية لتتوافق مع المناقشات التي تجري في الصّف. نيّتي أْن أُقَدِّ

 

نوا األفكار أو على الرّ  غم من أّن محتوى هذه القراءات قد يبدو مألوفًا، إنّما عليكم القراءة بعناية. احرصوا على فهم كّل ما تقرأونه، دّوِ

 العبارات التي قد تكون ُمْربِكة أو غير مفهومة.

اء من هذه القراءة عن طريق تقديم النّسبة مون تقريًرا عند اإلنتهستساعدكم هذه القراءات على المشاركة الفعّالة في الصف. سوف تُقَدّ 

 المئويّة للقراءة عبر تطبيق مودل في اليوم األخير في الصف.

 )موجود على مودل، اإلختيارات المبيّنة أدناه( [BFM] عقيدة المعمدانيين ورسالتهم

 ت المبّينة أدناه( على مودل، اإلختيارا )موجود ]صبرا[ "نؤمن ونعترف،"جورج صبرا. 

 على مودل( )موجود ن اإليمان النيقاويقانو

 ص/ الساعة(1٥) ساعات ٥ ≈صفحة  ٧8المجموع:

 

 ساعات( 3بيان اإليمان الّشخصي )

كلمة  ٥00من أجل تقييم تأملكم الخاّص في التعلّم من المهام الموكلة إليكم داخل الّصف أو خارجه، عليكم تقديم بيان إيمان شخصي )

حّصة الثّاني. ستحتاجون إلى إحضار نسخة مطبوعة معكم للمشاركة في ال أقصى(. ينبغي تقديم المسودّة األولى لهذا البيان قبل كحدٍّ 

 الصّف.

ون بيان اإليمان الّشخصي النّهائي الُمنَقّح عبر "مودل" بعد الحّصة األخيرة. المثال الممتاز إلكمال هذه المهّمة يُظهر استجابة ستُقدّم

 قة ومراجعة للنقاشات التي جرت في الصف، إلى جانب الوعي الذّاتي العقلي.عمي

 

 تقييم مهّمة التعلّم

لمقّرر على درجة مشاركتكم في الفصل الدّراسي، واستكمال القراءة الُمَخصَّصة، والعالمة تعتمد العالمة التي ستحصلون عليها في هذا ا

لّشخصي. سيتّم احتساب عالمات الواجبات للحصول على الدّرجة النّهائيّة وفق الّصيغة التي حصلتم عليها حين قدّمتم بيان اإليمان ا

 التّالية:

 

 إحتساب عالمات الواجبات

 بكالوريوس في الالهوت 

  %10 . المشاركة في الّصف1

  %4٥ . القراءات2

  %4٥ . بيان اإليمان الّشخصي3

 

 عاتسا 8ساعة، الوقت خارج الصف:  12الوقت في الصف:

 ساعة 20مجموع ساعات نشاط التعلُّم: ساعات طاّلب البكالوريوس في الالهوت: 

 

 أنشطة التعلُّم
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 واجبات التعلّم الموضوع الحّصة

 مقدّمة الُمقّرر: # 1

 من يحتاج إلى عقيدة عندما يكون لديه الكتاب المقدّس

لماذا نحتاج العقيدة )العالقة بين الكتاب المقدّس والعقيدة، 

 ، تعريف اإليمان(الوحي

 أنا أؤمن...

 القراءة: المنهج

الكتابة: أكتب بيان إيمان شخصي )في 

 الصف(

 

 اإليمان باآلب... 2#

 اإليمان باالبن...

؛  قانون  18 -11القراءة: صبرا، ص 

 BFM اإليمان النيقاوي، بيان خلقدونية ؛ 

 32 - 21ص 

 (صفحة 20المجموع )

م المسودّة األولى  لببيان اإليمان الكتابة: قدِّ

رقة مطبوعة إلى قبل الصف، أحضر و

 الصف

 اإليمان بالوالدة من العذراء. # 3

 بالّصليب...اإليمان 

 اإليمان أّن يسوع حّي ويملك

ص  BFM ؛42 – 31القراءة: صبرا، ص 

26 - 39 ،4٧٧ - ٧٥، ٥٥ - ٧  

 (صفحة 22المجموع: )

 اإليمان بالّروح القدس # 4

 ةاالنتماء إلى الكنيس

 اإليمان بالخالص/ انتظار عالم هللا الجديد

 ؛82 – 61القراءة: صبرا، ص 

BFM ٥6 ،46 – 40، 3٥ - 32، ص – 

63 ،٧8 - 81 

 (صفحة 36المجموع: )

م بيان اإليمان الُمنَقَّح أيام على الحّصة األخيرة( 3... )بعد مرور    الكتابة: قدِّ

 

 

 

 

 .االلتزامات المتبادلة ومعلومات االتصال..

 التزامات األستاذ:

للّرب. هدفي أْن أراكم أناس مبنيّين ال مهدومين، وأسعى إلى تعزيز أتعّهد بالتّعامل معكم بروحيّة الخضوع المتبادل لبعضنا البعض، كما 

 روح الجماعة في صفّي  باألسلوب الذي عاش به يسوع من خالل تعزيز التنّوع، المساواة والوحدة.

ر. أنا متواجد دائًما في حرخارج الصّف، على الّرغألتزم بالتّواصل معكم  م الكليّة أيّام الثاّلثاء، م من أّن ذلك ليس من متطلّبات الُمقرَّ

 ويُسعدني التحدّث معكم في مكتبي. الّطريقة الفُضلى للتواصل معي هي من خالل بريدي اإللكترونيّ 

ebanon.org)abtsl@chutcherson) .يمكنك عادةً أْن تتوقّع رد ا سريعًا 

 

 د تقديم الواجبات المتأّخرةالّسياسة المتّبعة عن

ستحصلون على االستفادة القصوى عند البدء بواجباتكم في وقت مبكر واستكمالها بطريقة منهجيّة، بداًل من العمل عليها في اللّحظة 

ر. فإن َظَهَرْت ظروف حياة غير ُمتوقّعة، فإّن إكمال العمل في وقت مبكر، سيُوفِّر األخيرة وتقديمها في وقت م عليكم الحاجة لطلب تأّخِ

 ربيّة.تمديد للوقت المحدّد. سوف أتعامل مع جميع الواجبات المتأّخرة وفقًا لّسياسات األكاديميّة التّابعة لكليّة الالهوت المعمدانيّة الع

 

 الغياب:

ر، ما لم يكتمل العمل التّعويضي بالتّنسيق مع األستاذ. ومع ي إلى تخفيض أّي غياب سيؤدّ  ذلك، ال يُعتبر هذا عماًل مثالي ا. عالمة الُمقرَّ

ستحصل على الفائدة القصوى من خالل المشاركة في جميع الحصص الدّراسيّة. أكثر من ذلك، يحتاج مجتمع التعلُّم الذي نُْنِشئه في 

 فإنّك تؤثّر على تعلُّم اآلخرين. -بغّض النّظر عن الّسبب  -عند التغيُّب عن الصف الصف إلى مساهمتك. 

 

 اهة األكاديمية: النز

شخٍص آخر كما لو كان عملك، فأنت تكسر عالقة الثّقة بيننا. سأتَّبع الّسياسات األكاديميّة الخاّصة بكليّة الالهوت  عملإذا قمت بتقديم 

يق تقديم هذا العمل المسروق إلى الفريق األكاديمّي وفقًا لّسياسات األكاديميّة التّابعة لكليّة الالهوت المعمدانيّة المعمدانيّة العربيّة، عن طر

ة. أريد قراءة كلماتك وأفكارك،و أُصاب بخيبة أمل كبيرة عندما أكتشف أّنني كنت أقرأ كلمات شخص آَخر التي انت مثلتها على العربيّ 

mailto:chutcherson@abtslebanon.org
mailto:chutcherson@abtslebanon.org
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ك إْن كنت تجد صعوبة في واجب تعلّمي، ال سيّما في عمليّة الكتابة: تعال وتحدّث معي. بجميع األحوال، ال تُقَدّم أنّها كلماتك. نصيحتي ل

 ر على أنّه عملك.عمل شخٍص آخَ 

 

 مصادر التعلّم والمراجع:

 "قانون اإليمان الرسولي" 

 "قانون اإليمان الروماني"

 القسطنطيني"-"قانون اإليمان النيقاوي

 . 19٧8. القاهرة: دار الثقافة، ستمنسترييمان الويإقرار اإل

 . 201٧. القاهرة: دار الثقافة، الكنيسةقوانين األيمان وأقراراته: دورها وتأثيرها في اسطفانوس، عبد المسيح. 

 .البنود التسعة والثالثون للكنيسة األنكليكانية

 بيان خلقيدونية.

 .19٧8وت: مدرسة الالهوت المعمدانية العربية، يرب الالهوت النظامي.جراهم، فنلي و غسان خلف. 

 .2011 دار الثقافة، القاهرة:  الفكر الالهوتي المسيحي في الكتاب المقدّس.خليل، صموئيل ي.  

 . 2001 بيروت: كلية الالهوت للشرق األدنى، كتاب العقائد للكنائس اإلنجيلية المصلحة.: نؤمن ونعترفترجمة تقديم.  صبرا ،جورج،

 .200٧. المحرر أندري زكي. القاهرة: دار الثقافة، نحو الهوت عربي معاصرمجدي وغيره. ق، صدي

     The Baptist Faith and Message(1993النشر المعمدانية، بيروت،  عقيدة المعمدانيين ورسالتهم )دار

 . دون معلومات نشر.1993 ية.إقرار أوغسبُرغ: اإلقرار الرئيس لعقائد الكنيسة اإلنجيلية اللوثرمنيب أ. يونان. 

  .1980ترجمة الطبعة الثانية،  "الذيذاخي" تعليم الرسل اإلثني عشر:موريس سيل، 

 
Johnson, Luke Timothy. The Creed: What Christians Believe and Why It Matters. New York: Doubleday, 

2003.  

McGrath, Alister E. “I Believe”: Exploring the Apostles’ Creed. Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 

1998. 

Bird, Michael F. What Christians Ought to Believe: An Introduction to Christian Doctrine Through the 

Apostles’ Creed. Grand Rapids: Zondervan, 2016. 

McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. 3rd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2001  
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Survey of Church History 

 

Purpose:  

Most entering students are virtually ignorant of the 2000 years of heritage we have as Christians. This 

course will introduce students to key people, places and events in church history as a first step towards: 

(a) seeing God’s sovereign purposes across history; (b) developing a sense of identity within the big 

picture of the church’s story through understanding our theological heritage; (c) understanding why the 

contemporary church is the way it is; (d) learning from the mistakes of history; (e) respect and 

cooperation with other Christians, and an appreciation of their contribution to the big story.  

 

Outline: 

Session: 1 

.  WHY DO WE NEED TO STUDY HISTORY? 

Christian faith grounded in History: O.T. & N.T. & Creeds confirm Concrete Historical Events.  

We learn How others before us studied Bible 

History shows us Mistakes of others 

Helps us to interact with culture 

 .   THE WORLD WHEN CHRISTIANITY WAS BORN 

The Jewish Context 

The Greco-Roman Ethos & Influence 

The Roman Empire & Its Contest 

The Jewish Religion: Continuity & Discontinuity 

The ‘Peace of Rome’ and the Progress of Christianity 

SESSION: 2 

 

ESTABLISHMENT, GROWTH, AND CHANGES THAT HAPPENED TO CHRISTIANITY. 

The Expansion of Christianity 

External Threats Against Christianity 

( Persecutions) & the Internal Threats Against Christianity (Heresies) 

Establishing the ‘Rule of faith’ 

Teachers & Defenders of Christian faith 

Catholic faith & the Idea of ‘Christendom’ 

 EASTERN CHRISTIANITY & Its Missionary Outreach 

 

 

SESSION: 3 

FROM MONASTICISM TO REFORMATION 

The Rise of Monasticism: Its Benefits & Challenges 

The Great ‘Doctors” and Thinkers of Christianity 

The Bigger Story in the Middle Ages 

Renewal & Reformation 

 

 

SESSION: 4 

THE WORLD-WIDE CHRISTIANITY 

Pietism & Revivals 

The Rise of Modern Missionary Movement 

The 20th Century Expansion: Western Christianity 
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World-Wide Christianity 

Christianity & Islam: Challenges of the region 

Course Requirements: 

Class Participation:   15% 

4 Weekly Journals of Readings: 2 pages each: 20% 

Oral Examination/conversation with Reach student at the end of the term: 65% 

 

Bibliography: 

Martin Marty, A Short History of Christianity 

Paul Spickard & Kevin Cragg, A Global History of Christianity 

Bruce Shelly, Church History in Plain language 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity (In 1 Volume) 

Daniel Irving & Scott Sundquist, History of the World Christian Movement             (Vol. 1 & 2) 

Arabic resources:  

 قائمة المراجع

 .1999ح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، عبد المسيعادل فرج . 1موسوعة أباء الكنيسة، ج. 

 .2001. عادل فرج عبد المسيح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، 2________، ج. 

 .2002. عادل فرج عبد المسيح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، 3________، ج. 

 .2002وسط، الشرق األلس كنائس بدر، حبيب. المسيحيّة عبر تاريخها في المشرق. بيروت: مج

 .1999. بيروت: دار المشرق، 1حموي، صبحي. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .1999. بيروت: دار المشرق، 2________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .2003بيروت: دار المشرق،  3________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .2003، ار المشرقبيروت: د .4________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .2003. بيروت: دار المشرق، ٥________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .199٧. بيروت: دار المشرق، 2________. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ج. 

 .1981. القاهرة: دار الثقافة، 1الخضري، حنا. تاريخ الفكر المسيحي، ج. 

 .1981دار الثقافة، القاهرة: . 1ي، ج. ________. تاريخ الفكر المسيح

 .1913دوبينياه، ميريل. تاريخ االصالح في القرن السادس عشر. ترجمة ابراهيم الحوراني. بيروت: المطبعة االمريكانية، 

 .2009دياب، عيسى. مدخل الى تاريخ الكنائس االنجيلية والهوتها. بيروت: دار منهل الحياة، 

 .1960قس داود. القاهرة: دار الكرنك، ترجمة مر الكنيسة. القيصري، يوسابيوس. تاريخ

 .2002. بيروت: دار الشروق، 2، ط. 2ُكمبي، جان. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ج. 

 .ICI ،1992كيرنز، ايرل. المسيحية عبر العصور. ترجمة عاطف سامي برنابا. قبرص: 

 .19٧1ة، شبرا: مطبعة األخو. 1مولر، اندرو. مختصر تاريخ الكنيسة، ج. 

 .19٧1. شبرا: مطبعة األخوة، 1________. مختصر تاريخ الكنيسة، ج. 

 .1991يتيم، ميشيل. تاريخ الكنيسة الشرقية. بيروت: المكتبة البولسية، 

 

Daniel Chetti Ph.D. 
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ر تاريخ المسيحيّة  وصف مقرَّ

 

 الهيئة التعليمية: دانيال شتي

 2018الثّاني تشرين 

 

 يحيّة ولى: تاريخ المسالحّصة األ-نوفمبر

 )أ(. لماذا علينا دراسة التّاريخ؟ 

د أحداث تاريخيّة ملموسة.  ترّسخ اإليمان المسيحي في التّاريخ: العهد القديم والعهد الجديد وقوانين اإليمان تؤّكِ

 نتعلّم كيف درس الّذين سبقونا الكتاَب المقدَّس.

 ريخ أخطاَء اآلَخرين.يكشف لنا التّا

 عل مع الثّقافة.لى التّفايساعدنا ع

 )ب(. العالًم الذّي ُوِلدَت فيه المسيحيّة

 الّسياق اليهودي.

 الّرومانيّة وتأثيرها.-األجواء اليونانيّة

 اإلمبراطورية الّرومانيّة وسياقها.

 الديانة اليهوديّة: اإلستمراريّة اإلنقطاع.

 المسيحيّة."سالم روما" وتقدُّم 

 اريخ المسيحيّةالحّصة الثّانية: ت-نوفمبر

 )أ(. التّأسيس، النّمو، والتّغيّرات الحاصلة في المسيحيّة. 

 توّسع المسيحيّة.

 التّهديدات الخارجيّة على المسيحيّة.

 )اإلضطهاد( والتّهديدات الدّاخليّة على المسيحيّة )الهرطقات(.

 تأسيس "قاعدة اإليمان".

 يمان المسيحي والمدافعين عنه.معلِّمي اإل

 ليكي وفكرة "األّمة المسيحيّة".الكاثو اإليمان

 )ب(. المسيحيّة الّشرقيّة وتأثيرها وإرساليّاتها.

 الحّصة الثّالثة: تاريخ المسيحيّة-نوفمبر

 من الّرهبنة إلى اإلصالح.

 نشوء الّرهبنة: فوائدها وتحدّياتها.

ريها الِعظام."دكاترة" المسيحيّة   ومفّكِ

 .الّرواية األكبر في العصر الوسيط

 التّجديد واإلصالح.

 

 الحّصة الرابعة: تاريخ المسيحيّة-نوفمبر

 المسيحيّة العالميّة النّطاق.

 التّقويّة والنّهضات.

 بزوغ الحركات اإلرساليّة المعاصرة.

 توّسع القرن الحادي والعشرين: المسيحيّة الغربيّة.

 

ر:متطلّبات ا  لمقرَّ

 . %10الحضور والمشاركة: 

 صباًحا( 30: 8ساعة -نوفمبر 19. )%40كلمة لكل مدّونة.  300ّصف ضمن الحّصص األربع: بنيّة على مادّة المدّونات يوميّة م 4

 %٥0إمتحان نهائي أو مقابلة شفوية 

 

 قائمة المراجع اإلنكليزيّة:

Earle Cairns, Christianity Through the Centuries 

Martin Marty, A Short History of Christianity 

Paul Spickard & Kevin Cragg, A Global History of Christianity 
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Bruce Shelly, Church History in Plain language 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity (In 1 Volume) 

Daniel Irving & Scott Sundquist, History of the World Christian Movement (Vol. 1 & 2) 

 

 لمراجع العربيّة:قائمة ا

 .1999. عادل فرج عبد المسيح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، 1موسوعة أباء الكنيسة، ج. 

 .2001. عادل فرج عبد المسيح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، 2________، ج. 

 .2002المسيح )تحرير(. القاهرة: دار الثقافة، . عادل فرج عبد 3________، ج. 

 .2002ة عبر تاريخها في المشرق. بيروت: مجلس كنائس الشرق األوسط، . المسيحيّ بدر، حبيب

 .1999. بيروت: دار المشرق، 1حموي، صبحي. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .1999. بيروت: دار المشرق، 2________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .2003 بيروت: دار المشرق، 3______. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. __

 .2003. بيروت: دار المشرق، 4________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .2003. بيروت: دار المشرق، ٥________. تاريخ الكنيسة المفصل، ج. 

 .199٧. بيروت: دار المشرق، 2________. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ج. 

 .1981الثقافة،  . القاهرة: دار1الخضري، حنا. تاريخ الفكر المسيحي، ج. 

 .1981. القاهرة: دار الثقافة، 1________. تاريخ الفكر المسيحي، ج. 

 .1913دوبينياه، ميريل. تاريخ االصالح في القرن السادس عشر. ترجمة ابراهيم الحوراني. بيروت: المطبعة االمريكانية، 

 .2009منهل الحياة،  مدخل الى تاريخ الكنائس االنجيلية والهوتها. بيروت: داردياب، عيسى. 

 .2002. بيروت: دار الشروق، 2، ط. 2ُكمبي، جان. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ج. 

 .ICI ،1992كيرنز، ايرل. المسيحية عبر العصور. ترجمة عاطف سامي برنابا. قبرص: 

 .19٧1. شبرا: مطبعة األخوة، 1يسة، ج. مولر، اندرو. مختصر تاريخ الكن

 .19٧1. شبرا: مطبعة األخوة، 1. تاريخ الكنيسة، ج________. مختصر 

 .1991يتيم، ميشيل. تاريخ الكنيسة الشرقية. بيروت: المكتبة البولسية، 

 

 

 

  .PhD   دانيال تشيتي،

 2018تشرين الّثاني 
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Communication 

Module Leader: Perry Shaw 

 

1. Purpose statement: 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world. Each of these depends on effective communication in proclaimed and taught 

word, in relational understanding, and in restorative action. 

There are many challenges to effective communication in the Arab world. The region is multi-cultural 

and there is much cross-cultural misunderstanding. The result is sectarian conflict often exploding in 

violence. The honor-shame society makes face-to-face reconciliation difficult and many seek to deal with 

conflict through gossip and criticism. 

The purpose of this module is to help students develop an attitude of respect towards the other [Affective] 

and an understanding of the principles of listening and communication [Cognitive], and then applying 

these principles in effective communication – both at an interpersonal and a corporate level [Behavioral]. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understanding how effective communication takes place, and how this impacts Christian ministry in 

preaching, teaching, evangelism, and counselling. 

Recognising the biblical-theological bases for communication in ministry 

Understanding how people grow through life in thought and action both individually and in relationship 

to others. 

Understanding how culture and world-view impact communication, and the principles of communicating 

cross-culturally. 

Understanding the consequences of unhealthy communication (criticism, gossip, etc., …) , and how 

healthy critique can lead to individual and corporate growth. 

 

Affectively 

An openness to others and a desire to see the world through their perspective as an essential beginning 

for communicating with them and helping them communicate with others. 

An appreciation of diversity as a reflection of God’s creative work, and therefore a respect for others and 

their culture 

The courage to show appropriate transparency (including confession) as a basis for genuine 

communication. 

An attitude of edification 

 

Behaviorally 

The effective communication of the word of God, connecting text with life, and challenging people to 

relevant application for changed lives (beginning with the communicator) 

Skill in listening and understanding for reconciled relationships 

Ability to create communication bridges across cultures 

The giving of edifying critique and the ability to filter criticism in a way that leads to individual and 

corporate growth. 

 

3. Integrative Learning Task: 

Integrative Project:  

Part A: Church.  
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Without giving specific names, identify and describe in detail a situation in which you have observed a 

significant miscommunication in your own local church context which has led to very negative 

consequences. Explain in your own words how the different personalities and differing understandings 

of the context contributed to the breakdown in communication. [400-600 words] 

Consider the principles of communication covered in the communication unit. Which of these principles 

are particularly relevant for the situation you have described? Why? [You should make reference to at 

least 6 of the principles covered in class.] [750-1000 words] 

Drawing from communication and counseling units, what processes and approaches could be applied to 

help bring reconciliation and restoration in this situation? Be as specific and thorough as possible. [300-

500 words] 

Describe at least one specific, limited, and focused action that you could take immediately to promote 

reconciliation and restoration in this situation or a similar situation you know. Seek to implement this 

action today! [150-200 words] 

In light of the suggested action described above document actual actions implemented and their 

outcomes. [150-200 words] 

Part B: Sharing the Gospel 

Identify and describe in detail a situation in which you experienced significant miscommunication in 

your attempt to share the good news of Jesus with another person. Explain in your own words how the 

different personalities and differing understandings contributed to the breakdown in communication. 

[400-600 words] 

Consider the principles of communication covered in the communication unit. Which of these principles 

are particularly relevant for the situation you have described? Why? [You should make reference to at 

least 6 of the principles covered in class.] [750-1000 words] 

Drawing from communication and evangelism units, what processes and approaches could be applied in 

a future similar context that might make your communication of the message more effective? Be as 

specific and thorough as possible. [300-500 words] 

For BTh Students: The total size of the project should be approximately 2500-3000 words in length. 

 

NOTE: For MDiv students only: 

As part of the integrative project given above MDiv students will be required to do the following: 

Teaching and Public Speaking 

Take a passage of Scripture (from 4 -15 verses in length) that in some way addresses either of the two 

situations you have described above. Do a careful exposition of this passage, and develop this exposition 

into a ten-minute motivational talk or a Bible lesson that demonstrates excellence in communication. 

Research 

Using ProQuest or the library catalogue: in your discussion of the two experiences of miscommunication 

you have discussed in parts A and B, make appropriate reference to at least five (5) scholarly English-

language texts or articles, using appropriate bibliographical referencing. 

For MDiv Students: The total size of the project should be approximately 3500-5000 words in length. 

 

  



61 | P a g e  

 

 

 لتَّواُصلالموديول: ا

 مدير الموديول: بيري شو

 
 الهدف: –

الكنيسة في العالم العربي. تهدف كلية الالهوت المعمدانية العربية إلى رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض بواسطة 

 عمل بنّاء.وترتكز هذه األهداف على التَّواُصل الفعّال من خالل كلمة تُعلَن وتُعَلَّم بتفاهم و

 

ينجم عن توجد تحديات عدّة تعيق التَّواُصل الفعّال في العالم العربي، وتُعتبر هذه المنطقة متعددة الثقافات مّما قد يؤدّي إلى سوء تفاهم، و

ُب المجتمع الُمتَّسم بطابع الشرف والعار عمليّة المصالحة المبذلك ن اشرة، ويسعى زاع مذهبي غالبًا ما يتفجر على شكل عنف. يَُصعِّ

 الكثير إلى التعامل مع هذا النزاع من خالل الثرثرة واالنتقاد.

 

ية العاطفيّة[ وفهًما لمبادئ اإلصغاء والتَّواُصل يهدف هذا المساق إلى مساعدة المتعلّمين على تطوير موقف احترام تجاه اآلخر ]الناح

 الفعّال على الصعيدين الشخصي والجماعي ]الناحية السلوكيّة[.]الناحية الفكريّة[ ومن ثم تطبيق هذه المبادئ في التَّواُصل 

 

 :الموديولالنتائج التّعلميّة الُمتوقعة في هذا  – 2

 علِّم أن يبرهن عن نموه في المجاالت اآلتية:في نهاية هذا الموديول يُتَوقَّع من كّل مت

 

 من الناحية الفكريّة 

 تعليم والبشارة وتقديم المشورة.ذلك في الخدمة المسيحية على صعيد الوعظ والفهم كيف يتم التَّواُصل الفعّال وكيف يؤثر 

 إدراك األسس الالهوتية والكتابية من اجل التَّواُصل في الخدمة.

 اس في الحياة في الفكر والعمل على الصعيد الفردي وفي عالقاتهم مع اآلَخرين.فْهم كيف ينمو الن

 يؤدي النقد البناء إلى النمو الفردي والجماعي. )اإلنتقاد والثرثرة الخ...( وكيف  إدراك نتائج التَّواُصل غير السليم

 

 من الناحية العاطفيّة 

منظارهم واعتبار ذلك بداية ضرورية للتواصل معهم ومساعدتهم على التَّواُصل مع اإلنفتاح على اآلخرين والرغبة في رؤية العالَم من 

 الغير.

 ، وبالتّالي احترام اآلخر وتعزيز روح اإليجابيّة. انعكاس لعمل هللا الخالّق تثمين التعدديّة على أنّها

 الشجاعة إلظهار الشفافيّة الالزمة )بما فيه االعتراف( كأساس لتواصل صادق.

 إظهار موقف بنّاء تجاه اآلخرين.

 

 من الناحية السلوكيّة 

 بيق الكلمة من اجل رؤية حياة متغيرة )ابتداًء من المتكلم(.إيصال كلمة هللا بفعالية وربط النص بالحياة وتحدي الناس لتط

 فن اإلصغاء والفَهم من اجل عالقات سليمة.

 القدرة على بناء جسور تواصل. 

 تقديم النقد البناء والقدرة على النقد بطريقة تقود إلى النمو الفردي والَجماعي.

 القدرة على تقييم الذّات وتقبُّل تقييم اآلَخرين.

  

 ّمة التعلُّم التكاملية:هم –

 بحث تكاملي:

 الجزء أ: الكنيسة 

وضعًا شاهدَت فيه سوء تواصل واضح في إطار كنيستك المحلية أدّى إلى نتائج سلبية  بدون إعطاء أسماء معينة، حدّد وِصف بالتفصيل

ر بكلماتك الخاصة كيف ساهم اختالف الشخصيّات والمفاهيم في فشل التَّواُصل   كلمة[.  600 – 400]جد ا. فّسِ

ر في مبادئ التَّواُصل التي درسناها في قسم التَّواُصل. أي من هذه المبادئ تر تبط على نحٍو خاص بالحادثة التي ذكرتها؟ لماذا؟ ]عليك فّكِ

 كلمة[.  1000-٧٥0أن تعود إلى ستّة مبادئ درسناها في الّصف على األقل[ ]

ها إلحالل المصالحة وإعادة بناء العالقة في هذه هي العمليات والمقاربات التي يمكن تطبيقمن خالل أقسام التَّواُصل والمشورة، ما 

 كلمة[. ٥00-300وصفك دقيقًا ومفصالً قدر المستطاع ]الحالة؟ ليكن 
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. اسَع إلى تطبيقه ِصف على األقل عمالً محددًا واحدًا ومركًزا يمكنك أن تقوم به مباشرةً لتعزيز المصالحة في هذه الحالة أو ما يشابهها

 كلمة[. 200-1٥0اليوم ]

 كلمة[.  200-1٥0ها ]نتائجوعلى ضوء العمل الُمقترح الذي وصفته، أذكر الخطوات الُمطبقة 

 

 الجزء ب: مشاركة اإلنجيل 

ر ِصف بالتفصيل حالة اختبرت فيها سوء تواصل ملحوظ عندما كنت تحاول أن توصل األخبار الّسارة عن يسوع إلى شخص ما. ف ّسِ

 كلمة[. 600-400بكلماتك الخاّصة كيف سبب اختالف الشخصيات والمفاهيم إلى فشل التَّواُصل]

ادئ التَّواُصل التي درسناها في قسم التَّواُصل. أّي من هذه المبادئ ترتبط على نحو خاص بالحادثة التي ذكرتها؟ لماذا؟ ]عليك آن فّكر بمب

 كلمة[. 1000-٧٥0على األقل[ ] تعود إلى ستَّة مبادئ درسناها في الّصف

كن أن تُطبق في إطار مشابه في المستقبل والتي يمكنها أن على ضوء وحدات التَّواُصل والبشارة، ما هي العمليات والمقاربات التي يم

 كلمة[. ٥00-300تجعل إيصالك للرسالة أكثر فعالية؟ أجب بدقة وتفصيل ]

 

 كلمة في الطول.  3000-2٥00م البحث بين لطالب البكالوريوس فقط: يجب أن يتراوح حج

 

 ب الماجستر أن يقوموا باألمور اآلتية:لطالب الماجستير فقط: كجزء من البحث التكاملي سيتوجب على طال

 

 التعليم والخطابة 

قّة وطّور عرضك إلى آية( يتكلم عن واحدة من الحادثتين اللتين وصفتهما أعاله. اعرض هذا المقطع بد 1٥-4اختر مقطعًا كتابي ا )من 

 دقيقة أو درس كتابي يُظهر مهارة في التَّواُصل. 12-10تشجيعي من -خطاب دفاعي

 

 

 

 ( 19/01/201٥)يُقدَّم على "موديل" قبل التّاسعة صباًحا من تاريخ  البحث

جزاء أ و ب، أذكر على األقل أو كاتالوج )فهرس( المكتبة: في مناقشتك لحادثتي سوء التَّواُصل في األ ProQuestمن خالل استعمال 

 ع ذكر المراجع.خمسة نصوص أو مقاالت في اللغة اإلنكليزية م

 كلمة في الطول.  ٥000-3٥00ح حجم البحث بين يجب أن يتراو

 

 ُمالَحظات:

كون المتعّلِمين من بعد الظُّهر، وسي 3:1٥إلى  2من الّساعة  2014كانون األّول من سنة  12. سيحُضر المتعلِّمين ورشة عمل بتاريخ 1

 قد حّضروا على األقل الحالتين الدّراسيّتين )الكنيسة ومشاركة اإلنجيل(.  

من بعد الظُّهر، إذ  ٥إلى  2من الّساعة  201٥كانون الثّاني من سنة  22 إلى العمل المكتوب، هناك عرض شفهي بتاريخ . إضافةً 2

حدة من الحاالت التي نوقِشت في البحث المكتوب وتقديم عرض شفهي خاّلق سيُقسَّم الّصف إلى ثالث مجموعات. يُطلب منك إختيار وا

الُمختارة تُقيم فيه حواًرا بين النظريّة والتّطبيق. سيكون الجمهور الحاضر إثنين من األساتذة وبقيّة دقائق حْول الحالة  6إلى  4من 

 الخطابة والتأكد أّن العرض حيوي كما ومحتواه جيّدًا.أعضاء المجموعة هُم من المتعلّمين يجب استخدام المبادئ من مقرر فن 

 

 

 التَّواُصلبحث التكاملي لموديول تقييم ال

 

 ال يوجد قليل وسط واسع الجزء

     الجزء أ: الكنيسة

بدون إعطاء أسماء معينة، حدّد وِصف بالتفصيل وضعًا شاهدَت فيه سوء 

ر تواصل واضح في إطار كنيستك المحلية أدّى إلى نتائ ج سلبية جد ا. فّسِ

بكلماتك الخاصة كيف ساهم اختالف الشخصيّات والمفاهيم في فشل 

 كلمة[. 600 – 400التَّواُصل ]

    

ر في مبادئ التَّواُصل التي درسناها في قسم التَّواُصل. أي من هذه  فّكِ

المبادئ ترتبط على نحٍو خاص بالحادثة التي ذكرتها؟ لماذا؟ ]عليك أن تعود 

 كلمة[. 1000-٧٥0تّة مبادئ درسناها في الّصف على األقل[ ]إلى س
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التَّواُصل والمشورة، ما هي العمليات والمقاربات التي يمكن من خالل أقسام 

تطبيقها إلحالل المصالحة وإعادة بناء العالقة في هذه الحالة؟ ليكن وصفك 

 كلمة[. ٥00-300دقيقاً ومفصالً قدر المستطاع ]

    

عمالً محددًا واحدًا ومركًزا يمكنك أن تقوم به مباشرةً األقل  ِصف على

ة في هذه الحالة أو ما يشابهها. اسَع إلى تطبيقه اليوم لتعزيز المصالح

 كلمة[. 1٥0-200]

    

على ضوء العمل الُمقترح الذي وصفته، أذكر الخطوات الُمطبقة ونتائجها 

 كلمة[. 1٥0-200]

    

     

     اإلنجيل الجزء ب: مشاركة

تحاول ِصف بالتفصيل حالة اختبرت فيها سوء تواصل ملحوظ عندما كنت 

ر بكلماتك الخاّصة  أن توصل األخبار الّسارة عن يسوع إلى شخص ما. فّسِ

 600-400كيف سبب اختالف الشخصيات والمفاهيم إلى فشل التَّواُصل]

 كلمة[.

    

م التَّواُصل. أّي من هذه المبادئ فّكر بمبادئ التَّواُصل التي درسناها في قس

ا؟ لماذا؟ ]عليك آن تعود إلى ى نحو خاص بالحادثة التي ذكرتهترتبط عل

 كلمة[. 1000-٧٥0ستَّة مبادئ درسناها في الّصف على األقل[ ]

    

على ضوء وحدات التَّواُصل والبشارة، ما هي العمليات والمقاربات التي 

المستقبل والتي يمكنها أن تجعل إيصالك  يمكن أن تُطبق في إطار مشابه في

 كلمة[. ٥00-300بدقة وتفصيل ]للرسالة أكثر فعالية؟ أجب 

    

     

العرض الّشفهي )يُقسَّم الّصف إلى ثالث مجموعات. سيقوم كل متعلِّم 

بإختيار واحدة من الحاالت التي نوقِشت في البحث المكتوب وتقديم عرض 

ض فيه مبادئ فن الخطابة. تتراوح مدّة شفهي خاّلق وحيوي ويُستعرَ 

يُِقيم فيه المتعلِّم حواًرا بين النظريّة دقائق، إذ  6إلى  4العرض من 

 والتّطبيق(. 

    

     

     لطالب الماجستير فقط

آية( يتكلم عن واحدة من الحادثتين اللتين  1٥-4اختر مقطعًا كتابي ا )من 

قّة وطّور عرضك إلى خطاب وصفتهما أعاله. اعرض هذا المقطع بد

كتابي يُظهر مهارة في دقيقة أو درس  12-10تشجيعي من -دافعي

 التَّواُصل.

    

     

     المشروع 
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 فن التّواصل

 12حتى  9ساعتان مساقيتان من 

 المحاضر: عبد الكريم زين الدّين

 

ر: -1  وصف المقرَّ

 

عالن إلى عنصر الثقة. هكذا، بعد أن جب أن يُعرف المحتوى ويُختبر، وإال سيفتقر اإلإن الخدمة المسيحيّة هي التواصل بحدّ ذاتها. ي

نتواصل. سوف ينقل هذا المساق سلسلة من اإلقتراحات األساسيّة التي ستجهّزك  كيفا نريد أن نتواصل عليه، يجب أن نتعلم ماذنتعلم 

 ختالفات الشخصيّة والحضاريّة.لتتواصل عبر اإل

 

 ر:غرض المقرَّ  -2

 

تهدف كلية الالهوت المعمدانية العربية إلى رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض بواسطة الكنيسة في العالم العربي. 

 بنّاء.وترتكز هذه األهداف على التَّواُصل الفعّال من خالل كلمة تُعلَن وتُعَلَّم بتفاهم وعمل 

 

لمنطقة متعددة الثقافات مّما قد يؤدّي إلى سوء تفاهم، وينجم عن عّال في العالم العربي، وتُعتبر هذه اتوجد تحديات عدّة تعيق التَّواُصل الف

ُب المجتمع الُمتَّسم بطابع الشرف والعار عمليّة المصالحة  المباشرة، ويسعى ذلك نزاع مذهبي غالبًا ما يتفجر على شكل عنف. يَُصعِّ

 خالل الثرثرة واالنتقاد.الكثير إلى التعامل مع هذا النزاع من 

 

إن الغرض هو فهم التواصل البشرّي بشكل أفضل. إن رسالة اإلنجيل التي حصلنا عليها، هي لتُعطى وليس ليحتفظ بها. هذا يعني أن 

عمل رؤية مهمتنا بشكل أساسي على أنها تواصل، تعطينا إطار  الخادم المسيحي يجب أن يعطي انتباهاً أولوياً لموضوع التواصل. إن

 لبناء خدمة فعّالة.

 

ر مساعدة المتعلّمين على تطوير موقف احترام تجاه اآلخر ]الناحية العاطفيّة[ وفهًما لمبادئ اإلصغاء والتَّواُصل  غرض هذا المقرَّ

 يّة[.الفعّال على الصعيدين الشخصي والجماعي ]الناحية السلوك]الناحية الفكريّة[ ومن ثم تطبيق هذه المبادئ في التَّواُصل 

 

ر: -3  أهداف المقرَّ

 

ر سيكون المتعلّم قادراً على:  مع نهاية هذا المقرَّ

ة، : إظهار إدراكاً متقدّماً بأهميّة مبادئ التواصل وعالقتها بالحياة المسيحيّة، لجهة الخدمة والشهادة، تَنتُج عن حساسيّة عاطفيّ عاطفياً 

 ين الذين دُعي المتعلّم للتواصل معهم. نفسيّة، وروحيّة، بشكل مضاعف، تِجاه مختلف المستمع

ر، في كّل من النواحي األساسيّة التي لها عالقة بخدمة التواصل: شهادة، سلوكياً  : صياغة تطبيقات شخصّية، وعمليّة لمضمون هذا المقرَّ

 ورقة المتعلّم التأمليّة.تلمذة، تعليم، وعظ، كما هي مبيّنة من خالل 

ر، والتي ستطبّق في خدمة المتعلّم على األمد الطويل. 23مبادئ التواصل الـ : صياغة، فهم، وتطبيق فكرياً   لهذا المقرَّ

 

 الواجبات التعلّمية: -4

ر )فكرّي(. 23الظاهرة، عبر تذّكر المبادئ الـ  -إظهار معرفة المبادئ األساسيّة في التواصل البشري  المقدّمة في محاضرات هذا المقرَّ

 في التواصل المسيحي وفي تواصله/ها الخاص )سلوكّي(. 23ل مبادئ التواصل الـ إظهار فهم عن كيفيّة عم

ه للمستمع في خدمته/ها )عاطفّي(.  أن يكون المتعلِّم شغوفاً في أهمية التواصل الموّجِ

 

 

 متطلبات التعلّم: -٥

 ساعة 18=  6*3الّصف =  وقت التّعلّم داخل

 ساعة 12=  6*2وقت التّعلّم خارج الّصف = 

 ساعة  30=  6*٥مل وقت األنشطة التّعلّميّة = جم

 

 فكرّي:

ر.20اإلمتحان )  ٪، ساعة واحدة داخل الّصف(: سيقدّم إمتحان نهائي واحد في نهاية المقرَّ
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 سلوكّي:

، دار واصلثقافة التّ ساعات خارج الّصف(: يتوجب على المتعلّمين تتميم جميع القراءات المطلوبة )ماكسويل، جون،  ٥٪، 2٥القراءة )

 ( قبل إنتهاء الحّصة األخيرة. 2012منهل الحياة، 

مجموعة بتحضير مشروع )الحّصة ما قبل األخيرة(: سيقوم كّل متعلّم منتسب ل ساعات خارج الّصف( 3٪، 20مشروع تطبيقّي )

، المقدمة في المبدأ 11طبيقها من أصل تطبيقّي يتعلّق بخدمته الحاضرة أو المستقبليّة، مظهراً المقدرة على فهم خمسة أنظمة لإلشارة وت

 . يُقدَّم المشروع في الحّصة ما قبل األخيرة.11الـ 

 

 عاطفّي:

الصف هي أمر هام جداً. يتّوقع مشاركة كّل متعلّم في جميع مناقشات ساعة داخل الّصف(: إن المشاركة في  18٪، 10المشاركة )

 لمالئم.الصف، باإلضافة ضمن المجموعات الصغيرة في الوقت ا

كلمة  2٥0ساعات خارج الّصف(: سيقوم كّل متعلّم بعد إنتهاء كّل حّصة بكتابة مدّونة يوميّة )حوالى  4٪، 2٥التدوينات اليوميّة )

المقدّمة في الصف، وأهميتهم  23الواحدة من المدّونات الخمس( عن أفكاره وتأمالته المتعلقة بكل مبدأ من المبادئ الـ للمدّونة اليوميّة 

قدَّم المدّونات الخاصة في حياته، شهادته، وخدمته. سيتأمل المتعلّم في الماضي، الحاضر، والمستقبل بما يختص بكّلٍ من هذه المبادئ. تُ 

 خيرة على موودل.الخمس قبل الحّصة األ

 

ر: -6  برنامج مواضيع المقرَّ

 

 عنوان المحاضرة    التاريخ

 

 

ر. التواص1  03/12/18 (، المعنى هو داخلي وفردي 2لتواصل هو عمليّة مستمّرة )(، لذلك ا1ل هو المشاركة ). تعريف المقرَّ

 (.٥األهــداف يزيد من إمكانية التواصل الفعّال )(، تـوضيـح 4(، اذاً التواصل هو ما يُسمع ليس فقط ما يقال )3)

 

واصل واختباراته تبني وتقوّي شكل (، إن شخصية المت6. في وقت أن إتقان المحتوى هو االساس الضروري )2 06/12/18

ي تشكيل الرسالة ر لدى المتواصل، وفهمه للسياق الذي يعيش فيه، هما عامالن أساسيان ف(، إن الصورة الذهنية عن الجمهو٧الرسالة )

 (.9(، ولكنه في أغلب األحيان يتواصل مع جماهير متعدّدة )8)

 

(، كّل األساليب البشريّة 10االلتزام من ناحية كّلٍ من المتواصل والمستمع ). ورشة عمل. إن التواصل الجيّد يزيد 3  12/18/0٧

شارات يتوقّف على الثقافة، يختلف استعمالها من ثقافة إلى (، إستخدام أنظمة اال11) 12للتواصل تتم من خالل انظمة االشارات الـ 

 (.13محالة )(. اإلعالم الجماعي يمدّد مساحة الرسالة لكنّه يشّوهها ال 12أخرى )

 

(، فاعليّة الوسيلة تقّررها عدّة عوامل، 14. إذاً من الطبيعي أن تنخفض فاعليّة التواصل مع ارتفاع حجم الجمهور )4 1012/18

لتواصل (، المبدأ الثقافي لجماعٍة معيّنة، يؤثّر على شكل ا16(. مبدئيّاً تتّم الرسالة من خالل الواسطة )1٥ا تقّرره الوسيلة نفسها )أكثر ممّ 

 (.1٧بشكل أساسي )

 

ق (، إن تفسير الرسائل متعل18. لذلك المعتقدات السائدة، وأنظمة القيم هما عامالن كبيران في بناء التواصل )٥  12/12/18

أنهم  (، بما أن ردّة فعل الناس تكون على أساس20(. ألن كّل تواصل يأخذ أبعاداً فكريّة وعاطفيّة مباشرة )19باإلختبارات والحاجات )

 المشروع التّطبيقّي. (.21أعضاء في مجموعات اجتماعيّة )

 

(، تشّكل التغذية 22قات الشخصية معاً ). قرارات لتغيير النتائج هي من فاعليّة اإلعالم الجماعّي، وشبكة العال6 13/12/18

 (. اإلمتحان النهائي.23الّراجعة الواعية والفعليّة الرسالة )

 

 يةالهوت المعمدانية العربللتّواصل مع كلية ال -٧

 

 abtsonline@abtslebanon.orgعنوان البريد اإللكتروني: 

 .296، ورقمي الدّاخلي: 0096144002٥0تلفون: كلية الالهوت المعمدانية العربية 

 Azieneldien@abtslebanon.orgعنوان البريد اإللكتروني الّشخصي: 

mailto:abtsonline@abtslebanon.org
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 إلتزامات متبادلة -8

 

 أتوقّع منكم بكونكم قادة في خدمة المسيح: 

 أن تحّضروا باجتهاد للحّصة القادمة.

موا مهاّمكم التّعلميّة في الوقت المطلوب، وإن استعذر األمر، أن تبادروا مسبقًا بطلب أكاديمي رسمي لتمديد فترة مهلة تقديم المهام  أن تقدِّ

 التّعلميّة.

 المقّرر. وا بجديّة في مختلف متطلّباتشاركأن ت

 ف.  أن تظهروا محبّة في التّعاطي مع باقي المتعلّمين، واحترام اإلختالفات الثّقافيّة والفرديّة...، كما واإلصغاء إلى مشاركاتهم في الصّ 

 

 إلتزامتي نحوكم هي:

 ت الحاجة.أن أكون متاًحا للمتعلّمين لمناقشة المادّة خارج دوام الّصف إذ دع 

 بيئة تعلّميّة تشّجع على المشاركة والتّعاون.المساهمة في خلق 

ر على نحو يؤّمن أقصى درجات التّعلّم.   توظيف وقت المقرَّ

 تقويم واجبات التّعلم وإرسالها للمتعلّمين في الوقت المحدّد. 

 

 

 قائمة الكتب األساسية -9

 

 باللغة العربية:

 .200٥ورات االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة، ، منشتصال والتواصل: فن االاالعالمجهشان، موريس اديب ، 

 .EduLiban ،200٧، ثقافة التواصل: مفاهيم وتدريبالخوري، ريمون ، 

 .200٥، دار الثقافة، فنون اإلصغاء واإلبداع في االستماعديميت، داالس وديميت، نانسي، 

 .2009بيت الحياة،  ركز، مالتواصل الفعّال مع الناسكراب، الري، 

 .1991، التواصل عبر الحضارات: مقدمة لعلم اإلتصال المسيحيجريف، ديفيد ، هسيل

 .200٥، دار الثقافة، فن التواصل: بناء العالقات الدافئةهورست، ريتش ، 

 .2008، أوفير للطباعة والنشر، العالقاتوصفي، أوسم، 

 .3ط  200٥، دار المشرق، نت وأنا والذات الحقيقيّةواصل: أفّن التاليسوعّي، جان باول وبرادي، لوريتا، 

 

English: 

 

Carey, James W., Communication as Culture, Routledge, 2009 (302.23 CAR). 

Dennett, H., Christian communication in changing world, Victory Press, 1968 (261.52 DEN – 01 530). 

Dillistone, F. W., Christianity and communication, Charles Scribners & sons, 1956 (269.2 DHL – 

013950). 

Devito, Joseph A., Human Communication: The Basic Course, Longman, 1997. 

Dobrin, Sidney I., Technical Communication in the Twenty-First Century, Prentice Hall, 2008, 782p. 

Fortner, Robert S., Communication, Media and Identity, Rowman & Littlefield Publishers, 2007. 

Fortner, Robert S., Communication, Media, and Identity: A Christian Theory of Communication, 

Rowman & Littlefield Publishers, 2007 (261.52 FOR). 

Hesselgrave, David J., Communication for Christ cross-culturally. An introduction to missionary 

communication, Zondervan, 1991. 

Isaacs, William, Dialogue: And the Art of Thinking Together, Doubleday, 1999 (658.45 ISA). 

Jahshan, Moris A., The communication Art, 1975 (169.29 JAH – 010258). 

McEwan, Elaine K., 10 Traits of Highly Effective Principals, Corwin Press, 2003 (371.2012 MCE). 

McLaughlin, Raymond, Communication for the church, Zondervan, 1971 (248.4 MCL- 012953). 

Page, Sue, Away With Words, Lynx, 1998. 

Saunders, Denys, Visual communication handbook, Lutterworth Press, 1976 (371.33 SAU – 014828). 
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Schultze, Quentin J. and Woods, Robert H., Jr., Understanding Evangelical Media, InterVarsity Press, 

2008 (261.52 SCH). 

Shaw, Daniel and Van Engen, Charles E., Communicating God’s Word in a Complex World: God’s Truth 

or Hocus Pocus? Rowman & Littlefield Publishers, 2003 (261 SHA). 

Smith, Donald K., Creating understanding. A handbook for Christian communication across cultural 

landscapes, Zondervan, 1992. 

Wright, H. Norman, Communication: key to your marriage, 1976 (248.4 WRI – 015339). 

Saunders, Denys, Visual communication handbook, Lutterworth Press, 1976 (371.33 SAU – 014828). 

Schultze, Quentin J. and Woods, Robert H., Jr., Understanding Evangelical Media, InterVarsity Press, 

2008 (261.52 SCH). 

Shaw, Daniel and Van Engen, Charles E., Communicating God’s Word in a Complex World: God’s Truth 

or Hocus Pocus? Rowman & Littlefield Publishers, 2003 (261 SHA). 

Smith, Donald K., Creating understanding. A handbook for Christian communication across cultural 

landscapes, Zondervan, 1992. 

Wright, H. Norman, Communication: key to your marriage, 1976 (248.4 WRI – 015339). 

  



68 | P a g e  

 

Introduction to Public Speaking for Christian Ministry – Syllabus (20 hours – 12/8 hours) 

 

Facilitators: Jihad Haddad and Bassem Melki  

 

Purpose:  

An essential element of Christian leadership is the ability to communicate in public in a way that is clear 

and attractive. Whether it be preaching a sermon or giving a testimony or reading of Scripture or even 

introducing guests, effective Christian leaders know how to structure and present in public. This unit 

gives basic principles for effective public speaking for a variety of Christian ministry contexts. 

 

Learning Outcomes: 

By the end of this Unit the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understanding how effective public communication takes place. 

Understanding the basic principles of effective content design for public speaking. 

Understanding the basic principles of effective vocal and non-verbal communication in public speaking. 

 

Affectively 

Sensitivity to the needs, attitudes, and responses of the hearer 

A desire to see changed lives and not merely the transmission of knowledge and information.  

 

Behaviorally 

Ability to create oral communication bridges 

The giving of edifying critique and the ability to filter criticism in a way that leads to individual and 

corporate growth. 

 

Structure: 

Each session will focus on evaluated practice and will proceed as follows: 

Introduction 

Preparation and Presentation: 4-5 students will present a short public speech 

Evaluation 

Theory A   

Preparation and Presentation: 4-5 students will present a short public speech 

Evaluation 

Theory B 

 

Theory Topics will be as follows: 

Session 1 

A: Asking the right questions – who and why – before preparing the what 

B: Sections of a speech and the role of each – beginning, middle, end. 

 

Session 2 

A: Basic techniques – using the appropriate method for the context (where and when). Speaking less; 

saying more. 

B: Non-verbal elements in public speaking – eye contact, appropriate use of the body, hand gestures 

 

Session 3 

A: Being listener conscious – how listeners perceive us 
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B: Common mistakes – bad use of the body, dress code, overstatement and exaggeration, etc 

 

Session 4 

A: Reading scripture aloud 

B: Using multimedia tools to complement the speech (PowerPoint, diagrams and charts, etc.) – being 

creative. 

 

Learning Tasks: 

For each session students will be expected to have read relevant sections from a reader. (3 x 40 minutes 

= 2 hours – 25% of grade) 

For each session students will be expected to have prepared the required presentations. (3 x 40 minutes 

= 2 hours – 25% of grade) 

The final assignment will be a 10-15 minute persuasive speech presented to the Academic Office as an 

MP4 video-clip. (4 hours – 50% of grade) 

 

NOTE: For MDiv students only: 

Beyond the BTh requirements MDiv students are asked to choose any three (3) chapters from Duane 

Liftin, Public Speaking: A Handbook for Christians, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker, 1999), and make a 

list of: 

Valuable public speaking principles 

Important public speaking practices that the student hopes to apply in his or her current and future 

ministry. 

(additional 4 hours – 20% of grade) 

 

The due date for all the above assignments is 0900 on Monday 28 January.  

 

Time in class: 12 hours. Time outside class: BTh 8 hours; MDiv: 12 hours 

Total Learning Activity Hours: BTh 20 hours; MDiv 24 hours 
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 من اجل الخدمة المسيحية خطابمقدمة إلى ال

 

 المفعّلون: الراعي باسم ملكي والقس جهاد حداد

 

 الهدف :

من العناصر األساسية للقيادة المسيحية، القدرة على التواصل علناً بطريقة واضحة وجذابة. سواء أكان ذلك عظة أو شهادة أو قراءة من 

يحيين الفعالين أن يعرفوا كيف ينظموا كالمهم ويقدموه. تعطي هذه جب على القادة المسالتعريف عن ضيوف، يالكتاب المقدس أو حتى 

 الوحدة المبادئ األساسية للتكلم العلني الفعال إلطارات مختلفة من الخدمة المسيحية.

 

 الفوائد التعلمية:

 ية:اً من النواحي اآلتبحلول نهاية هذه الوحدة، على الطالّب أن يكونوا قد أظهروا نموّ 

 الناحية المعرفيّة:

 فهم كيف يتّم التواصل العلني الفعّال

 فهم المبادئ األساسيّة اليصال رسالة فعّالة في الخطاب

 فهم المبادئ األساسيّة لتقنيّات الّصوت الفعّالة والتواصل غير الشفهي في الخطاب 

 الناحية العاطفيّة:

 الحساسيّة تجاه حاجة المستمع وموقفه وردود فعله

 برؤية تغيير في الحياة، ال بنقل معلومات فحسب بةرغ

 الناحية السلوكيّة:

 القدرة على بناء جسور التواصل الشفهي

 بنّاء والقدرة على تصفية االنتقادات بطريقة تؤدّي الى نمّو فردي وجماعي اعطاء نقد

 

 هيكلية الحصص:

 ستركز كل حصة على تطبيق ُمَقَيم وستتم كاآلتي :

 مقدمة 

 طالب سيلقون كلمة قصيرة  ٥-4 عرض:تحضير و

 تقييم

 النظرية أ 

 طالب سيلقون كلمة قصيرة ٥-4 تحضير وعرض:

 تقييم

 النظرية ب

 الواجب

 

 الحصة األولة )المفعّل: باسم ملكي(

 أرسم صورة في أذهاننا عن عائلتك بالكلمات. خطابة: -ع

 "ماذا" قبل تحضير ال –"من ولماذا"  -طرح األسئلة المناسبة نظرية: -أ

 ٧-1: 2ألقي موضوع من فيليبي  خطابة: -ع

 دائرة التواصل  نظرية:  -ب

 واجب للحّصة الثانية:

 )بدون القيام بالتمارين( 2و  1"األسبوع الخامس"، اليومين إقراء وتأمل 

 تأمل في أول حصة )إختياري(

 40الى  2٥)ب( للعائالت الشابّة من عمر ؛ أو 2٥الى  1٥دقائق )أ( للشبيبة من عمر  3تحضير رسالة تبشيريّة مدّتها 

 

 الحصة الثانية  )المفعّل: جهاد حداد(

دقائق، وإعطاء بعض الوقت لردود الفعل بدءا من نقاط القوة وثم واحد أو اثنين  3التبشيرية من أعرض الرسالة  خطابة:  -ع

مالئمة للجمهور وذلك لتحقيق في الحديث أنحاء  إلى أي مدى يتجسد :)فقط( إقتراحات للتحسين. نالحظ على وجه الخصوص ما يلي

 أقصى قدر من التواصل الفعال؟

 وأجزاء الخطابةالنقطة األساسية  نظرية:  -أ
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تقسيم إلى أزواج. مهمتك: شريكك هو ضيف الشرف في إجتماع الشبيبة الذي تقودونه أنتم. دورك هو أن   خطابة:  -ع

 ها في دقيقة واحدة\تقدمه

 المقدسة حيوية للكتاب قراء نظرية:  -ب

 واجب للحّصة الثالثة:

 واألسبوع السادس اليوم األّول )اقرأ وتأّمل بدون القيام بالتمارين( اقرأ وتأّمل من "فّن التواصل" األسبوع الخامس اليوم الثالث

 تأمل في ثاني حصة )إختياري(

 دقائق( مع مشاعروإضافة حياة للنص 3-2تحضير قراءة كتابيّة )

 

 ة )المفعّل: جهاد حداد(الثالثالحصة 

دقائق ردود الفعل  2اء ما ال يزيد عن دقائق، وإعط 3-2أعرض قراءة من الكتاب المقدس  4في مجموعات من  خطابة:  -ع

 للشخص الواحد، بدءا من نقاط القوة وثم واحد أو اثنين )فقط( إقتراحات للتحسين.

 م وحركات اليدالتواصل في النظر واالستخدام المالئم في الجس -يالعناصر غير الشفهية في التكلم العلن نظرية:  -أ

 واجب للحّصة الرابعة:

 )اقرأ وتأّمل بدون القيام بالتمارين( 4-3-2التواصل" األسبوع السادس األيّام  اقرأ وتأّمل من "فن

 تأمل في ثالث حصة )إختياري(

 دقائق حول قضيّة أنت شغوف بها 4-2تحضير كلمة مدّتها 

 

 الرابعة )المفعّل: باسم ملكي(صة الح

 دقائق 4-2أعرض قضيّتك  خطابة:  -ع

 اب العلنياألخطاء الشائعة في الخط نظرية:  -أ

دقائق ردود الفعل للشخص الواحد، بدءا  2دقائق، وإعطاء ما ال يزيد عن  4-2أعرض قضيّتك  4في مجموعات من  خطابة:  -ع

 إقتراحات للتحسين.من نقاط القوة وثم واحد أو اثنين )فقط( 

 استخدام األدوات التكنولوجية لتكميل الخطابة نظرية:  -ب

 واجب:

 ياري(تأمل في رابع حصة )إخت

 المهام: 

من  %2٥ –ساعتان  2دقيقة =  40×  3على الطالب أن يقرأوا ويتأملوا لكل حصة، أجزاًء من المختارات لها عالقة بالموضوع )

 العالمة(

 من العالمة( %2٥ –ساعتان  2دقيقة =  40×  3وبة )لكل حصة العروض المطل على الطالب أن يحّضروا

كانون  22. تاريخ التسليم: MP4 video-clipدقيقة هدفه اإلقناع، يُقدّم لألستاذ باسم ملكي  10إلى  8سيكون الفرض األخير خطاباً من 

 لطالب الماجستير(( %30من العالمة ) %٥0 –ساعات  4الثاني/يناير )

 اإلجماليةإضافة على العالمة  %10اليومي في الحصص هو إختياري وسيكون  أملالت

 مالحظة: لطالّب الماجستير فقط

 Public Speaking: Aفصول من كتاب  3باالضافة الى المتطلّبات المذكورة، يجب على طالب الماجستير أن يختاروا أّي 

er, 1999)ed. (Grand Rapids: Bak ndHandbook for Christians, 2 

 ويقوموا بالئحة من:

 مبادئ قيّمة للخطاب

 ة للخطاب يأمل الطالب بأن يطبّقها في خدمتهممارسات مهمّ 

 من العالمة( %20 –ساعات  4كانون الثاني/يناير ) 22تاريخ التسليم: 

 ساعة للماجستير 12ساعات للبكالوريوس/ 8ساعة. خارج الصف:  12عدد الساعات في الصف: 

  ساعة ماجستير  24ريوس/ساعة بكالو 20المجموع: 
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     مهارات المساعدة األساسية

(1 ECTS Credits) 

 2019كانون الثاني 

 

 منهاج المقرر التعليمي

 

 :رؤية الكلية

 أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.

  

 :الكليةرسالة 

مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق 

 تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 

 مدّرس المادة:

 سميرنا خلف مغبغب

smeerna@hotmail.com 

03-299522 

 

 موعد.كنتم الحصول على موعد يمكنكم االتصال بي وحجز ا إذ

 

 تحية خاصة من المدّرسة:

 أهال بكم! أنا متحمسة جدًا ألن أنخرط معكم هذا الفصل فيما نتعلّم ونناقش قضايا متعلقة بمهارات المساعدة.

 

 أتطلع قدًما ألن نتعلّم من بعضنا البعض.

 سميرنا خلف مغبغب

 

 وصف المقّرر

مة في العالقات الداعمة والمساِعدة. سيرّكز هذا المقّرر على مهارات ى مساعدة الطالب على فهم المبادئ الالزالمقرر اليهدف هذا 

التواصل العالجية الالزمة في العالقات المساعدة. وسيناقش المهارات المختلفة ويقدّم تطبيقًا عمليًا. سنتأّمل في بعض المواضيع 

عدة. وهذا في نهاية المطاف سيُعّد الطالب ليتمّكنوا من ص والغفران، والرجاء، الخ ... في العالقة المساالالهوتية مثل نعمة، والخال

تطبيق بعض مهارات المساعدة األساسية التي سوف تساعدهم في سياقات مختلفة مثل: تقديم المشورة الرعوية، والتعامل مع حاالت 

 .. الصراع، والتواصل اليومي مع األسرة والمجتمع

 

 نتائج التعلّم:

 يُظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:في نهاية المقّرر يجب أن 

 

 فكريًا:

 سيطور الطالب فهًما أفضل للعالقات المساعدة

 .سينّمو الطالب في أنواع مختلفة من المهارات في العالقات المساعدة

 وكيفية تأثيرها على العالقاتسينّمو الطالب في فهمهم للغفران، والنعمة والرجاء، والمحبة، 

 

 عاطفيًا:

 الطالب في تقديرهم للمهارات المطلوبة في مساعدة الناسسينمو 

 سيقدّر الطالب أكثر قيمة التواصل العالجي وال سيّما اذا كان وفقًا لمبادئ الالهوتية

 سينمو الطالب في إدراكهم ألنفسهم واآلخرين من حولهم

 

 سلوكيًا:

 حولهم على نحٍو أفضلت لمساعدة الناس من سيطّور الطالب مهارا
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 سيطّور الطالب مهارات تساعدهم على االستجابة بطريقة تشبه المسيح أكثر في عالقاتهم في المجتمع

 سيتمّكن الطالب من تطبيق مهارات مساعدة الناس في سياقاتهم

 

 مهام التعلّم:

 تأمالت يومية:

 ارتباطها في اختباراتك الشخصية.المواد التي تمت تغطيتها في الصف وكيفية بعد كل حّصة يجب أن يكمل الطالب تأماًل حول 

 لعب األدوار:

 تطبيق مهارات المساعدة المختلفة التي تّم تعلّمها.

 بحث:

 صفحات يناقش وجهة نظرك الالهوتية وكيف يمكن أن تكون مفيدة ومنخرطة في مهارات مساعدة الناس في مجتمعك. 3-2بحث من 
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Introduction to the Art of Teaching (25 hours – 15/10 hours) BTh 

 

Purpose:  

For too many years the church has underachieved in its fulfilment of the rich and challenging mandate 

of making disciples. Too many churches have been inept in helping their people connect faith to life – to 

truly live as Christians. Too many of us are tied to a traditional understanding of teaching as the 

transmission of information. This course is of the utmost importance for your future life and ministry as 

it gives essential tools for addressing the need for life-changing learning, and hence for providing 

possible guidelines for improving the teaching/learning dynamic in the church. 

 

Learning Outcomes: 

By the end of this course you should have demonstrated clear growth in the following areas: 

Affective: That you have come to recognize the importance of multi-dimensional learner-centred 

education, and developed a passion for excellence in facilitating growth to spiritual maturity among those 

entrusted to your care.  

Behavioural: That you will have begun developing skills in need-based curriculum development and 

creative multi-dimensional learner-centred teaching. 

Cognitive: That you will have come to a better understanding and know how to apply in your teaching: 

(a) the educational cycle; (b) the dimensions of learning; and (c) creative, developmentally appropriate, 

needs-based lesson planning.  

 

Supportive Readings: 

 بيري شو، فن التعليم، التعريب بقلم نبيل عبد الملك، )عمان: برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد، 2004(

(Perry Shaw, The Art of Teaching, trans. By Nabil Abdul Malik, Amman: PTEE, 2004) 

 

Learning Tasks: 

Short quizzes to test whether you have memorized the key material from the class: (1 hour preparation – 

5% of the grade). The purpose of this exercise is to ensure that you have clearly in your mind the 

dimensions of learning and the basic principles of the educational cycle. 

A Quarterly Needs-Based Goal for a Young Adults Group (3 hours – 40% of the grade) (Week 4 Days 

2-4 of text). Through this exercise you will be able to demonstrate the extent to which you recognize the 

importance of multi-dimensional learner-centered education that facilitates growth towards holistic 

spiritual maturity, and your ability to apply these principles in need-based curriculum development. 

The desired shape for the “Current Goal” assignment is as follows: 

Cover page 

Index (optional) 

Description of the group: age, gender, number, where and when they meet, etc. 

Detailed list of the concerns and needs of the members of the group. 

The current goal [This is the most important element of the assignment. Samples are available on 

Moodle.] 

Description of the desired atmosphere, the preferred role of the leader, and some possible activities that 

can support the goal 

Samples of previous students’ work is provided on Moodle. 

A Bible Lesson Plan (7 hours – 55% of the grade) (Week 6 of text). Through this exercise you should be 

able to demonstrate the extent to which you appreciate multi-dimensional learner-centered education that 

facilitates growth towards holistic spiritual maturity, and its application in creative, developmentally 

appropriate, needs-based lesson planning. A list of the key elements of a quality Bible lesson is given on 

Moodle, as are samples of previous students’ work. 
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You are also encouraged to read the sections of the text that support the material given in class. 

 

Time in class: 15 hours. Time outside class: 10 hours 

Total Learning Activity Hours: 25 hours 

 

Learning Activities: 

In class, we will address the following issues: 

Introduction. What Are We Trying to Do Anyway? The Church and Christian Education. The Education 

Cycle. The ABCD of Learning. (Text Weeks 1 and 2) 

Needs-Based Curriculum Development (Text Week 4) 

Lesson Planning: Hook, Book, Look, Took (Text Week 5) 

 

In addition to the cognitive input of the theory, we will be addressing the affective and behavioural 

outcomes through some or all of the following: 

Praying together for the people we serve. 

Sharing ministry experiences.  

Workshops in which you are asked to put into practice the theory presented in class, and make a start on 

the more practical learning tasks. 

In class practice of the theory.  

 

Contact Information: 

Email: PShaw@abtslebanon.org 

Please write me an email if you need personal time with me. I try to make myself available but I have a 

very heavy workload. Consequently, it is best to make an appointment with me. I have a terrible memory 

and so I often forget unless I have an email from you.  

  

Mutual Commitments: 

What I expect from you as an emerging leader in the service of Christ: 

I expect you to be diligent in preparing thoroughly for each session. 

I expect you to submit work on time, or if this is not possible to request an extension adequately in 

advance of the deadline. 

I expect you to participate fully and constructively in all course activities and discussions. 

I expect you to show respect to other students, being sensitive to national, cultural, gender, and other 

individual differences, and listening courteously when others speak in class. 

I expect you to provide accurate and constructive feedback on the course content and methodology that 

will help me as I teach this course and when I teach this material again in the future. 

 

My commitments to you are: 

I will prepare carefully for each class session. 

I will encourage reciprocity and cooperation among you as a class of emerging leaders. 

I will emphasise time on task, making the best use of the available time to promote quality learning. 

I will promote active learning, respecting diverse talents and learning styles. 

I will provide adequate opportunity outside of the class session times for you to discuss with me the 

course material.  

I will do my best to provide prompt feedback to your work. 

  

mailto:PShaw@abtslebanon.org
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ساعة( 1٥ /1٥ –ساعة  30)مقّدمة لفن التعليم   

 شهادة بكالوريوس في الالهوت

 

 الهدف:

ميذ. والعديد من الكنائس كانت غير أخفقت الكنيسة لسنوات عديدة في أن تكون وفية لمهمتها الغنية والمحفوفة بالتحديات وهي إعداد التال

والعيش حقًا كمسيحيين. وثمة عدد كبير منّا متعلّقين بالفهم التقليدي للتعليم باعتباره  -اإليمان بالحياة قادرة على مساعدة شعبها على ربط 

دوات أساسية لتلبية حاجة خدمتك عملية نقل المعلومات. هذا المقّرر هو ذات أهمية قصوى لحياتك وخدمتك في المستقبل ألنّه يزودك بأ

لي توفير المبادئ التوجيهية الممكنة لتحسين ديناميكية التعليم / التعلم في الكنيسة.إلى التعلم المغيّرة للحياة، وبالتا  

 

 نتناتج التعلّم:

 في نهاية هذا المقّرر يجب إظهار النمو الواضح في النواحي التالية:

سير النمو لتحقيق النضج الروحي بين المتعلم، وتنمية شغف للتميّز في تي يم المتعدد األبعاد المرّكز علىعاطفيًا: االعتراف بأهمية التعل

 األشخاص الموكلين لرعايتك.

م.سلوكيًا: البدء في تنمية مهارات في تطوير المناهج المعتمدة على االحتياجات، والتعليم اإلبداعي المتعدد األبعاد المرّكز على المتعلّ   

ك: )أ( الدورة التعليمية، )ب( أبعاد التعلّم، )ج( تخطيط دروس : تطوير فهم أفضل ومعرفة كيفية تطبيق المفاهيم التالية في تعليميًافكر

 إبداعية، مالئمة تنمويًا ومركزة على االحتياجات.

 

قراءة داعمة:   

 بيري شو، فن التعليم، التعريب بقلم نبيل عبد الملك، )عمان: برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد، 2004(

(Perry Shaw, The Art of Teaching, trans. By Nabil Abdul Malik, Amman: PTEE, 2004) 

 

 مهام التعلّم:

٪ من العالمة(. والغرض ٥ -في الصف: )ساعة واحدة من التحضير  اختبارات قصيرة الختبار ما إذا كنت قد حفظت المواد الرئيسة

التعليمية واضحة في ذهنك.التأكد من أن أبعاد التعلم والمبادئ األساسية للدورة من هذا التمرين هو   

 

من الكتاب(. من  4-2٪ من العالمة( )األسبوع الرابع األيام 40 -ساعات  3هدف تعليمي قائم على االحتياجات لمجموعة من الشباب )

ّسر النمو نحو التعليم المتعدد األبعاد المرّكز على المتعلم التي ييخالل هذا التمرين سوف تكون قادًرا على إثبات مدى إدراكك ألهمية 

 النضج الروحي الكلي، وقدرتك على تطبيق مبادئ تطوير المناهج القائمة على الحاجة.

 الشكل المرغوب به لواجب "الهدف التعليمي" هو التالي:

 صفحة غالف

 فهرس )اختياري(

ن االجتماع ووقته وما إلى ذلك.وصف المجموعة: العمر والجنس والعدد ومكا  

أعضاء المجموعة واحتياجاتهم. قائمة مفصلة باهتمامات  

 الهدف الحالي ]هذا هو أهم عنصر في المهمة. العينات متوفرة على مودل.[

 وصف الجو المرغوب فيه، والدور المفضل للقائد، وبعض األنشطة الممكنة التي يمكن أن تدعم الهدف

ب السابقين.عينات من أعمال الطال سيكون متوفر على مودل  

 

من الكتاب(. من خالل هذا التمرين، يجب أن تكون قادًرا على إثبات  6٪ من العالمة( )األسبوع ٥٥ -اعات س ٧خطة درس كتاب )

تخطيط درس  مدى تقديرك للتعليم المتعدد األبعاد الذي يركز على المتعلم والذي ييّسر النمو نحو النضج الروحي الكلي، وتطبيقه في

ياجات. سيتم إعطاء قائمة العناصر الرئيسة لدرس الكتاب على مودل، وكذلك عينات من عمل إبداعي ومناسب تنمويًا، وقائًما على االحت

 الطالب السابقين.

 

 نشّجعك على قراءة أقسام الكتاب التي تدعم المادة المقدمة في الصف.

 

ساعات 10: ساعة. الوقت خارج الصف 1٥الوقت داخل الصف:   

ساعة 2٥مجموع ساعات نشاط التعلم:   

 

 أنشطة التعلّم:
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 سنعالج في الصف المسائل التالية:

من الكتاب( 2و 1مقدمة: ما الذي نحاول القيام به؟ الكنيسة والتعليم المسيحي. الدورة التعليمية. وأسس التعلم. )األسبوعان   

الكتاب( من 4تطوير المناهج القائمة على االحتياجات )أسبوع   

من الكتاب( ٥اكتساب )األسبوع تخطيط الدرس: الكالب، كتاب، استيعاب،   

جزًءا من وقتنا معًا بورشات العمل حيث ستكون قادًرا على البدء بمهام التعلم.سنمضي   

 

 باإلضافة إلى اإلدراك الفكري للنظريات، سنعالج النتائج العاطفية والسلوكية من خالل بعض أو كل ما يلي:

معاً من أجل الناس الذين نخدمهم. الةالص  

ات الخدمة.تبادل خبر  

 ورشات العمل حيث يُطلب منكم أن تضعوا موضع التطبيق النظرية المقدمة في الصف، والبدء في مهام التعلم العملية.

 ممارسة النظريات في الصف.

 

 للتواصل مع مدّرس المادة:

  PShaw@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني:

سأحاول أن أكون متوفًرا ولكن لدي عبء عمل ثقيل جد ا. لذلك فمن األفضل تحديد موعد معي. لدي ذاكرة سيّئة ولذا كثيرا ما أنسى ما لم 

 يكن لدي بريد الكتروني منكم.

 

التزامات متبادلة:   

ادة ناشئة لخدمة الكنيسةما أتوقعه منكم كق : 

 .أتوقع منكم مجتهدا في ل حّصة

 .أتوقع منكم تقديم العمل في الوقت المحدد، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا تقديم طلب تمديد قبل الموعد المحدد

 .أتوقع منكم أن تشاركوا على نحٍو تام وبنّاء في جميع األنشطة الدراسية والمناقشات

الفات القومية، والثقافي، والجنسية، وغيرها من تكونوا حساسين إلى لالخت اًما للطالب اآلخرين، وأنأتوقع منكم أن تظهروا احتر

 .االختالفات الفردية، واالستماع بأدب عندما يتكلّم اآلخرون في الصف

المقرر حاليًا، وعندما أقوم أتوقع منكم تقدم تغذية راجعة دقيقة وبناء على محتوى المقرر ومنهجية التعليم تساعدني في تدريس هذا 

المستقبل تدريس هذه المواد مرة أخرى فيب . 

 :التزاماتي من جهتكم هي التالية

 .سأحّضر بدقّة لكّل حّصة

سأصغي الحتياجاتكم الفعلية فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، وسوف أبذل كل جهد لضبط محتوى المقرر بحيث يكون ذلك 

سياق حوار متبادل يسوده االحتراممناسبًا، في  . 

التبادل والتعاون بينكم كصف من القادة الناشئين جعأش . 

 .سأشدّد على الوقت الخاص بكل مهمة تعلمية، للتأكد من االستخدام األمثل للوقت المتاح لتعزيز جودة التعلّم

 .سأعزز التعلم الناشط، واحترم المواهب المتنوعة وأساليب التعلم

ملكمرى جهدي لتقديم تغذية راجعة فورية لعسأبذل قصا  

 

  

mailto:PShaw@abtslebanon.org
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Introduction to Evangelism 

BTh – Syllabus 

Facilitator: Dr. Waseem Watkins 

 

Purpose:  

The Arab Baptist Theological Seminary seeks to equip faithful men and women who can help the church 

accomplish its mission to see God glorified, people reconciled, and communities restored. As it was in 

the New Testament, an essential element of this mission is the proclamation of the Kingdom of God 

through and in Jesus Christ. While cosmic in scope, this announcement also describes that personal 

salvation is available exclusively through Jesus to all who believe. Winsome communication of this Good 

News is the joyful privilege and responsibility of every disciple. This unit will equip you to effectively 

share your faith in the context of the Arab world through a fresh, biblical exploration of the gospel, 

conversion, and evangelism. 

 

Learning Outcomes: 

By the end of this Unit you should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Identifying (MDiv Evaluating) various models of evangelism 

Recognising biblical forms of the gospel we are trying to communicate  

Understanding (MDiv Analysing) the dynamics of how people embrace biblical faith (the process of 

conversion) 

 

Affectively 

Attaining a passion for seeing people from diverse backgrounds embrace Jesus Christ as Lord and 

Saviour 

Identifying compassionately and culturally with the spiritually lost in an attitude of love and respect 

 

Behaviorally 

Communicating the good news of Jesus using different approaches in different contexts 

Utilizing healthy practices while avoiding negative ones in the evangelistic encounter with unbelievers 

in the Arab context 

 

Structure: 

 

Session 1: Essentials of Evangelism – Evangelism is much more than just proclaiming the same message 

to different people in different contexts. 

 

Session 2: Forms of the Gospel – While the core of the gospel the life, death, and resurrection of Jesus 

for our sins, we must adapt details the message according to the needs of the audience. 

 

Session 3: The Character and Manner of Witness – Biblical evangelism joins together words and deeds 

and asks us to identify culturally and compassionately with unbelievers. 

 

Session 4: The Dynamics of Coming to Faith in Jesus – How we conceive of conversion determines how 

we do evangelism. 

  

Session 5: Faithful Witness Among Muslims – We make many common and unnecessary mistakes when 

we share the gospel with Muslims. 
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Learning Tasks: 

 

“The Master’s Plan” by Robert Coleman 

In no more than 200 words, briefly answer question #3 at the end of the chapter and upload your paper 

to Moodle:  

How do evangelistic strategies today compare with Jesus’ strategy? (Be sure to reflect on the difference 

between “extraction” into the church and “remaining” in the context as explained in the models of 

Attraction Evangelism and Missional Evangelism which were discussed in class.) 

 

You will be assessed through the following rubric: 

Writes in clear, concise sentences 

Stays within the required word limit 

Clearly answers the question 

Briefly reflects on the implications of extracting people from their contexts and into the institutional 

church vs encouraging them to remain in their context and doing the church 

 

“The Bible in World Evangelization” by John Stott  

In no more than 200 words, briefly answer question #1 at the end of the chapter and upload your paper 

to Moodle:  

How does Stott support his idea that the whole Bible is the mandate for world evangelization?  

 

You will be assessed through the following rubric: 

Writes in clear, concise sentences 

Stays within the required word limit 

Clearly answers the question 

 

Sharing The Gospel and Written Reflection  

Share a form of the gospel with at least 2 unbelievers (or groups) from different backgrounds (i.e. one 

from a Muslim background and one from a Christian background) at different times (MDiv 4 

unbelievers/groups at different times from at least 2 different backgrounds). In a maximum of 200-300 

words (400-600 MDiv), explain why you chose the form of the gospel that you chose and explain the 

essence of what you tried to communicate while reflecting on the response of the unbeliever/group. 

Upload your paper to Moodle. (Note: You must wait until after the second class session to do this.) 

 

You will be assessed through the following rubric: 

Writes in clear, concise sentences 

Stays within the required word limit 

Demonstrates understanding of the context of the unbeliever 

Shares an appropriate form of the gospel that matches the context of the unbeliever 

Reflects on the response of the listener 

 

Principles of Faithful Witness Among Muslims 

In 300-400 words (MDiv 400-600), write between 12-15 (MDiv 15-20) general principles for effective 

sharing of the gospel with Arab Muslims. These principles must be taken from each of the class lectures 

and the main points you have learned throughout the course. Each principle should be written in concise 

language and not in complex sentences. This is a short but important assignment to help you synthesize 
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lessons you have learned in the entire course and then apply it to the Arab Muslim context. Upload your 

principles to Moodle. See below for examples of principles: 

Example #1: Conversion today can often occur in groups and not only individuals, as it was in the book 

of Acts. Therefore, we can evangelize whole families in the Arab world, and not just individuals. 

Example #2: The gospel is about Jesus, not Christianity. The term “Christian” often confuses Muslims 

and creates unnecessary conflict in the evangelistic encounter. 

Example #3: When choosing a form of the gospel to communicate, it is helpful to look at where the 

culture of the nonbeliever and the culture of the Bible intersect. 

You will be assessed through the following rubric: 

Writes in clear, concise sentences 

Stays within the required word limit 

At least one principle concerning extraction vs. remaining in context 

1-3 principles concerning conversion 

2-3 principles concerning the forms of the gospel 

At least one principle on message delivery, i.e. stories vs propositional truth 

At least one principle on the use of the Qur’an 

At least one principle on the use of the Bible 

At least one principle on issue of the Father of Jesus and the God of Muhammad 

At least one principle concerning Christianity, religion, and language 

At least one principle concerning the role of relationships 

At least one principle concerning the character and motivation of the evangelist 

At least one principle on the relationship between good works and evangelism 

 

The Gospel of Purity 

A gospel presentation of Christ’s cleansing purity may resonate better with many people in the Arab 

world than the message of his forgiving grace. Read the article “The Gospel of Purity” by Werner 

Mischke and then work in a group with other MDiv students to create an evangelistic gospel presentation 

around the theme of purity and uncleanness. The professor will provide examples of similar resources in 

the form of a tract or a short video-story presentation. Ideally, this can be something that is available to 

share on social media or a tool that would be easy to use with an illiterate Muslim woman, for example. 

Don’t spend much time on artistic elements, but instead focus on content. You can use simple drawings 

or shapes, for example.  You might begin the presentation by asking the listener, “Can I tell you a story 

about God coming to earth to cover your shame and make you clean forever?” 

 

All members of the group will be given the same grade. Your presentation will be assessed through the 

following rubric: 

The presentation is clear and understandable 

Shares a Scriptural story 

Utilizes an appropriate metaphor 

The felt need of cleansing from shame/impurity is demonstrated 

The presentation is free of unnecessary cultural stumbling blocks 

Answers the question, who is Christ? 

Answers the question, what does Christ do? 

Answers the question, why is Christ important? 

Explains the appropriate response of the listener 

 

 

Assessment and Time Allotment: 
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BTh  Time in class: 15 hours. Time outside class: 10 hours 

Total Learning Activity: 25 hours 

Name Grade Words Time 

Class Participation 5%  15 hours 

“The Master’s Plan” 20% 200 max 1.5 Hours 

“The Bible in World Evangelization” 20% 200 max 1.5 Hours 

Sharing the Gospel and Reflection 30% 200-300 4 Hours 

Principles of Faithful Witness Among Muslims 25% 300-400 3 Hours 

 

 

  

 

 للتواصل مع االستاذ:

 ww@rightbox.com البريد االلكتروني:
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 فن التبشير

–2018-2017 

 الميّسر: د. وسيم واتكنس

 

 الهدف:

العربية الى إعداد رجال ونساء أمناء يمكنهم أن يساعدوا الكنيسة في إتمام رسالتها الساعية إلى رؤية هللا تسعى كلية الالهوت المعمدانية 

تتصالح والمجتمعات تنهض. كما هو الحال في العهد الجديد إّن إعالن ملكوت هللا من خالل يسوع المسيح عنصٌر يتمّجد والشعوب 

هذا اإلعالن فهو يصف أيًضا أن الخالص على الصعيد الشخصي هو حصريًا من بيسوع رسالة. رغم الطابع الكوني لأساسي في هذه ال

هو امتياز بهيج ومسؤولية على عاتق كل تلميذ. وهذه الوحدة ستعدّكم لتشاركوا بفعالية لكل الذين يؤمنون. اّن نقل هذا الخبر السار 

رسالة االنجيل، والتحّول، والكرازة.ل الكشف الكتابي المتجدد لإيمانكم في سياق العالم العربي من خال  

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذه الوحدة يجب أن تُظهروا نمًوا في النواحي التالية:

:يًافكر  

 نماذج شتّى للكرازة تقييم

 إدراك األشكال الكتابية المختلفة لإلنجيل الذي نحاول نقله

التحول(تحليل ديناميات كيفية تبني الناس اإليمان الكتابي )عملية   

 عاطفيًا:

 اكتساب شغف لرؤية الناس من خلفيات متنوعة تقبل يسوع المسيح ربًا ومخلًصا

المحبة واالحترام مع الهالكين روحيًا بموقف من التعامل برحمة وحساسية ثقافية  

 سلوكيًا:

 توصيل أخبار يسوع السارة باستخدام أساليب ومقاربات مختلفة في سياقات مختلفة

 االستفادة من الممارسات السليمة وتجنب األخرى السلبية في اللقاءات الكرازي مع غير المؤمنين في السياق العربي

 

 هيكلية الحصص

 

التبشير هو أكثر بكثير من مجرد إعالن الرسالة نفسها إلى أشخاص مختلفين في سياقات مختلفة. -ت الكرازة : أساسيا1الحّصة   

إن جوهر اإلنجيل هو حياة يسوع وموته وقيامته من أجل خطايانا، لكن يجب أن نجعل تفاصيل الرسالة  -ل : أشكال اإلنجي2الحّصة 

 تتكيف وفقًا الحتياجات الجمهور.

التبشير يضم األقوال واألفعال معًا ويتطلب منا التعامل برحمة وحساسية ثقافية مع غير المؤمنين. -: شخصية الشاهد وحاله3 ّصةالح  

كيفية فهمنا للتحّول يحدد كيفية قيامنا بالكرازة. –ديناميات اإليمان بيسوع : 4الحّصة   

المسلمين.ن األخطاء الشائعة وغير الضرورية عندما نشارك اإلنجيل مع نقوم بالعديد م -: الشهادة األمينة بين المسلمين ٥الحّصة   

 مهام التعلم:

 

 The Master’s Plan” by Robert Coleman“"خطة السيد" لروبرت كولمن 

في نهاية الفصل وقم بتحميل إجابتك على موودل: 3كلمة، أجب باختصار السؤال رقم  200في ما ال يزيد عن   

الكرازة اليوم واستراتيجية يسوع؟ )تأكد من التفكير في الفرق بين "االستخراج" الى الكنيسة و  نة بين استراتيجياتكيف يمكن المقار -3

ما هو موضح في نموذجي التبشير الجاذبي والتبشير اإلرسالي اللذين تمت مناقشتهما في الفصل.("البقاء" في السياق ك  

 

 سيتم تقييمكم وفقًا للمبادئ التالية:

واضحة ومختصرةجمل  كتابة  

 االلتزام بعدد الكلمات المطلوبة

 اإلجابة بوضوح على السؤال

من سياقاتهم إلى الكنيسة المؤسسية مقابل تشجيعهم على البقاء في سياقهم حيث  التفكير باختصار في اآلثار المترتبة على استخراج الناس

 يقيمون الكنيسة

 

 The Bible in World Evangelization” by John Stott“"الكتاب المقدس و الكرازة للعالم" لجون ستوت

كلمة، أجب باختصار السؤال رقم  200في ما ال يزيد عن  2 يل إجابتك على موودل:في نهاية الفصل وقم بتحم   
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عة في الجزء الذي يشير إلى مضمون "رسالة" الكرازة للعالم يوضح "ستوب" فكرته بتوضيح مجموعة من األخطاء مثل "الميو -2

ر إلى "النموذج."التامة" و "الجمود التام." قارن بين هذين النقيضين والوصف المشابه ألخطاء التوّحد المذكورة في الجزء الذي يشي  

 

يتم تقييمكم وفقًا للمبادئ التالية:س  

 كتابة جمل واضحة ومختصرة

 االلتزام بعدد الكلمات المطلوبة

 اإلجابة بوضوح على السؤال

 

 

 مشاركة االنجيل والتأمل المكتوب

خلفية اسالمية و من من غير المؤمنين )أو مجموعات( من خلفيات مختلفة )أي من  4شارك شكاًل من أشكال اإلنجيل مع ما ال يقل عن 

كلمة، اشرح لماذا اخترت شكل االنجيل الذي اخترته واشرح جوهر ما حاولت  300-200خلفية مسيحية( في أوقات مختلفة. في 

التفكير في استجابة غير المؤمن / المجموعة. قم بتحميل الواجب على موودل. )مالحظة: يجب االنتظار إلى ما بعد الحصة توصيله مع 

لقيام بذلك.(الثانية ل  

 

 سيتم تقييمكم وفقًا للمبادئ التالية:

 كتابة جمل واضحة ومختصرة

 االلتزام بعدد الكلمات المطلوبة

 اظهار فهم لسياق غير المؤمن

مناسبًا من اإلنجيل يطابق سياق غير المؤمن شكاًل  مشاركة  

 التأمل في استجابة للمستمع

 

 مبادئ الشهادة األمينة بين المسلمين

من المبادئ العامة لمشاركة اإلنجيل بفعالية مع العرب المسلمين. يجب أن تؤخذ هذه المبادئ  20-1٥كلمة، اكتب ما بين  600-400في 

الرئيسة التي تعلمتها في كل المقرر. يجب أن يُكتب كل مبدأ بلغة موجزة وليس في جمل معقدة. هذا من محاضرات الصفوف والنقاط 

دك على تجميع الدروس التي تعلمتها في كامل المقرر ومن ثم تطبيقها على السياق العربي اإلسالمي. قم واجب قصير ولكن مهم يساع

ثلة من المبادئ:بتحميل مبادئك على موودل. انظر أدناه للحصول على أم  

مال الرسل. ولذلك، : يمكن أن يحدث التحول اليوم في كثير من األحيان في مجموعات وليس أفراد فقط، كما حدث في سفر أع1مثال 

 يمكن تبشير عائالت بأكملها في العالم العربي، وليس فقط أفرادًا.

ثير من األحيان يشوش المسلمين ويخلق صراًعا ال لزوم له : اإلنجيل هو عن المسيح، وليس المسيحية. مصطلح "مسيحي" في ك2مثال 

التبشيري.في اللقاء   

لتوصيله، فإنه من المفيد أن ننظر أين تلتقي ثقافة غير المؤمن مع ثقافة الكتاب المقدس.: عند اختيار شكل من أشكال االنجيل 3مثال   

 

 سيتم تقييمكم وفقًا للمبادئ التالية:

 كتابة جمل واضحة ومختصرة

 االلتزام بعدد الكلمات المطلوبة

 مبدأ واحد على األقل يتعلق باالستخراج مقابل البقاء في السياق

مبادئ بشأن التحول 1-3  

مبادئ متعلقة بأشكال اإلنجيل 2-3  

 مبدأ واحد على األقل حول نقل الرسالة، أي قصص مقابل الحق االفتراضي

 مبدأ واحد على األقل على استخدام القرآن

ى األقل على استخدام الكتاب المقدساحد علمبدأ و  

 مبدأ واحد على األقل في مسألة أب يسوع وإله محمد

فيما يتعلق بالمسيحية والدين واللغةمبدأ واحد على األقل   

 مبدأ واحد على األقل فيما يتعلق بدور العالقات

 مبدأ واحد على األقل عن شخصية ودوافع المبشر

التبشير القة بين األعمال الصالحة ومبدأ واحد على األقل عن الع  
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(MDiv Only) The Gospel of Purity 

A gospel presentation of Christ’s cleansing purity may resonate better with many people in the Arab 

world than the message of his forgiving grace. Read the articles “The Gospel of Purity” by Werner 

Mischke and “A Soteriology of Honor and Shame” by Jackson Wu and then work in a group with other 

MDiv students to create an evangelistic gospel presentation around the theme of purity and uncleanness. 

The professor will provide examples of similar resources in the form of a tract or a short video-story 

presentation. Ideally, this can be something that is available to share on social media or a tool that would 

be easy to use with an illiterate Muslim woman, for example. Don’t spend much time on artistic elements, 

but instead focus on content. You can use simple drawings or shapes, for example.  You might begin the 

presentation by asking the listener, “Can I tell you a story about God coming to earth to cover your shame 

and make you clean forever?” 

 

All members of the group will be given the same grade provided they all put in the same amount of 

effort- the professor will follow-up orally with the MDiv students to see how the group worked together. 

Your presentation will be assessed through the following rubric: 

The presentation is clear and understandable 

The MDiv students worked on the project together and understand the honor/shame paradigm for sharing 

the gospel 

Shares a Scriptural story 

Utilizes an appropriate metaphor 

The felt need of cleansing from shame/impurity is demonstrated 

The presentation is free of unnecessary cultural stumbling blocks 

Answers the question, who is Christ? 

Answers the question, what does Christ do? 

Answers the question, why is Christ important? 

Explains the appropriate response of the listener 

 

 

 

 التقييم والوقت

 

 ساعات 1٥الصف: ساعة، الوقت خارج  1٥ماجستير: مجمل الوقت داخل الصف: 

 ساعة 30مجمل أنشطة التعلم: 

 الوقت الكلمات  العالمة االسم

 ساعة 1٥  %5 المشاركة في الصف

 ساعات 3 300-200 %20 مشاركة االنجيل والتأمل

 ساعات 3 600-400 %20 ينمينة بين المسلممبادئ الشهادة األ

 ساعتان 300-200 %15 تأمل "هل يمكن أن يصبح بابايا مسيحيًا؟"

Gospel of Purity Presentation 40%  7 ساعات 

 

 

 للتواصل مع االستاذ:

 ww@rightbox.com البريد االلكتروني:

 613 439 70 الموبايل:
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Introduction to Biblical Hermeneutics 

 علم التفسير التطبيقي

Module Leader: Emad Botros 

 

1. Purpose statement: 

Faithfulness in interpretation of Scripture is vital in revealing the uniqueness of Biblical revelation and 

the glory of God. 

Particularly in the Middle East, many believers have taken a fairly traditionalist approach to Scripture in 

which interpretation tends to proof-text rather than seek the broader eternal message and its application 

in a changing world. 

This module seeks to transform the students’ approach [Affective] to the Scriptures by helping them 

acquire [Behavioral] tools for faithfully understanding [Cognitive] and passionately communicating 

God’s message in a changing world. 

 

Narrative: Eisegesis is common practice in many churches. Christian leaders often preach opinions 

rather than God’s word, implying that their opinion is inspired rather than the Scriptures. Proof-texting 

is another very common practice. In studying text in context, the Church grows into a principle-based 

Christian life rather than into literalistic legalism. Conversely, Exegesis in the Middle East has tended 

to be and still is traditionalist. Doing theology requires a constant move from context to text to context. 

Church leaders need to find balance between theology in community and recognizing the eternal word 

in a changing world. The purpose of a course like this one is for students to learn how to access meaning 

in the text to receive God’s message to us. The meaning of text is the foundation of what we do. 

Faithfulness, a key focus of our Mission Statement, consists to a large extent in submission to the 

authority of God’s word in the Scriptures. Equipping such leaders consists in enabling them to lead 

people to live genuine Christian lives, and this life is grounded in Scripture. Scriptures should provide 

the lens for looking at the world and living in the world. Living faithfully to Scripture brings glory to 

God. Accurate interpretation of Scripture is the foundation for effective ministry. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

 

Cognitively 

Understanding the essentials of faithful interpretation of biblical texts, including cultural milieu in 

historical context, the elements of biblical languages, and the literary genres of the text 

Developing a balanced understanding of biblical revelation in the context of Islam and western Protestant 

influences and a general traditionalist culture 

 

Affectively 

A love and respect for Scripture as the reliable and authoritative word of God 

A humility before the Scriptures that is willing to let the text speak even when the message is 

uncomfortable or does not fit a pre-conceived theological system 

The attitude of a disciplined listening to the text as a necessary prerequisite to understanding 

 

Behaviorally 

Ability to discover the meaning of a text in its historical and literary context, discern key timeless biblical 

principles, and apply these principles to life 
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Ability to use essential tools in faithful biblical interpretation (concordance, dictionary, grammatico-

linguistic tools, appropriate use of commentaries, etc…) 

 

3. Integrative Learning Task: 

 

Integrative Project:  

Choose one of the “words” of Jesus from the Cross as recorded in the Gospels or a passage from the 

Sermon on the Mount (or any other Gospel passage that has at least one Synoptic parallel and a clear 

connection to the Old Testament). Explain your choice and reflect on how you have heard the passage 

understood and interpreted. 

Examine Old Testament roots of the saying and the original meaning and function of Old Testament text 

in its historical and literary context, including examination of the Hebrew text, using language aids 

discussed in class. Trace key words through use of Hebrew concordance. 

Examine the Gospel text in terms of : 

word meanings 

synoptic relationship 

key grammatical or syntactical observations 

the text’s context in the Gospel 

how the original hearers of Jesus would have heard the message 

how the Gospel writer’s original readers would have heard the message 

how Christians across the centuries have read, heard, and understood the text 

Reflect on the similarities and differences between the original Old Testament meaning and use in the 

Gospel in light of your understanding of biblical revelation. How do you respond? 

Reflect on this passage’s timeless principles that have ethical and moral implications for your own 

personal life and describe at least one specific way that it will affect your behavior in the context of your 

life as a student at ABTS. 

Compose a short dialogue (about 1 page) that reflects a conversation that you might have on the passage 

with a Muslim friend or neighbor. 
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 وليد زيلع  Introduction to Hebrew 2019شتاء 

 مقّدمة إلى اللغات البيبليّة

 

 التصريح عن األهداف

 

ر: يشّكل التفسير األمين للكتاب المقدّس  األساس الحيوّي إلبراز فرادة اإلعالن الكتابي ومجد هللا. لقد اعتنق عدد من المؤمنين هدف المقرَّ

ديّة تجاه الكتاب المقدّس، حيث يميل التفسير إلى مطابقة النص برغبة المفّسر بدالً من البحث عن خاصة في الشرق األوسط مقاربة تقلي

 قها في عالم متغاير.الرسالة األزليّة وتطبي

في لمقّرر إلى تغيير مقاربة الطلبة للكتاب المقدّس من خالل مدّهم بالقدرات المطلوبة لفهم النص بأمانة وإعالن رسالة هللا يسعى هذا ا

 عالم متغايِر بكّل شغف.

ن الكتاب المقدّس باللغة العربيّة، بل أكثره بالعبريّة واليونانيّة. وبالرغم من أن أكثر الترجمات م لتزمة بتوصيل هدف الِوحدة: لم يدَوَّ

تهدف هذه الِوحدة إلى  رسالة الكتاب المقدّس بأمانة، غير أن ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى بدقة كاملة لهو شيء شبه مستحيل.

دوات تعلّم الطلبة كيفيّة استخدام األتقديم أساسات اللغات اليونانيّة والعبريّة بهدف تجهيز الطلبة لفهم نص الكتاب بدقّة أكثر. سوف ي

ة جد ا. وسيتمّكن َمن اللغويّة، بما فيها الموردات اإللكترونيّة وما يتواجد منها على شبكة اإلنترنت. ]مالحظة: تبقى هذه الِوحدة بدائيّ 

 ريب الرعوي[يرغب من الطلبة التعّمق في دراسة لغات الكتاب المقدّس أن يقوم بذلك ضمن المنهج المتخّصص بالتد

 

 جةً لدراسة هذه الوحدة، سوف يبرهن الطالب عن النمو في النواحي التالية:نتائج الوحدة: نتي

 ها بأمانةكتابيّة بلغاتها األصليّة بغاية تفسيرسيفهم الطالب أهميّة دراسة النصوص ال فكري ا:

 سيعتنق الطالب موقف المستمع الملتزم لكلمة هللا، بهدف الفهم الصحيح عاطفي ا:

لغويّة، -سيتمّكن الطالب من استخدام األدوات األساسيّة في التفسير األمين للكتاب المقدّس )فهارس، قواميس، أدوات نحويّة تطبيقي ا:

 والتفاسير(

 

 محتوى المادة

 كات والمقاطع الحصة االولى     األبجدية العبرية + الحر

 Quiz  + اداة التعريف  الحصة الثانية    اإلسم: الجنس والعدد

    Quizالحصة الثالثة    الجذور واألوزان العبرية  

 أمتحان نهائي أوزان الفعل+النعت وتصريفه  الحصة الرابعة 
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Introduction to Greek 

عبد الكريم زين الدّين                                                                                                         2019شباط،          

   

 إسم الِوحدة: مقدّمة إلى اللغات البيبليّة

 التصريح عن األهداف

ر: يشّكل التفسير األمين للكتاب ال براز فرادة اإلعالن الكتابي ومجد هللا. لقد اعتنق عدد من المؤمنين مقدّس األساس الحيوّي إلهدف المقرَّ

خاصة في الشرق األوسط مقاربة تقليديّة تجاه الكتاب المقدّس، حيث يميل التفسير إلى مطابقة النص برغبة المفّسر بدالً من البحث عن 

 الرسالة األزليّة وتطبيقها في عالم متغاير.

مقاربة الطلبة للكتاب المقدّس من خالل مدّهم بالقدرات المطلوبة لفهم النص بأمانة وإعالن رسالة هللا في المقّرر إلى تغيير  هذا يسعى

 عالم متغايِر بكّل شغف.

ن الكتاب المقدّس باللغة العربيّة، بل أكثره بالعبريّة واليونانيّة. وبالرغم من أن أكثر التر جمات ملتزمة بتوصيل هدف الِوحدة: لم يدَوَّ

ة الكتاب المقدّس بأمانة، غير أن ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى بدقة كاملة لهو شيء شبه مستحيل. تهدف هذه الِوحدة إلى رسال

دام األدوات تقديم أساسات اللغات اليونانيّة والعبريّة بهدف تجهيز الطلبة لفهم نص الكتاب بدقّة أكثر. سوف يتعلّم الطلبة كيفيّة استخ

 ما فيها الموردات اإللكترونيّة وما يتواجد منها على شبكة اإلنترنت. ]مالحظة: تبقى هذه الِوحدة بدائيّة جد ا.[اللغويّة، ب

 

 نتائج الوحدة: نتيجةً لدراسة هذه الوحدة، سوف يبرهن الطالب عن النمو في النواحي التالية:

 صليّة بغاية تفسيرها بأمانة.وص الكتابيّة بلغاتها األسيفهم الطالب أهميّة دراسة النص فكري ا:

 سيعتنق الطالب موقف المستمع الملتزم لكلمة هللا، بهدف الفهم الصحيح. عاطفي ا:

لغويّة، -سيتمّكن الطالب من استخدام األدوات األساسيّة في التفسير األمين للكتاب المقدّس )فهارس، قواميس، أدوات نحويّة تطبيقي ا:

 تفاسير(.وال

 ساعات، وبحسب البرنامج التالي: 3م الوحدة خالل أربع حصص، مدّة كّل واحدة منها البرنامج: تقدَّ 

 األبجديّة اليونانيّة ---مساء  9-مساء  6شباط،  08الجمعة 

 من مجموع العالمة النّهائيّةQuiz (1/3 )الفعل اليوناني+ ---مساء  9-مساء  6شباط،  11اإلثنين 

 من مجموع العالمة النّهائيّةQuiz (1/3 )اإلسم اليوناني+ ---مساء  9-مساء  6شباط،  12الثالثاء 

 من مجموع العالمة النّهائيّةQuiz (1/3 )دراسات دالليّة في النص اليوناني+ ---مساء  9-مساء  6شباط،  13األربعاء 

 

 النّشاطات التّعلُّميّة:

 ة[تحضيًرا للحصة الثانية: ]األبجديّة اليونانيّ 

 األّول من إنجيل يوحنا باليونانيّة.اقرأ الفصل 

 أكتب نقالً اآليات الخمس األولى من إنجيل يوحنّا باليونانيّة، أّوالً بالحرف الصغير وثانيًا بالحرف الكبير.

 العربي. –اختر خمس كلمات من اآليات الخمس األولى من إنجيل يوحنا وابحث عنها في القاموس اليوناني 

 ]الفعل اليوناني[ثالثة: للحصة التحضيًرا 

 ، أّوالً بالحروف الصغيرة ومن ثم بالحروف الكبيرة.10-6: 1أكتب يوحنا 

 ، وبما فيها ثالثة أفعال مضارعة على األقل.18-1: 1أِشر إلى األفعال التي تجدها في نص إنجيل يوحنا 

 .18-1: 1جدها في يوحنا ابحث في القاموس عن معنى خمسة أفعال على األقل من األفعال التي ت

 تحضيًرا للحصة الرابعة: ]اإلسم اليوناني

 في الفصل الثالث من كتاب سكرسلت 3و 2، 1تّمم التمارين رقم 

 

 مراجع لتعلّم اللغة اليونانيّة: )قائمة مع بعض النماذج(

 أصول اللغة اليونانيّة للعهد الجديدستانلي سكرسلت، 

 

http://www.ibiblio.org/koine/ 

 نص الكتاب المقدّس

 النص اليوناني 

http://www.ibiblio.org/koine/
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(http://www.tyndalehouse.com/Fonts/index.htm#Dtexts) 

 الترجمات البيسطريّة

 القواميس والمعاجم

 الفهارس

 األخرى األدوات

 

 

: في كامبردج Tyndale Houseإّن مركًزا رئيًسا للدراسات الكتابيّة على شبكة اإلنترنت هو موقع مكتبة الـ

resources-http://www.tyndale.cam.ac.uk/index.php?page=online 

 /http://www.greekbible.comناني مع أدوات دراسيّة مفيدة: لجديد اليونص العهد ا

 

  

http://www.tyndalehouse.com/Fonts/index.htm#Dtexts
http://www.tyndale.cam.ac.uk/index.php?page=online-resources
http://www.greekbible.com/
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Introduction to Old Testament Background 

 

 2019فبراير  الخلفية التاريخية والثقافية للعهد القديم/

 القديم/ العهد  ماجستير في الدراسات المسيحية عماد بطرس،

   ebotros@abtslebanon.orgد الكتروني:بري

 الهدف:

لقد تكَون العهد القديم على مدى تاريخ طويل تفاعل فيه مع المحيط التاريخي والثقافي والديني لشعوب وحضارات الشرق  

فية التاريخية، والجغرافية، والدينية، والثقافية لشعوب وحضارات الشرق األدنى خلالاألدنى القديم. الهدف من هذا المساق هو دراسة 

القديم )كنعان، ومصر، وبالد ما بين النهرين( وخاصة ما يفيد منها لدراسة العهد القديم، وكيف تؤثر معرفتنا لعالم هذه الشعوب 

 ه.والحضارات على تفسير نصوص العهد القديم من أجل فهم أفضل لرسالت

 

 نتائج التعلم:

 فكريًا: 

 اكتساب معرفة عميقة عن كيفية تكوين العهد القديم: كيف وصل إلينا اإلعالن اإللهي وبأي طرق. 

 اكتساب معرفة عميقة عن تاريخ شعوب الشرق األدنى القديم وعالقتها بشعب بني إسرائيل. 

 داث العهد القديم.  أحه اكتساب معرفة عميقة عن السياق المكاني )الجغرافيا( الذي مرت في

 اكتساب معرفة عميقة عن ديانات الشرق األدنى القديم وصراعها مع الفكر الالهوتي لشعب بني إسرائيل. 

 اكتساب معرفة عميقة عن عادات وتقاليد شعب بني إسرائيل وشعوب الشرق األدنى القديم 

 عاطفيًا:

 خ.ريتاتقدير عميق للطرق العديدة التي تكلم بها هللا في ال 

 بناء الثقة في العهد القديم ككلمة هللا الموحى بها منه. 

 شغف أكبر لدراسة الكلمة بدقة والوعظ منها.

 سلوكيًا:

 تطوير مهارات البحث في دراسة المواد المتنوعة التي لها عالقة بخلفيات العهد القديم 

 لنصوص الكتابية أن يكتسب الطالب المهارة في استخدام خلفيات العهد القديم في تفسير ا

 .تعلم كيفية استخدام الخلفيات التاريخية، والجغرافية، والثقافية في الوعظ والتعليم من العهد القديم

الشرق اكتساب القدرة على التمييز بين الخلفية التاريخية والثقافية لعالم العهد القديم وعالمنا اليوم، وكيفة تطبيق النص الكتابي في سياق 

 األوسط. 

 صص: الح جدول

 (28/1/2019التكوين )-الحصة األولى: الخلفية الثقافية والحضارية

 مقدمة المساق

  30-1: 38دراسة تكوين أصحاح 

 اسفار موسى الخمسة والحضارات البابلية  

 مالحظة: أرجو أن يتم تسليم فرض قراءات اليوم األول قبل بداية الحصة االولى 

 

 ( 29/1/2019نشيد األنشاد )-االسفار الشعرية -الحصة الثانية: الخلفية الجغرافية

 الخلفية الجغرافية للعهد القديم 

 مقدمة األسفار الشعرية  

 (. 14-8: 2دراسة سفر نشيد االنشاد )

 (4/2/2019األنبياء والنبوة )-الحصة الثالثة: الخلفية الدينية والسياسية

 ياسية للعهد القديم الخلفية الدينية والس

  12-1: ٥يل صموئ 1دراسة 

  19دراسة أشعياء االصحاح 

 ( ٥/2/2019الحصة الرابعة: األنبياء الصغار )

 مقدمة لألنبياء الصغار  

 الخلفية التاريخية والحضارية والدينية والثقافية لمملكة فارس  

  9-1: 2دراسة حجي 

 استخدام خلفيات العهد القديم في الوعظ 

mailto:ebotros@abtslebanon.org
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 م التعلم:مها

 ٪( 30قراءات تحضيرية للصف )

 تنقسم القراءات إلى قسمين: قراءات عامة، وقراءات كتابية. 

 القراءات العامة

الموعد: الحصة (، في كتاب عيسى دياب، العهد القديم عالمه وتحدياته. 140-12٧) الفصل السادس: ديانات شعوب عالم العهد القديم

 (4/2/2019الثالثة )االثنين 

 القراءات الكتابية 

ة النصوص الكتابية المحددة من قِبل استاذ المادة واإلجابة على األسئلة قبل الحضور للصف. كما أن يقوموا بقراء يُتوقع من الطالب

مناقشة هذه النصوص في مجموعات صغيرة خالل الصف، والتي بدورها ستساعد في تحضير الورقة التفسيرية  يتوقع من الطلبة

 المطلوبة. 

 (30 -1: 38الصف االول: تكوين )

 ( 14-8: 2الثاني: نشيد االنشاد ) صفال

 ( 2٥-1: 19أشعياء )، 12(-1: ٥صموئيل ) 1الصف الثالث: 

 ( 9-1: 2اليوم الرابع: )حجي 

 ة: هذا الفرض ال يحتاج إلى مراجع، بل هو تأمل شخصي. مالحظ

 %( ٥0ورقة بحث تفسيرية )

كلمة )هذا ال يشمل الحواشي والمراجع(،  1٥00كونة على األقل من في هذه المهمة التعلُّمية، سيقوم الطالب بكتابة ورقة تفسيرية، م

الصف. سيكون التركيز في هذا التمرين التفسيري على دراسة واستخدام حد المقاطع الكتابية التي سيتم توزيعها في آخر يوم من أل

 الخلفية التاريخية والثقافية والدينية في تفسير النص.

 ة العاشرة مساءاً. الساع 14/2/2019الخميس  تاريخ للتسليم: 

 

 ٪( 20قراءة تعليق استاذ المادة على البحث )

 لبحث بعد التصحيح. يجب على كل طالب قراءة تعليق االستاذ على ا

  كلمة توضح فيها ما هي النقاط التي تعلمتها من تعليقات األستاذ على المادة. 100_٧٥اكتب 

 تقييم الورقة البحثية: 

، ومن أجل مساعدتكم على النمو في مهارات دراسة الكتاب المقدس والكتابة، يجب أن تتقيدوا ييم صحيح لعملكمحتى أتمكن من تق

 التالية أثناء الكتابة: بمعايير التقييم

 الشكل النهائي للبحث: 

 هل ُكتب النص بلغة عربية صحيحة خالية من األخطاء اإلمالئية؟ 

 لشكل الصحيح؟هل تم توثيق جميع المصادر المستخدمة با

 هل كتبت ورقة الغالف حسب المعايير المطلوبة في منهجية البحث؟ 

 هل هناك مقدمة، فهرس، خاتمة، ومراجع؟ 

 شة موضوع البحث: مناق

 هل تم عرض كل اآلراء المختلفة حول موضوع البحث؟ 

 هل تم مناقشة وتحليل اآلراء المختلفة؟ 

 لحجج والبراهين الالزمة؟هل تم عرض رأيك الخاص مع دعم هذا الرأي با

 المحتويات: 

عليها البحث؟ هل تم شرح أقسام البحث المقدمة: هل تم عرض الفكرة األساسية لموضوع البحث؟ ما هي األسئلة التي سوف يجاوب 

 المختلفة؟ 

 الخاتمة: هل تم تلخيص لألفكار التي تم مناقشتها وما توصل إليه البحث؟ 

 ة الخاصة بالموضوع؟هل تم نقاش كل النقاط المختلف

 قائمة المراجع:

 عربية مراجع أوال: 

 

مصر، . .  ترجمة هدى بهيج1تشافاالز. الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد القديم. ججون ه. و التون وفيكتور ه. ماثيوز و مارك و. 

 . 2012القاهرة: دار الثقافة، 

 . 2013مصر، القاهرة: دار الثقافة، . . ترجمة هدى بهيج2ديم. ج________ الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الق

  2014العهد القديم وعالمه وتحدياته. بيروت: دار منهل الحياة،  عيسى.دياب، 
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 . 1983شولتز، صموئيل. العهد القديم يتكلم. القاهرة: مطبعة السالم. 

 . 2010للطباعة والنشر، . P.T.Wأفضل للعهد القديم. القاهرة: قسيس، رياض.  لماذا ال نقرأ الكتاب الذي قرأه المسيح؟ نحو فهم 

 .1993الثقافة.  دار  :القاهرة  .القديم العهد الى المدخل . صموئيل يوسف،

 

 ً مراجع  :ثانيا  إنجليزية 

Brueggemann, Walter. An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian 
Imagination. Louisville: Westminister John Knox Press, 2003. 

Childs, Brevard S. Introduction to the Old Testament as Scripture. Philadelphia: Fortress Press, 

1979. 

Gottwald, Norman K. “Sociological Criticism of the Old Testament: Emerging Trends in 

Biblical Thought.” Christian Century 14 (1982), 474–477. 

Hill, Andrew E., and John H. Walton. A Survey of the Old Testament. 3rd ed. Grand Rapids: 

Zondervan, 2009. 

Longman III, Tremper, and Raymond B. Dillard. An Introduction to the Old Testament. 2nd ed. 

Grand Rapids: Zondervan, 1894. 

Pritchard, James B., et al. The Ancient Near East: The Anthology of Texts and Pictures. 1 vols. 

New Jersey: Princeton University Press, 1958. 

_____. The Ancient Near East: The Anthology of Texts and Pictures. 2 vols. New Jersey: 

Princeton University Press, 1975. 

Walton, John H., et al. Zondervan Illustrated Bible Commentary. 1-5 vols. Grand Rapids: 

Zondervan, 2009 
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 2018شباط                                                                             )ساعة مساقية(    مساق خلفية العهد الجديد

 مدانية العربيةكلية الالهوت المع                                              مدّرس المادة: األستاذ نبيل حبيبي                                   

 

 المقّرر التعليميمخّطط 

 الهدف:

هللا، والهادفة الى مصالحة الشعوب، ورؤية النهضة في انسجاما مع رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية القائمة على معاينة مجد 

 أن يكون خادم الرب المدعو للخدمة، فإن ذلك ال يمكن أن يتحقق دون وتأثيرها ضمن سياقها مجتمعاتنا المحلية، من خالل دور الكنيسة

قه المحلي. هذا المقرر سيساعد التلميذ والتأثير في مجتمعه وكنيسته مؤهال كتابيا والهوتيا للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية ضمن سيا

بة الهيكل الثاني عند اليهود. على فهم خلفية العهد الجديد. بعد إتمام الدراسة سيكون بمقدور التلميذ تحديد السمات التاريخية االساسية لحق

 كما سيكون بمقدوره وصف الحالة اإلجتماعية والدينية أيام المسيح في اليهودية.

 

 عهد الجديد ُكتبت قبل حوالي ألفي سنة في سياق محدد هو اليهودية والعالم الروماني، فال بد من فهم هذا السياق لكيبما أن كتب ال

 يعاني من قصر نظر ويرفض وضع النظارات. ستفتحالعهد الجديد بدون خلفية هو كمن نفهم النصوص بشكل أفضل. من يفسر 

 وممتعة أمام المفّسر المجتهد. فقبل الدخول في النقاشات الساخنة حول كيفية التفسير،خلفية العهد الجديد آفاق معرفة جديدة وشاسعة 

 ل اعتناق فكر عقائدي والدفاع عنه ال بد من المعرفة األساسيةوقبل خوض رحلة عيش اإليمان وتعليمه في مجتمعاتنا المحلية، وقب

 قدّسة، وعلى رأسها كتب العهد الجديد. ومن أجل فهم واضح للعهدإليماننا. ولكي نفقه ذلك االساس ال بد من فهم واضح لكتبنا الم

 الجديد ال بد من دراية بخلفيته التاريخية والسياسية واإلجتماعية والدينية.

 

 لتعلّم:نتائج ا

 في نهاية هذه الوحدة يجب أن يُظهر الطالب نمّوا في النواحي التالية:

 فكريًا

 ة الفارسية واليونانية والرومانية على اليهودية في فترة الهيكل الثاني، كما سيقدروصف حقبات السيطرسيصبح بمقدور الطالب 

 م المسيح. وسيتم ذلك من خالل حضور المحاضرات، المناقشةعلى وصف الحالة السياسية واإلجتماعية والدينية في اليهودية أيا

 لإلمتحان النهائي.داخل الصف، قراءة نص من كتابات الهيكل الثاني، كما والدرس 

 عاطفيًا

 سيساعد المقّرر الطالب على النمو في محبته للمعرفة وسيحفز لديه االسئلة التاريخية حول الخلفية الفكرية لنوصوص العهد الجديد.

 ا وسيساعد المقّرر الطالب على النمو في عالقته مع باقي الطلبة من خالل النقاشات داخل الصف وخارجه. أخيرا، سيساعدمك

 المقرر الطالب في النمو في محبته للكنيسة المحلية والعالمية من خالل تحسن مفهومه عن أهمية السياق المحلي في صياغة وقيادة

 الالهوت.

 سلوكيًا

األحداثالتاريخية لميذ في النقاش، العمل في مجموعات، العمل الفردّي، تنظيم الوقت، كما ومهارة فهم وتحليل ر مهارات التسيصقل المقرّ 

 وربطها بالنصوص الدينية. سيتم ذلك من خالل النقاشات في الصف ومهاّم التعلّم خارج الصف.

 مهام التعلّم:

 واإلجابة على االسئلة التالية حوله:مكابيين  1: على الطالب قراءة كتاب مكابيين 1قراءة كتاب 

 من هم الشخصيات االساسية في الكتاب؟

 ساسية في الكتاب؟ما هي المشكلة األ

 ما هو، برأيك، الهوت الكاتب )رأيه بالهيكل، الطقوس اليهودية، هللا، والغرباء(؟

 لماذا، برأيك، يعطي الكاتب صورة إيجابية عن الرومان؟

 ابيين والعهد القديم؟ العهد الجديد؟مك 1العامة بين  ما هي أوجه الشبه

 بشكل أفضل؟مكابيين على قراءة العهد الجديد  1كيف يساعدنا 

 مكابيين إلجاباتك عند الحاجة. 1مالحظة: أعط شواهد من 

 

 : سيتنتهي كل حصة بسؤال يومي تأملّي. على التلميذ إنجازه للحصة التي تليها.السؤال اليومي

سيُمتحن الطالب بما تعلم من حقائق تاريخية واجتماعية وسياسية في المساق. عليه إكمال ورقة العمل النهائية  النهائية: ورقة العمل

 وتسليمها لألستاذ بمهلة أسبوع من انتهاء المساق.
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 جدول الحصص:

 

 المواضيع الحصة

 مخطط المقرر التعليي كانون الثاني 21في  اإلثنين

 

 الهيكل الثانيفترة  الجزء األول: تاريخ

 : الحقبة الفارسية1محاضرة 

 أ: الحقبة الهلنستية: السيطرة البطلمية على مصر واليهودية2محاضرة 

 الجزء األول: تاريخ فترة الهيكل الثاني كانون الثاني 22الثالثاء في 

 ب: الحقبة الهلنستية: السيطرة السلوقية على اليهودية2محاضرة 

 ة: الدولة الحشمونائيمهلنستيج: الحقبة ال2محاضرة 

 : الحقبة الرومانية3محاضرة 

 الجزء الثاني: العالم اإلجتماعي في فترة الهيكل الثاني كانون الثاني 23االربعاء في 

 : الحكام والقادة4محاضرة 

 : الجماعات٥محاضرة 

 : العبادة6محاضرة 

 الهيكل الثانيفي فترة  اإلجتماعيالجزء الثاني: العالم  كانون الثاني 24الخميس في 

 : الكتب المقدسة٧محاضرة 

 

 الجزء الثالث: كتابات فترة الهيكل الثاني

 )ورقة(: كتابات فترة الهيكل الثاني 8محاضرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول وضع العالمات:

 

 طالب البكالوريوس:

 

 عدد الساعات النسبة من العالمة المهّمة التعلّميّة

 12 %2٥ والمشاركةالحضور 

 2.٥ %20 مكابيين 1

 0.٥ %٥ السؤال اليومي

 ٥ %٥0 ورقة العمل النهائية

   

 20المجموع  %100المجموع:  

 

 

 طالب الماجستير:

 

 عدد الساعات النسبة من العالمة المهّمة التعلّميّة

 12 %2٥ الحضور والمشاركة
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 2.٥ %1٥ مكابيين 1

 0.٥ %٥ السؤال اليومي

 ٥ %3٥ ورقة العمل النهائية

 4 %20 ورقة البحث

 20المجموع  %100المجموع:  

 

 

 

 جدول الحّصة اليوميّة:

 

 19:00 – 18:00  1حّصة 

 19:10 – 19:00 1استراحة 

 20:00 – 19:10  2حّصة 

 20:10 – 20:00 2استراحة 

 21:00 – 20:10  3حّصة 

 

 

 معلومات للتواصل:

 nabil.habiby@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 )يوجد واتساب( ٧00٥64٧8رقم الهاتف: 

 ساعات التواجد: ال يوجد )باالمكان طلب موعد لحضور االستاذ(

  

mailto:nabil.habiby@gmail.com
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Hermeneutics (40 hours – 24/16 hours) 

 

Professor: Dr. Hikmat Kashouh 

Purpose:  

Faithfulness in interpretation of Scripture is vital in revealing the uniqueness of Biblical revelation and 

the glory of God. This unit will seek to give students training in the use of the essential tools for faithful 

biblical interpretation. 

 

Course Description 

Hermeneutics is both a science and an art that depends first and foremost on the Holy Spirit.  

Hermeneutics is science in that it has basic rules, principles, and grammar scientific that are necessary 

for the interpreter to follow in order to arrive at the meaning intended by the author, and to derive the 

universal principles that might be used in any situation and place.  But hermeneutics is also art because 

it requires skillfulness and creativity by which the interpreter applies the abundant interpretive tools and 

resources in a scientific, correct, and precise manner in order to reach the meaning and effect that God 

wants to reveal to us.  From the beginning to the end of this process it is essential that the interpreter rely 

on the Living Spirit who inspired the divine Word and who continues even today to inspire the interpreter 

to its understanding and application.   

 

Course Contents 

General introduction 

Coherence and context of speech 

Rules of Language (Grammar)  

The science of etymological study and its impact on interpretation. 

Composition/Structure of words and sentences and their use 

Historical and cultural background 

Literary Analysis: Narrative 

Literary Analysis: Poetry 

Literary Analysis: Wisdom 

Literary Analysis: Prophetic 

Literary Analysis: Proverbial 

Literary Analysis: Letters 

Hermeneutics and Principles of Application 

 

Student Outcome Goals 

After studying this course the student will master the following things: 

Acquaintance/summary knowledge with the foundational principles of biblical interpretation. 

Acquisition of sufficient skills to interpret the biblical text in an objective way (as much as possible). 

Analysis and correct interpretation of the various literary genres in the books of the Bible.  

Conscious of the ten stages of sound interpretation 

Ability to derive the intended meaning of the author. 

Ability to derive general principles from the text which can be applied in different contemporary contexts. 

 

Course Study Requirements 

Attend lectures and participate in class discussion 

Read the assigned biblical texts in the course 

Do academic research on a topic included in the list below. 
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Course Texts and Assigned Readings: 

Fee, Gordon, and Douglas Stewart. The Full Value: A Guide to How to Read the Bible and Understand 

It. Cairo, Dar Al-Kitaab Al-Muqudus, 1994. 

Aziz, Fahim. Hermeneutics (lit: the Science of Interpretation). Cairo, Dar Al-Thiqaafa Al-Misihiya, 

1996. 

Ramm, Bernard. Hermeneutics. Cairo, Dar Al-Jeel Lil-Tabaya'a, 1967. 

Minih, Roland, Lewis Bouzih, Na'ili Faruqi, and Wahif Sanawa.  Technique for 

Compositional/Rhetorical Analysis and Interpretation. Beirut, Dar Al-Musharaq, 1993. 

 

Basis for Grade 

Class attendance and Discussion – 10% 

Book Summary – 30% 

Research Paper – 60% 

 

Topics/Passages for Research Paper 

Genesis 11:1-9 

Psalm 86 

Psalm 121:1-8 

Romans 5:19 

Romans 7:14-25 

Matthew 7:1-6 

Luke 16:1-9 

Mark 10:1-12 

Revelation 21:22-24 

2 Timothy 2:10-17 

1 Corinthians 14:20-25 

1 Corinthians 14:26-40 

1 Corinthians 15:35-50 

John 13:1-17 

1 Thessalonians 4:13-18 

Hebrews 1:1-9 

Jude 1:5-10 

Revelation 1:4-8 

2 Samuel 11 
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 علم التفسير

 ساعة خارج الصف لطالب البكالوريوس( 16ساعة في الصف،  24)

 

 2019د. حكمت قشوع، 

 الهدف من المقرر

 

إن رؤية الكلية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي. 

وموا بالخدمة الفعّالة. ومن أهم ما نحتاج إليه في علمية التأهيل هو قادة يُفسرون ولكي يتحقق ذلك نحتاج أن نؤهل رجاال ونساًء ليق

لحق باإلستقامة وبكل نزاهة. نحزن عندما نرى وّعاظ وخدام يفسرون الكلمة بما يُوافق أفكارهم الشخصية وأهدافهم ويفّصلون كلمة ا

 الخاصة. هذا يؤثر سلبا على النمو الفردي والجماعي. 

علم التفسير هو علم وفن، ألنه يُساعدنا على كسب المهارات األساسية للتفسير الصحيح والدقيق لكلمة الرب. إن  رر مهم لكهذا الُمق

ويعتمد أوالً وآخراً على الروح القدس. هو علم أي له أصول ومبادئ وقواعد علمية يجب إتباعها للوصول إلى المعنى الذي قصده 

يقوم ي يُمكن إستخدامها في كل ظرٍف ومكان. كما هو أيضا فن ألنه يحتاج الى المهارة واإلبداع بحيث الكاتب، وإلستخراج المبادئ الت

الُمفسر بتطبيق األدوات المتوفرة بطريقة علمية وصحيحة ودقيقة بُغية الوصول إلى المعنى المرجو والذي يريد هللا أن يعلنَه لنا. على 

 يق.الُمحيي الذي أوحى بالكلمة اإللهية وما زال حتى اليوم قادرآ على إلهام المفسر للفهم والتطب المفسر أن يعتمد أوالً وآخراً على الروح

 

 وصف الطالب بعد دراسته للمقرر

 بعد دراسة هذا المقرر سيكون الطالب قد تمكن من األمور التالية:

 اإللمام بمبادئ التفسير الضرورية للكتاب المقدس

 )على قدر اإلمكان( سير نص الكتاب بطريقة موضوعةإكتساب المهارات الكافية لتف

 تاب المقدس وتفسيرها بالشكل  العلمي الصحيحتحليل األنواع األدبية الُمختلفة ألسفار الك

 ُمدرك بالمراحل العشر للتفسير السليم

 قادر على إستخراج المعنى الذي قصده الكاتب

 وفي سياق مختلف قادر على إستخراج مبادئ عامة تُطبق في الزمن الحاضر

 لديه تقدير ومحبة لكلمة الرب بشكل أعمق

 

 رمتطلبات دراسة المقر

 ات واالشتراك في النقاشحضور المحاضر

نة في المقرر  قراءة النصوص الكتابية المتضمَّ

تاب : دار الك. القاهرةالقيمة الكاملة: دليل الى كيفية قراءة الكتاب المقدس وفهمهفى، غوردن ودوغالس ستورت. تلخيص كتاب "

 ".1994المقدس، 

 القيام ببحث أكاديمي عن موضوع مدرج في الالئحة أدناه

 

 محتوى وتصميم المقرر

 مقدمة عامة

 القرينة وسياق الكالم

 قواعد اللغة

 علم داللة األلفاظ وتطورها

 الجملة وإستعمالها/الكلمةتركيب 

 الخلفية التاريخية والحضارية

 : القصصتحليل نوع األدب

 ع األدب: الشعرل نوتحلي

 تحليل نوع األدب: الحكمة -

 تحليل نوع األدب: النبوة

 تحليل نوع األدب: األمثال 

 تحليل نوع األدب: الرسائل 

 علم التفسير والمبادئ التطبيقية

 النوع األدبي لسفر الرؤيا
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 التقويم

 % 10 الحضور والمناقشة: 

 %30: القيمة الكاملةتلخيص كتاب 

 %60ورقة بحث: 

 

 مواضيع البحث

 9-1: 11تكوين 

 86المزمور 

 8-1:121المزمور 

 19:٥رومية 

 2٥-14:٧رومية 

 6-1:٧متى 

 9-1:16لوقا 

 12-1: 10مرقس 

 24-22:21رؤيا 

 1٧-10:3تيمو 

 2٥-20:14كو 1

 40-26:14كو 1

 ٥0-3٥:1٥كو 1

 1٧-1:13يوحنا 

 18-13:4تسا 1

 9-1:1عبرا 

 10-٥:1يهوذا 

 8-4:1رؤيا 

 11صم 

 قراءات الفرديةقرر والكتب الم

 

 .1994. القاهرة: دار الكتاب المقدس، القيمة الكاملة: دليل الى كيفية قراءة الكتاب المقدس وفهمهفى، غوردن ودوغالس ستورت. 

 

 .1986. القاهرة: دار الثقافة المسيحية، علم التفسيرعزيز، فهيم. 

 

 .196٧ة، . القاهرة: دار الجيل للطباععلم التفسيررام، بيرنارد. 

 

 .1993. بيروت: دار المشرق، طريقة التحليل البالغّي والتفسيرلويس بوزيه، نائلة فاروقي، وأهيف سنّو.  مينيه، روالن،

 التواصل مع استاذ المادة

 uh@abtslebanon.orghkasho يمكن التواصل مع استاذ المادة من خالل البريد اإللكتروني على 

mailto:hkashouh@abtslebanon.org
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Introduction to Islam (2 Credits). 

Module Leader: Martin Accad 

Purpose statement: 

The purpose of this course is to help Christian students appreciate the Islamic religion authentically. 

Islam will be studied thematically through the history of its development. The goal is for students to 

acquire a new understanding of Islam that avoids the extremes of demonization or idealization so that, 

as they come closer to a balanced view, they will grow in their ability to lead the Church in our region 

into a more faithful and courageous Christlike witness among Muslim communities. 

Narrative: Due to a long history of physical conflict and verbal abuse, Christians and Muslims in our 

region have all but ceased to engage fruitfully with each other. Even today, a high number of Christians 

in the Middle East and North Africa feel unwelcome as members of minority communities with a sense 

of living in the midst of an overwhelming sea of Islam. As Evangelical Christians, we have not done our 

part in contributing to more peaceful relations, but instead have often reproduced and reinforced 

stereotypes about Islam and Muslims. 

Module Learning Outcomes: 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understood the main components of Islam the way that Muslims understand them 

Developed a comprehensive understanding of the functioning of Islam 

Affectively 

Overcome their prejudices about Islam and abandoned destructive stereotypes 

Found inner peace about their Muslim neighbours and a new confidence that helps them be more relevant 

witnesses to the Gospel without fear 

Behaviorally 

Acquired the ability to read and interpret Islamic sources in an authentic way 

Learned creative approaches to Islam and Muslims that lead to constructive relationships and potential 

for Gospel witness 

Topics 

Session 1: Attitudes & Approaches to Islam – “you reap what you sow”. Cultivating a supra-religious 

attitude to all religions 

Session 2: Geo-political and religious backgrounds and setting to the emergence of Islam in Arabia (Qiss 

wa Nabî) 

Session 3: A comprehensive definition of Islam – understanding Islam by doing justice to diversity in 

the Islamic phenomenon. Paradigmatic precedent in the Sîra. The historical function of precedent in the 

case study of Bakri Muhammad (as-Sîra an-Nabawiyya) 

Session 4: Hadîth, its structure, emergence and function in the shaping and development of the Islamic 

disciplines – hadîth and Sîra; hadîth and Sharî‘a; hadîth and the 5 pillars (Crone & Cook) 

Session 5: Islamic Prayer and other ritual practices – visit to Friday prayer and conversation with Muslim 

Imam about related practices (wudû’, rak‘ât, qibla …) 

Session 6: Islamic Law 

Session 7: The Qur’ân & Tafsîr 

Session 8: Contemporary movements 

Final Learning Task: the purpose of this exercise is to have students address key controversial issues 

that are widespread these days among Evangelicals with regards to Islam, by looking at the two sides of 

the argument. It is hoped that through this, students will learn how to be balanced, sophisticated and 

thoughtful in their thinking about Islam and be equipped to educate their Christian communities in a way 

that helps them adopt a constructive attitude towards Islam. This task will test and stretch the students’ 

empathy skills, which is a fundamental emotional component to constructive dialogue between people 
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Students will be divided into 3 groups, each made up of one MDiv student and 2-3 others, in order to 

argue for and against a certain assertion about Islam: 

An-nâsikh wa al-mansûkh 

Ar-ridda 

Module Presentation: 

Module Name Suggested 

Facilitator 

Hours in 

class 

Hours 

out of 

class 

Total 

hours 

ECTS 

Credits  

Introduction to Islam Martin 

Accad 

24 26 BTh / 

36 MDiv 

50 BTh / 

60 MDiv 

2 
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ر:   اإلسالممدخل إلى إسم المقرَّ
 المدّرس: مرتان عقّاد

 

 هدف المقّرر

قدر  هدف هذا المقّرر هو مساعدة الطالب في كليّة الالهوت المعمدانية العربيّة على مقاربة الدين اإلسالمي مقاربةً إيجابيّة موضوعيّة على

أن يكتسب الطالب مفهوًما جديدًا لإلسالم، المقّرر  حسب عناوينه العريضة وعبر تاريخ تطّوره. من أهدافباإلمكان. سوف نقارب اإلسالم 

أن يكتسب  متفاديًا المواقف المتطّرفة التي تعتبر اإلسالم نزعة شيطانيّة، كما التي تراه فقط في أبعاده اإليجابّية المثاليّة. والغاية من ذلك

ا إلى تقديم الشهادة األمينة والُشجاعة على طريقة المسيح في سعيِه الطالّب موقفًا متّزنًا، لكي ينموا في قدرتهم على قيادة الكنيسة في منطقتنا

 في المجتمعات اإلسالميّة.

بسبب تاريخ طويل من النزاع والتعنيف في الفعل والقول، كاد مسيحيّو ومسلمو منطقتنا أن يتوقّفوا كلّي ا عن تبادل العالقات الوديّة  الخلفيّة:

الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم بأن "بحر المسلمين" المحيط بهم ال يرّحب بوجودهم حّيين في والمثمرة. يشعر عدد كبير من المسي

تنا األفكار كأقلّيّات في المنطقة. كمسيحيّين إنجيليّين، لم نقُم بدوِرنا كما يجب في مساهمتنا لعالقات سلميّة، بل بالعكس كثيًرا ما كّررنا وثبّ 

 المسلمين.المسبقة السلبيّة عن اإلسالم و

ر، سوف يبرهن الطالّب عن النمو في النواحي التالية...األهداف التعلّميّة  : نتيجةً لدراسة هذا المقرَّ

 فكري ا:

ونتائجها سيفهموا مكّونات اإلسالم األساسّية كما يفهمها المسلم، ومن ناحية أخرى سيتعّرفوا على المقاربات النقديّة العلميّة للقرآن والحديث 

 الميّة.علوم اإلسعلى ال

سيحصلوا على مفهوم تأسيسي لمنهجيّة العلوم اإلسالميّة، مع التركيز على نص القرآن من ناحية وعلى الحديث وعالقته بالتفسير والسيرة 

 والفقه من ناحية أخرى.

 عاطفي ا:

 بنّاءة.سيتخّطوا األفكار المسبقة والمشاعر السلبيّة تجاه اإلسالم ويتخلّوا عن المفاهيم غير ال

 يحصلوا على سالم داخلي تجاه جيرانهم المسلمين وعلى ثقة جديدة بأنفسهم تساعدهم على الشهادة الحيّة والمؤاتية والخالية من الخوف.س

 تطبيقي ا:

 سيحصلوا على قدرة قراءة المصادر اإلسالميّة وتفسيرها مع أخذ المقاربات اإلسالميّة بعين اإلعتبار.

 لإلسالم والمسلمين التي تؤدّي إلى العالقات البنّاءة والشهادة لإلنجيل. الخالّقة سيتعلّموا المقاربات

 مواضيع الحصص

"ما يزرعه اإلنسان إيّاه يحصد". تطوير الموقف "المتعالي عن الدين" تجاه جميع  –مواقف ومقاربات تجاه اإلسالم :الحصة األولى 

 األديان.

MDiv Reading: Martin Accad, “Christian Attitudes toward Islam and Muslims: A Kerygmatic 

Approach,” in Evelyne Reisacher, ed. Toward Respectful Understanding and Witness among Muslims, 

William Carey Library, Pasadena, 2012. 

 أبو زيد.الجمعة ومحادثة مع الشيخ القاضي محمد  حضور صالة:الحصة الثانية والثالثة 

 حضور هذا النشاط إلزامي. ولكن في حال عدم الحضور لظروف استثنائيّة، يُطلَب من الطالب الواجب التالي:

فيلًما لصالة الجمعة، فيشاهده ويكتب وصفًا موضوعي ا لما يراه ويسمعه: أّوالً، أين تّمت هذه الصالة، في أّي  YouTubeأن يجد على الـ

ا ألجزاء الصالة التي يمارسها المسلمون يوم الجمعة. بلد، أّي فئة أو مدرسة إس الميّة، وإسم اإلمام و/أو الخطيب إذا ُوجد. يليه وصفًا عام 

 بة مع تقييم لها. وختاًما وصفًا تفصيلي ا للصالة الجماعيّة، عدد السجدات والركعات، ألخ...ومن ثم تلخيًصا للخط

 سالم في شبه الجزيرة العربيّةريخيّة والسياسيّة لنشوء اإلالخلفيّات الجغرافيّة والتا:الحصة الرابعة 

 تحضيًرا للحصة الخامسة: 

ظاهرة اإلسالم مع أخذ التنّوع الداخلي ومصادره بعين اإلعتبار. السابقة النموذجيّة  فهم –تطوير تعريف متكامل لإلسالم :الحصة الخامسة 

 دراسة نموذجيّة على عمر بكري محّمد. –تصّرف المسلمين عبر التاريخ في السيرة النبويّة. تأثير السابقة النموذجيّة على 

الخوري والشيخ فؤاد خريس، حول كلمات السيّد المسيح السبع مسيحي تأّملي مع الراهبة األخت باسمة -لقاء إسالمي :الحصة السادسة

 األخيرة على الصليب، بمناسبة الصيام المسيحي واقتراب عيد الفصح.

 النظرة التقليديّة للقرآن وتفسيره وللحديث، وتأثير تلك النظرة على العلوم اإلسالميّة:ة الحصة السابع

 يره وللحديث، وتأثير تلك النظرة على العلوم اإلسالميّةالحصة الثامنة: النظرة النقديّة للقرآن وتفس

لة على مودل(  الواجبات التعلّميّة )أنظر الوثائق الُمَحمَّ
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Church and Society 

 

Purpose statement 

As we seek to equip faithful men and women for effective service they will become contributors in the 

restoration of communities.  The purpose of this module is for students to grow in their awareness of self, 

the world and the church, as they begin to recognize diverse world views and reflect on the impact they 

have on spheres of their reality. To achieve this, students will develop skills in; 

Cultural observation. 

Theological and sociological reflection. 

Translating these skills into transformative action in the world. 

 

Module Learning Outcomes 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Affectively 

Develop a deeper love for God expressed through compassion and tolerance [towards others, in and 

beyond the church] 

Acquire a balanced and realistic appreciation of self within community. 

Develop a growing and deeper appreciation for the diversity of God’s creation. 

Grow in their commitment to reflective action for the transformation of the world. 

Behaviorally 

Ability to identify elements that make up different worldviews, and their impact on the self, society and 

church. 

Ability to reflect on how the church may engage in redemptive actions in the world. 

Further developed observation skills in reading culture and diverse worldviews in a range of settings. 

Develop a ministry action-plan that could lead a church to participate in transformative actions in their 

community and the world. 

Cognitively 

To develop a mature perception of the self and other within a deeper understanding of God’s creation 

and redemption. 

Understanding of the concept of the Kingdom of God and how it can impact different worldviews, 

through the presence of the church in the world.  

Growth in the ability to understand how groups and societies function, and how world view is constructed 

and is a driver for cultural expression. 

To gain a greater understanding of the social and cultural factors that impact how the local and regional 

church exists in the Middle East and North Africa. 

To develop insights into the value of analytical tools that help to understand the church and how it 

functions. 

To develop a deeper understanding of the sociological phenomena that exist within any gathered 

community, including the church, and the implications of these processes.  
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Integrative Project Learning Task 

 

Purpose: 

Many believers see the church as a refuge from sinful society, rather than as an agent of God’s reign in 

the society.  As a result, the church loses its purpose for being, the society remains unchanged and finds 

the witness of the church insipid or irrelevant, and Jesus is not glorified as He deserves.  In keeping with 

the vision statement of ABTS, the Reading Church and Society Module seeks to prepare you to lead the 

church in the Arab-speaking world to be more effective missional communities in their societies.  Many 

believers are also ignorant or even afraid of the social sciences, and are therefore unable to benefit in 

their ministries from the tools and wisdom to be found in sociology, psychology, anthropology and 

community assessment.  Others benefit from the social sciences without first critiquing theologically the 

secular assumptions of the majority of writers in these fields.  In keeping with the mission statement of 

ABTS, the Church and Society Module seeks to offer you with the sort of specialized learning of the 

critical and practical skills necessary to benefit from a theologically sound use of the social sciences to 

inform the theory and practice of Christian engagement with society.  

 

Shape of the Project 

There are three phases to the Church and Society Project:  

Observation 

Critical Reflection 

Recommendation. 

 

Section 1: Observation 

 

In order to engage in quality ministry, and to help the church fulfil its mandate as a missional community, 

leaders need to develop the ability to begin with careful and detailed non-critical observation. In this first 

section you should give extensive and detailed descriptive information on a specific local church and the 

community in which it serves – without any assessment or evaluation. Assessment and evaluation comes 

in Section two and should not be evident in this first section.  

 

During the 5 weeks of the Reading Church and Society module you will visit a church which you are not 

currently attending on two separate occasions. These churches should be in a part of the city [or beyond] 

not known well to the student, and ideally of a different denomination to that which they know well.  

Ideally ABTS will ensure that a member of the ABTS community is also in attendance / membership in 

that church, so as to facilitate a welcoming environment.  ABTS will also, in advance, communicate the 

purpose of the your visit to the church, and gain the approval and support of the leader/s of the church. 

 

Module faculty will agree with you which churches you will visit and communicate this to a member of 

that church who is known to ABTS. This should be done before the module begins! 

 

You will develop a detailed description of the church using, among other things, your own observations, 

written material you are able to obtain from the church, discussions you have with church members and 

attendees etc. 

 

The information that may be included is listed below: 

 

Church Information 
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Basic history of the church [denominational heritage; when was it established and under what 

circumstances; significant events that have taken place in its history etc.]  

Vision and mission [how does the church regard its purpose both internally and in the community; what 

regular activities take place in the church and the community]  

Statement of faith, membership requirements etc.  Copy from the Church if available.  

The people who are part of the church fellowship, whether or not they are members:  age, gender, 

religious background, socio-economic status, ethnic and linguistic variety or lack thereof. 

Leadership structures [how is responsibility broken up...] A basic description, ideally with a diagram 

highlighting the leadership structures.   

Physical structure and layout of where the main worship service takes place. The nature and placement 

of seating, lighting, musical instruments, etc. The position, nature, and height of the pulpit, etc. If possible 

it would also be valuable to describe the physical structure and layout of other contexts used by the 

church: Bible study, prayer meeting, youth meetings, children’s ministry, etc. If there is a facility for 

babies during worship services what does this look like.  

‘Worship’ and teaching style - description and reflection based on two visits. Questions such as, how is 

the sung worship lead, what type of songs are sung, the order and structure of the meeting, who teaches, 

how is the sermon presented [subject theme, Biblical passage, combination etc.] 

 

Community Information 

You will also spend time [up to three hours in total] walking around the locality of the church [ideally 

within approximately a 1 km square].  From your observations you will develop a basic map highlighting 

the location of the church, key landmarks and points of interest, and services on offer to the community 

such as: 

Medical provision of different types 

Educational establishments for different age groups 

Social / entertainment / recreational establishments / venues aimed at various age groups [including a 

selection of restaurants, clubs, parks etc.] 

The type of accommodation that appears to be available 

 

From discussions with attendees at the church, and your own observations and understanding of the local 

community, you will gain an appreciation for some of the concerns of those who live within and use the 

local community.  

 

The following elements should be clearly evident in your description: 

Where is the church located? 

What did you see in the surrounding area? 

What were the socio-economic conditions of the local community? 

What was the ethnic and linguistic make-up of the congregation? 

What was the predominant religious identity of the community if it was obvious? 

What are the main things people were doing? 

What sort of buildings are there? 

 

Section 2: Critical Reflection 

The maximum number of words permitted for this section is 1500 words. You will only be able to 

accomplish quality work within these limitations if you are wise in your choice of the key issues that the 

church is facing, and in your choice of lenses for critical assessment of the issues.  
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Critical reflection should only come after careful observation and description. In this project critical 

reflection will comprise two elements: (1) identification of issues that have emerged from your 

observations; (2) critical reflection through the lenses of the class material covered in this Module. 

 

Identify Issues 

Based on your own observations, and without reference to class material, make a list of the challenges 

that the church is facing internally and externally. For each issue listed you should describe the challenge, 

and explain why you personally feel it is an important challenge for the church to address.  

 

Make Connection 

For each of the challenges you have identified above, you should reflect through the lenses of the courses 

you have taken in this Module. Ask the question…What might God want to say about this situation, this 

community and the role of the church within it? This section should include references to at least 4 texts 

[books, articles etc.]. Your assessment and evaluation should be explained and carefully reasoned. 

In particular you are encouraged to consider the following: 

The extent to which the church is practicing centrifugal or centripetal understandings of ministry. 

Ways in which the church reflects movement, organization, institution, and/or bureaucracy. The role and 

influence of “prophets” and “priests” in the church. 

Negative (and positive) elements of tacit theology. 

Systemic patterns in the church. 

The forms of power relationship at work in the church. 

The extent to which the church understands the nature of the church as a missional community. 

The extent to which personal self-awareness and transparency is encouraged or discouraged, and how 

this functions to promote or undermine the health of the church. 

Common sorts of defense mechanisms evident in the leaders [and members] 

The sorts of self-presentation that are encouraged in the leaders [and members] 

The degree to which the church reflects the ethnic, linguistic and cultural patterns of the surrounding 

community (or the degree to which the church is a foreign cultural entity within the community) in its 

composition, dress, architecture, music, systems, customs, vocabulary, etc. 

The de facto cultural identity of the congregation. 

The extent to which the formal documents of the church and the actual worldview, practices and attitudes 

of the church coincide. 

The extent to which church members know why their church maintains its current customs, values and 

structures, and can explain those customs understandably to others. 

The foundational issues behind any conflicts that you may have noticed, and any effective means of 

conflict resolution. 

Common stereotypes and prejudices. 

Social pressure and groupthink. 

The extent to which healthy group dynamics are able to take place or are undermined by negative 

interpersonal patterns. 

The ways in which conflict is addressed, and the extent to which conflict-resolution patterns are healthy 

or unhealthy. 

Group roles, and the extent to which these are supportive of the church’s missional calling, or undermines 

the church’s ability to promote healthy internal and external dynamics. 

Common forms of persuasive techniques, and the extent to which these are consistent or inconsistent 

with Christian values. 

The ways in which information diffusion and change take place. 
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The extent to which there is an awareness of age-related development and needs of both those within and 

outside the church. 

You should not try to engage all of the above, but your work should demonstrate extensive engagement 

and reflection on a significant number of these areas. 

 

In the process of reflection you should engage not merely at a single loop level of thinking, but also at 

double and triple loop levels of thinking. 

 

Develop New Insights 

What have you learned as a result of the previous stages? What new ideas have been developed in your 

mind? Give a summary reflection of the key insights that you feel are of primary importance for the 

church. 

 

Section 3: Recommendations 

 

Based on your observation and critical reflection you are asked to make a series of specific and realistic 

recommendations. Remember that change is a challenging process, and prophetic voice without pastoral 

care is generally resisted. Your recommendations should be clear, specific, measurable, and attainable. 

 

Consider practical implications 

In this section you should make clear connection between your Critical Reflection work in Section 2 and 

your recommendations. In particular your recommendations to the church should be linked directly to 

the challenges you highlighted and the reflection on those challenges through the lenses of the social 

sciences.  Your recommendations should be realistic and capable of implementation. Overly idealistic 

recommendations are largely worthless as members of the church are likely to dismiss them as 

disconnected to reality.  

 

You should devote about 300-500 words to the explanation and detailing of each of your 

recommendations. The total for this section must not exceed 1500 words.  

 

What is a Christ like way for the local community of faith/church to respond? How can we 

respond…what will we do? You should make at least three (3) bullet point sentences highlighting 

potential practical activities the church could engage in to demonstrate the Kingdom of God in their 

community. 

 

Based on the above list and as a result of their research and reflection, you are asked to develop a detailed 

ministry plan that could be used by the church, to participate in significant transformative actions within 

the church and its local community. Note that a particular church may, for example, identify a particular 

people group as its primary ministry community, such as Iraqi and/or Syrian refugees, students, domestic 

maids etc.  

 

Your action plan should include [but not be limited by] a consideration as to how the church might 

communicate the vision for ministry and suggested action plan to the wider church body, practical steps 

to go about developing such transformative actions, potential challenges that would need to be overcome 

etc. This will be presented within a 2-3 page proposal, which will draw on the other material obtained. 

 

The types of questions that the plan should seek to answer are: 

What are the priority needs of the identified community? 
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What would be a way in which the church could meet the needs of their local community?  

What changes of culture or attitude would be necessary within the church in order for the church people 

to be willing and able to meet that need? 

What might a vision and mission statement need to include? 

What practical steps would need to be taken in order for the vision and mission to be worked out in 

practice? 

What physical resources [funding, location/space, personnel etc.] would be required? How could this be 

obtained? 

How would the leadership go about communicating this new vision to the members of the church? 

How could the church promote its new ambitions to the local community members? 

This list is suggestive. You may not answer all these questions and you may have other areas you address, 

but the overall plan should be substantive. 

 

With the support of ABTS, you should seek to discuss your findings with a person in leadership within 

the church you have been focusing on. This may happen at a later time [after the completion of the 

module] and will not be considered within the assessment. 

 

Conclusion 

You should complete your integrative project by writing a 1 page personal reflection on how you intend 

to include this type of activity in your own church context in the future. 

 

Project Assessment: 

The integrated project will comprise of 40% of your final grade for the Module.  Elements from each of 

the other four units will be drawn upon in order to successfully complete the integrated project. This 

project should take you between 30 - 36 hours of work. This piece of work is a requirement of the module, 

and the module cannot be passed without the satisfactory completion of the integrative project. 

 

Advice: 

It is advised that you begin the early stages of this learning task early in the module. You should also 

record in as much detail as possible the events you experience as part of this task, as soon after the event 

as possible. 

 

When developing the map, you may use existing maps that are available either online [such as from 

Google Earth] or from a street map of Beirut [such as Zawarib Beirut]. However there map needs to be 

large enough as to be clear [A3] with your own work included, highlighting particular community related 

services on it. 

 

Reporting 

In the evening a compulsory workshop will be held in which: 

Students will be broken up into five (5) workgroups of 4-5 students. 

You will be required to present an oral report on your progress to other members of your workgroup. 

You will be asked to make suggestions to other members of your group – in particular in terms of the 

critical reflection component of the project.  

At least three faculty members will be available to help you and other members of your group in the 

development of your projects. 

 

You will be required to submit a neatly bound folder with your completed integrative project to the 

Academic Office!  This should include a clear contents page, and where necessary appendices. For 
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example a copy of the statement of faith should be identified as an appendix, and clearly marked as such. 

So should any photographs that are taken, or church produced leaflets or other items that help give a clear 

understanding of the church and its activities.  

 

Grades will be deducted for late submissions without prior agreement from the Module Leader. 
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 الكنيسة والمجتمع

مهام التعليمية الخاصة بالبحث التكامليال  

 الهدف:

لكنيسة يعتبر العديد من المؤمنين الكنيسة  مالذًا من المجتمع الشرير، بدل أن يروها أداةً لتحقيق حكم هللا في المجتمع. نتيجةً لذلك تفقد ا

جذابة وال يأخذ المسيح مايستحقه من تمجيد. نيسة بال معنى وغير هدف وجودها، فيبقى المجتمع على حاله دون تغيير وتصبح شهادة الك

ون تمشيا مع رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية، يسعى موديول الكنيسة والمجتمع إلعدادك لقيادة الكنيسة في العالم العربي لتكون لتك

اعية لذلك هم غير قادرين على اإلستفادة ون من العلوم اإلجتممرسلةً وأكثر فعالية في مجتمعاتها. معظم المؤمنين أيًضا يجهلون أو يخاف

في خدماتهم من األدوات والحكمة الكامنة في علم اإلجتماع، علم النفس، علم اإلنسان )األنتروبولوجيا( وتقييم حاجات المجتمع. يستفيد 

مجاالت. تمشيا مع رسالة كلية ية الكتاب في هذه الآخرون من العلوم االجتماعية من دون النقد الالهوتي لالفتراضات العلمانية لغالب

الالهوت المعمدانية العربية، يسعى موديول الكنيسة والمجتمع ليقدّم لكم التعلم المتخصصة في المهارات األساسية والعملية الالزمة 

لنظري والتطبيقي. جتمع على الصعيدين الالستفادة من االستخدام الالهوتي السليم للعلوم االجتماعية لإلنخراط على نحٍو مسيحي مع الم  

 شكل البحث:

 ثّمة ثالث مراحل لمشروع الكنيسة والمجتمع:

المراقبة -1  

التفكير النقدي -2  

التوصيات -3  

: المراقبة1القسم   

بالمراقبة على البدء  بغية االنخراط في خدمة فعّالة، ومساعدة الكنيسة في اتمام رسالتها كمجتمع إرسالي، يحتاج القادة إلى تطوير القدرة

غير النقدية الدقيقة والمفصلة. في القسم األول يجب أن تقدّم معلومات وصفية واسعة ومفصلة حول كنيسة محلية محددة والمجتمع الذي 

دون أي تقييم. التقييم يأتي في القسم الثاني، وال ينبغي أن يكون واضًحا في القسم األول. -تخدمه   

دراسة الكنيسة والمجتمع، يتعيّن على الطالب، أن يزوروا في مناسبتين مختلفتين كنيسة ال من موديول  وخالل األسابيع الخمسة

يحضرون فيها. يجب أن تكون الكنيسة في جزء من المدينة غير مألوف للطالّب، ومن المستحسن أن تكون من فئة مختلفة عن التي 

ضر في تلك الكنيسة كي ال يشعر الطالّب بالغربة. باإلضافة إلى شخص منها يحيعرفونها خير معرفة. وستحاول الكليّة أن تضمن وجود 

 ذلك، ستقوم الكليّة، ُمسبَقاً، بإعالم الكنيسة بهدف زيارة الطالب لها للحصول على إذن قائد الكنيسة ودعمه.

  :العمليّة

بإعالم أعضاء معروفين للكليّة عن هذه  طالّب وتقومستوافق الهيئة التعليميّة المسؤولة عن الموديول على الكنائس التي سيزورها ال

 !الزيارة. يجب القيام بذلك قبل بدء الموديول

 

على الطالب أن يصفوا الكنيسة وصفاً دقيقاً مستعينين بمالحظاتهم والموادّ المكتوبة التي يستطيعون الحصول عليها من الكنيسة ونقاشات 

 يجرونها مع أعضاء الكنيسة وحضورها الخ.

قائمة المعلومات التي يمكن إدراجها.ليكم إو  

 معلومات الكنيسة

 تاريخ الكنيسة )اإلرث الطائفي، تاريخ تأسيسها وظروفه، وأحداث مهّمة حصلت فيها

رؤية الكنيسة ومهّمتها )كيف تنظر الكنيسة الى هدفها في الداخل وضمن المجتمع، ما هي األنشطة التي تحدث على نحٍو ُمنتظم في 

تمع(والمج الكنيسة  

 بيان اإليمان وشروط العضويّة... مع نسخة عنها من الكنيسة إذا توفّرت

الناس الذين هم جزء من الكنيسة، سواء كانوا أعضاء أم ال: العمر والجنس والخلفية الدينية والوضع االجتماعي واالقتصادي، والتنوع 

 العرقي واللغوي أو انعدامه.

صف أّولي مع رسم بياني يظهر هذه البنية. ت... وبنية القيادة، توزيع المسؤوليّا  

الكيان المادي وشكل المكان حيث تُقام خدمة العبادة الرئيسة. طبيعة المقاعد وترتيبها، واإلضاءة، واآلالت الموسيقية، وما إلى ذلك. 

خرى للسياقات األخرى اكن األمكان المنبر، طبيعته، وارتفاعه. إذا كان من الممكن أيضا وسيكون من المفيد وصف هيكلية األم

المستخدمة من قبل الكنيسة: درس الكتاب، اجتماع للصالة واجتماعات الشبيبة، خدمة األطفال، وما إذا كان هناك مكان مخّصص 

 لألطفال الرضع خالل خدمات العبادة.

وصف وتأّمل على ضوء الزيارتين -أسلوب العبادة والتعليم . ة: أسلوب قيادة الترنيم وأنواع التالييمكن طرح األسئلة حول األمور  

 الترانيم الُمستخدمة، ترتيب اإلجتماع وبنيته، من يُعلّم في الكنيسة، كيفية تقديم العظة )موضوع، نص كتابي، دمج اإلثنين، الخ(

 التأّمل في المجتمع المحيط بالكنيسة



111 | P a g e  

 

مربع(. ومن خالل مراقبتهم، سيرسمون خريطة كلم 1 ساعات( بالسير في محيط الكنيسة )حوالي 3على الطالب أن يقضوا وقتاً )

  :أساسيّة تظهر موقع الكنيسة، والمعالم الرئيسيّة والخدمات والمحاّل التجاريّة، مثل

 من مختلف الفئات المراكز الطبيّة

 المؤّسسات التعليميّة لمختلف األعمار

ت الخ(منتزهاوسائل الترفيه اإلجتماعية لمختاف األعمار )المطاعم، النوادي، ال  

 نوع المساكن المتواجدة

من خالل المناقشات مع الحاضرين في الكنيسة، ومالحظاتك الخاصة وفهم المجتمع المحلي، سستلتمس بعض مخاوف األشخاص الذين 

 يعيشون في المجتمع المحلي ويعملون فيه.

 

 يجب أن تكون العناصر التالية واضحة في وصفك:

 أين تقع الكنيسة؟ •

محيطها؟ أيت فيماذا ر •  

 كيف هي األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة؟ •

 ما هو الطابع الديني المهيمن؟ •

 ما هي األمور األساسيّة التي يقوم بها الناس؟ •

 كيف هي األبنية؟ •

: التفكير النقدي2القسم   

لية ضمن هذه الحدود إذا كنت حكيًما في اعكلمة. يمكنك إنجاز العمل بجودة  1٥00إّن الحد األقصى لعدد الكلمات المسموح به هو 

 اختيارك القضايا الرئيسة التي تواجه الكنيسة، واختيارك عدسات تقييم نقدي لهذه القضايا.

( تحديد 1ال يجب أن تكتب التفكير النقدي إال بعد المالحظة والوصف الدقيقين. في هذا المشروع سيضم التفكير النقدي عنصرين: )

( التفكير النقدي من خالل عدسات المواد المدّرسة في هذا الموديول.2المالحظات الخاصة بك، )من  برزتالقضايا التي   

 تحديد المشكالت

بناًء على مالحظاتك ومن دون الرجوع الى مواد الصف ضع قائمة بالتحديات التي تواجهها الكنيسة داخليًا وخارجيًا. صف هذا التحدي 

جب أن تعالجه الكنيسة.هم ي مولَم تعتقد شخصيًا أنّه تحدٍّ   

 الربط

 يجب أن تفّكروا في كلذ من التحديات المذكورة آنفًا مستخدمين عدسات المقررات الُمقدَّمة في الموديول. اطرح السؤال: ما الذي قد يودّ 

ى األقّل )كتب، ص علنصو تمع ودور الكنيسة فيه؟ يجب أن يتضّمن هذا القسم مراجع ألربعةهللا القول حول هذا الوضع أو هذا المج

 مقاالت..( يجب شرح تقييمك وتفسيره بتمعّن.

 نشجعك على التفكير في األمور التالية:

 إلى أي مدى الكنيسة تمارس خدمة طاردة أو جاذبة. 

ة. كنيسأو بيروقراطية. دور وتأثير "األنبياء" و "الكهنة" في الطرق في الكنيسة التي تعكس حركة أو منظمة أو مؤسسة، و /   

 العناصر السلبية )وإيجابية( لالهوت الضمني. 

 أنماط تنظيمية في الكنيسة.

 أشكال عالقات القوة في الكنيسة. 

 إلى أي مدى تفهم الكنيسة طبيعتها كمجتمع ارسالي. 

 إلى أي مدى يتم يشجعون الوعي الذاتي والشفافية، وكيف يعّزز هذا األمر أو يؤّخر صّحة الكنيسة.

يات الدفاع واضحا في القادة ]واألعضاء[ ن آلعة مأنواع شائ  

 وأنواع العرض الذاتي التي يشجعونها في القادة ]واألعضاء[ 

جتمع( الدرجة التي تعكس فيها الكنيسة األنماط العرقية واللغوية والثقافية للمجتمع المحيط )أو أّن الكنيسة هي كيان ثقافية أجنبي داخل الم

، والموسيقى، والنظم، والعادات، والمفردات ، الخمارةوالعفي تكوينها، والمالبس،   

 الهوية بحكم الواقع الثقافي للجماعة. 

 إلى أي مدى تتوافق الوثائق الرسمية للكنيسة والنظرة الفعلية للعالم والممارسات والمواقف. 

هل يمكنهم أن يفسروا تلك العادات ة، وحاليإلى أي مدى يعرف أعضاء الكنيسة لماذا تحتفظ الكنيسة بالعادات والقيم والهياكل ال

 لآلخرين. 

 القضايا األساسية وراء أي نزاع قد الحظته، وأية وسيلة فعالة لتسوية النزاعات.

 الصور النمطية واألحكام المسبقة الشائعة. 

 الضغط االجتماعي والتفكير الجماعي. 

نماط الشخصية السلبية.ب األبسب الى أي مدى ديناميات الجماعة الصحية قادرة تُمارس أو تضعف  
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 الطرق التي يُعالج بها النزاع، وإلى أي مدى أنماط حل النزاعات هي صحية أو غير صحية. 

أدوار المجموعة، وإلى أي مدى هذه األدوار تدعم دعوة الكنيسة اإلرسالية، أو تعيق قدرة الكنيسة على تعزيز الديناميات الداخلية 

 والخارجية السليمة.

ئعة من تقنيات اإلقناع، وإلى أي مدى تتفق هذه أو تتعارض مع القيم المسيحية. الشاكال األش  

 الطرق التي تُنشر فيها المعلومات أو تُتبادل. 

 إلى أي مدى ثمة وعي للتنمية واإلحتياجات حسب الفئات العمرية داخل الكنيسة وخارجها .

كة واسعة وتفكيًرا في عدد كبير من هذه النواحير عملكم مشارينبغي أن يظهال يجب عليك محاولة دمج كّل ما سبق، ولكن  .  

ال يجب أن تشارك في عملية التفكير على مستوى حلقة واحدة في التفكير، ولكن أيضا على مستويات حلقات مزدوجة وثالثية في 

 التفكير.

  تنمية أفكار جديدة

؟ قدّم ملخًصا عن األفكار األساسية التي تعتقد أنّها ذات تي نشأت في أذهاننااألفكار الجديدة الماذا تعلّمنا من المراحل السابقة؟ ما هي 

 أولوية في األهميّة بالنسبة للكنيسة.

: التوصيات3القسم   

ة صعبة، بناء على مالحظتكم والتفكير النقدي يطلب منك تقديم سلسلة من التوصيات المحددة والواقعية. تذّكر أّن التغيير هو عملي

رعوية غالبًا ما يُقاوم. وينبغي أن تكون التوصيات واضحة ومحددة وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق.بوي دون العناية الوالصوت الن  

 فّكر بتطبيقات عملية

ط وتوصياتك. على وجه الخصوص ينبغي رب 2في هذا القسم يجب أن تربط روابط واضحة بين عملك في التفكير النقدي في القسم 

بأبرز التحديات التي سلطت عليها الضوء والتأمل في هذه التحديات من خالل عدسات العلوم  يسة على نحٍو مباشرتوصياتك إلى الكن

نها االجتماعية. يجب أن تكون توصياتكم واقعية وقابلة للتنفيذ. التوصيات المثالية المفرط بها ال قيمة لها  ألّن أعضاء الكنيسة سيستبعدو

لى الواقع بصلة. جح ألنّها ال تمت اعلى األر  

كلمة. 1٥00كلمة لشرح وتفصيل كل واحدة من توصياتك. يجب أن ال يتجاوز مجموع هذا القسم  ٥00-300يجب أن تخّصص حوالي   

صّرف؟ ما هي الطريقة المسيحيّة التي يجب على جماعة اإليمان )الكنيسة( في معالجة المشاكل الموجودة في محيطها؟ كيف يجب أن نت

ى األقّل ثالث نقاط على شكل جمٍل تظهر النشاطات العمليّة الممكنة التي قد تقوم بها الكنيسة لتظهر أن نفعله؟ أعطوا علما الذي يجب 

  .ملكوت هللا في مجتمعها

ن ن للكنيسة أن تستعيعلى ضوء المرحلة أعاله، وكنتيجة ألبحاث الطالّب وتفكيرهم، عليهم أن يقوموا بخّطة عمل مفّصلة لخدمة ما، يمك

شاريع تحّول مهّمة في الكنيسة ومجتمعها المحلي. الحظ أنه في كنيسة معينة، على سبيل المثال، قد تحدد مجموعة به للمشاركة في م

 محددة من الناس على أّن لها األولية في الخدمة، مثل الالجئين العراقيين و / أو السوريين، والطالب، وخادمات المنازل الخ

ب أن تكون محددة بها( كيفيّة نقل رؤية الخدمة والخّطة المقترحة للجنة الكنيسة على نطاق الخّطة )ولكن ال يجيجب أن تتضّمن هذه و 

أوسع، خطوات عمليّة لتطوير لتطوير مشاريع تحولية مماثلة، والتحديّات الممكنة التي يتوّجب على الكنيسة تخّطيها الخ. يجب تقديم هذا 

حصلتم عليها. المواد األخرى التيصفحات ويبنى على  3-2القسم في   

 :أّما األسئلة التي يتعيّن على هذه الخّطة أن تجيب عنها، فهي

 ما هي الحاجات الملّحة في المجتمع المحدّد؟ •

 ما هي الوسائل التي يمكن للكنيسة من خاللها أن تلبّي حاجات المجتمع المحلّي؟ •

كون شعب الكنيسة مستعدًا وقادًرا على تلبية هذه الحاجة؟داخل الكنيسة لكي يو الموقف الضرورية ما هي التغييرات الثقافة أ•   

 ما الذي يجب أن يتضّمنه بيان الرؤية والهدف؟ •

 ما هي الخطوات العمليّة التي يجب أخذها من أجل تحقيق هذا الهدف؟ •

ا؟ف يمكن الحصول عليهلخ.( المطلوبة؟ وكيما هي الموارد الماديّة )الدعم المالي، المكان، األشخاص ا •  

 كيف يمكن للقادة في الكنيسة أن ينقلوا هذه الرؤية الجديدة إلى أعضاء الكنيسة؟ •

 كيف يمكن للكنيسة أن تعلن عن أهدافها الجديدة ألفراد المجتمع المحلّي؟ •

ون المخطط كلّه نها ولكن يجب أن يكمجاالت أخرى تعالجوهذه الالئحة مجّرد اقتراحات. قد ال تجيبون على كّل األسئلة وقد يكون ثمة 

 واقعيًا.

د وبدعم من الكليّة، سيناقش الطالّب ما توّصلوا إليه مع أحد قادة الكنيسة التي قاموا بدراستها. يمكن القيام بذلك في وقت الحق )أي بع

  .انتهاء الموديول( ولن يتّم احتسابه ضمن التقييم

 خالصة

الت الشخصيّة موضوعها: كيف ينوون تطبيق هكذا مشروع في إطار كنيستهم في ابة صفحة من التأمّ البحث التكاملي بكتسيتّمم الطالّب 

  .المستقبل

 تقييم المشروع
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ساعة عمل. ال بدّ من استخدام عناصر من األربع وحدات في  36إلى  30من العالمة النهائيّة، وسيتطلّب من  %40سيشّكل هذا البحث 

رةً بالعمل الُمنَجز في الوحدات األخرى. هذا البحث إلزامي وال يمكن النجاح في الموديول البحث متّصالً مباشيول. ويُعتبَر هذا هذا المود

 بدون إتمامه على أكمل وجه.

 نصيحة

داث ممكن من التفاصيل حول األحمن المستحسن أن يبدأ الطالّب بهذه المهّمة في بداية الموديول، كما يتعيّن عليهم أن يسّجلوا أكبر عدد 

  .التي اختبروها

أو من خريطة لبيروت )مثل زواريب  (Google Earth) عند رسم الخريطة، يمكن االستعانة بخريطة جاهزة ومتوفّرة على االنترنت

.(A3) بيروت(. وعلى أّي حال، يجب أن تكون الخريطة كبيرة بما فيه الكفاية لتكون واضحة مرفقة مع العمل ويظهر عليها الخدمات  

قة بالبحث.المتعل  

 التقرير

(10,00-8,00ابريل ) 29ستُعقد ورشة عمل إلزامية مساء الثالثاء  :  

طالب ٥-4( مجموعات عمل من ٥سيُقسم الطالب إلى خمس ) .  

اصة بكسيُطلب منكم تقديم تقرير شفوي عن التقدم المحرز لألعضاء اآلخرين في مجموعة العمل الخ .  

لى وجه الخصوص اقتراحات حول قسم التفكير النقدي ع -ء آخرين من المجموعة الخاصة بك سوف يطلب منك تقديم اقتراحات ألعضا

  .للمشروع

 سيكون هناك ثالثة أساتذة على األقل من أعضاء الهيئة التعليمية لمساعدتك أنت وغيرك من أعضاء مجموعتك في تطوير أبحاثكم.

تقديم أبحاثكم سيُطلب منكم تّيب مع غالف مرتّب ويجب أن يتضّمن البحث لّم بحثه التكاملي على شكل كويتعّين على كّل طالب أن يس  

فهرس المحتويات مع اإلشارة إلى صفحات الملحقات )صور، بيانات من الكنيسة، رسوم بيانيّة...(. على سبيل المثال ينبغي تحديد نسخة 

ألشياء التي ، أو منشورات أنتجتها الكنيسة أو غيرها من اشارة اليه. كذلك ينبغي تقديم أّي صور التقطتمن بيان اإليمان كملحق واإل

 تساعد على إعطاء فهم واضح للكنيسة وأنشطتها.

 ستخصم عالمات لتقديم األبحاث المتأّخر دون اتفاق مسبق مع القائد الموديول.
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An Introduction to the Sociology of the Local Church 

 

 2019أيار / مايو           بكالوريوس –المخطط  –المحلية  مدخل إلى علم االجتماع للكنيسة

 

 األستاذ المسؤول: د. بيري شو

 األساتذ: د. بيري شو؛ أ. إيلي حداد

 

 هدف المساق: 

والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم تقوم رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح 

 .العربي

يام ثّمة ميل ألن نعتبر الكنيسة على أنّها روحية بحتة وننسى أن هللا قد خلقنا ككائنات اجتماعية. ونتيجة لذلك فإنه من المهم للغاية للق

 بخدمة مسيحية فعالة أن نفهم األبعاد االجتماعية للكنيسة المحلية.

كتساب مفهوم للكنيسة من ن إطارها االجتماعي. سيمّكنك هذا المساق في اهذا المساق هو دراسة عمل الكنيسة المحليّة ضمإّن الهدف من 

وسوف ندرس بخاصة طرقًا يمكن من خاللها تطوير دعوة الكنيسة  عدّة وجهات نظر، بما فيها الكتابّية والالهوتيّة واالجتماعيّة.

 سياقكم المحلي. اإلرسالية بطرق محددة وعملية في

يسة ألنه سيطّور فيك األدوات التي تمّكنك على تحليل الديناميّات االجتماعيّة ية في إعدادك للخدمة في الكنهذا المساق هو في غاية األهم

 التي تدفع الكنيسة إلى السير بطريقة معّينة، والتخطيط لتغيير استراتيجي.

 

 نتائج التعلّم:

  :المساق يجب أن يكون قد أظهرت نمًوا في المجاالت التاليةبحلول نهاية هذا 

 فهم لدعوة الكنيسة اإلرسالية ورغبة لرؤية كنيستك المحلية تتحرك نحو الخارج لخدمة فعّالة في العالم.

 فهم لطبيعة قيادة الكنيسة المحلية المتعددة األبعاد.

ها معالجة عملية مؤسسية في الخدمة وفهم للطرق المحددة التي يمكن من خاللتقدير للتحدي الذي يواجهنا من ميلنا الطبيعي إلى أنماط 

 المأسسة في كنيستك المحلية.

 القدرة على تطوير عمليات تغيير إيجابي في كنيستك المحلية.

ر مقاربة إيجابية فهم لطبيعة المناهج المخفية، بالرجوع على نحٍو خاص إلى الكنيسة المحلية ورغبة في تطبيق خطوات محددة نحو تطوي

 ية.أكثر للمناهج المخفية في كنيستك المحل

 فهم انواع القوة بضوء نموذج المسيح الجذري في القيادة والسلطة والتأثير، والحماس إلمكانيات القيادة المتحررة.

 

 المتطلبات التعلمية

 مهّمة التعلّم األولى: في نهاية كّل صّف.

 3دقيقة =  30×  6ري فيه الّصف. )دول قبل نهاية الساعة التاسعة صباحاً بعد اليوم الذي يجإكمال ورقة التأّمل ووضعها في المو

 ساعات( 

من خالل هذا التمرين ستكون قادًرا على إظهار طرق واضحة ومحددة تأثرت فيها شخصيًا بالمواد التي تمت تغطيتها في الصف 

 واقتراحات لتطبيق المواد بطرق عملية وإيجابية.

 ساعات(.  4= دقيقة  48×٥ير قصيرة )القراءات وفروض تفكلتعلّم الثانية: فبل الحلقة األولى: مهّمة ا

من خالل هذه التأمالت على القراءات ستكون قادًرا على إظهار فهمك للقضايا األساسية التي على المحل في سيسيولوجيا الكنيسة 

 تطبيق المبادئ في الكنيسة المحلية.المحلية وقدرتك على اتخاذ طرق إيجابية محددة في 

 (:Moodleدول )ية وهي كلها موجودة في الموالقراءات المطلوبة هي التال

 وظائف نظام الكنيسة الناجح

 جو الجماعة

 الوظائف السبعة للقائد في النظام السليم

 دينيس رونغ –السلطة والقوة 

 ألعاب السلطة التي يلعبها الناس

 ب اإلجابة على األسئلة التالية:لكل من هذه القرائات يج

 رأته؟ لماذا كان مهما لك؟لك شخصيا، ماذا كان أهم شيئا ق

 هل سبق لك أن رأيت المبادئ الُمناقشة في القراءة تُطبّق في حياتك أو كنيستك؟  صف بإختصار ما حدث. 
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أن تقوم به في األيام القليلة القادمة لتتصّرف في ضوء القراءة، صف على األقل عمال واحدا، محددا، قابال للقياس، ومعقوال يمكنك 

 ّم مناقشته. بإستجابة للذي ت

 في ضوء القراءة، صف على األقل طريقة واحدة لكيفية تأثّر حياتك وخدمتك المستقبلّيتين بما تم مناقشته. 

 

 مهّمة التعلّم الثالثة: عقب الحّصة الثالثة خالل التحضير للحّصة الرابعة:

 ساعة واحدة( 1قائمة بعدد رعيّة كنيستك المحلّية. )أكمل 

ستبيان قبل الحصة لتكون بموقع جيد يمكنك من االنخراط بفحص الجودة النظامي لكنيستك مية أن تكمل هذا االإنّه أمر بغاية األه

 المحلية.

 

 مهّمة التعلّم الرابعة: عقب الحّصة الثانية ليتم تسليمها ووضعها في المودول:

تحليلي يُظهر الجوانب السلبية للمناهج المخفية والخالية  ماد على المواد المقدّمة في كّل المقّرر، عملك األساسي هو القيام بمخططباإلعت

الُمطبّق في الكنيسة المحلية الخاصة بك، وقدّم اقتراحات لنهج بديل ممكن. وينبغي تنظيم المواد وفقا لفئات عامة، )الهوت ضمني( 

 شكل رسم بياني على النحو التالي:مجموعة متنوعة من جوانب مختلفة من حياة الكنيسة. يجب تقديم أفكارك في  وينبغي معالجة

 

 لماذا يحدث الذي يحدث

 ماذا يعتقد الكثيرون

 ما الذي يمكن عمله ما الذي ربما يتم تعّلمه

الصالة بلغة 

فصحى عالية 

 المستوى

تعكس اللغة الفصحى جالل 

 هللا

دا من التكلم "لن أتمكن أب

مع هللا ألني أستصعب 

 للغاية إتقان الفصحى"

لغة بسيطة في تشجيع استخدام 

لصالة. البدء مع مجموعات النساء ا

والرجال والشبيبة، وبعدئذ االنتقال 

إلى خدمة العبادة يوم األحد. علّم 

 الشيوخ معنى الصالة. 

يتّبع نفس التقليد 

والنظام في 

العبادة سنة بعد 

 األخرى.

لقد طّور أجدادنا نموذجا 

صحيحا للعبادة فإننا نفعل 

 حسنا إذا تبعناه

ال تالئم عالم  يحيةالمس

اليوم. فالعبادة مملة. 

 والسماء مملة. وهللا ممل.

م تنويعا في العبادة. ربما تكريس  قدٍّ

الخدمة مرة كل شهر أو كل ربع 

-العبادةسنة للطرق اإلبداعية في 

 تمثيل، فن، رقص كالسيكي )!(

يركز الراعي 

في زياراته 

على األغنياء 

والمهمين في 

 الكنيسة

ا على نا في بقائهتعتمد كنيست

 نفوذ وثراء هؤالء الناس

يهتم هللا باألغنياء أكثر من 

الفقراء. إن المهم في 

الملكوت هو القيم 

 األرضية وليس الروحية

خالل البدء بزيارة أفقر األعضاء 

عيد الميالد والقيامة القادمين. اكتب 

قائمة بالعائالت وتأكد من زيارتها 

 جميعا. أشرك قادة علمانيين.

دم الشابات خت

فقط في مدارس 

 األحد

لدينا بعض الشابات 

الرائعات )لكن ليس رجال( 

يعلمن في مدارس األحد، أو 

)أسوأ( إن خدمة األطفال 

 هي عمل البنات

يانة الديانة المسيحية د

نسائية. إن تعليم األطفال 

ليس أمرا مهما مثل 

 اإلدارة أو أمانة الصندوق

شّجع الرجال للعمل في مدارس 

حد. اطلب من أحد الشيوخ أن األ

كمرشد )كمقدم نصائح(  يخدم

لمدارس األحد. وألح الطلب من 

الشيوخ بأن يعلّموا في مدارس 

 األحد )!!( 

    إلخ.

تستخدم هذا الفرض كفرصة لتظهر استياءك بصوت مسموع من الكنيسة المحلية، لكن عليك أن تقلل االنتقاد البد وأن لديك رغبة أن 

لكي اإلمكان، وضرورة التركيز على االقتراحات اإليجابية. إن الغرض من هذا الفرض ليس مهاجمة الكنيسة المحلية، لكن  المباشر قدر

 تشجعك على:

 يتم توصيلها في الكنيسة بواسطتك أو بواسطة آخرين. مالحظة الرسائل غير المحكية التي

 لية.السعي من أجل طرق إيجابية بديلة بنّاءة لخدمة الكنيسة المح

 عند إكمال هذه القائمة ستكون قادًرا على إظهار:

 على إثبات أنك قد فهمت معنى المناهج الخفية والخالية وأهميتهما كقدرت

 لرسائل الخفية التي تُقدّم في الكنيسة المحليةالوضوح الذي تقدر من خالله تحديد ا

ة في الخدمة وفهم للطرق المحددة التي يمكن من خاللها معالجة عمليتقدير للتحدي الذي يواجهنا من ميلنا الطبيعي إلى أنماط مؤسسية 

 المأسسة في كنيستك المحلية.

 من المحتمل أن تكون فعالة (3( عملية، )2( مالئمة، )1) قدرة على تطوير رد للتحديات التالية:
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 القدرة على وضع الردود في فئات نظامية

 أربع ساعات( 4)

 

 ساعة. 12لوقت خارج الصف: ساعة.  ا 18الوقت في الصف: 

 ساعة 30كامل وقت األنشطة التعلمية: 

 

 النشاطات التعلمية

 )د. بيري شو( طابع المؤّسساتيالحلقة األولى: الكنيسة كمحور للحركة اإلرساليّة الدافعة ؛ عمليّة إضفاء ال

 )د. بيري شو(ائي الحلقة الحلقة الثانية: المنهج المخفي ومنهج النفي ؛ التعلّم أحادي الحلقة والتعلّم ثن

 الحلقة الثالثة: الكنيسة المرسلة في العالم العربي )أ. إيلي حداد(

 )د. بيري شو(الحلقة الرابعة: تحليالت منهجيّة لحياة الكنيسة ؛ خصائص الكنائس النامية بشكل نوعّي 

 الحلقة الخامسة: قيادة التغيير )أ. إيلي حداد(

 )د. بيري شو( القوة والسلطةالحلقة السادسة: 

 

 االلتزامات المتبادلة:

 المسيح:إليكم ما نتوقعه منكم كقادة ناشئين في خدمة 

 نتوقع منكم أن تكونوا دؤوبين في اإلعداد الدقيق لكّل حّصة.

 .نتوقّع منكم تسليم العمل في الوقت المحدّد وإن كان ذلك غير ممكنًا أن تقدموا طلب تمديد وقت العمل قبل الموعد المحدّد

 نتوقّع منكم المشاركة على نحٍو كامل وبنّاء في كّل أنشطة المقّرر والنقاشات.

ى، قّع منكم أن تُظهروا احتراًما للطاّلب، أن تكونوا حّساسين لإلختالفات القومية والثقافية والجنسية وجميع اإلختالفات الفرديّة األخرنتو

 واإلصغاء بلياقة عندما يتكلّم اآلخرون في الصف.

 ي عند تعليم هذه المقّرر مّرة أخرى في المستقبل.منكم تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة على محتوى المقّرر وطريقة التعليم تساعدن قّعنتو

 التزاماتنا من نحوكم هي التالي:

 سنحّضر بدقّة لكّل حّصة.

 سنشجع التبادل والتعاون بينكم كصّف من القادة الناشئين.

 اح بأفضل صورة ممكنة بغية تعزيز التعلّم الجيّد.ة إلستخدام الوقت المتسنرّكز على وقت المهمّ 

 لم الناشط، واحترام المواهب وأنماط التعلم المتنوعة.سنعّزز التع

  .سوف نوفر فرصة كافية خارج أوقات الصف لكي تناقشوا معي المواد الدراسية

 سنبذل قصارى جهدي لتقديم تغذية راجعة فورية لعملكم.

 

 اصل معي على األرقام والعناوين التالية:التو يمكنك

 PShaw@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني: 

سأحاول أن أكون متوفًرا ولكن لدي عبء عمل ثقيل جد ا في أيار. لذلك فمن األفضل تحديد موعد معي. لدي ذاكرة سيّئة ولذا كثيرا ما 

 ما لم يكن لدي بريد الكتروني منكم. أنسى

 

  

mailto:PShaw@abtslebanon.org
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 ماجستير –المخطط  –المحلية مدخل إلى علم االجتماع للكنيسة 

 2019أيار / مايو 

 األستاذ المسؤول: د. بيري شو

 األساتذة: د. بيري شو؛ أ. إيلي حداد

 

 هدف المساق: 

الشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم تقوم رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على رؤية هللا يتمّجد و

 .العربي

ميل ألن نعتبر الكنيسة على أنّها روحية بحتة وننسى أن هللا قد خلقنا ككائنات اجتماعية. ونتيجة لذلك فإنه من المهم للغاية للقيام  ثّمة

 بخدمة مسيحية فعالة أن نفهم األبعاد االجتماعية للكنيسة المحلية.

جتماعي. سيمّكنك هذا المساق في اكتساب مفهوم للكنيسة من إّن الهدف من هذا المساق هو دراسة عمل الكنيسة المحليّة ضمن إطارها اال

وسوف ندرس بخاصة طرقًا يمكن من خاللها تطوير دعوة الكنيسة  عدّة وجهات نظر، بما فيها الكتابّية والالهوتيّة واالجتماعيّة.

 ددة وعملية في سياقكم المحلي.اإلرسالية بطرق مح

للخدمة في الكنيسة ألنه سيطّور فيك األدوات التي تمّكنك على تحليل الديناميّات االجتماعيّة  هذا المساق هو في غاية األهمية في إعدادك

 التي تدفع الكنيسة إلى السير بطريقة معّينة، والتخطيط لتغيير استراتيجي.

 

 نتائج التعلّم:

  :أن يكون قد أظهرت نمًوا في المجاالت التالية ذا المساق يجببحلول نهاية ه

 الكنيسة اإلرسالية ورغبة لرؤية كنيستك المحلية تتحرك نحو الخارج لخدمة فعّالة في العالم. فهم لدعوة

 فهم لطبيعة قيادة الكنيسة المحلية المتعددة األبعاد.

لية ن خاللها معالجة عماط مؤسسية في الخدمة وفهم للطرق المحددة التي يمكن متقدير للتحدي الذي يواجهنا من ميلنا الطبيعي إلى أنم

 المأسسة في كنيستك المحلية.

 القدرة على تطوير عمليات تغيير إيجابي في كنيستك المحلية.

طوير مقاربة إيجابية فهم لطبيعة المناهج المخفية، بالرجوع على نحٍو خاص إلى الكنيسة المحلية ورغبة في تطبيق خطوات محددة نحو ت

 أكثر للمناهج المخفية في كنيستك المحلية.

 انواع القوة بضوء نموذج المسيح الجذري في القيادة والسلطة والتأثير، والحماس إلمكانيات القيادة المتحررة.فهم 

 

 المتطلبات التعلمية

 مهّمة التعلّم األولى: في نهاية كّل صّف.

 3دقيقة =  30×  6لّصف. )ة صباحاً بعد اليوم الذي يجري فيه المودول قبل نهاية الساعة التاسعإكمال ورقة التأّمل ووضعها في ا

 ساعات( 

من خالل هذا التمرين ستكون قادًرا على إظهار طرق واضحة ومحددة تأثرت فيها شخصيًا بالمواد التي تمت تغطيتها في الصف 

 واقتراحات لتطبيق المواد بطرق عملية وإيجابية.

 ساعات(.  4= دقيقة  48×٥) القراءات وفروض تفكير قصيرةتعلّم الثانية: فبل الحلقة األولى: ة المهمّ 

من خالل هذه التأمالت على القراءات ستكون قادًرا على إظهار فهمك للقضايا األساسية التي على المحل في سيسيولوجيا الكنيسة 

 ق المبادئ في الكنيسة المحلية.المحلية وقدرتك على اتخاذ طرق إيجابية محددة في تطبي

 (:Moodleالتالية وهي كلها موجودة في المودول )القراءات المطلوبة هي 

 وظائف نظام الكنيسة الناجح

 جو الجماعة

 الوظائف السبعة للقائد في النظام السليم

 دينيس رونغ –السلطة والقوة 

 ألعاب السلطة التي يلعبها الناس

 جابة على األسئلة التالية:لكل من هذه القرائات يجب اإل

 يئا قرأته؟ لماذا كان مهما لك؟لك شخصيا، ماذا كان أهم ش

 هل سبق لك أن رأيت المبادئ الُمناقشة في القراءة تُطبّق في حياتك أو كنيستك؟  صف بإختصار ما حدث. 

قوم به في األيام القليلة القادمة لتتصّرف في ضوء القراءة، صف على األقل عمال واحدا، محددا، قابال للقياس، ومعقوال يمكنك أن ت

 لذي تّم مناقشته. بإستجابة ل

 في ضوء القراءة، صف على األقل طريقة واحدة لكيفية تأثّر حياتك وخدمتك المستقبلّيتين بما تم مناقشته. 
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 مهّمة التعلّم الثالثة: عقب الحّصة الثالثة خالل التحضير للحّصة الرابعة:

 ساعة واحدة( 1ية. )عيّة كنيستك المحلّ أكمل قائمة بعدد ر

األهمية أن تكمل هذا االستبيان قبل الحصة لتكون بموقع جيد يمكنك من االنخراط بفحص الجودة النظامي لكنيستك  إنّه أمر بغاية

 المحلية.

 

 مهّمة التعلّم الرابعة: عقب الحّصة الثانية ليتم تسليمها ووضعها في المودول:

بمخطط تحليلي يُظهر الجوانب السلبية للمناهج المخفية والخالية المقّرر، عملك األساسي هو القيام  اد المقدّمة في كلّ باإلعتماد على المو

)الهوت ضمني( الُمطبّق في الكنيسة المحلية الخاصة بك، وقدّم اقتراحات لنهج بديل ممكن. وينبغي تنظيم المواد وفقا لفئات عامة، 

 ك في شكل رسم بياني على النحو التالي:عة من جوانب مختلفة من حياة الكنيسة. يجب تقديم أفكاروينبغي معالجة مجموعة متنو

 

 لماذا يحدث الذي يحدث

 ماذا يعتقد الكثيرون

 ما الذي يمكن عمله ما الذي ربما يتم تعّلمه

الصالة بلغة 

فصحى عالية 

 المستوى

تعكس اللغة الفصحى جالل 

 هللا

 "لن أتمكن أبدا من التكلم

مع هللا ألني أستصعب 

 اية إتقان الفصحى"للغ

تشجيع استخدام لغة بسيطة في 

الصالة. البدء مع مجموعات النساء 

والرجال والشبيبة، وبعدئذ االنتقال 

إلى خدمة العبادة يوم األحد. علّم 

 الشيوخ معنى الصالة. 

يتّبع نفس التقليد 

والنظام في 

العبادة سنة بعد 

 األخرى.

دنا نموذجا لقد طّور أجدا

يحا للعبادة فإننا نفعل صح

 ذا تبعناهحسنا إ

المسيحية ال تالئم عالم 

اليوم. فالعبادة مملة. 

 والسماء مملة. وهللا ممل.

م تنويعا في العبادة. ربما تكريس  قدٍّ

الخدمة مرة كل شهر أو كل ربع 

-سنة للطرق اإلبداعية في العبادة

 تمثيل، فن، رقص كالسيكي )!(

 يركز الراعي

 في زياراته

على األغنياء 

والمهمين في 

 سةالكني

تعتمد كنيستنا في بقائها على 

 نفوذ وثراء هؤالء الناس

يهتم هللا باألغنياء أكثر من 

الفقراء. إن المهم في 

الملكوت هو القيم 

 األرضية وليس الروحية

البدء بزيارة أفقر األعضاء خالل 

عيد الميالد والقيامة القادمين. اكتب 

بالعائالت وتأكد من زيارتها قائمة 

 ة علمانيين.جميعا. أشرك قاد

تخدم الشابات 

فقط في مدارس 

 األحد

لدينا بعض الشابات 

الرائعات )لكن ليس رجال( 

يعلمن في مدارس األحد، أو 

)أسوأ( إن خدمة األطفال 

 هي عمل البنات

الديانة المسيحية ديانة 

نسائية. إن تعليم األطفال 

 ليس أمرا مهما مثل

 اإلدارة أو أمانة الصندوق

شّجع الرجال للعمل في مدارس 

األحد. اطلب من أحد الشيوخ أن 

يخدم كمرشد )كمقدم نصائح( 

لمدارس األحد. وألح الطلب من 

الشيوخ بأن يعلّموا في مدارس 

 األحد )!!( 

    إلخ.

ك أن تقلل االنتقاد ن الكنيسة المحلية، لكن عليالبد وأن لديك رغبة أن تستخدم هذا الفرض كفرصة لتظهر استياءك بصوت مسموع م

المباشر قدر اإلمكان، وضرورة التركيز على االقتراحات اإليجابية. إن الغرض من هذا الفرض ليس مهاجمة الكنيسة المحلية، لكن لكي 

 تشجعك على:

 مالحظة الرسائل غير المحكية التي يتم توصيلها في الكنيسة بواسطتك أو بواسطة آخرين.

 ديلة بنّاءة لخدمة الكنيسة المحلية.السعي من أجل طرق إيجابية ب

 عند إكمال هذه القائمة ستكون قادًرا على إظهار:

 على إثبات أنك قد فهمت معنى المناهج الخفية والخالية وأهميتهما كقدرت

 الوضوح الذي تقدر من خالله تحديد الرسائل الخفية التي تُقدّم في الكنيسة المحلية

يواجهنا من ميلنا الطبيعي إلى أنماط مؤسسية في الخدمة وفهم للطرق المحددة التي يمكن من خاللها معالجة عملية تحدي الذي ر للتقدي

 المأسسة في كنيستك المحلية.

 ( من المحتمل أن تكون فعالة3( عملية، )2( مالئمة، )1) قدرة على تطوير رد للتحديات التالية:

 نظاميةي فئات القدرة على وضع الردود ف

 خمس ساعات( ٥)
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 مهّمة التعلّم الخامسة:

Please read each of the following articles (provided on Moodle) and write a 1000-1250 word paper on 

the extent to which you believe the concepts described in the articles would be for an Arab church. What 

might be effective and what might need to be changed in order that our churches would genuinely be 

inspired. 

Empirical Indicators of a Missional Church (pages 5-8). This comes from: GOCN. "Empirical Indicators 

of a 'Missional Church'." GOCN Newsletter 10, no. 3 (1998). http://www.gocn.org/files/103-

newsletter_0.pdf [accessed 3 September 2016]. 

From Corporate Church to Missional Church. This comes from: Van Gelder, Craig. "From Corporate 

Church to Missional Church: The Challenge Facing Congregations Today." Review & Expositor 101, no. 

3 (2004): 425-450. 

 خمس ساعات( ٥)

 

 ساعة. 18ساعة.  الوقت خارج الصف:  18الوقت في الصف: 

 ساعة 36كامل وقت األنشطة التعلمية: 

 

 النشاطات التعلمية

 )د. بيري شو( ركة اإلرساليّة الدافعة ؛ عمليّة إضفاء الطابع المؤّسساتيحور للحالحلقة األولى: الكنيسة كم

 )د. بيري شو(الحلقة الثانية: المنهج المخفي ومنهج النفي ؛ التعلّم أحادي الحلقة والتعلّم ثنائي الحلقة 

 الحلقة الثالثة: الكنيسة المرسلة في العالم العربي )أ. إيلي حداد(

 )د. بيري شو(منهجيّة لحياة الكنيسة ؛ خصائص الكنائس النامية بشكل نوعّي  تحليالتالحلقة الرابعة: 

 الحلقة الخامسة: قيادة التغيير )أ. إيلي حداد(

 القوة والسلطة )د. بيري شو(الحلقة السادسة: 

 

 االلتزامات المتبادلة:

 إليكم ما نتوقعه منكم كقادة ناشئين في خدمة المسيح:

 دؤوبين في اإلعداد الدقيق لكّل حّصة. نواتكونتوقع منكم أن 

 نتوقّع منكم تسليم العمل في الوقت المحدّد وإن كان ذلك غير ممكنًا أن تقدموا طلب تمديد وقت العمل قبل الموعد المحدّد.

 نتوقّع منكم المشاركة على نحٍو كامل وبنّاء في كّل أنشطة المقّرر والنقاشات.

للطاّلب، أن تكونوا حّساسين لإلختالفات القومية والثقافية والجنسية وجميع اإلختالفات الفرديّة األخرى،  ًماترانتوقّع منكم أن تُظهروا اح

 واإلصغاء بلياقة عندما يتكلّم اآلخرون في الصف.

 أخرى في المستقبل. ّرةر منتوقّع منكم تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة على محتوى المقّرر وطريقة التعليم تساعدني عند تعليم هذه المقرّ 

 التزاماتنا من نحوكم هي التالي:

 سنحّضر بدقّة لكّل حّصة.

 سنشجع التبادل والتعاون بينكم كصّف من القادة الناشئين.

 سنرّكز على وقت المهّمة إلستخدام الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة بغية تعزيز التعلّم الجيّد.

 أنماط التعلم المتنوعة.ب وواهسنعّزز التعلم الناشط، واحترام الم

  .سوف نوفر فرصة كافية خارج أوقات الصف لكي تناقشوا معي المواد الدراسية

 سنبذل قصارى جهدي لتقديم تغذية راجعة فورية لعملكم.

 

 يمكنك التواصل معي على األرقام والعناوين التالية:

 PShaw@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني: 

سأحاول أن أكون متوفًرا ولكن لدي عبء عمل ثقيل جد ا في أيار. لذلك فمن األفضل تحديد موعد معي. لدي ذاكرة سيّئة ولذا كثيرا ما 

 أنسى ما لم يكن لدي بريد الكتروني منكم.

  

http://www.gocn.org/files/103-newsletter_0.pdf
http://www.gocn.org/files/103-newsletter_0.pdf
mailto:PShaw@abtslebanon.org
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المخطط  –أساسيات علم النفس للخدمة المسيحية   

 بكالوريوس

 2019 أيار / مايو 

 األخ عبد الكريم زين الدين مفعلون التعلم: د. بيري شو مع 

 باسم ملكي  ود. سميرنا خلف المغبغب والقس

 

 الهدف: 

 تسعى كليّة الالهوت المعمدانية العربية إلى تأهيل رجاٍل ونساٍء أمناء يمكنهم مساعدة الكنيسة لتحقيق إرساليتها الهادفة الى تمجيد هللا

تجديد المجتمعات. إّن الطريقة المعقّدة التي خلقنا فيها هللا أفرادًا وجماعات كانت موضوع بحٍث وتفكير مكثّفين في ومصالحة الشعوب و

 مجاالت المعروفة اليوم باسم "العلوم االجتماعية". ال

ل مع اآلخرين وخدمتهم. هذا إّن فهم العمليات االجتماعية والنفسية التي نتصّرف على أساسها يسهم الى حٍد كبير في قدرتنا على العم

 لممارسة الفعالة للخدمة المسيحية.التي تؤثر على االمساق هو مقدمة لبعض المواضيع الرئيسة في علم النفس االجتماعي والتنموي 

ى نحٍو أفضل، هذا بالمساق هو استراتيجي للغاية لخدمتك المستقبلية، ألنه فيما تنخرط في هذه المواد ستتمّكن من فهم تفسك واآلخرين عل

 وبالتالي تمّكن الكنيسة في دعوتها اإلرسالية.

 

 نتائج التعلّم:

  :ا في المجاالت التاليةبحلول نهاية هذه الوحدة يجب أن تظهر نموً 

  فكريًا

فهم العمليات النفسية التي تدور داخل الشخص وبين األشخاص التي تحدّد طريقة تواصل الناس مع بعضهم البعض، وعلى األخص 

  .لطريقة التي يعمل فيها الناس في مجموعاتا

 ض القضايا الرئيسة التي تواجه الناس في مسار حياتهم.إدراك اإلختالفات النوعية في كيفية تصّرف األطفال والشباب والبالغين، وبع

 عاطفيًا

 إدراك الذات: فهم كيفية تصرفاتك واستجاباتك واألسباب الكامنة وراءها.

 وفهم في ظروف حياتهم.العميقة للناس ومخا حساسية تجاه الحاجات

 سلوكيًا

 القدرة على تطوير ديناميكيات مجموعات سليمة. 

 داف استجابةً للحاجات التنموية لألوالد والشباب والراشدين.القدرة على تنمية أه

 

 مهام التعلّم

ساعات(. من خالل هذا التمرين  2دقيقة =  1٥×  8)إكمال ورقة التأّمل ووضعها في المودول قبل نهاية اليوم الذي يجري فيه الّصف. 

بالمواد التي تمت تغطيتها في الصف واقتراحات لتطبيق المواد اضحة ومحددة تأثرت فيها شخصيًا ستكون قادًرا على إظهار طرق و

 بطرق عملية وإيجابية.

عض األفكار التي نّميتها في مادة فّن التعليم الذي )عمل فردي( في ضوء المواد المقدمة في صفوف علم النفس التنموي، وبالرجوع الى ب

مختلفة في الكنيسة التي من المرجح ستخدم فيها وقدّم لكّل مجموعة  ( مجموعات3ختر على األقل ثالث )أخذتموه في بداية العام، ا

ة لكيفية تصّرف األوالد، الشباب صفحة بقائمة من القضايا التنموية. ستُظهر هذه المهمة إلى أي مدى: )أ( تدرك اإلختالفات النوعي

نت قادر على تنمية أهداف تعلمية تستجيب لحاجات والبالغين، وبعض القضايا األساسية التي تواجه الناس في مسيرة حياتهم، و)ب( أ

 ٪ من تقييم المقّرر.2٥ساعات.  3المتعلمين التنموية. ستستغرق هذه المهمة حوالي 

 PDF( )متوفر  2008الناضجة ، القاهرة: دار الثقافة، يب صغير ) بيشوي راغب ، الشخصية )عمل فردي( مطلوب منك قراءة ُكت 

لمالحظات األساسية التي تعتقد أنّها مهمة لك لنموك الشخصي الخاص وفي دورك القيادي في الحاضر على مودل( ووضع قائمة با

كلمة. ثم في  300الى  1٥0ظة أساسية ويجب أن تتراوح بين مالح 40-1٥والمستقبل. يجب تقديم القائمة بشكل نقاط ويجب أن تتضمن 

كلمة )صفحة واحدة(  400-200واصل الداخلي يجب أن تكتب تأماًل مختصًرا ضوء المواد المقدّمة في هذا الُكتيب وفي الصف حول الت

مجاالت للنمو على األقل، وفي حول بعض الطرق المحددة في هذه المواد التي ساهمت في نمو إدراكك الذاتي. يجب معالجة ثالثة 

ذها خالل الشهر المقبل بغية تحقيق فهٍم أكثر نضًجا الخالصة قدّم خطوة واحدة على األقل تكون محددة، ملموسة وقابلة للقياس تعزم اتخا

ة التأمل على شكّل لنفسك أو تقديم نفسك لآلخرين. يجب أن يكون ثمة دليل واضح على استخدام المواد المقدّمة في الصّف. يمكنك كتاب

الذاتي في فهم كيفية تصرفاتك واستجاباتك  نّص أو نقاط. إّن الهدف من هذه المهّمة التعلميّة هي تحديد الطرق التي نموت بها في إدراكك

 ورقة أكثر كلمة سيُجازى صاحبها وكلّ  200واألسباب الكامنة وراءها. )مالحظة: يجب التقيّد بعدّد الكلمات المحدّد، كّل ورقة أقل من 

 المقّرر.من تقييم  %2٥ساعات.  4كلمة تُعتبر غير مقبولة(. يجب أن تستغرق مهّمة التعلّم هذه حوالي  400من 
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)عمل جماعي( سيُقدّم لك حالة دراسية موسعة حول مجموعة كنسية تعاني صراًعا. في ضوء المادة المقدمة في الصف وسيُطلب منكم 

كلمة(، ُمشيًرا إلى التعبيرات السليمة وغير السليمة من السلطة والنفوذ.  2000-1٥00على المحك )تحليل ديناميات الجماعة التي 

وف حّل النزاعات وتغير الموقف يُتوقّع منك أن تقدّم سلسلة من الخطوات البناءة التي يمكن اتخاذها لمساعدة هذه بالنسبة الى صف

ممارسات سليمة أكثر. لهذه المهّمة فقط سيُطلب منك العمل بمفردك أو ضمن المجموعة في اتخاذ خطوةٍ الى األمام نحو عالقات و

كلمة  100-٥0النظر عن عدد أعضاء المجموعة سيكون العمل النهائي تأماًل فردياً من  مجموعة ال تزيد عن الخمسة أعضاء. وبغض

لخ. يجب أن يظهر عملك انخراًطا وتفاعاًل مع المواد حول سبب اختيارك الطريقة التي اعتمدتها في العمل، فرديًا، ثنائيًا، جماعيًأ ا

ه سوف تكون قادًرا على إثبات إلى أي مدى أنت: )أ( فهمت العمليات المقدّمة في الصف على مستوى شخصي. من خالل مهمة التعلم هذ

ع بحساسية تجاه الحاجات النفسية داخل الشخص نفسه وبين األشخاص التي تشكل طريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض، )ب( تتمتّ 

يجب أن تفّصل في نهاية هذا البحث العميقة للناس ومخاوفهم في ظروف حياتهم، و)ج( قادر على بناء ديناميات جماعة سليمة. و

كلمة سيُجازى  1٥00مساهمات كّل عضو من أعضاء المجموعة. )مالحظة: يجب التقيّد بعدّد الكلمات المحدّد، كّل ورقة أقل من 

ييم من تق %٥0ساعات.  ٧كلمة تُعتبر غير مقبولة(. يجب أن تستغرق مهّمة التعلّم هذه حوالي  2000وكّل ورقة أكثر من صاحبها 

 المقّرر.

 

 ساعة 16ساعة. الوقت خارج الصف:  24الوقت داخل الصف: 

 ساعة 40مجمل ساعات التعلّم: 

 

 أنشطة التعلّم:

 فسية اإلجتماعية )د. بيري شو(للتنمية الفكرية و نموذج أريكسون للتنمية النحلقات( : نموذج بياجيه  3علم النفس التنموي )

 )األستاذ عبد الكريم زين الِدّين(التواصل بين الشخص ونفسه 

 )األستاذ عبد الكريم زين الِدّين( 2و  1ديناميات المجموعة 

 )األستاذ عبد الكريم زين الِدّين( 2و  1االجتماعية للتغيير  –الديناميات النفسية  –المواقف وتغيّر المواقف 

 أساسيات حّل النزاعات )األستاذ باسم ملكي(

 )د. سميرنا خلف المغبغب( تمعالصحة النفسية في المج

 

 عملية التقييم:

ونماذج  الهدف من عملية التقييم هو التعلم، وبالتالي لن يتم وضع الدرجات على عملك، وإنما سوف تتلقون تعليقات على أوراقكم البحثية

عد ذلك سوف أضيف بعض المالحظات القراءة األولية والتعليق سيكون من قِبل مساعد األستاذ، وب 3و  2التقييم. بالنسبة للمهمتين 

 وتقييمها. 1النهائية وأسلّم نموذج التقييم. وسوف أكون وحدي مسؤواًل عن قراءة مهمة التعلم 

 

 تالية:يمكنك التواصل معي على األرقام والعناوين ال

 PShaw@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني: 

 269الهاتف: كلية الالهوت المعمدانية العربية الرقم الداخلي 

اكرة سيّئة ولذا سأحاول أن أكون متوفًرا ولكن لدي عبء عمل ثقيل جد ا في ابريل/ نيسان. لذلك فمن األفضل تحديد موعد معي. لدي ذ

 كثيرا ما أنسى ما لم يكن لدي بريد الكتروني منكم.

 

 التزامات متبادلة:

 توقعه منكم كقادة ناشئين في خدمة المسيح:إليكم ما ن

 أتوقع منكم أن تكونوا دؤوبين في اإلعداد الدقيق لكّل حّصة.

 تقدموا طلب تمديد وقت العمل قبل الموعد المحدّد. أتوقّع منكم تسليم العمل في الوقت المحدّد وإن كان ذلك غير ممكنًا أن

 كّل أنشطة المقّرر والنقاشات.أتوقّع منكم المشاركة على نحٍو كامل وبنّاء في 

خرى، أتوقّع منكم أن تُظهروا احتراًما للطاّلب، أن تكونوا حّساسين لإلختالفات القومية والثقافية والجنسية وجميع اإلختالفات الفرديّة األ

 صغاء بلياقة عندما يتكلّم اآلخرون في الصف.واإل

 وى المقّرر وطريقة التعليم تساعدني عند تعليم هذه المقّرر مّرة أخرى في المستقبل.أتوقّع منكم تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة على محت

 

 التزاماتي من نحوكم هي التالي:

 سأحّضر بدقّة لكّل حّصة.

 كصّف من القادة الناشئين.سأشجع التبادل والتعاون بينكم 

 عزيز التعلّم الجيّد.سأرّكز على وقت المهّمة إلستخدام الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة بغية ت

mailto:PShaw@abtslebanon.org
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 سأعّزز التعلم الناشط، واحترام المواهب وأنماط التعلم المتنوعة.

  .سوف أوفر فرصة كافية خارج أوقات الصف لكي تناقشوا معي المواد الدراسية

 ديم تغذية راجعة فورية لعملكم.ى جهدي لتقسأبذل قصار

 

 الموارد التعلمية:

 

 التالي:سيعطى لكل طالب الكتاب 

، التعريب بيد ميشال خوري ، بيروت: مؤسسة الشفقة ومدرسة الالهوت المعمدانية  األوالد ، الكنيسة ، والعمل اإلرساليدان بروستر ، 

 .2013العربية ، 
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 مخّطط طالب الماجستير

 علم اإلنسان الثقافي للكنيسة االرسالية

 2019حزيران/ يونيو  ٧ –آيار/ مايو  6

 د. كارين شو

 ٥319٧٧-04. رقم المنزل: ext :2٥2ة الالهوت المعمدانية العربية، كليّ 

  KShaw@abtslebanon.orgبريد الكتروني: 

 تتواجد كارين في كليّة الالهوت المعمدانية العربية أيّام: االثنين والثالثاء والخميس

 

 مقدّمة

تكاد تكون الخدمة في القرن الحادي والعشرين خدمة عبر الثقافات في مجملها إلى حدّ ما. نحن نعتمد في إيماننا وممارساتنا على الكتاب 

ن تعامالت هللا مع شعبه في زمن مختلف، لغة مختلفة وثقافة مختلفة. نحن نكرز ألشخاص المقدّس، الذي ُكتب منذ زمن بعيد ويخبرنا ع

ينية لم نتربى عليها. فنحن واألشخاص الذين نتلمذهم نتصارع مع تأثير إيماننا على هويتنا الثقافية. ونعبد هللا مع أشخاص من من تقاليد د

الجئين والمهجرين الذين يواجهون تحديات العنصرية، الحنين إلى الديار، التأقلم مجموعات اجتماعية واقتصادية وعمرية مختلفة. نخدم ال

الهوية. نحن نوقع اتفاقيات مع المؤسسات والمانحين الدوليين. قد نتعاون أو ننزعج من المبادرات التي تقوم بها  الثقافي واضطراب

أخرى أو من خلفية دينية مختلفة. نتواصل مع عالمنا من خالل اإلرساليات الغريبة. نزع كنائس في فرق مع أشخاص من بلدان عربية 

لمس أشخاًصا من خلفيات متنوعة. ونرعى رعايا قد تختلف في العائالت والقبائل واألجيال والخلفيات اإلعالم المرئي والمكتوب والذي قد ي

 الدينية. 

ثر األسباب شيوًعا إلخفاق الخدمة وسوء الفم واالنقسام. ينشأ جميع جهلنا للدور التي تقوم به الثقافة في حياتنا وخدماتنا هو واحد من أك

عله ونفّكر به تقريباً يتأثّر بثقافاتنا، مع أّن هذا التأثير غالبًا ما يحصل في الالوعي. ومن البشري االفتراض أّن ناس في ثقافات، وكّل ما نفال

ثقافات. غير أّن هذه االفتراضات تعيق عالقاتنا مع أشخاص من خلفيات أخرى، ثقافتنا هي الصحيحة، والمرضية هلل، والمتفّوقة على باقي ال

معهم، والتعلّم منهم، والعيش بينهم، والشهادة لهم، وزرع كنائس فعّالة في وسطهم. ومن خالل هذه المقدّمة إلى  وتجعل من الصعب العمل

مرتكًزا على الكتاب المقدس والعلوم االجتماعية. وبعد ذلك سيتم حثّهم على األنتروبولوجيا، سيكتسب الطالب مفهوماً أوليّاً للثقافة البشرية 

ت الدينيّة واألخالقية للثقافة في المسائل األخالقية واالستراتيجية التي قد تنشأ في خدمتهم. كما سيتّم تدريب الطالب التفكير في االنعكاسا

التحدّي للتفكير في كيفية استعمال معرفتهم ومهاراتهم في األنتروبولوجيا  وتعليمهم عن الثقافات األخرى. وأخيًرا، سيوضع الطالب تحت

 قافاتهم الخاصة للخدمة عبر الثقافات.لتجهيز المؤمنين من ث

إطار ا في إّن هذا المقّرر في علم اإلنسان الثقافي قد أُدِرج في منهاج السنة األولى ألّن كلية الالهوت المعمدانية العربية تعتبر األمر حيويً 

صول ذلك في عالمنا المتعدد الثقافات واألديان. سعيها لتحقيق رؤيتها ورسالتها. نحن نتوق ألن نرى هللا ممجدًا، وهذا المقّرر يبحث كيفية ح

د يعنيه يتصارع هذا المقّرر مع التحديات الثقافية التي تعيق دورنا في مصالحة الناس مع هللا ومع اآلخرين. في هذا المقرر سنفّكر في ما ق

فة الكنيسة المحلية والمجتمع المحلي، وذلك تمشيا تجديد المجتمعات في سياقات ثقافية مختلفة. يعلّم هذا المقّرر مراقبة وتحليل كل من ثقا

 مع كل من عنوان الموديول وقناعات الكلية بأن الكنيسة المحلية هي أداة هللا الرئيسة لتحقيق مقاصده في العالم.

 

 وصف المساق:

عطي  تغيّر العالم المعاصر المستمّر وتنّوعه الثقافي ال يعطي طالبنا خياًرا سوى التفاعل مع الثقافات األساسية والفرعية األخرى، وال تنّ إ

 ةالمأمورية العظمى لقائد الكنيسة بديالً أخالقيًا للتفاعل مع الثقافات األخرى كأولوية في الخدمة. وإّن الهدف من هذه الوحدة هو توعي

الطالب على الطرق التي تعطي فيها الثقافات شكالً ومعنى لحياة األفراد والمجتمعات التي سيواجهونها هم واألشخاص الذين يقودون. 

وسيتعّرف الطالب إلى القيم والمهارات المطلوبة لمراقبة التعبير الثقافي والتفكير فيه ضمن اإلطار العام في العالم اإلسالمي وضمن 

يرة )الثقافة الفرعية( الموجودة في لبنان. وسيبدأ الطالب بالتفكير من خالل الالهوت في الثقافة وانعكاساتها على اإلرسالية. غصاالطارات ال

مناسب في الثقافات األخرى، وإّن الهدف النهائي من المساق هو منح الطالب المعرفة الثقافية والمهارات األساسية لتمجيد المسيح بشكل 

 المصالحة عبر الثقافات داخل الكنيسة وخارجها، وليعملوا باتّجاه إحياء ثقافتهم الخاصة والثقافات األخرى. ءليكونوا وكال

 

 نتائج التعلم: سيقوم الطالب بما يلي:

 على الصعيد العاطفي:

 إدراك الدور العميق الذي تؤدّيه الثقافة في حياة األفراد والمجتمعات.

 تثمين التنّوع الثقافي.

 ى موقف من التواضع واالحترام عند تقييم كل من الثقافة الفردية والثقافات "األخرى".لعالحفاظ 

 التكلّم والتفكير الهوتيًا في استجابتهم العاطفية لخبرة ثقافية جديدة.

mailto:KShaw@abtslebanon.org
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 تحديد أحكامهم المسبقة ووضع استراتيجية للتغلّب عليه.

 تلفة واحتياجاتهم.خمزيادة الحساسية تجاه مشاعر الناس الذين يعيشون في ثقافة 

 

 على الصعيد السلوكي:

 التواصل مع شخص من ثقافة أخرى وإجراء مقابلة.

 تصميم أسئلة مفيدة للمقابلة.

 ممارسة بعض المهارات األساسية من المالحظة األنتروبولوجية، واإلصغاء والتحليل الثقافي.

 استخدم خبرة الطالب نفسه ومراقبته كمورد أنثروبولوجي.

 مرشد ثقافي كمورد أنثروبولوجي. استخدام

 نقد ثقافتهم وذلك على ضوء الحق الكتابي والالهوتي.

 تصميم استراتيجية لتحفيز الكنيسة وتجهيزها وتمكينها بهدف الخدمة عبر الثقافات.

 

 على الصعيد المعرفي:

 تقديم الهوت أساسي للثقافة.

معيّن بناًء على مزيج متماسك من الثقافة والالهوت، والنظرة الكتابية للموضوع،  يقيم طالب الماجستير استخدام نشاط معيّن في سياق ثقافي

 وتقدير شكل النشاط ومغزاه وداللته الثقافية واستراتيجية إرسالية واقعية وفعالة.

 تعريف بعض المصطلحات األساسية المستخدمة في األنتروبولوجيا.

 طرها. اختعداد فوائد الدراسة األنتروبولوجية وحدودها وم

 عرض المبادئ األساسية لألخالقيات في مجال البحوث األنتروبولوجية.

 التعرف على مجاالت عدّة للتعبير الثقافي الموجود في أي مجتمع، وإعطاء أمثلة.

 التمييز بين الشكل والمضمون.

 اقتراح آثار ارسالية لسمات ثقافية محددة.

 شرح عملية التكيف الثقافي باختصار.

 روحية. -ى أّي درجة يجب أن ينظر إلى اإلسالم والمسيحية على أنّها ثقافات أو نظم دينيةكاء عن إلالتحدث بذ

الجمع بين األنتروبولوجيا وعلم الالهوت والالهوت الرعوي لتقديم بعض االقتراحات حول كيفية تحضير الكنيسة المسيحية العربية 

 لالرسالية في اطارها اإلسالمي.

 

 مساق:جدول ال

 آيار/ مايو 6: االثنين، 1 ّصةالح

 األنتروبولوجيا هي أداة ال تقدر بثمن في الخدمة. والثقافة هي آلية التأقلم.

 الثقافي لهذا المساق.االطار المنهج: المنهج هو شكل ثقافي سيمّكنك من البقاء، والعمل، والنمو في 

 أ. نظرة عامة حول المقّرر 

  3قافة ، تقديم المرحلة من مشروع الث 2-1ب. اتمام المرحلتين 

 ج. تقديم واجب المقابلة 

 العنصرية اإلثنية هي شكٌل من أشكال الكبرياء

 آيار/ مايو 9: الخميس، 2الحّصة 

 اّن فهم ثقافٍة أخرى والتكيّف معها يتطلب إصغاًء دقيقًا

 ميبدأ اإلصغاء الجيّد مع الناس الذين تعيشون معه

 من مشروع الثقافة 3النقد المتبادل بين الطالب للخطوة 

 آيار/ مايو 13: االثنين، 3الحّصة 

الثقافات هي على حد سواء انعكاسات جيدة لإلبداع اإللهي والمقدرة اإللهية وهي عاكسات غير صحية ومرتكبة للخطيئة البشرية. لذا فإنه 

 ال أن يمحوها. ينبغي على االنجيل أن يجدّد الثقافة يد العالم، وغيرهم إلى انكار العالم.ليس من المستغرب أن يميل بعض المسيحيين الى تأي

 من مشروع الثقافة ٥تقديم الخطوة 

 آيار/ مايو 16: الخميس، 4الحّصة 

 يمكن للشكل نفسه أن يحتوي على معاٍن مختلفة مرتكزة على الثقافة.

 ر الشكل والمعنى.على اإلرسالية المسيحية أن تأخذ في عين االعتبا

 مشروع الثقافةمن  6تقديم الخطوة 

 آيار/ مايو 20: االثنين، ٥الحّصة 
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 يجب أن يُقدّم اإلنجيل بطريقة مالئمة ثقافيًا.

 الوظيفة هي التي ستحدد الشكل عندما يتعلق األمر بترجمة الكتاب المقدس واستخدام اللغة.

 من مشروع الثقافة ٧تقديم الخطوة 

 آيار / مايو 23الخميس، : 6الحّصة 

 جّية ارساليّتنا وموقفنا.ثقافة ما استراتيسيحدّد تقييمنا ل

 الرأي العالمي هو أساسّي للثقافة.

 آيار / مايو 26: االثنين، ٧الحّصة 

 تُؤّسس الكنيسة السليمة وتتغذّى وتنضج في بيئتها الثقافية.

 دة حول الثقافة والالهوت الذي تربينا عليه.اختبار الثقافات األخرى يمنحنا وجهة نظر واح

 ط لطرق تجعل كنيستي قادرةً على االنخراط بشكل أفضل في الخدمات عبر الثقافات. أن أخطّ أستطيع 

 تحتاج الكنيسة الى الهوت مسّيق

 نظرة الى احدى اإلستراتيجيات اإلرسالية الخاصة بأحد الطالب

 يونيو/ حزيران 3: الخميس، 8الحّصة 

 .(Lingenfelter)نا الخبرة نستبق بعض التوترات الثقافية المعياريّة تجعل

 

 الساعات خارج الصفّ 

 16طالب البكالوريوس: 

 24طالب الماجيستير: 

 المهام التي ينبغي القيام بها خارج الصّف 

الوقت المخصص  المتطلبات 

 خارج الصف

% من العالمة  موعد التسليم

 للبكالوريوس

)% من العالمة 

 اجيستيرالم

  %٥٥  %80 أنظر الى تعليمات البحث 13 مشروع الثقافة 

فقرة ملخصة على مودل  3 مقابلة ما بين الثقافات 

ساعة بعد  48خالل 

أيار/مايو  1٥المقابلة بين 

حزيزان/يونيو،  2و

تقارير شفهية شخصية 

 تحدّد بتعيين مواعيد.

20% 1٥% 

 

 توقعات إضافية :

مون بها في ما يخّص  الحضور، والتأخر، والعمل في سوف يكون الطالب على دراية بسياسات كليّة الالهوت المعمدانية العربية ويلتز

 الفكريّة.  وقت متأخر، وسرقة الملكيّة

لى الطرد من بقية الحّصة واعتبار يُمنع منعاً باتاً استخدام الهاتف الخليوي أو اللعب على جهاز الكمبيوتر اثناء الصف. سيؤدي القيام بذلك ا

 االنجيل الى الصف.الطالب غائب. يُرجى احضار نسخة مطبوعة من 

 سيستمع الطالب ويتكلّمون باحترام إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب اآلخرين.

 سيسعى الطالب إلى المساهمة بجّو ايجابّي ومثقّف في الصّف.

 أو طلب عمل تعويضي.  حضرون صفًا ما أن يأخذوا المبادرة لللحاق بالصفّ يُتوقّع من الطالب الذين ال ي

  



126 | P a g e  

 

Biblical and Historical Theology 

Module Leader: Walid Zailaa 

 

HISTORICAL THEOLOGY: 

A HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CHRISTIAN THEOLOGY 

BTh SYLLABUS 

 

In Christianity, belief matters. But not all beliefs matter equally. And in fact, many of the beliefs we  hold 

dearly as mattering most are not that important historically. Often these beliefs lead to meaningless 

divisions, rather than pointing people to Christ. Conversely, there are many aspects of historical faith in 

Christ that we ignore, unaware of their significance for us today. 

 

The vision of ABTS is to see God glorified, communities reconciled, and people restored in the MENA 

region. Our speaking about God (theology) is woven into everything we do. Yet so often, theology is 

used to divide communities, resulting in meaningless obstacles to faith in Christ. We need to develop a 

healthy criticism of our beliefs, and the ability to distinguish between secondary and primary matters, 

ultimately deepening our affirmation of the apostolic Christian faith.  

 

The purpose of this course is to help you grow in your capacity to faithfully discern God's revelation for 

the questions and issues of our day, as well as sensitivity to own biases. 

 

In this course, I will take you on a journey to understand key historical developments of the consensual 

theological tradition of the Church. Without an understanding of the church's historical theological 

formulations, each of us is left to reinvent extremely complex solutions to old problems all on our own. 

However, right use of this Great Tradition can provide guidance for interpreting and applying divine 

revelation to questions and issues that arise today. We will grow in our understanding of this Great 

Tradition by exploring together how and why the theology of the Church develops in its historical, 

cultural, and intellectual contexts around several core themes within Christian faith. When we recognize 

the various sources of our beliefs and see more clearly the essence of faith in Christ, we are better 

prepared to determine which beliefs matter most and which are secondary or even further removed from 

the heart of the Christian faith itself.   

 

 

Learning Outcomes: 

By the completion of this unit, you will have demonstrated growth in following areas: 

Cognitively 

awareness of how exegesis, culture and tradition have shaped theological development through history. 

recognizing the historical/theological dimension of Christian life in every age of the church. 

recognizing your own inheritance of an entire history of Christian theological formulation. 

identifying the core elements of the catholic, apostolic Christian faith of the Church. 

 

Affectively: 

responding with faith to the Holy Spirit's sovereign work in the history of the Church. 

appreciating Christian faith as it has been defined, defended, and handed down through history. 

embracing historical and theological sensitivity in their own ministries and lives. 

Caleb Hutcherson, ThM 1073 Historical Theology  

Arab Baptist Theological Seminary  Spring 2019 

chutcherson@abtslebanon.org 40 learning hours (24/16) 

mailto:chutcherson@abtslebanon.org
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responding to the historic Christian community with sensitivity, respect, and love. 

appreciating the essential role of heresy and heretics in theological development. 

 

Behaviorally: 

  using theology texts and dictionaries for historical theological study. 

  describing how theology and interpretation influence each other in doctrinal formulation. 

  examining current beliefs and practices in light of historic expressions of Christian theology. 

  developing confidence in the historic declarations of Christian belief. 

 

 

Learning Tasks:  

In order to guide you towards accomplishing the learning outcomes, you will do the following learing 

tasks. 

 

1. Class Participation 

We have 24 hours in class together to reflect together on how theology develops. We will develop and 

grow in our understanding of our theological inheritance to the degree we grow as a learning community 

together.  My commitment to you is that our time will be challenging intellectually and spiritually. I will 

come prepared and expect the same from you.  I intend to push you to think in ways you haven't thought 

before. Your participation is critical to your learning and ours. I expect that you will be an active 

participant with us as we journey together. 

 

I will be looking for your interaction with content from the reading in your participation. Your 

participation in class ought to demonstrate your growth in the learning outcomes, responding with faith, 

appreciating, embracing historical and theological sensitivity...responding to the historic Christian 

community with sensitivity, respect, and love.   

 

2. Reading  (15 hrs) 

You will read the required portions of the text book [ دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة]. Your reading should be 

done carefully. Be sure that you understand everything you are reading and make particular note of the 

ways that theology develops in each chapter. The process of reading and reflecting is intended to give 

you practice in evaluating the ways exegesis, culture, and tradition work to shape theological 

development. These readings will help you participate fully in class. My hope is that through reading and 

reflection, you will continue to grow in the awareness of your inheritance of an entire history of Christian 

belief, both eastern and western. You will report your completion of this reading by submitting the 

percentage read on Moodle. Due on the final day of class. 

 (chapters 2-18) from    دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة   -جان كمبي  

300 pgs @ 20 pgs/hr = 15 hours 

 

3. Reflective Journal (1 hr) 

In order to assess your reflection on your learning in both the in class and out of class tasks, you will 

keep a journal. In order to complete this journal, I want you to quickly reflect on, and record your answers 

to the following questions for 7 minutes within 2 hours of each class session. 

What am I still having trouble understanding?  

Why is this challenging for me? 

What is the most important thing I learned through the readings and discussion today?  

How does this material relate to other things I’ve learned or experienced? 
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You will submit journal entries on Moodle after each day of class session. An excellent example of 

completing this task will demonstrate thoughtful response to the in-class discussion, along with 

reasonable self-awareness and self-examination. On the other hand, journal entries that do not 

demonstrate progress towards the learning outcomes listed above will receive lower grades.  

 

- Learning task assessment: 

In order to assess your achievement of the learning outcomes, your grade for this unit will be based on 

your completion of the reading, and the degree to which that reading informs your participation in class. 

However, you must evidence your accomplishment of the learning outcomes in your reflections.   

 

 

Relative weighting of assignments 

  BTh 

1. Participation during class 10% 

2. Readings from Kambi 35% 

3. Reflections/journal 55% 

 

Time in class: 24 hours. Time outside class: BTh: 16 hours 

Total Learning Activity Hours: BTh: 40 hours 

 

Learning Activities 

 

session Topic: 

#1 - Course Introduction and Methodology 

- Distinguishing Revelation and Theology 

- Doctrine of Scripture in the Early Church 

#2 The Doctrine of Scripture: from the Early Church through the Modern Era 

#3 The Doctrine of God: From the Early Church... 

#4 The Doctrine of God, cont: ...Through the Modern Era 

#5 The Doctrine of Christ: From the Early Church... 

#6 The Doctrine of Christ, cont: Through the Modern Era 

#7 The Doctrine of Humanity: From the Early Church through the Modern Era 

#8 - Finish Doctrine of Humanity, discussion about methodology and “where to next?”  

 

Mutual commitments and Contact information... 

- Professor availability: 

Email: chutcherson@abtslebanon.org  

The best way to contact me is by email...you can expect a prompt reply. Additionally, I am always on 

campus on Tuesdays, and glad to chat with you in my office. 

mailto:caleb.h@sent.com
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- Policy on Late Work: 

You will get the most benefit out of starting your assignments early and completing them in a systematic 

way, rather than working on them last minute and submitting them late. If you have unforseen life 

circumstances arise, completing the work early will save you from needing to request an extension. I will 

handle all late work according to the ABTS academic policies.  

 

- Absences: 

Any absence will result in a lower grade for the course, unless compensatory work (arranged with the 

professor) is completed. However, even this is less than ideal. You will get the most benefit by 

participating in every session in class. More than that, the learning community we create in class needs 

your contribution. When you miss a class, regardless of the reason, you impact the learning of others.  

 

- Plagiarism: 

If you submit someone else's work as though it is yours, you are breaking the relationship of trust between 

us. I will follow ABTS academic policies by submitting the plagiarized work to the Academic Team 

according to the ABTS academic policies. I love to read your thinking, and am deeply disappointed when 

I discover that I have been reading the words of someone else that you have represented as your own. 

My advice to you if you are struggling with a learning task, particularly with the process of writing: come 

talk to me. By all means, do not submit someone else's work as though it is yours! 

 

 

 

Learning Resources and References 

This is a rough guide to a collection of Historical Theology texts.  

 

 اصلي
Entire collection of Church Fathers available online: 

  (in english)   http://www.ccel.org/fathers.html 

 

  (   2003، في المبادئ. االب جورج حّوام البولسي  )بيروت: جميع الحقوق محفوظة اوريجانس

Origen, First Priniciples. ANF. V?.  

 

William G. Rusch, The Trinitarian Controversy (Sources of Early Christian Thought series). 

Philadelphia: Fortress Press. 1980. 

 

 

 

 ثانوي

 

()مصر: دار نوبار للطباعة، المسيّحية عبر العصور  كيرنز، يرلإ 1992 

 

( )لبنان: دار المشرق، دليل إلى ق ارءة تاريخ الكنيسة  جان كمبي، 2002    

 

ريمر، ج لو جون 4 ( )مصر: دار الثقافةتاريخ الكنيسة  ،  1990 

 

()مصر: دار الثقافة، تاريخ الكنيسة  جون لوريمر، 1982 
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)275.69  (2001 حية عبر تاريخها في المشرق. )بيروت: جميع الحقوق لمحفوظة( حبيب بادر، المسي  

 

(ترجمة سمير مالك )بيروت: دار منهل الحياة، ،أصول التراث المسيحي في شمال أفريقيا روبين دانيال، 1999 

 

 

271زكريا كايا، حقيقة تاريخ المسرق. )بيروت: الجبهة المشرقية( ) ).81  

 

1سليم بسترس، جــ  الفكر المسيحي بين األمس واليوم  ، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، 3 )لبنان: المكتبة البولسية،  

1984) 

 

دار منحال الحياة،  بيروت: ضرورة التعدّدية في الوحدانية اإللهية. روح القدس:ب واالبن و الاال عماد شهاده. 2009. 

 

( )لبنان: دار منهل الحياة، الكنائس اإلنجيلّية والهوتها مدخل إلى تاريخ  عيسى دياب، 2009  

 

1مارك لينهارد، المجلّد  ()لبنان: دار المشرق، تاريخ الكنيسة المفّصل  ، 2003 

 

()لبنان: دار المشرق، دراسات الهوتّية  فاضل سيداروس، يسوع المسيح في تقليد الكنيسة، 1986 

 

()لبنان: المكتبة البولسية، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة  كيرلس سليم بسترس، 2001 

great text! 

 

English 

 

Alister McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Malden, 

MA: Blackwell Publishing. 1998. 

 

Christopher A. Hall, Worshiping with the Church Fathers. Downers Grove, IL: IVP. 2009.  

 

D. Jeffrey Bingham, Pocket History of the Church. Downers Grove, IL: IVP. 2002. 

 

Earle Cairns, Christianity through the Centuries. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996 (1954).  

 

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines.  San Francisco: Harper & Row. 1978. 

 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity. (V1 and V2.) San Francisco: Harper. 1984. 

 

Justo Gonzalez, Church History: An Essential Guide. Nashville, TN: Abingdon Press. 1996.  

 

Philip Jenkins, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the 

Middle-East, Africa, and Asia — and How it Died.  New York: Harper Collins. 2008.  

 

Philip Jenkins, Jesus Wars: How Four Patriarchs, Three Queens, and Two Emperors Decided What 

Christians Would Believe for the Next 1500 Years. New York: Harper Collins. 2010. (230.12) 

 

Roger Olson, The Story of Christian Theology.  Downers Grove, IL: IVP. 1999. (230.09) 

 

Timothy George, Theology of the Reformers. Nashville: Broadman Press. 1988 (270.6 - reformation 

theology) 
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William Placher, A History of Christian Theology: An Introduction. Philadelphia: Westminster Press. 

1983.  (230.09)  
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Caleb Hutcherson, ThM                                                                                 Historical Theology 

Arab Baptist Theological Seminary                                                                 Spring 2019 

chutcherson@abtslebanon.org                                                                         48 learning hours (24/24) 

 

 

HISTORICAL THEOLOGY: 

A HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CHRISTIAN THEOLOGY 

MDiv SYLLABUS 

 

In Christianity, belief matters. But not all beliefs matter equally. And in fact, many of the beliefs we  hold 

dearly as mattering most are not that important historically. Often these beliefs lead to meaningless 

divisions, rather than pointing people to Christ. Conversely, there are many aspects of historical faith in 

Christ that we ignore, unaware of their significance for us today. 

 

The vision of ABTS is to see God glorified, communities reconciled, and people restored in the MENA 

region. Our speaking about God (theology) is woven into everything we do. Yet so often, theology is 

used to divide communities, resulting in meaningless obstacles to faith in Christ. We need to develop a 

healthy criticism of our beliefs, and the ability to distinguish between secondary and primary matters, 

ultimately deepening our affirmation of the apostolic Christian faith.  

 

The purpose of this course is to help you grow in your capacity to faithfully discern God's revelation for 

the questions and issues of our day, as well as sensitivity to own biases. 

 

In this course, I will take you on a journey to understand key historical developments of the consensual 

theological tradition of the Church. Without an understanding of the church's historical theological 

formulations, each of us is left to reinvent extremely complex solutions to old problems all on our own. 

However, right use of this Great Tradition can provide guidance for interpreting and applying divine 

revelation to questions and issues that arise today. We will grow in our understanding of this Great 

Tradition by exploring together how and why the theology of the Church develops in its historical, 

cultural, and intellectual contexts around several core themes within Christian faith. When we recognize 

the various sources of our beliefs and see more clearly the essence of faith in Christ, we are better 

prepared to determine which beliefs matter most and which are secondary or even further removed from 

the heart of the Christian faith itself.   

 

 

Learning Outcomes: 

By the completion of this unit, you will have demonstrated growth in following areas: 

Cognitively 

analyze how exegesis, culture and tradition have shaped theological development through history. 

recognizing the historical/theological dimension of Christian life in every age of the church. 

critical, evaluative awareness your own inheritance of an entire history of Christian theological 

formulation. 

identifying the core elements of the catholic, apostolic Christian faith of the Church. 

critically evaluating theological formulations and interpreting their significance in the present. 

 

Affectively: 

responding with faith to the Holy Spirit's sovereign work in the history of the Church. 

appreciating Christian faith as it has been defined, defended, and handed down through history. 
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embracing historical and theological sensitivity in their own ministries and lives. 

responding to the historic Christian community with sensitivity, respect, and love. 

appreciating the essential role of heresy and heretics in theological development. 

 

Behaviorally: 

  using theology texts and dictionaries for historical theological study. 

  describing how theology and interpretation influence each other in doctrinal formulation. 

  examining current beliefs and practices in light of historic expressions of Christian theology. 

  developing confidence in the historic declarations of Christian belief. 

 

 

Learning Tasks:  

In order to guide you towards accomplishing the learning outcomes, you will do the following learing 

tasks. 

 

1. Class Participation 

We have 24 hours in class together to reflect together on how theology develops. We will develop and 

grow in our understanding of our theological inheritance to the degree we grow as a learning community 

together.  My commitment to you is that our time will be challenging intellectually and spiritually. I will 

come prepared and expect the same from you.  I intend to push you to think in ways you haven't thought 

before. Your participation is critical to your learning and ours. I expect that you will be an active 

participant with us as we journey together. 

 

I will be looking for your interaction with content from the reading in your participation. Your 

participation in class ought to demonstrate your growth in the learning outcomes, responding with faith, 

appreciating, embracing historical and theological sensitivity...responding to the historic Christian 

community with sensitivity, respect, and love.   

 

2. Reading  (15 hrs) 

You will read the required portions of the text book [ دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة]. Your reading should be 

done carefully. Be sure that you understand everything you are reading and make particular note of the 

ways that theology develops in each chapter. The process of reading and reflecting is intended to give 

you practice in evaluating the ways exegesis, culture, and tradition work to shape theological 

development. These readings will help you participate fully in class. My hope is that through reading and 

reflection, you will continue to grow in the awareness of your inheritance of an entire history of Christian 

belief, both eastern and western. You will report your completion of this reading by submitting the 

percentage read on Moodle. Due on the final day of class. 

 (chapters 2-18) from    دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة   -جان كمبي  

300 pgs @ 20 pgs/hr = 15 hours 

 

3. Reflective Journal (1 hr) 

In order to assess your reflection on your learning in both the in class and out of class tasks, you will 

keep a journal. In order to complete this journal, I want you to quickly reflect on, and record your answers 

to the following questions for 7 minutes within 2 hours of each class session. 

What am I still having trouble understanding?  

Why is this challenging for me? 

What is the most important thing I learned through the readings and discussion today?  

How does this material relate to other things I’ve learned or experienced? 
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You will submit journal entries on Moodle after each day of class session. An excellent example of 

completing this task will demonstrate thoughtful response to the in-class discussion, along with 

reasonable self-awareness and self-examination. On the other hand, journal entries that do not 

demonstrate progress towards the learning outcomes listed above will receive lower grades.  

 

4. Theological Summary/Synthesis paper (8 hrs)  

 MDiv students will write one of the following two papers. It is due on 4 May. The purpose is to not to 

simply for you to discuss what the author is saying, but that you would synthesize what the author is 

saying and describe what you understand him or her to mean. 

 

Paper on the Trinity in Greek Fathers. Read Rusch, The Trinitarian Controversy, (on reserve in library) 

and submit a paper explaining and describing the theological issues developed in the chapters 11-12 (pgs 

131-161). This will involve reading the documents carefully and then writing a carefully worded 

interpretation of the each author's theological concerns. Your paper must discuss each chapter under a 

heading of that chapter's name. You may quote the document selectively and sparingly only when its 

language is essential to your presentation. Thus, you are not to simply discuss what the author is saying, 

but what you understand him to mean. Finally, write a section giving your understanding of the 

significance of these authors in the present day context in which you minister. 

 

Paper on Athanasius's Christology. Read Athanasius, On the Incarnation, (on reserve in library) and 

submit a paper explaining and describing the theological issues developed in Athanasius's book. This 

will involve reading the text carefully and then writing a carefully worded interpretation of the each 

author's theological concerns. Your paper must discuss each chapter under a heading of that chapter's 

name. You may quote the document selectively and sparingly only when its language is essential to your 

presentation. Thus, you are not to simply discuss what the the author is saying, but what you understand 

him to mean. Finally, write a section giving your understanding of the significance of these authors in 

the present day context in which you minister. 

 

8 hrs reading/writing: 30-35 pg reading + (1200-1500 words) summary 

 

- Learning task assessment: 

In order to assess your achievement of the learning outcomes, your grade for this unit will be based on 

your completion of the reading, and the degree to which that reading informs your participation in class. 

However, you must evidence your accomplishment of the learning outcomes in your reflections and 

theological summary paper.  

 

Relative weighting of assignments 

 MDiv 

1. Participation during class 10% 

2. Readings from Kambi 25% 

3. Reflections/journal 20% 

4. Theological Summary/Synthesis Paper 45% 

 

Time in class: 24 hours. Time outside class: MDiv: 24 hours 
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Total Learning Activity Hours: MDiv: 48 hours 

 

Learning Activities 

 

session Topic: 

#1 - Course Introduction and Methodology 

- Distinguishing Revelation and Theology 

- Doctrine of Scripture in the Early Church 

#2 The Doctrine of Scripture: from the Early Church through the Modern Era 

#3 The Doctrine of God: From the Early Church... 

#4 The Doctrine of God, cont: ...Through the Modern Era 

#5 The Doctrine of Christ: From the Early Church... 

#6 The Doctrine of Christ, cont: Through the Modern Era 

#7 The Doctrine of Humanity: From the Early Church through the Modern Era 

 

#8 - Finish Doctrine of Humanity, discussion about methodology and “where to next?”  

Mutual commitments and Contact information... 

- Professor availability: 

Email: chutcherson@abtslebanon.org  

The best way to contact me is by email...you can expect a prompt reply. Additionally, I am always on 

campus on Tuesdays, and glad to chat with you in my office. 

 

- Policy on Late Work: 

You will get the most benefit out of starting your assignments early and completing them in a systematic 

way, rather than working on them last minute and submitting them late. If you have unforseen life 

circumstances arise, completing the work early will save you from needing to request an extension. I will 

handle all late work according to the ABTS academic policies.  

 

- Absences: 

Any absence will result in a lower grade for the course, unless compensatory work (arranged with the 

professor) is completed. However, even this is less than ideal. You will get the most benefit by 

participating in every session in class. More than that, the learning community we create in class needs 

your contribution. When you miss a class, regardless of the reason, you impact the learning of others.  

 

- Plagiarism: 

If you submit someone else's work as though it is yours, you are breaking the relationship of trust between 

us. I will follow ABTS academic policies by submitting the plagiarized work to the Academic Team 

according to the ABTS academic policies. I love to read your thinking, and am deeply disappointed when 

I discover that I have been reading the words of someone else that you have represented as your own. 
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My advice to you if you are struggling with a learning task, particularly with the process of writing: come 

talk to me. By all means, do not submit someone else's work as though it is yours! 

 

 

 

Learning Resources and References:  

This is a rough guide to a collection of Historical Theology texts.  

 

 اصلي
Entire collection of Church Fathers available online: 

  (in english)   http://www.ccel.org/fathers.html 

 

 

 ، في المبادئ. االب جورج حّوام البولسي  )بيروت: جميع الحقوق محفوظة 2003 اوريجانس)  

Origen, First Priniciples. ANF. V?.  

 

William G. Rusch, The Trinitarian Controversy (Sources of Early Christian Thought series). 

Philadelphia: Fortress Press. 1980. 

 

 

 ثانوي

 

 1992()مصر: دار نوبار للطباعة، المسيّحية عبر العصور  يرل كيرنز،إ

 

   2002( )لبنان: دار المشرق، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة  جان كمبي،

 

 1990( )مصر: دار الثقافةتاريخ الكنيسة  ، 4مر، ج لوريجون 

 

 1982()مصر: دار الثقافة، تاريخ الكنيسة  جون لوريمر،

 

  2001  (275.69)حبيب بادر، المسيحية عبر تاريخها في المشرق. )بيروت: جميع الحقوق لمحفوظة( 

 1999(سمير مالك )بيروت: دار منهل الحياة،  جمةرتأصول التراث المسيحي في شمال أفريقيا، روبين دانيال،

 

 

 (271.81زكريا كايا، حقيقة تاريخ المسرق. )بيروت: الجبهة المشرقية( )

 

 (1984)لبنان: المكتبة البولسية،  3الفكر المسيحي بين األمس واليوم  ، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر،1سليم بسترس، جــ 

 

 .2009دار منحال الحياة،  بيروت: ضرورة التعدّدية في الوحدانية اإللهية. القدس:واالبن و الروح  االب عماد شهاده.

 

  2009( )لبنان: دار منهل الحياة، مدخل إلى تاريخ الكنائس اإلنجيلّية والهوتها  عيسى دياب،

 

 2003(المشرق، )لبنان: دار تاريخ الكنيسة المفّصل  ،1مارك لينهارد، المجلّد 

 

 1986()لبنان: دار المشرق، دراسات الهوتّية  ضل سيداروس، يسوع المسيح في تقليد الكنيسة،اف

 

 2001()لبنان: المكتبة البولسية، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة  كيرلس سليم بسترس،

great text! 
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English 

 

Alister McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Malden, 

MA: Blackwell Publishing. 1998. 

 

Christopher A. Hall, Worshiping with the Church Fathers. Downers Grove, IL: IVP. 2009.  

 

D. Jeffrey Bingham, Pocket History of the Church. Downers Grove, IL: IVP. 2002. 

 

Earle Cairns, Christianity through the Centuries. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996 (1954).  

 

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines.  San Francisco: Harper & Row. 1978. 

 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity. (V1 and V2.) San Francisco: Harper. 1984. 

 

Justo Gonzalez, Church History: An Essential Guide. Nashville, TN: Abingdon Press. 1996.  

 

Philip Jenkins, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the 

Middle-East, Africa, and Asia — and How it Died.  New York: Harper Collins. 2008.  

 

Philip Jenkins, Jesus Wars: How Four Patriarchs, Three Queens, and Two Emperors Decided What 

Christians Would Believe for the Next 1500 Years. New York: Harper Collins. 2010. (230.12) 

 

Roger Olson, The Story of Christian Theology.  Downers Grove, IL: IVP. 1999. (230.09) 

 

Timothy George, Theology of the Reformers. Nashville: Broadman Press. 1988 (270.6 - reformation 

theology) 

 

William Placher, A History of Christian Theology: An Introduction. Philadelphia: Westminster Press. 

1983.  (230.09) 
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 كالب هاتشرسون، ماجستير في الالهوت

 كلية الالهوت المعمدانية العربية

chutcherson@abtslebanon.org 

 لالهوت التاريخي ا

 2019ربيع 

 (16 /24ساعة ) 40

 

 :الالهوت التاريخي

 تاريخ تطور الالهوت المسيحي

 BTh – البكالوريوسمنهج 

 

الواقع، فإن العديد من المعتقدات التي  كل المعتقدات على المستوى نفسه من األهميّة. وفيفي المسيحية، المعتقدة لها اهمية. غير أّن ليست 

المعتقدات تؤدي إلى انقسامات ال نعتبرها غالية وأنّها األكثر أهمية ليست بتلك األهمية من الناحية التاريخية. في كثير من األحيان هذه 

غير  لى خالف ذلك، ثّمة العديد من جوانب اإليمان التاريخي في المسيح التي نتجاهلها،معنى لها، بدال من إرشاد الناس إلى المسيح. وع

 مدركين أهميتها لنا اليوم.

بواسطة خدمة الكنيسة في الشرق األوسط وشمال رؤية الكليّة أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، 

هوت لتقسيم المجتمعات، هوت( هو متشابك في كّل ما نقوم به. غير أّن في الكثير من األحيان، يُستخدم الالأفريقيا. إّن كالمنا عن هللا )الال

عتقداتنا، والقدرة على التمييز بين األمور الثانوية ما يؤدّي إلى عقبات ال معنى لها في اإليمان بالمسيح.  نحن بحاجة إلى تطوير نقد سليم لم

 اف تعميق تأكيدنا لإليمان المسيحي الرسولي.واألوليّة، وفي نهاية المط

 

الغرض من هذا المقّرر مساعدتكم على النمو في قدرتكم على تميز اإلعالن االلهي بأمانة على مسائل وقتنا الحاضر وقضاياه، طالما 

 الي تحيزاتك انت. تدريب على الحساسية 

تشكيالت الالهوتية ئيسة في التقليد الالهوتي التوافقي للكنيسة. إذا لم نفهم الفي هذا المقّرر سآخذكم في رحلة لفهم التطورات التاريخية الر

لصائب لهذا التقليد العظيم التاريخية للكنيسة، سيكون على كل واحد منّا إعادة اختراع حلول معقدة للغاية لمشاكل قديمة. غير أّن االستخدام ا

ل نة على مسائل وقتنا الحاضر وقضاياه. سننمو في فهمنا لهذا التقليد العظيم من خاليمكن أن يرشدنا لتفسير اإلعالن االلهي وتطبيقه بأما

وهرية في اإليمان المسيحي. دراستنا معًا لكيفية وأسباب تطّور الهوت الكنيسة في السياقات التاريخية والثقافية والفكرية حول عدة محاور ج

أكثر جوهر اإليمان بالمسيح، سنصبح مهيئين على نحٍو أفضل لتحديد المعتقدات  عندما ندرك المصادر المختلفة لمعتقداتنا ونرى بوضوح

 كثر أهمية واألخرى التي من الدرجة الثانية أو حتى البعيدة عن جوهر اإليمان المسيحي نفسه.األ

 

 نتائج التعلّم: 

ا في النواحي التالية:سيُ   ظهر الطالب في نهاية هذه الوحدة نمو 

 فكريًا:

  من علم التفسير والثقافة والتقليد شكل التطور الالهوتي عبر التاريخيحدّد كلّ  إدراك كيف

 معرفة البعد الالهوتي/التاريخي للحياة المسيحية في كل عصر من عصور الكنيسة 

 إدراك اإلرث الخاصة بكم لتاريخ كامل من التشكيل الالهوتي المسيحي 

 ولي الجامع للكنيسة تحديد العناصر األساسية لإليمان المسيحي الرس

 عاطفيًا:

 يخ الكنيسة التجاوب بإيمان مع عمل الروح القدس السائد في تار

 تقدير االيمان المسيحي كما ُعّرف، ودُوفِع عنه، وتّم توارثه عبر التاريخ 

 التماس الحساسية التاريخية والالهوتية في خدماتهم وحياتهم 

 سية، واحترام، ومحبة التجاوب مع المجتمع المسيحي التاريخي بحسا

 تيتقدير الدور األساسي للبدعة والمهرطقين في التطوير الالهو

 سلوكيًا:

 استخدام النصوص والقواميس الالهوتية للدراسة الالهوتية التاريخية 

 شرح كيفية تأثير الالهوت والتفسير في بعضهما البعص في تشكيل العقائد

 ضوء اإليمان المسيحي التاريخي الجوهريدراسة المعتقدات والممارسات الحالية في 

 التاريخيةتعزيز الثقة في اعالنات االيمان المسيحي 

 

 مهام التعلّم:

 لكي تتمكنوا من تحقيق نتائج التعّلم، ستقومون بمهام التعلّم التالية:

 

 المشاركة في الصف:
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. سوف نتطور وننمو في فهمنا لإلرث الالهوتي لدرجة ساعة في الصف معًا لنفكر مع بعضنا البعض في كيفية تطور الالهوت 24لدينا 

جماعة متعلّمة معًا. التزامي تجاهكم هو أن يكون وقتنا فيه تحدٍّ فكري وروحي. وسوف أتي مستعدًا وأتوقع ذلك منك. أنوي أنّنا سننمو ك

كم وتعلمنا. أتوقع أنك سوف تكون مشارًكا نشًطا في ي الطرق لم تفّكروا بها قباًل. مشاركتكم أمر بالغ األهمية لتعلمأن أدفعك إلى التفكير ف

 رحلتنا معًا.

أنتظر تفاعلكم مع محتوى القراءة من خالل مشاركتكم. مشاركتكم في الصف تظهر نموكم في نتائج التعلم، واالستجابة بإيمان، وتقدير، 

 يخي بحساسية واحترام، ومحبة.سية التاريخية والالهوتية ... واالستجابة للمجتمع المسيحي التارواحتضان الحسا

 ساعة( 15قراءة )

يجب قراءة األجزاء المطلوبة من نص الكتاب ]دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة[. يجب القراءة بتمعّن. وتأّكد من فهم كل ما تقرأه ودّون 

مارسة تقييم طرق التفسير، الالهوت في كّل فصل. إّن المقصود من عملية القراءة والتأمل هو ممالحظات خاّصة حول طرق تطور 

طور الالهوتي. ستساعدك القراءات على المشاركة في الصف. آمل أن تستمروا في النمو من حيث والثقافة، وعمل التقاليد في تشكيل الت

فيه نسبة القراءة  الشرقية والغربية على حدٍّ سواء. ستقدمون تقريًرا بسيًطا تذكرونوعيكم إلرثكم الكامل من تاريخ من العقيدة المسيحية، 

 م فيه الحّصة األخيرة. التي أكملتموها على مودل في اليوم الذي ستُقدّ 

 دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة -( من جان كمبي 18-2)الفصول 

 ساعة( 15صفحة في الساعة =  20 –صفحة  300)     

 لتأملمفكرة ا

المفكرة، خارج الصف، وسوف تدّون ذلك في مفكّرة. من أجل إتمام هذه  بغية تقييم تأمالتك الخاصة بك حول تعلّمك في الصف والمهام

 دقائق في غضون ساعتين من كل حّصة. 7أن تتأمل بسرعة، وسجل إجاباتك على األسئلة التالية لمدة أريد منك 

 ماذا يتحدّاني هذا؟لما الذي ال أزال أواجه مشاكل في فهمه؟ • 

 اءات والمناقشات اليوم؟ما هو أهم شيء تعلمته من خالل القر• 

 كيف تتعلق هذه المواد بأشياء أخرى تعلمتها أو اختبرتها؟• 

ظهر استجابة فكرية لمناقشة الصف حصة. األفضل مثال على اتمام هذه المهمة هو الذي ي كل وسوف تقدم هذه المفكرة على مودل بعد

على عالمة أقل التي ال تظهر التقدّم نحو  وف تحصل المفكراتمن ناحية أخرى، سباإلضافة الى االدراك والفحص الذاتي المنطقي . 

 النتائج التعلمية كما ذكر أعاله.

 

 تقييم مهام التعلّم:

لهذه الوحدة على اكمال القراءة، وإلى أي مدى تظهر القراءة في مشاركتك في الصف. بغية تقييم تحقيق نتائج التعلم، سوف تستند عالمتك 

 إنجازك نتائج التعلم في نقاشك في مفكرة التأمل. غير أنه، يجب اظهار أدلة

 

 مجمل ساعات المتطلبات

 بكالوريوس 

 %10 . المشاركة1

 %35 . قراءة من كامبي2

 %55 . التأمالت/ المفكرة3

 ساعة؛  16ساعة. الوقت خارج الصف: بكالوريوس  24الوقت داخل الصف: 

 ؛ ساعة 40مجموع ساعات أنشطة التعلم: بكالوريوس 

 

 

 أنشطة التعلّم...

 الموضوع الحصة

 مقدمة المقرر والمنهجية  - #1

 تمييز الوحي والالهوت  -

 عقيدة الكتاب المقدس في الكنيسة الباكرة -

 عقيدة الكتاب المقدس: من الكنيسة الباكرة حتّى العصر الحديث #2

 عقيدة هللا: من الكنيسة الباكرة ...  #3
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 الحديث: ... خالل العصر تابع -عقيدة هللا  #4

 المسيح: من الكنيسة الباكرة ...عقيدة  #5

 تابع: ... خالل العصر الحديث -عقيدة المسيح  #6

 عقيدة اإلنسانية: من الكنيسة الباكرة حتّى العصر الحديث  #7

 عقيدة اإلنسانية، تابع - #8

 مناقشة اخيرة عن "المنهجية"، و "هالء لوين؟"  -

 

 تبادلة...مات المااللتزا

 طرق التواصل: 

 chutcherson@abtslebanon.org عنوان البريد اإللكتروني:

الحرم الكلية أفضل وسيلة االتصال بي هو عن طريق البريد اإللكتروني ... يمكن أن تتوقعوا رد ا سريعًا. باإلضافة إلى ذلك، وانا دائما في 

 سعدني التحدث معكم في مكتبي.يوم ثالثاء، وي كل

 سياسة العمل المتأّخر:

سوف تحصل على أكبر قدر من الفائدة من بدء المهام الخاصة بك في وقت مبكر واالنتهاء منها بطريقة منهجية، بدال من العمل عليها في 

استكمال العمل في وقت مبكر سيوفر لك  ير متوقعة، فإنّ ك ظروف حياتية غاللحظة األخيرة وتقديمها في وقت متأخر. إذا كان طرأت علي

 الحاجة إلى طلب التمديد. وسوف تعامل مع جميع األعمال المتأخرة وفقا للسياسات األكاديمية في كلية الالهوت المعمدانية العربية.

 الغياب:

تى هذا ليس مثاليًا. سوف تحصل تاذ(. غير أّن حي )مرتب مع األسأي غياب يؤدي إلى درجة أدنى للمقّرر، ما لم يتم اتمام عمل تعويض

على أكبر قدر من الفائدة من خالل المشاركة في كل حّصة في الصف. عالوة على ذلك، مجتمع التعلم الذي نخلقه في الصف يحتاج 

 مساهمتك. عندما تتغيب عن أحد الصفوف، بغض النظر عن السبب، تؤثر على تعلم  اآلخرين.

 يميةالنزاهة األكاد عدم

إذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو أنه عملك، فإنّك تكسر عالقة الثقة بيننا. وسوف أتبع السياسات األكاديمية الخاصة بكلية الالهوت 

عر بخيبة أمل المعمدانية العربية عن طريق تقديم العمل الذي يخرق النزاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أنا أحب أن أقرأ فكرك، وأش

أنني قد قرأت كالم شخص آخر أن كنت قد قدمته على أنّه عملك. نصيحتي لك إذا كنت تواجه صعوبات في اتمام  يقة عندما اكتشفعم

 مهمة التعلم، وخصوًصا فيعملية الكتابة: يتعال وكلّمني. مهما كان السبب، ال تقدّم عمل شخص آخر كما لو أنه لك! 

 

 والمراجع...موارد التعلم 

 ن نصوص الالهوت التاريخي.من مجموعة مإليكم دليل 

 أولي )كتب من التاريخ(\مراجع اصلي

Entire collection of Church Fathers available online:  )مجموع كامل من كتبات اآلبا الكنسي متوفرة في اللغة  االنجليزية( 

athers.htmlhttp://www.ccel.org/f  

)(link to Arabic resources   

 ، في المبادئ. االب جورج حّوام البولسي  )بيروت: جميع الحقوق محفوظة 2003 اوريجانس)  

Origen, First Priniciples. ANF. V?.  

 

William G. Rusch, The Trinitarian Controversy (Sources of Early Christian Thought series). 

Philadelphia: Fortress Press. 1980. 

 مراجع ثانوية )تتكلم عن التاريخ(

 

 1992()مصر: دار نوبار للطباعة، المسيّحية عبر العصور  يرل كيرنز،إ

 

   2002( )لبنان: دار المشرق، دليل إلى ق ارءة تاريخ الكنيسة  جان كمبي،

 1990( ة)مصر: دار الثقافتاريخ الكنيسة  ، 4جون لوريمر، ج 

 

 1982()مصر: دار الثقافة، تاريخ الكنيسة  جون لوريمر،

mailto:caleb.h@sent.com
http://www.ccel.org/fathers.html
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  2001  (275.69)حبيب بادر، المسيحية عبر تاريخها في المشرق. )بيروت: جميع الحقوق لمحفوظة( 

 

 1999(ترجمة سمير مالك )بيروت: دار منهل الحياة، أصول التراث المسيحي في شمال أفريقيا، روبين دانيال،

 

 (271.81زكريا كايا، حقيقة تاريخ المسرق. )بيروت: الجبهة المشرقية( )

 

 (1984)لبنان: المكتبة البولسية،  3الفكر المسيحي بين األمس واليوم  ، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر،1سليم بسترس، جــ 

 

 .2009دار منحال الحياة،  بيروت: وحدانية اإللهية.ضرورة التعدّدية في ال االب واالبن و الروح القدس: عماد شهاده.

 

  2009( )لبنان: دار منهل الحياة، مدخل إلى تاريخ الكنائس اإلنجيلّية والهوتها  عيسى دياب،

 

 2003(المشرق، )لبنان: دار تاريخ الكنيسة المفّصل  ،1مارك لينهارد، المجلّد 

 

 1986()لبنان: دار المشرق، اسات الهوتّية رد فاضل سيداروس، يسوع المسيح في تقليد الكنيسة،

 

 2001()لبنان: المكتبة البولسية، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة  كيرلس سليم بسترس،

great text! 

 

English 

 

Alister McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Malden, 

MA: Blackwell Publishing. 1998. 

 

Christopher A. Hall, Worshiping with the Church Fathers. Downers Grove, IL: IVP. 2009.  

 

D. Jeffrey Bingham, Pocket History of the Church. Downers Grove, IL: IVP. 2002. 

 

Earle Cairns, Christianity through the Centuries. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996 (1954).  

 

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines.  San Francisco: Harper & Row. 1978. 

 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity. (V1 and V2.) San Francisco: Harper. 1984. 

 

Justo Gonzalez, Church History: An Essential Guide. Nashville, TN: Abingdon Press. 1996.  

 

Philip Jenkins, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the 

Middle-East, Africa, and Asia — and How it Died.  New York: Harper Collins. 2008.  

 

Philip Jenkins, Jesus Wars: How Four Patriarchs, Three Queens, and Two Emperors Decided What 

Christians Would Believe for the Next 1500 Years. New York: Harper Collins. 2010. (230.12) 

 

Roger Olson, The Story of Christian Theology.  Downers Grove, IL: IVP. 1999. (230.09) 

Timothy George, Theology of the Reformers. Nashville: Broadman Press. 1988 (270.6 - reformation 

theology) 

 

William Placher, A History of Christian Theology: An Introduction. Philadelphia: Westminster Press. 

1983.  (230.09)  
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 تكالب هاتشرسون، ماجستير في الالهو

 ةمعمدانية العربيكلية الالهوت ال

chutcherson@abtslebanon.org 

 الهوت التاريخيلا

 2019ربيع 

 (24 /24ساعة ) 48

 

 :الالهوت التاريخي

 تاريخ تطور الالهوت المسيحي

 MDiv -منهج الماجستير 

 

 

لمعتقدات اقع، فإن العديد من امن األهميّة. وفي الوفي المسيحية، المعتقدة لها اهمية. غير أّن ليست كل المعتقدات على المستوى نفسه 

امات التي نعتبرها غالية وأنّها األكثر أهمية ليست بتلك األهمية من الناحية التاريخية. في كثير من األحيان هذه المعتقدات تؤدي إلى انقس

هلها، في المسيح التي نتجا انب اإليمان التاريخيال معنى لها، بدال من إرشاد الناس إلى المسيح. وعلى خالف ذلك، ثّمة العديد من جو

 غير مدركين أهميتها لنا اليوم.

رؤية الكليّة أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في الشرق األوسط وشمال 

م الالهوت لتقسيم المجتمعات، ر من األحيان، يُستخدبه. غير أّن في الكثيأفريقيا. إّن كالمنا عن هللا )الالهوت( هو متشابك في كّل ما نقوم 

ما يؤدّي إلى عقبات ال معنى لها في اإليمان بالمسيح.  نحن بحاجة إلى تطوير نقد سليم لمعتقداتنا، والقدرة على التمييز بين األمور 

 حي الرسولي.الثانوية واألوليّة، وفي نهاية المطاف تعميق تأكيدنا لإليمان المسي

 

لمقّرر مساعدتكم على النمو في قدرتكم على تميز اإلعالن االلهي بأمانة على مسائل وقتنا الحاضر وقضاياه، طالما ن هذا االغرض م

 تدريب على الحساسية الي تحيزاتك انت. 

وتية نفهم التشكيالت الالهفقي للكنيسة. إذا لم في هذا المقّرر سآخذكم في رحلة لفهم التطورات التاريخية الرئيسة في التقليد الالهوتي التوا

التاريخية للكنيسة، سيكون على كل واحد منّا إعادة اختراع حلول معقدة للغاية لمشاكل قديمة. غير أّن االستخدام الصائب لهذا التقليد 

لهذا التقليد العظيم ياه. سننمو في فهمنا العظيم يمكن أن يرشدنا لتفسير اإلعالن االلهي وتطبيقه بأمانة على مسائل وقتنا الحاضر وقضا

من خالل دراستنا معًا لكيفية وأسباب تطّور الهوت الكنيسة في السياقات التاريخية والثقافية والفكرية حول عدة محاور جوهرية في 

صبح مهيئين على نحٍو اإليمان المسيحي. عندما ندرك المصادر المختلفة لمعتقداتنا ونرى بوضوح أكثر جوهر اإليمان بالمسيح، سن

 ت األكثر أهمية واألخرى التي من الدرجة الثانية أو حتى البعيدة عن جوهر اإليمان المسيحي نفسه.أفضل لتحديد المعتقدا

 

 نتائج التعلّم: 

ا في النواحي التالية:  سيُظهر الطالب في نهاية هذه الوحدة نمو 

 فكريًا:

 تاريختطور الالهوتي عبر القافة والتقليد شكل التحليل كيف يحدّد كّل من علم التفسير والث

 معرفة البعد الالهوتي/التاريخي للحياة المسيحية في كل عصر من عصور الكنيسة 

 إدراك تقييمي نقدي لإلرث الخاصة بكم لتاريخ كامل من التشكيل الالهوتي المسيحي 

  تحديد العناصر األساسية لإليمان المسيحي الرسولي الجامع للكنيسة

 أهميتها في الوقت الحاضر. ت الالهوتية وتفسيرتقييم نقدي للصياغا

 عاطفيًا:

 التجاوب بإيمان مع عمل الروح القدس السائد في تاريخ الكنيسة 

 تقدير االيمان المسيحي كما ُعّرف، ودُوفِع عنه، وتّم توارثه عبر التاريخ 

 هم التماس الحساسية التاريخية والالهوتية في خدماتهم وحيات

 يخي بحساسية، واحترام، ومحبة مع المسيحي التارالتجاوب مع المجت

 تقدير الدور األساسي للبدعة والمهرطقين في التطوير الالهوتي

 سلوكيًا:

 استخدام النصوص والقواميس الالهوتية للدراسة الالهوتية التاريخية 

 شرح كيفية تأثير الالهوت والتفسير في بعضهما البعص في تشكيل العقائد

 لحالية في ضوء اإليمان المسيحي التاريخي الجوهريت والممارسات ادراسة المعتقدا

 تعزيز الثقة في اعالنات االيمان المسيحي التاريخية

 

 هام التعلّم:م

 لكي تتمكنوا من تحقيق نتائج التعّلم، ستقومون بمهام التعلّم التالية:
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 المشاركة في الصف:

ننمو في فهمنا لإلرث الالهوتي لدرجة عض في كيفية تطور الالهوت. سوف نتطور وساعة في الصف معًا لنفكر مع بعضنا الب 24لدينا 

أنّنا سننمو كجماعة متعلّمة معًا. التزامي تجاهكم هو أن يكون وقتنا فيه تحدٍّ فكري وروحي. وسوف أتي مستعدًا وأتوقع ذلك منك. أنوي 

توقع أنك سوف تكون مشارًكا نشًطا في م أمر بالغ األهمية لتعلمكم وتعلمنا. أي الطرق لم تفّكروا بها قباًل. مشاركتكأن أدفعك إلى التفكير ف

 رحلتنا معًا.

أنتظر تفاعلكم مع محتوى القراءة من خالل مشاركتكم. مشاركتكم في الصف تظهر نموكم في نتائج التعلم، واالستجابة بإيمان، وتقدير، 

 احترام، ومحبة.بة للمجتمع المسيحي التاريخي بحساسية وسية التاريخية والالهوتية ... واالستجاواحتضان الحسا

 ساعة( 15قراءة )

يجب قراءة األجزاء المطلوبة من نص الكتاب ]دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة[. يجب القراءة بتمعّن. وتأّكد من فهم كل ما تقرأه ودّون 

رق التفسير، لية القراءة والتأمل هو ممارسة تقييم طالالهوت في كّل فصل. إّن المقصود من عممالحظات خاّصة حول طرق تطور 

والثقافة، وعمل التقاليد في تشكيل التطور الالهوتي. ستساعدك القراءات على المشاركة في الصف. آمل أن تستمروا في النمو من حيث 

راءة ون تقريًرا بسيًطا تذكرون فيه نسبة القالشرقية والغربية على حدٍّ سواء. ستقدموعيكم إلرثكم الكامل من تاريخ من العقيدة المسيحية، 

 التي أكملتموها على مودل في اليوم الذي ستُقدّم فيه الحّصة األخيرة. 

 دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة -( من جان كمبي 18-2)الفصول 

 ساعة( 15صفحة في الساعة =  20 –صفحة  300)     

 لتأملمفكرة ا

لصف، وسوف تدّون ذلك في مفكّرة. من أجل إتمام هذه المفكرة، ل تعلّمك في الصف والمهام خارج ابغية تقييم تأمالتك الخاصة بك حو

 دقائق في غضون ساعتين من كل حّصة. 7أريد منك أن تتأمل بسرعة، وسجل إجاباتك على األسئلة التالية لمدة 

 لماذا يتحدّاني هذا؟  فهمه؟ما الذي ال أزال أواجه مشاكل في • 

 لمته من خالل القراءات والمناقشات اليوم؟م شيء تعما هو أه• 

 كيف تتعلق هذه المواد بأشياء أخرى تعلمتها أو اختبرتها؟• 

حصة. األفضل مثال على اتمام هذه المهمة هو الذي يظهر استجابة فكرية لمناقشة الصف  كل وسوف تقدم هذه المفكرة على مودل بعد

من ناحية أخرى، سوف تحصل المفكرات على عالمة أقل التي ال تظهر التقدّم نحو لمنطقي . باإلضافة الى االدراك والفحص الذاتي ا

 النتائج التعلمية كما ذكر أعاله.

 

 ساعات( 8يص وبحث )متطلبات طالب الماجستير: تلخ

ر. والغرض ليس ببساطة ايا/ماي 4سيقوم طالب الماجستير بكتابة ورقة بحثية واحدة من الورقتين التاليتين. ومن المقرر تسليمها في   

 مناقشة ما يقوله المؤلف، ولكن ان تقوم بتجميع ما يقوله ووصف ما فهمت منه.

)في   ,Controversy The TrinitarianRuschاءة روش، الجدل الثالوثي، قر ورقة بحثية حول الثالوث عند اآلباء اليونان.

(. وسينطوي 161-131)الصفحات  12-11الالهوتية المتقدمة في الفصول  االحتياطي في المكتبة( وتقديم ورقة تشرح وتصف القضايا

ب الالهوتية. يجب أن تناقش ورقتك البحثية كل هذا على قراءة الوثائق بعناية ومن ثم كتابة تفسير مصاغ بعناية حول اهتمامات الكات

 وعلى نحٍو انتقائي فقط إذا كانت لغتها أساسية لعرضك وثيقة تحت عنوان اسم المؤلف وعنوان الوثيقة. يمكن أن تقتبس من الوثيقة قلياًل 

قم بكتابة قسم تقدّم فيه فهمك ألهمية هؤالء  ولكن ما تفهم منهم. أخيًرا،الذي ستقدمه. وبالتالي، ليس عليك فقط مناقشة ما يقوله المؤلفون، 

 الكتاب في سياق يومنا هذا الذي تخدم فيه.

 أو

)المحفوظ على   ,On the IncarnationAthanasiusقراءة أثناسيوس في التجسد  اسيوس.كرستولوجيا أثن ورقة بحثية حول

الالهوتية التي يطرحها أثناسيوس. وسينطوي هذا على قراءة الوثيقة االحتياطي في المكتبة( وتقديم ورقة بحثية تشرح وتصف القضايا 

تب. يجب أن تناقش ورقتك البحثية كل فصل تحت عنوان كل فصل. يمكن بعناية ومن ثم كتابة تفسير للقضايا الالهوتية التي يطرحها الكا

رضك الذي ستقدمه. وبالتالي، ليس عليك فقط مناقشة ما يقوله ها أساسية لعأن تقتبس من الوثيقة قلياًل وعلى نحٍو انتقائي فقط إذا كانت لغت

 ألهمية هؤالء الكتاب في سياق يومنا هذا الذي تخدم فيه.المؤلفون، ولكن ما تفهم منهم. أخيًرا، قم بكتابة قسم تقدّم فيه فهمك 

 كلمة( ملخص( 1500-1200صفحة كتابة ) 6-5صفحة قراءة،  35-15 -ساعات قراءة/الكتابة  8)

 

 تقييم مهام التعلّم:

ءة في مشاركتك في بغية تقييم تحقيق نتائج التعلم، سوف تستند عالمتك لهذه الوحدة على اكمال القراءة، وإلى أي مدى تظهر القرا

 بحث والتلخيص. الصف. غير أنه، يجب اظهار أدلة إنجازك نتائج التعلم في نقاشك في مفكرة التأمل و ورقة ال

 

 مجمل ساعات المتطلبات



144 | P a g e  

 

 ماجستير 

 %10 . المشاركة1

 %25 . قراءة من كامبي2

 %20 . التأمالت/ المفكرة3

 %45 تلخيص وبحث

 ساعة؛  24لوقت خارج الصف: ماجستير ة. اساع 24الوقت داخل الصف: 

 ساعة؛  48مجموع ساعات أنشطة التعلم: ماجستير 

 

 أنشطة التعلّم:

 الموضوع الحصة

 مقدمة المقرر والمنهجية  - #1

 تمييز الوحي والالهوت  -

 عقيدة الكتاب المقدس في الكنيسة الباكرة -

 العصر الحديثى عقيدة الكتاب المقدس: من الكنيسة الباكرة حتّ  #2

 عقيدة هللا: من الكنيسة الباكرة ...  #3

 تابع: ... خالل العصر الحديث -عقيدة هللا  #4

 عقيدة المسيح: من الكنيسة الباكرة ... #5

 تابع: ... خالل العصر الحديث -عقيدة المسيح  #6

 عقيدة اإلنسانية: من الكنيسة الباكرة حتّى العصر الحديث  #7

 نسانية، تابعدة اإلعقي - #8

 مناقشة اخيرة عن "المنهجية"، و "هالء لوين؟" -

 

 االلتزامات المتبادلة...

 طرق التواصل:

 chutcherson@abtslebanon.org عنوان البريد اإللكتروني:

الحرم  ن أن تتوقعوا رد ا سريعًا. باإلضافة إلى ذلك، وانا دائما فيأفضل وسيلة االتصال بي هو عن طريق البريد اإللكتروني ... يمك

 الكلية كل يوم ثالثاء، ويسعدني التحدث معكم في مكتبي.

 العمل المتأّخر:سياسة 

ا سوف تحصل على أكبر قدر من الفائدة من بدء المهام الخاصة بك في وقت مبكر واالنتهاء منها بطريقة منهجية، بدال من العمل عليه

في اللحظة األخيرة وتقديمها في وقت متأخر. إذا كان طرأت عليك ظروف حياتية غير متوقعة، فإّن استكمال العمل في وقت مبكر 

ك الحاجة إلى طلب التمديد. وسوف تعامل مع جميع األعمال المتأخرة وفقا للسياسات األكاديمية في كلية الالهوت المعمدانية يوفر لس

 العربية.

 الغياب:

ياب يؤدي إلى درجة أدنى للمقّرر، ما لم يتم اتمام عمل تعويضي )مرتب مع األستاذ(. غير أّن حتى هذا ليس مثاليًا. سوف تحصل غ أي

كبر قدر من الفائدة من خالل المشاركة في كل حّصة في الصف. عالوة على ذلك، مجتمع التعلم الذي نخلقه في الصف يحتاج على أ

 أحد الصفوف، بغض النظر عن السبب، تؤثر على تعلم  اآلخرين.مساهمتك. عندما تتغيب عن 

 عدم النزاهة األكاديمية

فإنّك تكسر عالقة الثقة بيننا. وسوف أتبع السياسات األكاديمية الخاصة بكلية إذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو أنه عملك، 

زاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أنا أحب أن أقرأ فكرك، وأشعر الالهوت المعمدانية العربية عن طريق تقديم العمل الذي يخرق الن
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قد قدمته على أنّه عملك. نصيحتي لك إذا كنت تواجه صعوبات بخيبة أمل عميقة عندما اكتشف أنني قد قرأت كالم شخص آخر أن كنت 

 ال تقدّم عمل شخص آخر كما لو أنه لك! في اتمام مهمة التعلم، وخصوًصا فيعملية الكتابة: يتعال وكلّمني. مهما كان السبب، 

 

 موارد التعلم والمراجع...

 إليكم دليل من مجموعة من نصوص الالهوت التاريخي.

 أولي )كتب من التاريخ(\اصليمراجع 

Entire collection of Church Fathers available online:   مجموع كامل من كتبات اآلبا الكنسي متوفرة في اللغة(

 ية( االنجليز

http://www.ccel.org/fathers.html  

)(link to Arabic resources   

 ، في المبادئ. االب جورج حّوام البولسي  )بيروت: جميع الحقوق محفوظة 2003 اوريجانس)  

Origen, First Priniciples. ANF. V?.  

 

William G. Rusch, The Trinitarian Controversy (Sources of Early Christian Thought series). 

Philadelphia: Fortress Press. 1980. 

 

 

 مراجع ثانوية )تتكلم عن التاريخ(

 

 1992()مصر: دار نوبار للطباعة، المسيّحية عبر العصور  يرل كيرنز،إ

 

   2002( لبنان: دار المشرق، )دليل إلى ق ارءة تاريخ الكنيسة  جان كمبي،

 

 1990( )مصر: دار الثقافةتاريخ الكنيسة  ، 4جون لوريمر، ج 

 

 1982(: دار الثقافة، )مصرتاريخ الكنيسة  جون لوريمر،

 

  2001  (275.69)حبيب بادر، المسيحية عبر تاريخها في المشرق. )بيروت: جميع الحقوق لمحفوظة( 

 

 1999(ترجمة سمير مالك )بيروت: دار منهل الحياة، لتراث المسيحي في شمال أفريقيا،ل اأصو روبين دانيال،

 

 (271.81المسرق. )بيروت: الجبهة المشرقية( )زكريا كايا، حقيقة تاريخ 

 

 (1984البولسية، )لبنان: المكتبة  3الفكر المسيحي بين األمس واليوم  ، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر،1سليم بسترس، جــ 

 

 .2009دار منحال الحياة،  بيروت: ضرورة التعدّدية في الوحدانية اإللهية. االب واالبن و الروح القدس: عماد شهاده.

 

  2009( )لبنان: دار منهل الحياة، مدخل إلى تاريخ الكنائس اإلنجيلّية والهوتها  عيسى دياب،

 

 2003(المشرق، )لبنان: دار فّصل تاريخ الكنيسة الم ،1مارك لينهارد، المجلّد 

 

 1986()لبنان: دار المشرق، دراسات الهوتّية  فاضل سيداروس، يسوع المسيح في تقليد الكنيسة،

 

 2001()لبنان: المكتبة البولسية، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة  كيرلس سليم بسترس،

great text! 
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English 

 

Alister McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Malden, 

MA: Blackwell Publishing. 1998. 

 

Christopher A. Hall, Worshiping with the Church Fathers. Downers Grove, IL: IVP. 2009.  

 

D. Jeffrey Bingham, Pocket History of the Church. Downers Grove, IL: IVP. 2002. 

 

Earle Cairns, Christianity through the Centuries. Grand Rapids, MI: Zondervan. 1996 (1954).  

 

J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines.  San Francisco: Harper & Row. 1978. 

 

Justo Gonzalez, The Story of Christianity. (V1 and V2.) San Francisco: Harper. 1984. 

 

Justo Gonzalez, Church History: An Essential Guide. Nashville, TN: Abingdon Press. 1996.  

 

Philip Jenkins, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the 

Middle-East, Africa, and Asia — and How it Died.  New York: Harper Collins. 2008.  

 

Philip Jenkins, Jesus Wars: How Four Patriarchs, Three Queens, and Two Emperors Decided What 

Christians Would Believe for the Next 1500 Years. New York: Harper Collins. 2010. (230.12) 

 

Roger Olson, The Story of Christian Theology.  Downers Grove, IL: IVP. 1999. (230.09) 

 

Timothy George, Theology of the Reformers. Nashville: Broadman Press. 1988 (270.6 - reformation 

theology) 

 

William Placher, A History of Christian Theology: An Introduction. Philadelphia: Westminster Press. 

1983.  (230.09) 
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 القسيس آرا بدليان                                              الالهوت الكتابي للعهد الجديد    

 2019نيسان                                 كلية الالهوت المعمدانية العربية  

 

 مخطط المساق

 األهمية

شعوب، ورؤية النهضة في مجد هللا، والهادفة الى مصالحة الانسجاما مع رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية القائمة على معاينة 

، فإن ذلك ال يمكن أن يتحقق دون أن يكون خادم الرب المدعو وتأثيرها ضمن سياقها مجتمعاتنا المحلية، من خالل دور الكنيسة

 سياقه المحلي. للخدمة والتأثير في مجتمعه وكنيسته مؤهال كتابيا والهوتيا للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية ضمن

ا المساق تكمن في مساعدة الطالب على معرفة أهم الَمنَاِهج المستخدمة في دراسة الهوت العهد الجديد. كما يُركز لذلك فإن أهمية هذ

 على دور يسوع، والعهد القديم، والكنيسة الباكرة في فهم هذا الالهوت. 

 الهدف 

، والتي يشكل التاريخ الخالصي جزءا أساسيا لة والكبيرة لقصة هللا مع االنسانإن هدف هذا المساق هو االطالع على الصورة الشام

 منها، وذروة ذلك نجده في العهد الجديد في تجسد الرب يسوع المسيح. وبالتالي فإن هذا المساق يبغي للوصول الى األهداف التالية:

 فهم أوسع للمناهج المستخدمة في دراسة الهوت العهد الجديد.

 الجديد من جهة، ومن جهة أخرى، الوحدة في الجوهر.ة الالهوتية في العهد لتعدديّ إدراك ا

 دراسة معمقة للعهد الجديد وتطوير مبادئ تطبيقيّة كتابيّة.

 أن تكون لدينا المعرفة الالهوتية األقرب إلى تعليم العهد الجديد، وكذلك االستعداد لمواجهة كل تعليم يتعارض والتعليم الكتابي.

 على تفعيلها في سياق الخدمة سواء داخل أو خارج الكنيسة. ة من تلك المبادئ وقدرتناتفاداالس

 ازدياد الثقة بنص العهد الجديد، وكذلك في تعليمنا له.

  

 األهداف التعلـّمية

وتية، وكذلك التشجيع تسعى كلية الالهوت المعمدانية العربية إلى تدريب الطالب إلظهار النمو في مجاالت المعرفة الكتابية والاله

ة السياق المحلي بخصوصياته لغرض فحص إمكانيات التطبيق، باإلضافة الى المساعدة على التقدم في الجانب الروحي. على معرف

 .لذا يجدر بنا االهتمام بأن يشتمل التعليم في هذا المساق على التقدم في الجوانب العاطفية والفكرية والسلوكية

نمو في العالقة الروحية مع هللا، والشهادة عن ذلك أمام اآلخرين، وذلك من خالل هنا هي الأن النتيجة المرجوة الجانب العاطفي: إذ 

 المشاركة التأملية اليومية، وإمكانية المشاركة مع باقي الطلبة في بداية كل محاضرة. 

العهد الجديد، معرفة الهوتية أعمق عن أسفار الجانب الفكري: إذ أن النتيجة المرجوة في نهاية المساق هي أن يمتلك الطالب 

والقدرة على إدراك التمايز الالهوتي في كتابات كتاب العهد الجديد، باإلضافة الى إمكانية تتبع تطور الفكر الالهوتي للمفاهيم 

 الكتابية في العهد الجديد.

كتابي معين، وقدرته  األكاديمي والمنهجي عن مفهوم الجانب السلوكي: إذ أن النتيجة المرجوة هنا تكمن في حث الطالب على البحث

على تقديم عرض في نهاية المادة عن النتيجة التي توصل إليها مستخدما األدوات العلمية المناسبة والمتوفرة، وترجمة ذلك في ورقة 

 بحثية.  

 

 المهام التعلّمية

 . أ(  3المهام التعلمية اعية بذلك. )طالب في الصف، والمشاركة الجم: وذلك من خالل التأمل اليومي الذي سيقوم به الالقراءة التأملية

: سيقوم األستاذ بإعطاء كل طالب سؤال بحثي عن مفهوم كتابي معين ليقوم بتتبع مسار تطوره وظهوره في العهد الورقة البحثية

تخدام كلمة لطالب البكالوريوس )باس 1٥00الجديد بالصورة النهائية، حيث ستقدم الورقة البحثية التي تتضمن ما ال يقل عن 

كلمة لطالب الماجستير )استخدام ما ال يقل عن أربعة مراجع باللغة اإلنكليزية إضافة الى المصادر  2200المراجع العربية( و

 . ب( 3العربية المستخدمة( في نهاية الموديول. )المهام التعلمية 

ن النتائج التي توصل إليها عن المفهوم م به كل طالب أمام الصف وتبياوذلك من خالل العرض الذي سيقو عرض العمل البحثي:

 . ت( 3الكتابي المحدد الذي كلف بالبحث عنه واإلستعداد لمناقشة بحثه. )المهام التعلمية 

دة أثناء : من خالل مجموعات عمل صفية تقوم بالبحث عن المبادئ الالهوتية في نصوص معينة يعطيها أستاذ الماالتعلـّم المشترك

 . ت( 3المهام التعلمية المحاضرات الصفية. )

 

 

 

 

 

 جدول الحصص 

 الواجبات المطلوبة الموضوع التاريخ اليوم الحّصة
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 1/4/2019 اإلثنين األولى

 وصف المساق والواجبات المطلوبة

 مقدمة عامة، التعاريف والمقاربات

 تحديد عناوين األوراق البحثية

 مجموعات عمل صفية

 2/4/2019 الثالثاء الثانية
 (1التاريخي ومسيح اإليمان )يسوع 

 
 

 3/4/2019 األربعاء الثالثة
دراسة الالهوت الكتابي ألحد أسفار 

 العهد الجديد
 مجموعات عمل صفية

 4/4/2019 الخميس الرابعة

 المعتقدات اليهودية المعاصرة ليسوع 

دراسة الهوت أحد المفاهيم الكتابية 

 في العهد الجديد

 ت عمل صفيةوعامجم

 مجموعات عمل صفية (2يسوع التاريخي ومسيح اإليمان ) ٥/4/2019 الجمعة الخامسة

 8/4/2019 اإلثنين السادسة

 الهوت العهد الجديد واإلرسالية

أفكار الجماعات الدينية اليهودية في 

 م 1ق

 مجموعات عمل صفية

 8/4/2019 اإلثنين السابعة

 مناقشة علنية لألوراق البحثية

الهوت أحد المفاهيم الكتابية دراسة 

 في العهد الجديد

 

  مناقشة علنية لألوراق البحثية 9/4/2019 الثالثاء الثامنة

 

 جدول المهام التعلمية والعالمات النهائية

 المهمة التعلّمية
عدد الساعات الدراسية خارج 

 الصف

 النسبة من العالمة النهائية

 الماجستير  -البكالوريوس  

 % 10 % 10 ------- المشاركةور والحض

 % 2٥ % 2٥ -------- التفاعل في مجاميع العمل المشترك 

 % 2٥ % 2٥ ------- تقديم الورقة البحثية في الصف ومناقشتها

 % 40 % 40 ساعة 24/  16 الورقة البحثية

 % 100 % 100 ساعة 24/  16 المجموع
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 وليد زيلع                                                                                                القديم          الالهوت الكتابي للعهد

وت كلية الاله                                                                                                                  2019ربيع   

   المعمدانية

                                             ساعات معتمدة                                                                 2

 wzailaa@abtslebanon.org 

 

 الالهوت الكتابي للعهد القديم

 المساقدليل 

 

 العربيَّة وِت المعمدانيَّةِ رؤيةُ كليِة الاله

 أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.

 رسالة الكلية

ير مصادر اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفأن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى 

  اء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونس

 وصف المساق

هذا المساق هو دراسة للمفاهيم الالهوتية األساسية والعقائد المهمة في العهد القديم سيتم دراسة قصة العهد القديم من ابراهيم حتى 

 االرض.  -3شعب ال -2العهد  -1ي من ثالثة أبعاد مختلفة: العودة من السب

 فوائد التعلم

 بحلول نهاية هذه الوحدة، على الطالب أن يكون قد اظهر نمواً على األصعدة التالية : 

 الصعيد المعرفي 

 فهم المواضيع االساسية في العهد القديم: هللا، الخليقة، اإلنسان، السقوط، العهد، شعب هللا، األرض

 ع فهم التطورالفكري الالهوتي لهذه المواضي

 دراستها ضمن فترات تاريخية مختلفة: فترة ما قبل الملكية، فترة الملكية، فترة ما بعد الملكية.

 الصعيد العاطفي

 الثقة بالعهد القديم وإعطاؤه قيمته على إساس إنه جزء من الكتاب المقدس

 جديد بشكل أوضحالشعور بأهمية العهد القديم  لفهم العهد ال

 قديم من منظارنا اليومالنظر الى الهوت العهد ال

 الصعيد السلوكي

 كيفية التطبيق اليوم

 كيفية استخراج المبادئ المهمة والتي يمكن تطبيقها في حياتنا اليومية

 كيفية ربط العهد القديم في مجتمع اإليمان والخدمة 

 الواجبات 

 %10الحضور 

Quiz 10% 

 %30  لحصة اآلخيرة(امتحان نهائي )ا

    % ٥0 /كلمة( -20001500ورقة بحث )

 

 )يجب بناء سؤال بحثي حول الموضوع الُمراد معالجته( مواضيع البحث في العهد القديم :

يد / الرجاء اختيار موضوع:  العهد / هللا اآلب / هللا االبن/ هللا الروح القدس / األرض واهميتها/ اله العهد القديم واله العهد الجد

عدل / اسرائيل/  أو اي موضوع آخر يختاره الطالب مفهوم االرسالية/ الفصح/ الفقر/ البر والالعنف / يوم الرب / السبي وتأثيره/ 

 بعد ان يكون عرضه على االستاذ. 

 

 المحاضرات

 مقدمة عامة

 يهوه/العهد 

Quiz الشعب+ 

 األرض

Quizفترة ما قبل الملكية + 

 فترة الملكية

 العروضتقديم 

 تقديم العروض/ امتحان نهائي 
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 2011ال افهمه. القاهرة: دار الثقافة. كريستوفر رايت. اإلله الذي 
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 وليد زيلع                                                      ت الكتابي للعهد القديم                                    هوالال

   معمدانيةكلية الالهوت ال                                                                                                         2019ربيع   

                                             ساعات معتمدة                                                                 2

 wzailaa@abtslebanon.org 

 

 الالهوت الكتابي للعهد القديم

 MDivدليل المساق 

 

  كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّةيةُ رؤ

 أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.

 رسالة الكلية

ذلك من خالل توفير مصادر تها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وأن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموري

  ل ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.تعليمية متخصصة وتأهيل رجا

 وصف المساق

هذا المساق هو دراسة للمفاهيم الالهوتية األساسية والعقائد المهمة في العهد القديم سيتم دراسة قصة العهد القديم من ابراهيم حتى 

 االرض.  -3الشعب  -2العهد  -1 العودة من السبي من ثالثة أبعاد مختلفة:

 فوائد التعلم

 مواً على األصعدة التالية : بحلول نهاية هذه الوحدة، على الطالب أن يكون قد اظهر ن

 الصعيد المعرفي 

 فهم المواضيع االساسية في العهد القديم: هللا، الخليقة، اإلنسان، السقوط، العهد، شعب هللا، األرض

 تي لهذه المواضيع فهم التطورالفكري الالهو

 بعد الملكيةدراستها ضمن فترات تاريخية مختلفة: فترة ما قبل الملكية، فترة الملكية، فترة ما 

 القدرة على التحليل والنقد فيما يخص رحلة شعب هللا من مصر حتى العودة من السبي بأبعادها الثالث: االرض والشعب والعهد

 الصعيد العاطفي

 إنه جزء من الكتاب المقدس إعطاؤه قيمته على إساسالثقة بالعهد القديم و

 كل أوضحالشعور بأهمية العهد القديم  لفهم العهد الجديد بش

 النظر الى الهوت العهد القديم من منظارنا اليوم

 الصعيد السلوكي

 كيفية التطبيق اليوم

 كيفية استخراج المبادئ المهمة والتي يمكن تطبيقها في حياتنا اليومية

 عهد القديم في مجتمع اإليمان والخدمة ربط الكيفية 

 

 الواجبات 

 % 10الحضور 

Quiz 10% 

  %30امتحان نهائي )الحصة اآلخيرة(

  % 30 /كلمة( 2000ورقة بحث )

 %20كلمة  1000مقالة حول العنف في العهد القديم 

 لجته(مواضيع البحث في العهد القديم : )يجب بناء سؤال بحثي حول الموضوع الُمراد معا

س / األرض واهميتها/ اله العهد القديم واله العهد الجديد / الرجاء اختيار موضوع:  العهد / هللا اآلب / هللا االبن/ هللا الروح القد

العنف / يوم الرب / السبي وتأثيره/ مفهوم االرسالية/ الفصح/ الفقر/ البر والعدل / اسرائيل/  أو اي موضوع آخر يختاره الطالب 

 ن يكون عرضه على االستاذ. بعد ا

 

 المحاضرات

 مقدمة عامة

 يهوه/العهد 

Quiz الشعب+ 

 رضاأل

Quizفترة ما قبل الملكية + 

 فترة الملكية

 تقديم العروض

mailto:wzailaa@abtslebanon.org
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 تقديم العروض/ امتحان نهائي 

 

 

 الئحة المراجع 

Goldingay, John. Old Testament Theology: Israel’s Faith. Illinois: Intervarsity press, 2006. 

Goldingay, John. Old Testament Theology: Israel’s Gospel. Illinois: Intervarsity press, 2003. 

Goldingay, John. Old Testament Theology: Israel’s Life. Illinois: Intervarsity press, 2009. 

Ollenburger, Benn (Ed.). Old Testament Theology. Indiana: Eisenbrauns, 2004. 

Walther, Eichrodt. Theology of The Old Testament Vol. 1&2. Philadelphia: The West Minster 

press, 1961, 1967. 

 2011كريستوفر رايت. أخالقيات العهد القديم لشعب هللا. القاهرة: دار الثقافة. 

 2011كريستوفر رايت. معرفة يسوع من خالل العهد القديم. القاهرة: دار الثقافة. 

 2010القديم. القاهرة: دار الثقافة. كريستوفر رايت. معرفة اآلب من خالل العهد 

 2011همه. القاهرة: دار الثقافة. كريستوفر رايت. اإلله الذي ال اف
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الالهوت الكتابي والتاريخيالوحدة الدراسية:   

 

 واجب تعليمي تكاملي:
 

 مشروع تكاملي:

رة أدناه، واستخدام مصادر التطور التاريخي سيطلب من الطالب تقديم مشروع تكاملي وإختيار أي من األفكار أو المواضيع المذكو

لممارسات. األفكار أو المواضيع الُمقترحة:للفكر الالهوتي المسيحي وا  

 هللا والخليقة

 المسيا ومهمة الكنيسة

 ملكوت هللا

 التبرير والتطهير

 الناموس واإلنجيل

 اإليمان والعيان

 الخالص

 الصوت النبوي والرجاء المسيحي

 الكنيسة كجماعة

عبادة والخدمةال  

 إلخ...

 

 الطريقة المتبعة:

الموضوع وأهميته على الصعيد الشخصي وعلى صعيد بإختصار عن سبب عالقة  هذا  يختار كل طالب موضوعاً ويشرح

كلمة(. 200-100جماعات اإليمان والمجتماعات )  

الجديد ولهما عالقة بالموضوع الُمختار. )يمكن أن يختار الطالب نصين على األقل من العهد القديم ونصين على األقل من العهد 

ً يستعمل الطالب كتب التفسير  المنحى األدبي  والقواميس وسواها(. يجب أن يقوم الطالب  بتحليل دقيق لكل مقطع كتابي متضمنا

كلمة(. ٥00-2٥0×  4والتاريخي والثقافي وعلى الطالب أن يتطرأ بتحليله للرسالة أو الرسائل التي يتمحور حولها المقطع )  

ل ارنة وكتابة موضوع البحث: وهو ما تقوله النصوص الكتابية حويجب أن يُخضع الطالب النصوص الكتابية المختارة لتحليل المق

كلمة( 300-1٥0الموضوع المختار. )  

العقيدة المسيحية  من خالل استخدام النصوص الالهوتية التي تستخدم كمعيار والقواميس يحدد الطالب المصادر الرئيسية من

شكل خاص الهوتيين على األقل تكلما عن الموضوع واألثر الذي وتاريخ الالهوت المسيحي المالئمة للموضوع. يختار الطالب ب

ى تاريخ الالهوت المسيحي في عصرهم. يجب أن يشرح الطالب ما يحبه وما ال يحبه في المقاربة التفسيرية التي تركته تعاليمهم عل

كلمة( ٥00-2٥0×  2هوتي وتعليل األسباب. )يتبعها الال  

كلمة( 2٥0-1٥0الخدمة. )الشخصي للموضوع في إطار الحياة و يكتب الطالب تأمل مفّصل عن مفهومه  

كلمة( 2٥0-1٥0يناقش الطالب تطبيق دراسته الكتابية للموضوع في الكنيسة المحلية والمجتمع األوسع. )  

ة أو يألفها )مثل إجتماع الشبية أو الوعظ أو الكرازة( ويشرح طرق يمكن من خاللها إيصال الفكريختار الطالب جدمة محددة 

كلمة( 2٥0-1٥0موضوع البحث بطريقة فعالة بالكالم واألعمال. )  

يشرح الطالب بالتفصيل طريقة محددة وملموسة يمكنه أن يطبق من خاللها الفكرة أو موضوع البحث في حياته هنا في كلية 

كلمة( 1٥0-٧٥الهوت المعمدانية العربية. )ال  

 

من حيث الحجم.كلمة  3000-2٥00هذا البحث أن يكون حوالي ال في ما يخص طالب البكلوريوس في الالهوت: على   

 

  مالحظة: في ما يخص فقط طالب الماجيستر في دراسة الالهوت: 

تالي:مطلوب من طالب الماجستر كجزء من البحث التكاملي أن يقوموا بال  

( مقاالت و/أو ٥اريخي يجب إعطاء خمسة )كل من الميادين الثالثة أي الهوت العهد القديم والهوت العهد الجديد والالهوت الت

لالهوتي الُمختار.فصول على األقل من كتب تتكلم عن الموضوع ا  

مليأصنع مرجعاً موالئماً لعشرة من هذه المقالت/الفصول على األقل في مشوع البحث التكا  

كلمة من حيث الحجم.  ٥000-٥003في ما يخص فقط طالب الماجيستر في دراسة الالهوت: على هذا البحث أن يكون حوالي ال   
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Middle East Consultation Educational Description 

 

Generic Introduction 

Each year the Institute of Middle East Studies, a department of the Arab Baptist Theological 

Seminary, hosts its Middle East Conference. The vision of IMES is to bring about positive 

transformation in thinking and practice between Christians and Muslims in the Middle East and the 

West.  IMES is responding to the increasingly urgent need to dispel mutually-false perceptions 

between peoples of different religions and cultures, which eventually result in inadequate practice in 

social, religious, political, and personal spheres. The mission of IMES is to increase general 

awareness about Middle East realities and to resource Evangelicals to serve specific needs in the Arab 

World and among Arab communities worldwide. 

Overcome the stereotypes and misperceptions about the Middle East and Islam that produce fear and 

contribute to misunderstanding and conflict. 
Understand some of the key sociological, religious, and political issues facing cross-cultural workers 

in our world today. 
Develop the mind of a “Global Christian,” who thinks more strategically and reflectively on some of 

the conflict issues facing our world. 
 

General Assessment 

Full-Time students at ABTS are required, as a core module in each year, to fully participate in the 

Middle East Conference and complete the required Learning Tasks. Student’s attendance and 

participation at the Middle East Conference [all its sessions] will typically constitute between 45 - 60 

hours. Students will be awarded 3 credits if the attend the conference and successfully complete the 

required learning tasks. Each year will consist of some generic learning tasks, based on students 

personal reflections on each of the sessions [developed and organized into a file] as well as in year’s 

one and two a more specific learning task based on the particular theme of the conference for the 

specific year.  In total BTh. students will be required to complete approximately 75 hours of student 

effort, and MDiv. students will be required to complete approximately 90 hours of student effort. 
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Middle East Consultation 2019 – 

 2019مؤتمر الشرق األوسط 

 ة كتابيّة تجاه المسلمين ومحمد والقرآن: أبعاد تطبيقية للكنيسة اليومنظر

 

 مخطط مقّرر

 

 لمحة عامة:

يعتمد هذا المقّرر على حضور مؤتمر الشرق األوسط السنوي، الذي يعقده معهد دراسات الشرق األوسط التابع لكليّة الالهوت 

 المعمدانية العربية.

 

تنوع الديني حقيقة واقعية على مستوى العالم أجمع. وسواء كان ذلك نتيجة األحداث التاريخية أو لحادي والعشرين، بات القرن افي ال

التقدم التكنولوجي أو الهجرة أو التبشير بديانة أخرى، فالتنوع الديني يربك البعض ويُثري البعض اآلخر. وبالنسبة ألتباع المسيح 

سيحية التي نصادفها وكيف نتعامل معها؟ واألهم من ذلك، كيف يؤثر فهمنا للدين نا أن نفهم الديانات غير المالملتزمين، كيف يمكن

 والظواهر الدينية على شهادتنا المسيحية؟

 

ل في ضوء هذه األسئلة ترانا نعود إلى النّص والشاهد الكتابي، وإلى النساء والرجال المؤمنين العظماء الذين نعتمد عليهم لنحص

نظرة كتابيّة  – 2019مؤتمر الشرق األوسط  ذا اإلطار، يسّر معهد دراسات الشرق األوسط أن يعلن عنعلى التوجيه الالزم. ففي ه

يونيو/ حزيران(  21-1٧) 2019من خالل مؤتمر الشرق األوسط  تجاه المسلمين ومحمد والقرآن: أبعاد تطبيقية للكنيسة اليوم.

هم اإلسالم والدين وهذا من شأنه أن يحاكي الكنيسة في تفكيرها، ي على أساس الكتاب المقدس لفسنبدأ بوضع إطار الهوتي مبن

 .وموقفها، ومقاربتها للخدمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

مة للتي سيحضر المشاركون والمساهمون في المؤتمر من المنطقة والعالم، ما يقدّم فرصة فريدة للتأمل والتفكير في التحديات الحاس

محاضرات عالية الجودة، اختبارات شخصية، استجابات رعوية،  2019. سيتضمن مؤتمر الشرق األوسط تواجه الكنيسة اليوم

ورشات عمل، منتديات حوار ما بين األديان، وفرص تسمح لجميع المشاركين االنخراط في مناقشات جدية. باإلضافة إلى ذلك 

 عبادة، والتأمالت الكتابية. سيتضمن المؤتمر أوقاتًا للصالة، ال

 

سيُعقد المؤتمر كمما جرت العادة في األسبوع الثالث من شهر حزيران/يونيو في كلية الالهوت المعمدانية العربية في لبنان، ويهدف 

لتحديات معهد دراسات الشرق األوسط من خالل هذا المؤتمر أن يؤهل المشاركين ليستجيبوا نبويًا متشبهين بالمسيح للعديد من ا

 والمسيحيين داخل المنطقة وخارجها. التي تواجه المسلمين

 

 نتائج التعلّم

 عاطفيًا:

 نمو تقديرهم لقلب هللا تجاه شعبه في الشرق األوسط الذين يمرون فيما نسميه بعصر مربك.

 مية شعور من الرجاء لشعب هللاالتعاطف مع الحقائق التي غالبا ما تكون صعبة التي تواجه الكنيسة في الشرق األوسط، ولكن مع تن

 في المنطقة

 إعادة صياغة شهادة كتابي لكنيسة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 تنمية الشغف للصالة وااللتزام بالخدمة بين المسلمين

 سلوكيًا:

 اكتساب أفكار عمليّة )الهوتيًا، كنسيًا، اجتماعيًا( في ممارسة الخدمة المتمحورة حول المسيح.

يفّكر ويعمل باستراتيجية أكبر تنعكس على القضايا المهمة المرتبطة بالتلمذة في سياق الشرق الكوني" الذي  ة "المسيحيتطوير ذهني

 األوسط وشمال أفريقيا والعالم.

 فكريًا:

لخ[ التي تواجه تطوير فهم أعمق حول العديد من القضايا الالهوتية المعقدة ]بما في ذلك الهوت الكنيسة، التلمذة، الهوية، الثقافة ا

 ي الشرق األوسط ]والعالم[ فيما تواجه التحديات والفرص.الكنيسة ف

 

 هيكلية المقّرر

أيام. سيشمل المؤتمر لهذا العام محاضرات وجملة من الردود عليها )التي تتضمن شهادات  ٥يُعقد مؤتمر الشرق األوسط على مدار 

ل، ومنتديات الحوار ما بين األديان، لمعالجة قضايا ، حلقات النقاش، ورش العمرعوية/ الهوتية( باإلضافة إلى المقابالت، الندوات

 دينية وسياسية واجتماعية.

 

 الساعات المساقية
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ثالث ساعات مساقية إجبارية ضمن المناهج كلية الالهوت المعمدانية العربية. كما يطلب من  2019يعادل مؤتمر الشرق األوسط 

  م.]ماجستير[ من أنشطة التعلساعة  90الطالب االنخراط في 

 

 مهام التعلّم

يُتوقع من الطالب حضور جميع حصص المؤتمر، والمشاركة الفعالة في الندوات وحلقات النقاش، واالنخراط على مع اآلخرين من 

 .مختلف الثقافات والخلفيات الدينية طوال وقت المؤتمر

تأمل  20ضرة من محاضرات المؤتمر )من صفحة واحدة عن كل محا على جميع الطالب )الخريجين وغير الخريجين( إكمال تأمل

على األقل(. سيُعطى الطالب آنفًا الهيكلية العامة لهذه التأمالت. وسيقدم هذا من قبل الطالب كمجموعة مرفقة من األوراق إلى 

 مساء يوم الجمعة، يوم أخير المؤتمر. 6مكتب األكاديمي قبل الساعة 

، سلّط الضوء على موضوعٍ معيّن تشعر أنّه ذات صلة بسياقك الخاص وأكتب تصرةنتيجة لتأمالتك المخ الطالب غير المتخرجين

كلمة. على أساس هذه المسألة حدّد ما هي بعض الفرص والتحديات التي تواجه الكنيسة المسيحية في  1٥00تأمالً أكثر تفصيال من 

قل في هذا التأمل، وبما في ذلك أوراق مراجع على األ 6استخدام  الشرق األوسط في سعيها لعيش إرساليتها النبوية. يجب

 31المحاضرات الرئيسة التي ستُعطى للطالب وموردين أكاديميين على األقل. الوقت النهائي لتقديم التأمل على موودل هو 

 تموز/يوليو.

 

 قراءات إضافية باللغة اإلنكليزية:

Farah, Warrick. 2018. “Adaptive Missiological Engagement with Islamic Contexts,” in At the 

Margins of Islam: Missiology in Diverse Muslim Contexts. Pasadena, CA: William Carey Library. 

Download here: https://1drv.ms/w/s!AiBuAvoL0H2xhIQIwirdZmLmlKQqNA  

Glaser, Ida. Thinking Biblically about Islam: Genesis, Transfiguration, Transformation (Carlisle: 

Langham Global Library, 2016). 

Netland, Harold. 2012. "Evangelical Missiology and Theology of Religions: An Agenda for the 

Future." International Journal of Frontier Missiology 29(1):5-12. Download here: 

http://ijfm.org/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/IJFM_29_1-Netland.pdf  

Richard, HL. 2014. "Religious Syncretism as a Syncretistic Concept: The Inadequacy of the “World 

Religions” Paradigm in Cross-Cultural Encounter." International Journal of Frontier Missiology 

31(4):209-215 .Download here: http://ijfm.org/PDFs_IJFM/31_4_PDFs/IJFM_31_4-Richard.pdf 

Richard, HL. 2011. “Book Reviews: Wrestling with Religion: Exposing a Taken-for-Granted 

Assumption in Mission.” International Journal of Frontier Missiology 28(4). Download here: 

http://ijfm.org/PDFs_IJFM/28_4_PDFs/IJFM_28_4-HLRichardReligionReviews.pdf  

 

 للتواصل معنا:

  WWatkins@ABTSLebanon.orgد. وسيم واتكنز

  SalAgha@ABTSLebanon.orgسيسيل األغا

  

https://1drv.ms/w/s!AiBuAvoL0H2xhIQIwirdZmLmlKQqNA
http://ijfm.org/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/PDFs_IJFM/29_1_PDFs/IJFM_29_1-Netland.pdf
http://ijfm.org/PDFs_IJFM/31_4_PDFs/IJFM_31_4-Richard.pdf
http://ijfm.org/PDFs_IJFM/28_4_PDFs/IJFM_28_4-HLRichardReligionReviews.pdf
mailto:WWatkins@ABTSLebanon.org
mailto:SalAgha@ABTSLebanon.org
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Chapel 1 

 

Purpose and Description  

The mission of ABTS is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical mission of having 

Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping faithful men 

and women for effective service.  Part of the equipping process involves providing formational 

contexts where students develop into effective communicators within a range of settings.  Chapel at 

ABTS provides a significant context whereby students may grow in their communication skills, both 

in terms of public speaking and presentation as well as inter-personal communication.  

 

Learning Outcomes 

Through their experience and involvement in Chapel it is expected that students should evidence 

growth in the following areas:  

Cognitive: 

Grow in their understanding of the elements of effective content and methodology in public 

communication in Christian ministry 

Grow in their understanding of the principles of effective edifying evaluation. 

Affective: 

Through this process students will demonstrate vulnerability, transparency and accountability, within 

a supervised context.  

Students will value the process of giving and receiving constructive criticism in a gracious and loving 

manner. 

Core ABTS values such as community cohesion, reflective practice and servant leadership will be 

developed through this process. 

Behavioral: 

Students will improve on their ability to communicate clearly in a public setting. 

Students will improve on their ability to give constructive feedback to their peers. 

 

Process of Evaluation and Logistics: 

Students are expected to attend Chapel at least 3 times each week of the Academic Year. 

Two Chapels a week will be led by students. These Chapels are compulsory for students. 

A time of evaluation (15-20 minutes) will follow these Chapels. Both the Chapel leader and the person 

giving the devotional will be assessed.  The evaluative process begins with self-evaluation. This is 

followed by key observations by the remainder of the student body, worded as positively as possible. 

First year students will be observers of this process until they have completed the Public Speaking 

Unit of the Communication Module.  Only after they have taken the Public Speaking course will they 

be allowed to participate in the evaluative process 

During the first six months of a student’s life at ABTS he or she will not be asked to present a 

devotional, but may be asked to lead the worship time.  

A pass/fail grade will be awarded to students based on both their public communication skills 

demonstrated through their regular sharing during chapel, and their inter-personal feedback skills and 

attitudes, demonstrated during the feedback meetings. 

Following are the key evaluative parameters: 

 

 

 في أي مجال يمكن التحسين؟ميزات اإليجابية البارزة، وأيضاً، ما هي ال

 للمساعدة على التفكير.بعض النقاط وضعت 

 النص الكتابي

 عمالئم للموضو

 هل استُخِدم النص كأساس للرسالة أو حّجة آلراء خاصة بالمتكلّم

 ةالمقدم

 كانت خالّقة ولفتت األنتباه
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 وضعت أساساً مالئماً للموضوع

 هيكليّة الرسالة

 المضمون مستوحى من كلمة هللا

 رسالةساعد التفسير الجيد واإليضاحات على فهم ال

 المتكلّم

 يُظهر الشغف والحماس في رسالته

 ر الصدق واإلستقامة في الرسالةظهيُ 

 يُظهر إدراكاً لوقائع المستمعين الحياتية

 يُبيّن عن حساسيّة راعويّة

 السياق والتطبيق

 ربطت الرسالة بين عالم الكتاب المقدس والوقائع الحياتية

 ةدعت الرسالة المستمع إلى تغيير أو األستجاب

 المستمع أدرك ما يجب أن يطبّق

 ير مالئمةر غير حساسة أو غأي كالم أو تعابي

 االلقاء واالسلوب

 الوضوح الصوتي في إلقاء الرسالة

 اللغة، اللفظ، التحريك

 الوقفة، التعبير اليدوي، اللغة الجسدية، تعبير الوجه مالئم

 التواصل بالنظر

 أسئلة للمتكلم

 صعابكيف كان التحضير، هل من 

 اركهل صارعت مع النص، مع هللا، مع نفسك، ما هو إختب

 كم من الوقت في التحضير

 هل بنظرك حققت الرسالة المطلوب، أو أخفقت

 لخص الرسالة بجملة
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Student Mentoring 

 Program 1 

 

Description 

The mission of ABTS is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical mission of having 

Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping faithful men 

and women for effective service. Whilst the term ‘mentoring’ has many definitions, the purpose of 

the ABTS mentoring program is to nurture the holistic development of emerging Christian leaders 

currently studying at ABTS, through spending quality time with an established ministry leader who 

is able to support their personal, ministerial, and spiritual development, and challenge them to 

faithfulness and effectiveness in service. The mentoring relationship may provide (among other 

things) a helpful sounding board for students; a place to develop wisdom and insight; a safe place to 

reflect on experience and make connections with values and practice; a place to grow and develop 

holistically; a place to draw ideas and learning together in a way that seeks transformation. 

 

Learning Outcomes 

As a result of successful participation in the ABTS Mentoring Program students should have 

experienced growth in the following areas; 

Affective 

A willingness to seek their own personal, social, spiritual and ministerial formation through the use 

of mentoring type relations in their current and future ministry. 

A willingness and ability to demonstrate; vulnerability; openness to new ideas and ways of thinking; 

commitment to personal and ministry development in the areas of weakness that are mutually 

identified; a Christ-like attitude in leadership and the use of power and authority. 

Behavioural 

A commitment to the mentoring process by practicing effective planning and time management in 

order to ensure meetings take place on a regular basis, and that the maximum benefit is achieved. 

Complete self-assessments in a range of areas concerned with their own personal and ministerial 

formation. 

Demonstrate the willingness and ability to identify significant personal, educational and ministry 

related issues in advance of mentoring meetings, and discuss these with the mentor.. 

Cognitive 

Recognise ways in which they can overcome barriers to their own learning and ministry in terms of 

its effectiveness. 

Understand and articulate the benefit of mentoring relationships within a range of ministry contexts. 

Articulate ways they will seek to empower leaders through a process of mentoring within their future 

ministry contexts. 

Format 

Students will be matched with a mentor at the start of each academic year.  They will meet with their 

mentor at least 7 times each year for a specific mentoring meeting. Each meeting will last between 1-

2 hours and will take place in a range of contexts, agreed by the student and their mentor. [13 hours 

in session + 12 hours preparation and debrief = 25 hours = 1 ECTS Credit] 

Assessment 

Each student will be assessed at the end of each academic year.  The assessment will be made up of 

feedback received from the Mentors, as well as discussions held within the Student Affairs Group.  

Mentors are not asked to give pass or fail grades, but their comments form the basis of the final 

assessment. Students will also be asked to give their feedback as part of the assessment process. Credit 

will be awarded to students who successfully pass this assessment process. 

Arabic for Christian Ministry 1 

 

1. Purpose statement: 
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The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world.  Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical 

mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and 

equipping faithful men and women for effective service.  

For the church in the Arab world to have an effective missional voice to the surrounding Muslim 

society it needs to both respect and respond to the plausibility structures of that society. For Muslims 

a religious person not only knows the content of the Scripture but also how to read and quote the 

Scripture in accurate Arabic. Many Muslims will fee that inaccurate reading of Scripture reflects lack 

of respect for Scripture. Consequently, emerging Christian leaders serious about mission need 

training in the clear and accurate reading of the Bible. 

A missional church in the Arab world needs work cooperatively not only through the use of local 

colloquial dialects but also in the use of FusHa Arabic that can be understood throughout the Arabic-

speaking world. Knowledge of FusHa Arabic gives the user authority, and emerging leaders for a 

kingdom-minded church need training towards excellence in the use of FusHa Arabic so that the 

message of Christ’s Lordship can be spread effectively throughout the region.  

 

2. Learning Outcomes: 

By the end of the three years of study of Arabic for Christian Ministry the student should have 

demonstrated growth in the following areas: 

Affective:  

A love of the Arabic language and an appreciation of clear and articulate reading and writing of 

Arabic. 

Increased confidence in the accurate reading and writing of Arabic. 

Behavioural: 

Increased public reading ability in Arabic – especially the public reading of the Bible. 

Increased ability in the clear and accurate writing of Arabic. 

Cognitive: 

Improved knowledge of Arabic vocabulary and grammar – particularly the accurate use of vowel 

pointing in reading and writing. 

 

Process: 

The class will meet once a week throughout the year for 1½ hours each session. 3 ECTS Credits. 

Each ECTS Credit comprises 1½ hours in class + 1 hours preparation per week x 10 weeks = 25 

hours.  

 

Assessment 

Students’ reading and writing ability will be monitored throughout the year, with a range of activities 

given at regular intervals.  
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Theological English 1 

 

1. Purpose statement: 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world.  Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical 

mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and 

equipping faithful men and women for effective service.  

Theological resources in the Arabic language are extremely limited. The more comfortable emerging 

Christian leaders are with English, the greater potential for accessing the wider Christian community 

of biblical, historical, theological, and ministerial reflection, a valuable component in seeing the 

Church in the Arab world becoming an agency for glorifying God, reconciling people, and restoring 

communities. 

During the students’ time at ABTS they will be guided towards increasing competency in theological 

English, the goal being a growing confidence and competence in using English-language theological 

resources from a diverse range of sources to support their personal, ministerial, and academic 

development. 

 

2. Learning Outcomes: 

 

By the end of the three years of Theological English the student should have demonstrated growth in 

the following areas: 

 

Affective:  

Overcome barriers in confidence in regards to accessing theological texts in the English language. 

Increased confidence to attempt to use English texts within other areas of their theological education. 

Behavioural: 

Increased public reading ability in English, within a small group context. 

Ability to use correct theological and non-theological English within appropriate contexts. 

Cognitive: 

Increased theological and non-theological understanding. 

Developed opinions within the subject areas of the texts being used. 

 

Process: 

The class will meet once a week throughout the year for 3 hours each session. 5 ECTS Credits. 

Each ECTS Credit comprises 3 hours in class + 2 hour preparation per week x 5 weeks = 25 hours. 

 

Assessment 

Students’ reading and comprehension ability will be monitored throughout the year, with a range of 

comprehension activities given at regular intervals. These activities will include the students writing 

summaries of their reading, engagement with the content, public speaking presentations within the 

class context, and translation. 
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Level 1 Beginners (5 ECTS Credits)                                                                  Year 2018-2019 

Learning Facilitator: Christina Khamis                                                   ABTS 

 

Syllabus 

 

Purpose:  

In this course, students will acquire simple English grammar and comprehension skills to be used in 

ABTS context and other contexts as well. 

 

Learning Outcomes: 

Students will be able to understand basic English terms. Students will also be able to improve 

grammar so their writing can be fluent and coherent at a simple level.  

By the end of this course the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Students will demonstrate: 

Improved grammar and syntax in writing 

Improved comprehension in reading and listening. 

Improved English communication skills. 

Affectively 

Students will demonstrate an increased confidence in English skills, such as speaking, writing, 

listening, and reading. 

Behaviorally 

Students will apply English grammar to their writing, reading and communication abilities. 

 

Learning Tasks: 

Class time: 3 hours per week. 

Outside class time: 2 hours of reading and/or writing. 

 

Learning Activities: 

Reading and filling out English workbook. 

Listening and speaking during class assignments. 

Choosing a topic to research and expand understanding of the particular topic. 

Students will be tested at the end of each credit to determine their progress in the language as well as 

an exams at the end of the 5th credit which will determine their level for next year. 

 

Contact Information: 

E-mail: christinakhamis@live.com 

 

Policies: 

The ABTS Academic Department has a number of institutional policies on Academic Integrity, 

Absenteeism, and Lateness (both in attendance and in submission of work). These will be given to 

you in a separate document and do not need to be included in the Syllabus. 

 

Learning Resources: 

Headway book and workbook.  

The library may be used to look up articles and research texts. You may also use texts from other 

classes to supplement your reading in English.  

  

mailto:christinakhamis@live.com
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Level 2 Lower Intermediate (5 ECTS Credits) ABTS 

Syllabus 

 

Purpose:  

In this course, you will learn how to apply English grammar and comprehension to English texts and 

articles to be able to summarize and critique them.  

 

ABTS Vision, Mission, and Values: 

Our vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the Church 

in the Arab world.  

Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical mission of having Christ 

acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping faithful men and 

women for effective service. 

 

Learning Outcomes: 

Students will be able to understand basic Christian terms in theological written texts and articles. 

Students will also be able to improve grammar so their writing can be fluent and coherent.  

By the end of this Unit the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Improved grammar in writing, and improved comprehension in reading and listening. 

Affectively 

Increased confidence in English skills, such as speaking, writing, listening, and reading. 

Behaviorally 

Students will apply English grammar to their writing and speaking abilities. 

 

Learning Tasks: 

Class time: 3 hours per week. 

Outside class time: 2 hours of reading and/or writing. 

Learning Activities: 

Reading and filling out English workbook. 

Listening and speaking during class assignments. 

Choosing a topic to research and expand understanding of the particular topic. 

 

 

Policies: 

The ABTS Academic Department has a number of institutional policies on Academic Integrity, 

Absenteeism, and Lateness (both in attendance and in submission of work). These will be given to 

you in a separate document and do not need to be included in the Syllabus. 

 

Learning Resources: 

Headway book and workbook.  

The library may be used to look up articles and research texts. You may also use texts from other 

classes to supplement your reading in English.  
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Level 3 English, Upper Intermediate (5 ECTS Credits) 

 

Syllabus 

 

Purpose:  

In this course, you will learn how to apply English grammar and comprehension to English texts and 

articles to be able to summarize and critique them.  

 

ABTS Vision, Mission, and Values: 

Our vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the Church 

in the Arab world.  

Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical mission of having Christ 

acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping faithful men and 

women for effective service. 

 

Learning Outcomes: 

Students will also be able to improve grammar so their writing can be fluent and coherent. In addition, 

students will begin to understand the use of theological terms in English. 

By the end of this Unit the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Improved grammar in writing, and improved comprehension in reading. 

Affectively 

Increased confidence in English skills, as well as confidence in speaking and writing in English. 

Behaviorally 

Students will know how to use English language and begin to apply it to theology.  

 

Learning Tasks: 

Class time: 3 hours per week. 

Outside class time: 2 hours of reading and/or writing. 

Learning Activities: 

Reading and filling out English workbook. 

Listening and speaking during class assignments for practice. 

Choosing a topic to research and expand understanding of the particular topic. 

 

 

Policies: 

The ABTS Academic Department has a number of institutional policies on Academic Integrity, 

Absenteeism, and Lateness (both in attendance and in submission of work). These will be given to 

you in a separate document and do not need to be included in the Syllabus. 

 

Learning Resources: 

Headway text and workbook. 

The library may be used to look up articles and research texts. You may also use texts from other 

classes to supplement your reading in English.  

 

  



165 | P a g e  

 

Level 4 Advanced English / Theological English (5 ECTS Credits) 2018-2019 Year 

Learning Facilitator: Jesse Wheeler ABTS 

 

Syllabus 

Purpose:  

In this course, you will learn how to apply English grammar and comprehension to theological texts 

and articles to be able to summarize and critique them.  

ABTS Vision, Mission, and Values: 

Our vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the Church 

in the Arab world.  

Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical mission of having Christ 

acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and equipping faithful men and 

women for effective service. 

 

Learning Outcomes: 

Students will be able to understand basic Christian terms in theological written texts and articles. 

Students will also be able to improve grammar so their writing can be fluent and coherent.  

By the end of this Unit the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Improved grammar in writing, and improved comprehension in reading. 

Affectively 

Increased confidence in English skills, as well as confidence in doing research with English 

theological texts. 

Behaviorally 

Students will know how to use theological texts and articles in English on their own to supplement 

their knowledge of theology and apply it to creative ideas of ministry. 

 

Learning Tasks: 

Class time: 3 hours per week. 

Outside class time: 2 hours of reading and/or writing. 

Learning Activities: 

Reading and filling out English workbook. 

Reading theological articles and summarizing/critiquing the texts. 

Choosing a topic to research and expand understanding of the particular topic. 

 

Contact Information: 

E-mail: jwheeler@abtslebanon.org  

 

Policies: 

The ABTS Academic Department has a number of institutional policies on Academic Integrity, 

Absenteeism, and Lateness (both in attendance and in submission of work). These will be given to 

you in a separate document and do not need to be included in the Syllabus. 

 

Learning Resources: 

The library may be used to look up articles and research texts. You may also use texts from other 

classes to supplement your reading in English.  

mailto:jwheeler@abtslebanon.org
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Theological Reflection on Life and Ministry 

 

Certificate of Theology: 9 Credits total 

Diploma of Theology: 15 Credits total 

Bachelor of Theology and Master of Divinity: 21 Credits total 

 

Purpose and Description 

ABTS exists for the purpose of “equipping faithful men and women for effective service.” For this 

to occur the learning that takes place in the classroom must be applied in the context of life and 

ministry. The process of theological reflection on life and ministry is a major component of the 

student’s preparation for effective Christian leadership.  

 

In that all of life is a theological act students are asked in the course of the theological reflection 

component of the curriculum to reflect upon: (1) various forms of church and parachurch ministry 

engagement; (2) elements of daily life such as family relationships, relationships with others in the 

ABTS community, and on-campus employment; (3) current affairs in the wider society.  

 

 

Learning Outcomes 

Affective: 

Identify and further explore personal and ministerial calling within the context of ministry practice 

and life experience.  

Deepen commitment for integrated and missional ministry within the context of their future ministry.  

Value the role of self-assessment and the assessment of others, in relation to ministry 

Behavioural: 

Learn and practice skills relevant for current and future ministry within their context of ministry.  

Further develop reflection skills and self-analysis. 

Cognitive: 

Deepen their understanding of the social, political, religious and economic settings in which students 

will be involved in ministry in the future, and make connections between these, and their ministry 

activities.   

Develop theological understanding in relation to practical ministry settings. 

 

Format: 

 

Phase one: First Year (CertTh, DipTh, BTh, and MDiv students) 

 

Training in theological reflection (6 Credits).  

During the course of the first year students will be trained in the dialogue of theory and practice 

through four extended reflective papers.  Through a spiral of increasing depth and breadth students 

will take what they are learning in class and apply the principles to their life and ministry prior to 

arrival at ABTS. [An element of credit is hence granted for prior experiential learning.] 

 

In the first week of the Communication Module a session will be held in which students will be asked 

to discuss their previous life and ministry experience in light of each of the Units from the Survey 

Module. These reflections would then be documented in an extended and guided reflective paper. 

In the first week of the Interpretation Module a session will be held in which students will be asked 

to discuss their previous life and ministry experience in light of each of the Units from both the Survey 

and the Communication Modules. These reflections would then be documented in an extended and 

guided reflective paper. 

In the first week of the Church and Society Module a session will be held in which students will be 

asked to discuss their previous life and ministry experience in light of each of the Units from each of 
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the Survey, Communication, Interpretation, and Introduction to Islam Modules. These reflections 

would then be documented in an extended and guided reflective paper. 

In the first week of the Theology Module a session will be held in which students will be asked to 

discuss their previous life and ministry experience in light of each of the Units from each of the 

Survey, Communication, Interpretation, Introduction to Islam, and Church and Society Modules. 

These reflections would then be documented in an extended and guided reflective paper. 

Upon satisfactory completion of these four papers students would be granted six (6) credits for 1141 

Theological Reflection on Life and Ministry 

 

Independent theological reflection (3 x 1 = 3 Credits) 

[1142, 1143, 1144 Theological Reflection on Life and Ministry] 

Booklets have been prepared that students must complete – 1 booklet for each ECTS credit. In order 

to be granted credit the student must complete the following: 

A description of the nature of the reflective practice and an explanation of why this activity is 

significant in preparation for future ministry. 

At least 8 one page written reflections. These can be reflections on specific events or on the overall 

experience over a period of time. 

An extended reflection either on a significant event within the framework of the reflective practice 

exercise, or on the experience as a whole, that addresses the following: 

A reflection at the affective level on the feelings and attitudes that were experienced through the event 

or the experience, a discussion of possible sources of these feelings and attitudes, and reflection on 

the extent to which these feelings and attitudes were a help or hindrance to the situation. 

An analysis of the event or experience through biblical, historical, cultural-contextual, and personal-

ministerial lenses.  

A discussion of recommendations for personal or ministerial growth in light of the event or experience 

The total length of this extended reflection should be 600-1000 words. 

A chart of dates and times documenting both the experience and reflections on the experience. 

Considerable flexibility is offered students in terms of the focus of their reflective practice: while 

reflection on Christian ministry comprises a significant component, students are also expected to 

engage in theological reflection on other life experiences such as: their experiences as spouses, 

parents, or peers sharing accommodation at ABTS; the routine of manual labor on campus; their 

experience of being distant from families. The latter are all experiences common to the people our 

students-emerging leaders will be serving subsequent to their time at ABTS and if they are to be 

effective in serving these people it is essential that they have experience in seeing all of life through 

theological lenses. 

 

Total for Year One: 9 ECTS Credits 

 

 

Phase two: Second Year (DipTh, BTh, and MDiv students) 

 

Ministry and reflection (3 Credits) [2141 Theological Reflection on Life and Ministry] 

During the summer between the first and second years students are expected to keep a detailed record 

of life and ministry experience, showing the number of hours of engagement and a brief description 

of each kind of engagement. The total number of hours should be at least seventy (70) hours. 

During the period of the September Diagnostic students will be expected to complete an extended 

reflection on the summer experience, that addresses the following: 

A reflection at the affective level on the feelings and attitudes that were experienced through the event 

or the experience, a discussion of possible sources of these feelings and attitudes, and reflection on 

the extent to which these feelings and attitudes were a help or hindrance to the situation. 

An analysis of the event or experience through biblical, historical, cultural-contextual, and personal-

ministerial lenses.  
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A discussion of recommendations for personal or ministerial growth in light of the event or experience 

The total length of this extended reflection should be 1500-2000 words. 

Advanced Theological Reflection (1 Credit) [2142 Theological Reflection on Life and Ministry] 

During the second year a number of sessions will be held in which current societal issues are discussed 

in light of foundational theological principles. Students will be asked to write brief reflective papers 

after each session. 

Independent theological reflection (2 x 1 = 2 Credits) [2143, 2144 Theological Reflection on Life and 

Ministry] 

Students are expected to complete two (2) booklets for theological reflection on life and ministry as 

given for the first year above. Other booklets, with certain focuses, may also be added to this process. 

 

Total for Year Two: 6 ECTS Credits 

 

 

 

Phase three: Third Year (BTh and MDiv students) 

 

Ministry and reflection (3 Credits) [3141 Theological Reflection on Life and Ministry] 

During the summer between the second and third years students are expected to keep a detailed record 

of life and ministry experience, showing the number of hours of engagement and a brief description 

of each kind of engagement. The total number of hours should be at least seventy (70). 

During the period of the September Diagnostic students will be expected to complete an extended 

reflection on the summer experience, that addresses the following: 

A reflection at the affective level on the feelings and attitudes that were experienced through the event 

or the experience, a discussion of possible sources of these feelings and attitudes, and reflection on 

the extent to which these feelings and attitudes were a help or hindrance to the situation. 

An analysis of the event or experience through biblical, historical, cultural-contextual, and personal-

ministerial lenses.  

A discussion of recommendations for personal or ministerial growth in light of the event or experience 

The total length of this extended reflection should be 1500-2000 words. 

 

Advanced Theological Reflection (1 Credit) [3142 Theological Reflection on Life and Ministry] 

During the second year a number of sessions will be held in which current societal issues are discussed 

in light of foundational theological principles. Students will be asked to write brief reflective papers 

after each session. 

 

Independent theological reflection (2 x 1 = 2 Credits) [3143, 3144 Theological Reflection on Life and 

Ministry] 

Students are expected to complete two (2) booklets for theological reflection on life and ministry as 

given for the first year above. 

 

Total for Year Three: 6 ECTS Credits 
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Second-Third Year Curriculum Syllabi 

 

September Diagnostic 

Module Leader: Perry Shaw 

 

1. Purpose statement: 

A crucial part of the mission of ABTS is to equip faithful men and women for effective service. 

Assisting students in their pilgrimage necessitates periodic opportunities for debrief, reorientation, 

and foundational skill development. The September diagnostic is an opportunity to debrief with 

students after their summer ministry, assess the extent and nature of student growth (cognitively, 

affectively, and Behaviorally) since their arrival at ABTS, further develop students’ study skills, and 

plan with them their formal and non-formal learning for the coming year.  

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understanding of self, recognizing areas of weakness 

Knowing academic expectations and the specifics of research design and academic writing 

Affectively 

Embracing vision, mission and values of ABTS 

Viewing ABTS as a tool God uses in their lives for transformation 

Desiring to grow 

Behaviorally 

Maintaining good study habits and quiet time 

Using library and other academic resources 

Ability to do honest and constructive self-reflection. 

Reflective practice 

 

3. Learning Tasks: 

 

Testing:  

Each student will complete the following tests: 

Completion of Self-Assessment based on ABTS Profile of the Ideal Christian Leader 

Completion of Spiritual Gifts Assessment Test 

 

Integrative Reflective Paper (40%) 

Each student should write an integrative reflective paper in which he or she reflects on the following: 

Based on a comparison between the results from this year’s tests and last year’s tests, students are 

expected to write a 200-400 word self-evaluative reflection, suggesting areas that need particular 

attention during the coming year at ABTS. 

A description of how the student sees his or her spiritual pilgrimage over the past twelve months, 

including the growing sense of calling. (200-400 words) 

A description of commitments in terms of study habits, ministry involvement, personal spiritual life, 

mentoring, etc., for the second year at ABTS. (200-400 words) 

 

Independent Learning Plan 

During each of the second and third years students are asked to design and complete a one-credit 

independent learning. The student is free to choose the nature of the learning that he or she wishes to 

undertake, and it may be cognitive (for example learning the basics of Latin, investigating the life of 

al-Ghazali, learning the basics of elementary statistics), skills-based (for example, learning a ministry-
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related computer program such as PowerPoint or Publisher, learning how to design and evaluate 

questionnaires, learning how to share one’s faith with Jehovah’s Witnesses), or personal (for example, 

learning how to be better disciplined, learning how to gain better control of one’s anger). The 

Independent Learning Project will be introduced during the September Diagnostic. 

By the end of the September diagnostic students should have chosen their learning project and laid 

out the learning plan for the coming year. 

 

Study and Writing Skills (60%) 

Each student will be expected to read carefully and in depth the text on study and writing skills: 

٧200المطبعة هيفين،  وجيه يوسف، البحث الالهوتي: كيف تكتب بحثاً أكاديمياً، مصر:  

In dialogue, each student will be expected to choose a research topic that would be appropriate for an 

ABTS research paper, and complete the following exercises: 

State the research question that would be addressed in the paper 

Outline the major sections of the paper, and briefly describe how each section would help answer the 

major question. 

Give a bibliography of at least 10 books and articles that could be used in the research and writing of 

the paper. These should be annotated according to the guidelines given in the text.  

 

Total time in class: 12 hours 

Total time out of class: 15 hours 

TOTAL: 27 hours = 1 ECTS Credit 
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Independent Learning Plan 

Leader: Perry Shaw 

 

1. Purpose statement: 

A crucial part of the mission of ABTS is to equip faithful men and women for effective service. 

Assisting students to become lifelong learners is an essential component in leadership development. 

Consequently, during each of the second and third years students are asked to design and complete a 

one-credit independent learning contract. The student is free to choose the nature of the learning that 

he or she wishes to undertake, and it may be cognitive (for example learning the basics of Latin, 

investigating the life of al-Ghazali, learning the basics of elementary statistics), skills-based (for 

example, learning a ministry-related computer program such as PowerPoint or Publisher, learning 

how to design and evaluate questionnaires, learning how to share one’s faith with Jehovah’s 

Witnesses), or personal (for example, learning how to be better disciplined, learning how to gain 

better control of one’s anger). However, the student must be able to explain why the particular 

learning is important for him or her. The Independent Learning Project is introduced each year during 

the September Diagnostic. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this course the student should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understanding of self, recognizing areas of weakness, and knowing how to address these areas in 

meaningful and tangible ways. 

Affectively 

Valuing lifelong learning and developing a commitment to continual self-evaluation and self-

enhancement 

Behaviorally 

Developing and implementing a plan for self-directed learning. 

 

3. Learning Tasks: 

By the end of the September diagnostic students should have chosen their learning project and laid 

out the learning plan for the coming year. This plan encompasses the following elements: 

My Learning Needs. A brief explanation of what the student would like to learn, and why it is 

important for him or her to learn this. 

My Study Plan. A brief summary of how the student plans to go about learning what he or she wishes 

to learn, followed by a detailed study plan, explaining what will be worked on during each phase, 

what resources are planned to be used, when the work will be done, and how much time is planned 

to be spent on the learning. The total hours should be in the range of 25-30 hours. The student will 

also be asked to list resources recommended by an advisor. 

Evidence of Learning. A brief description of the evidence the student plans to bring that learning has 

taken place. This could be in the form of written report, presentation, lesson plan, journal, etc., but 

needs to demonstrate that significant effort has been made and that appropriate learning has taken 

place. 

On the completion of the learning plan, the student will be asked to present the contracted evidence 

to the supervising instructor. 

Total time in class: 0 hours 

Total time out of class: 25-30 hours 

TOTAL: 25-30 hours = 1 ECTS Credit 
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Integrative Modules 

 

Year A 

 

Module: The Nature and Character of God 

Module Leader: Perry Shaw/Walid Zailaa 

 

1. Purpose statement: 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world.  Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical 

mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and 

equipping faithful men and women for effective service.  

For Christian leaders in particular the more we know God in Christ the more we are able to develop 

lenses for seeing life and ministry rightly. The more we know God the less we need to play God. 

Both individually and corporately we discover our true identity in as much as we reflect God’s image. 

Knowing the nature and character of God is essential for emerging leaders as they seek to serve a 

church striving towards a life characterized by unity, holiness, love, justice, goodness, and wisdom. 

In this the model of Christ as the true Image of the Father is central. 

The purpose of this module is to help emerging leaders come to a deeper knowledge of God, that can 

then become the basis for Christ-like leadership. As the church is empowered to reflect the Divine 

image it will be better able to proclaim the Lordship of Christ in the Arab world. 

 

2. Module Learning Outcomes: 

 

By the end of this module the student should have demonstrated growth in the following areas: 

 

Cognitively 

A deeper knowledge of God through a clearer knowledge about His nature and character. 

Understanding why God reveals Himself to us and the means of His self-revelation. 

Understanding that God is Lord of all Creation. 

Understanding that God is Lord of history. 

Learning how to identify through the biblical text aspects of God’s nature and character, and develop 

principles applicable to the Arab context. 

Understanding the great theological heritage of the Church, and in particular how great Christian 

thinkers have sought to understand and know God. 

Understanding both Muslim and popular Christian perspectives of God, and ways in which a better 

knowledge of God might answer the heart longings of all. 

 

Affectively 

Confidence in God’s sovereign hand throughout history, in the student’s personal narrative, and in 

the future, as a source of healing and hope.  

An attitude of submission to God’s sovereign purposes. 

A sense of heritage of believers seeking understanding of God. 

Appreciation of God’s Creation as an expression of His goodness and love. 

A desire to share God’s heart for a world restored to right relationship with Him. (The Great 

Commission) 

A desire to share God’s heart for a hurting and broken world – and in particular for the poor. (The 

Great Commandment) 

A heart of worship to the Triune God.  

 

Behaviorally 
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Knowing better how to worship the Triune God in spirit and in truth. 

Knowing how to intercede in prayer and action – becoming the face of God to the world. 

Knowing how to lead the church in the promotion of God’s love, passion, and justice in the world, 

even as a minority. 

Taking specific steps towards Christ-like character. 

 

3. Integrative Project:  

Note: It is important to remember as you complete this project the goal of integrative reflection on 

ministry. In your work it is not sufficient to make practical suggestions that are based merely on your 

previous experience. Your recommendations and suggestions should show clear dialogue between 

the ministry situation you are dealing with and the lenses of Bible, history, theology, and context. 

Outstanding work will show deep reflection through these lenses and specific, realistic, and tangible 

practical suggestions that are clearly rooted in your theoretical reflections.  

 

The General Shape of the Project: 

The Project for this Module will take the shape of a portfolio of research papers tied together through 

integrative reflections, and concluding with practical and realistic recommendations on a specific 

ministry context. The portfolio should have the following elements: 

A cover page according to the accepted standards of ABTS. 

Separate sections for each required piece of the Project. 

An index that enables a reader to access the sections with ease. 

 

IMPORTANT: Throughout the whole portfolio you will be focusing on one specific aspect of God’s 

character. Different students will focus on different aspects. Walid is responsible for allocations, and 

all decisions about focus and shape must be approved by Walid (not the individual professors). 

 

The required sections of the Paper are as follows: 

A very brief (50-100 words) Introduction to the Portfolio, in which you state the aspect of God’s 

nature and character that your Portfolio will focus upon, and a brief statement of the elements of the 

Portfolio.  

 

Ministry Focus Group. Choose a specific group of believers with which you are intimately involved 

– either in your home country or here in Lebanon. This may be a local church, a ministry team, a 

house group, or a discipleship group. Reflect in depth on one major aspect of God’s nature and 

character (e.g. justice, love, goodness, faithfulness, holiness, wisdom, Creator, redeemer, sustainer, 

King) and explain to what extent this characteristic is or is not manifest in clear ways in this group. 

 

Old Testament Biblical-Theological Paper. This paper will be required, shaped, and corrected by 

Walid. It should focus on the aspect of God’s nature and character that is the theme of the Portfolio. 

In the Portfolio you simply copy and paste the work for Walid into the Portfolio. 

Contextual reflections on the Old Testament Biblical-Theological Paper. In this section you should 

make a series of observations about the implications of the Old Testament biblical-theological paper 

on your focus ministry group. Please do not preach, but rather analyze and dialogue between text and 

context. 

 

New Testament Biblical-Theological Paper. This paper will be required, shaped, and corrected by Dr 

Hikmat. It should focus on the aspect of God’s nature and character that is the theme of the Portfolio. 

In the Portfolio you simply copy and paste the work for Dr Hikmat into the Portfolio. 

Contextual reflections on the New Testament Biblical-Theological Paper. In this section you should 

make a series of observations about the implications of the New Testament biblical-theological paper 

on your focus ministry group. Please do not preach, but rather analyze and dialogue between text and 

context. 
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Historical-Theological Paper. This paper will be required, shaped, and corrected by Dr Dan. It should 

focus on the aspect of God’s nature and character that is the theme of the Portfolio. In the Portfolio 

you simply copy and paste the work for Dr Dan into the Portfolio. 

Contextual reflections on the Historical-Theological Paper. In this section you should make a series 

of observations about the implications of the historical-theological paper on your focus ministry 

group. Please do not preach, but rather analyze and dialogue between text and context. 

 

Responding to Islamic Understandings of God Paper. This paper will be required, shaped, and 

corrected by Dr Martin. It should focus on the aspect of God’s nature and character that is the theme 

of the Portfolio. In the Portfolio you simply copy and paste the work for Dr Martin into the Portfolio. 

Contextual reflections on the Responding to Islamic Understandings of God Paper. In this section 

you should make a series of observations about the implications of the Responding to Islamic 

Understandings of God paper on your focus ministry group. Please do not preach, but rather analyze 

and dialogue between text and context. 

 

Worship in Word and Deed Paper. This paper will be required, shaped, and corrected by Rev Bassem. 

It should focus on the aspect of God’s nature and character that is the theme of the Portfolio. In the 

Portfolio you simply copy and paste the work for Rev Bassem into the Portfolio. 

Contextual reflections on the Worship in Word and Deed Paper. In this section you should make a 

series of observations about the implications of the Worship in Word and Deed paper on your focus 

ministry group. Please do not preach, but rather analyze and dialogue between text and context. 

 

Integration. In this section you will be required to bring together shared themes that have emerged in 

your various papers, and which have implications for the practice of ministry. 

Based on these shared themes, give a series of 3-6 specific strategic steps that might help your focus 

group better to make manifest in their lives God’s attributes.  

Describe one specific, tangible, step that you personally could take before the conclusion of this 

module to better manifest in your own life the attribute of God you have been discussing above. 

If possible, take this step and report on the outcomes of your actions.  

 

Because of the Portfolio nature of this Project, the allocated times for this Module are different from 

the Projects in other Modules. Faculty members will be entitled to have a variety of learning tasks, 

but a substantial amount of time for out-of-class work in the Units will be allocated towards the 

Project.  
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 طبيعة هللا وشخصهموديول 

 قائد الموديول: وليد زيلع/بيري شو

 . الهدف:1

أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي 

تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف لى الكنيسة في العالم العربي. ورسالتها هي أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إ

 بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

بصورة  دمةبالنسبة لنا كقادة مسيحيين كلّما عرفنا هللا هللا في المسيح نصبح قادرين أكثر على تطوير عدساٍت لرؤية الحياة والخ

 سليمة. كلما عرفنا هللا أكثر نصبح بحاجة أقل ألن نمثّل هللا.

نكتشف هويتنا الحقيقية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي بقدر ما نعكس صورة هللا في حياتنا. معرفة طبيعة هللا وشخصيتة 

اسة والمحبة والعدالة والخير والحكمة. في هذا لقدأمر ضروري للقادة الناشئين الساعين لخدمة الكنيسة ولحياة تتميز بالوحدة وا

 النموذج إّن المسيح محوري كصورة اآلب الحقيقية. 

الهدف من هذا الموديول هو مساعدة القادة الناشئين ليتعّمقوا أكثر في معرفة هللا، لتصبح أساًسا للقيادة المتشبهة بالمسيح. عندما 

 اإللهية ستكون أكثر قدرة على إعالن ربوبية المسيح في العالم العربي.رة تُمّكن الكنيسة لتصبح قادرة على عكس الصو

 

 . أهداف التعلّم في الموديول:2

 في نهاية هذا الموديول سيتمّكن الطالب من إظهار نمّوٍ في النواحي التالية:

 فكريًا:

 معرفة أعمق هلل من خالل معرفة أكثر وضوًحا حول طبيعته وشخصيته. 

  عن نفسه لنا ووسيلة اإلعالن الذاتي. ن هللافهم أسباب إعال

 فهم أن هللا هو رّب كل الخليقة. 

 فهم أن هللا هو رّب التاريخ. 

 تعلم كيفية التعرف من خالل النص الكتابي المقدس على جوانب من طبيعة هللا وشخصيته، ووضع مبادئ تنطبق في السياق العربي.

 يّما سعي كبار المفكرين المسيحيين لفهم هللا ومعرفته.  سفهم التراث الالهوتي الكبير للكنيسة، وال

 فهم كال المنظورين: اإلسالميي والمسيحيي الشعبي الى هللا، وكيف يمكن لمعرفة هللا الفضلى أن تجيب القلب التواقة لمعرفته.

 عاطفيًا:

 ر للشفاء والرجاء. مصدالثقة في يد هللا السائدة في التاريخ، في قصة الطالب الشخصية، وفي المستقبل، ك

 موقف خضوع لمقاصد هللا السائدة. 

 الشعور بإرث المؤمنين الذي يسعون لفهم هللا. 

 التقدير لخليقة هللا كتعبير عن صالحه ومحبته.

 الرغبة في مشاركة قلب هللا لعالم متجدّد لعالقة سليمة معه. )المأمورية العظمى( 

 وال سيّما للفقراء. )الوصية العظمى(  –منكسر م والرغبة في مشاركة قلب هللا لعالم متألّ 

 قلب عابد هلل الثالثي األقانيم.

 سلوكيًا:

 معرفة أفضل لكيفية عبادة لثالوث هللا بالروح والحق. 

 أن نصبح وجه هللا إلى العالم.  –معرفة كيفية التشفّع في الصالة والعمل 

 مته، وعدالته في العالم، حتى كأقلية. معرفة كيفية قيادة الكنيسة في تعزيز محبة هللا، ورح

 اتخاذ خطوات محددة نحو التشبه بالمسيح.

 

 

 البحث التكاملي:

ل هذا البحث هدف التأمل التكاملي في الخدمة. ال يكفي في عملكم تقديم مالحظة: من المهم أن تتذكروا وأنتم في خضم إكما

ة. يجب أن تظهر توصياتكم واقتراحاتكم حوار واضح بين وضع الخدمة االقتراحات العملية التي تستند فقط على تجربتكم السابق

ن سيُظهر تأماًل عميقًا من خالل هذه العدسات السياق. العمل الُمتقالذي تتعامل معه وعدسات الكتاب المقدس والتاريخ والالهوت، و

 .واقتراحات عملية، ومحددة، وواقعية، وملموسة، متجذرة بوضوح في تأمالتكم النظرية

 

 الشكل العام للبحث:

إّن بحث هذا الموديول يتخذ شكل ملف من األوراق البحثية المرتبطة ببعضها البعض من خالل تأمالت تكاملية، تُختتم بتوصيات 

 لية وواقعية في سياق خدمة محدد. يجب أن تتوفّر العناصر التالية في ملف األوراق البحثية: عم

 ربية. ة في كلية الالهوت المعمدانية العصفحة غالف وفقًا للمعايير المقبول

 أقسام منفصلة لكل قطعة مطلوبة في البحث. 
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 فهرس يمكن القارئ من الوصول إلى األقسام بسهولة.

 

جد ا: يجب أن تركز في الملف على جانب واحد معين من شخصية هللا. وسوف يركز الطالب المختلفون على جوانب مختلفة. هام 

 زيع، والموافقة على جميع القرارات حول نقاط التركيز والشكل )وليس األساتذة الفرديين(.وليد مسؤول عن التو

 

 المقاطع المطلوبة في البحث هي كما يلي:

كلمة(، حيث تقدّم جانب طبيعة هللا وشخصيته التي ستركز عليها في ملفك، وبيان موجز  100-٥0رة جد ا للملّف )مقدمة قصي

 لعناصر الملف.

 

سواء في بلدك أو هنا في  -رّكز عليها في الخدمة: اختر مجموعة معينة من المؤمنين أنت منخرط معها بحميمية التي ست المجموعة

المحلية، فريق الخدمة، المجموعة البيتية، أو مجموعة التلمذة. تأّمل بعمق في جانب واحد رئيس من طبيعة لبنان. قد تكون الكنيسة 

لمحبة، الصالح، األمانة، القداسة، الحكمة، الخالق، المخلص، المعين، الملك( واشرح إلى أي مدى هللا وشخصيته )مثل العدالة، ا

 في هذه المجموعة.واضحة هذه الخاصية ظاهرة أو غير ظاهرة بطرق 

 

وانب بحث الهوتي كتابي في العهد القديم: هذا البحث مطلوب، مشّكل، وُمصّحح من قِبل وليد. ينبغي أن تركز على جانب من ج

 طبيعة هللا وشخصيته الذي هو موضوع الملف. في الملف يمكنك ببساطة نسخ ولصق المعلومات لوليد.

في العهد القديم. في هذا القسم يجب عليك ان تقدّم مجموعة من المالحظات حول تطبيق  تأمالت سياقية على البحث الالهوتي كتابي

قدّم تحلياًل وحواًرا بين النّص  عة الخدمة الخاصة بك. من فضلك ال تعظ، وإنماالكتابي الالهوتي في العهد القديم على مجمو كبحث

 والسياق.

 

وب، مشّكل، وُمصّحح من قِبل د. بيري. ينبغي أن تركز على جانب من بحث الهوتي كتابي في العهد الجديد: هذا البحث مطل

 ساطة نسخ ولصق العمل للدكتور بيري.جوانب طبيعة هللا وشخصيته الذي هو موضوع الملف. في الملف يمكنك بب

مجموعة من المالحظات حول تطبيق تأمالت سياقية على البحث الالهوتي كتابي في العهد الجديد. في هذا القسم يجب عليك ان تقدّم 

اًرا بين النّص بحثك الكتابي الالهوتي في العهد القديم على مجموعة الخدمة الخاصة بك. من فضلك ال تعظ، وإنما قدّم تحلياًل وحو

 والسياق.

 

طبيعة هللا  بحث الهوتي تاريخي: هذا البحث مطلوب، مشّكل، وُمصّحح من قِبل كالب. ينبغي أن تركز على جانب من جوانب

 وشخصيته الذي هو موضوع الملف. في الملف يمكنك ببساطة نسخ ولصق المعلومات للدكتور كالب.

عة من المالحظات حول تطبيق بحثل خي. في هذا القسم يجب عليك ان تقدّم مجموتأمالت سياقية على البحث الالهوتي التاري

الخاصة بك. من فضلك ال تعظ، وإنما قدّم تحلياًل وحواًرا بين النّص الكتابي الالهوتي في العهد القديم على مجموعة الخدمة 

 والسياق.

 

وُمصّحح من قِبل د. مارتن. ينبغي أن تركز على جانب من  بحث اإلستجابة لمفهوم هللا في اإلسالم: هذا البحث مطلوب، مشّكل،

 نسخ ولصق المعلومات للدكتور مارتن.يعة هللا وشخصيته الذي هو موضوع الملف. في الملف يمكنك ببساطة جوانب طب

حظات حول تطبيق تأمالت سياقية على بحث اإلستجابة لمفهوم هللا في اإلسالم. في هذا القسم يجب عليك ان تقدّم مجموعة من المال

اًرا بين النّص نما قدّم تحلياًل وحوبحثك الكتابي الالهوتي في العهد القديم على مجموعة الخدمة الخاصة بك. من فضلك ال تعظ، وإ

 والسياق.

 

نب بحث العبادة في الكلمة والعمل: هذا البحث مطلوب، مشّكل، وُمصّحح من قِبل القس باسم. ينبغي أن تركز على جانب من جوا

 طبيعة هللا وشخصيته الذي هو موضوع الملف. في الملف يمكنك ببساطة نسخ ولصق المعلومات للقس باسم.

ادة في الكلمة والعمل. في هذا القسم يجب عليك ان تقدّم مجموعة من المالحظات حول تطبيق بحثل تأمالت سياقية على بحث العب

دمة الخاصة بك. من فضلك ال تعظ، وإنما قدّم تحلياًل وحواًرا بين النّص الكتابي الالهوتي في العهد القديم على مجموعة الخ

 والسياق.

 

وضوعات المشتركة التي ظهرت في أوراقك البحثية المختلفة، والتي لها تأثير على التكامل: مطلوب منك في هذا القسم أن تجمع الم

 ممارسة الخدمة. 

جموعة الخدمة الخاصة بك خطوات استراتيجية محددة يمكن أن تساعد م 6-3من بناًء على هذه الموضوعات المشتركة، قدّم سلسلة 

 ليُظهروا بوضوح أكبر صفات هللا في حياتهم. 

دة محددة وملموسة التي قد تتخذها شخصيًا قبل اختتام هذا الموديول لتُظهر بوضوح أكبر في حياتك صفة هللا كنت صف خطوة واح

 قد ناقشتها أعاله. 

 لخطوة وقدّم تقريًرا عن نتائج أفعالك.ا، اتخذ هذه اإذا كان ممكنً 
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األبحاث في الوحدات األخرى. سوف يكون من بسبب اتخاذ هذا البحث شكل الملف األوقات المخصصة لهذا الموديول تختلف عن 

عمل خارج الصف حّق األساتذة تقديم مجموعة متنوعة من مهام التعلم، ولكن سيتم تخصيص قدر كبير من الوقت في الوحدات لل

 على البحث. 
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 2018تشرين الثاني  ّللّا في العهد الجديد

 المعمدانيّة العربيّةكليّة الالهوت  ميّسر المقّرر: بيري شو

                                           

 المنهج

 الهدف:

نشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتنا تنهض بواسطة خدمة إّن رؤيتنا في كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة، أْن نعاين مجد هللا و

لطبيعة هللا وشخصّيته، نضحى أكثر قدرة على خدمته وتمجيده وننمو ككهنته الملكيّين العربي. فمن خالل فهم أكبر الكنيسة في العالم 

رة. ظهَرْت طبيعة هللا وشخصّيته في هذا الموديول مخّصص ألخذ الخطوات الالزمة لهذه المسي  (.9: 2بطرس  1وأّمته المقدّسة )

ونستطيع من خالل كتابات الّرسل أْن نرى كيف أثََّرْت   وخدمته. –ّللّا المتجّسد  –الل حياة ربّنا يسوع المسيح العهد الجديد من خ

إنشاء هذه الّروابط  شخصيّة المسيح على حياة المؤمنين بالّروح القدس. هذا الُمقّرر ضروري لنمّوكم كقادة ألنّه سيُساعدكم على

 وتطبيقها في حياتكم الّشخصيّة وخدمتكم.

 

 نتائج التعلُّم:

 سيظهر نمّوكم في المجاالت التالية: عند نهاية هذا المقّرر

 فهم كيف جّسد يسوع شخص هللا بطرق ملموسة ومفهومة.

 في الممارسة بقّوة الّروح القدس. تعلُّم الّطرق التي سعت من خاللها قيادة الكنيسة الّرسوليّة إلى تطبيق حياة يسوع

 التزام أعمق إلتّباع حياة يسوع وشخصه بواسطة الّروح القدس.

 ممارسات معّينة من شأنها أْن تعكس شخص ّللّا.تطوير 

 

 المهام التعلميّة:

 المهّمة األولى: التأّمالت في الصف.

عند نهاية كّل حّصة مدّتها ثالث ساعات، سيُْطلَب منكم تقديم سيتّم إجراء هذا المقّرر كحلقات مجموعات دراسة الكتاب المقدّس. و

 إجاباتكم على األسئلة التّالية:ل ُمْختََصر على تطبيق مودل لتوضيح تأمّ 

أًل إلى حدّ ما، وأنا أحثّكم  اًل ُمَفصَّ على ماذا تعلّمتم عن طبيعة هللا وشخصه في دراسات الكتاب المقدّس اليوم؟ )ينبغي أْن يكون تأمُّ

 تدوين مالحظاتكم خالل دروس الكتاب، ومشاركتها مع بعضكم البعض.(

وُمَحدّدة، تستطيعون من خاللها أْن تَُطبّقوا في حياتكم إحدى جوانب شخص ّللّا خالل  اشرحوا على األقل طريقة واحدة ملموسة

 األسبوع القادم.

 المهّمة الثّانية: ورقة تأّمل وبحث

لوحدات التي تّم جمعها في تأّمل تكاملي. وبالتالي، فإّن مهّمة مجموعة من األوراق البحثيّة ل يشتمل مشروع الموديول ككّل على

الّرئيسة لهذه المادّة هي ورقة تدرسون فيها الّسمة الواحدة التي تّم تحديدها وتطويرها في العهد الجديد. من خالل هذه الورقة  التعلّم

( 2) –( الطرق الّرئيسة التي ظهر بها شخص ّللّا في يسوع 1)  التي فهمتم من خاللها: ينبغي أْن تكونوا قادرين على إظهار الّطرق

 ( كيف تسعون شخصي ا للمضي في هذا الّطريق.3) –الباكرة لتجسيد حياة يسوع بصورة عمليّة كيف سعت الكنيسة 

 يجب أن تظهر العناصر التّالية في ورقة البحث المتميّزة لهذا المقّرر:

 مقدّمة

ألكثر أو األقّل شيوًعا، وما هي حات يونانيّة أساسيّة استُخِدمت فيما يتعلّق بالجانب الُمَحدّد الذي تدرسونه، بما في ذلك أيّهما اطلمص

 بعض الفوارق البسيطة.

 يسوع: مناقشة الّطرق التي ينعكس فيها الجانب قيد الدّراسة في حياة ربّنا وخدمته.

لى وجه الخصوص الّطرق التي يحثّنا من خاللها أن نتمثّل ولس مع الجانب قيد الدّراسة، وعبولس: نقاش حول كيفيّة تعاُمل ب

 سطة الروح القدس.بشخص هللا بوا

أعمال الّرسل: يعكس سفر أعمال الّرسل العمل المستمّر ليسوع من خالل شعبه بالّروح القدس. نرى في العديد من النّقاط أصداء 

 لطبيعة ّللّا وشخصه.للعديد من الجوانب المختلفة 

رون طبيعة هللا العاملة في حياة المؤمن من زوايا  سفر العبرانيين، يعقوب، بطرس ويوحنّا، وكاتب سفر العبرانييّن، جميعهم يُصّوِ

 مختلفة.

الّسفر سفر الّرؤيا: حسب التّعريف، يقدّم سفر الّرؤيا كشفًا واسعًا عن طبيعة هللا وشخصه. دراسة نصوص ذات الّصلة من هذا 

 األخير في العهد الجديد، تحمل في طيّاتها تحديًا وتشجيعًا على حدٍّ سواء.

نهاية المطاف طبيعة هللا وشخصه، لنتشّكل باللّقاء اإللهي، لنُصبح وبصورة أكثر فعاليّة، وجه المسيح في العالم تطبيق: ندرس في 

ا لتعيشوا الجانب المعيّن من شخصيّة ّللّا الذي تدرسونه، خاّصةً في من حولنا. في هذا القسم، ينبغي مناقشة الّطرق التي جاهدتم به

ينبغي أيًضا تقديم بعض اإلجراءات المحدّدة والملموسة والتي يمكن القيام بها عمليًا في مسيرة حياتكم  محاكاة دراسة الكتاب المقدّس.

 كأتباع يسوع.

 خالصة

 اإللهيّات(. كلمة )ماجيستير في 2٥00 – 1800ريوس في الالهوت(، كلمة )بكالو 1800 – 1400يجب أْن يتألّف البحث من 
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 األنشطة التّعلميّة:

د الو ز الحصص الدّراسيّة على الدّراسة التّفسيرية ستَُشدِّ رقة النّهائيّة على مقاربة أكثر موضوعيّة ّلّل في العهد الجديد، وَستَُرّكِ

من خالل مجموعة صغيرة لدراسة نصوص العهد الجديد الهاّمة التي تتحدّث عن لنصوص ُمَحدّدة. سيتّم إنجاز هذا العمل التّفسيري 

 اتها على الحياة المسيحيّة والخدمة.طبيعة هللا وشخصه وانعكاس

 

 مصادر التّعليم:

هاشمية: واين جرودم، بماذا يفكر اإلنجيليون في أساسيات اإليمان المسيحي: رؤية معاصرة في ضوء كلمة هللا. المملكة األردنية ال

  218-131، 2002برنامج التعليم الالهوتي باإلمتداد، 

 ٧6-13، 2003طبقة ثالثة منقحة ومعدلة ومزيدة بين القس الدكتور غسان خلف، أيار علم الآلهوت النظامي. فنلي م. جراهم، 
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 معلومات االتّصال:

 Pshaw@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني:

 269الهاتف: كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة، ُمقَّسم 

ن األفضل تحديد موعد معي. قيل جد ا في تشرين الثّاني/ نوفمبر. وبالتالي، مأعمل جاهدًأ ألكون متواجدًا ولكْن لدّي عبء عمل ث

اكرتي ضعيفة، لذا يرجى عدم تحديد موعد شفوّي. رسالة على البريد اإللكتروني هي دائًما الّطريقة الفضلى لتحديد المكان ذ

 والّزمان.

 

 إلتزامات متبادلة:

 هو التّالي:ما أتوقّعه منكم كقائد روحي في خدمة المسيح 

 أتوقّع منكم أْن تكونوا مجتهدين في اإلعداد الجيّد لكّل حّصة.

 توقّع منكم تقديم بحثكم في الوقت المحدّد، وإْن تعَذَّر ذلك، يجب تقديم َطلَْب تمديد قبل الوقت المحدّد.أ

ر والمناقشات في الصف.  أتوقّع منكم المشاركة الكاملة والبّناءة في جميع أنشطة المقرَّ

حّساسين لالختالفات القوميّة والثّقافيّة والجنسانيّة وغيرها من الفروق أتوقّع منكم أْن تُْظهروا احتراًما للطالب اآلخرين وأْن تكونوا 

 الفرديّة وأْن تستمعوا بكّل انتباه عندما يتحدّث اآلخرون في الصف.

ر وال  منهجيّة التي ستساعدني كأستاذ لهذا المقّرر وعندما سأقوم بتدريسأتوقّع منكم تقديم تعليقات دقيقة وبنّاءة حول محتوى المقرَّ

 هذه المادّة مّرة آخرى في المستقبل.

 التزاماتي لكم هي التّالي:        

 سأتحّضر جيّدًا لكّل حّصة دراسيّة.

ع على التبادل والتعاون بينكم كطاّلب من القادة النّاشئين.  سأَُشّجِ

ز على مبدأ الوقت في  التعلُّم الجيّد.لى من الوقت المتاح لتعزيز المهام، مع اإلستفادة المث سأُرّكِ

 سأعمل على تعزيز التعلُّم النِّشط وإحترام المواهب وأنماط التعلُّم المتنّوعة.

ر.  سأوفِّر لكم فرصة كافية خارج أوقات الصف لكي تناقشوا معي مادّة المقرَّ

 ى بحثكم.سأبذل قصارى جهدي لتقديم مالحظات سريعة عل

 ساعة. 12الوقت في الصف:      

 ساعة. 1٧ساعة، )ماجيستير في اإللهيّات(  12الصف: )بكالوريوس في الالهوت(  الوقت خارج    

 ساعة. 29ساعة، )ماجيستير في اإللهيّات(  24مجموع ساعات نشاط التعلُّم: )بكالوريوس في الالهوت(    
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 مفاهيم شعبية لبعض العقائد المسيحية

 بكالوريوس –مخطط المقرر التعليمي 

 

 مقدمة:

هي جزء من موديول "طبيعة هللا وشخصه". إن الهدف العام من هذا الموديول هو مساعدتك كقائد ناشئ على التوصل هذه الوحدة 

 عالم العربي.إلى معرفة أعمق هلل كأساس للقيادة المتشبهة بالمسيح لكنيسة تعكس الصورة اإللهية إلعالن ربوبية المسيح في ال

 

 العقائد المسيحيةالهدف العام من وحدة مفاهيم شعبية لبعض 

معرفة هللا في المسيح هي األساس السليم لكّل قائد مسيحي كي ينظر الى الحياة والخدمة نظرة سليمة. انّنا كأفراد وكجماعاٍت نكتشف 

عون ة هللا وشخصيته هي أمر جوهري للقادة الناشئين الذين يسهّويتنا الحقيقية بقدر ما نعكس صورة هللا في حياتنا. اّن معرفة طبيع

الى خدمة الكنيسة ويجاهدون في سبيل عيش حياةٍ تتسم بالوحدة والقداسة والمحبة والعدالة والصالح والحكمة. لهذا فإّن مثال المسيح 

 في تجسيد صورة اآلب هو أمٌر أساسي.

في كّل السياقات الثقافية. غالبًا  الشعبية ة هللا مجموعة من العقائد والممارسات المسيحيةلقد نشأ نتيجة التعليم والتفسير الضعيفين لكلم

ما تكون هذه العقائد والممارسات متجذرة في ثقافة المجتمع قبل المسيحية أو ُمستحضرة من الخارج، ولكن في جميع األحوال فإنّها 

 تقدّم صورة مشوهة عن طبيعة هللا وشخصيته.

سيحية الشعبية وال سيّما تلك المنشرة في الشرق األوسط. معالجة بعض عناصر الممارسات والمعتقدات المالوحدة هو  اّن هدف هذه

ففي كّل حالة سنتعّرف الى محتوى الممارسات أو العقائد الالهوتية وجوهرها، باإلضافة الى مناقشة كيفية تشويه هذه المفاهيم الخاطئة 

ة أن تصبحوا مؤهلين أكثر لتمثّلوا المسيح المقدّس لطبيعة هللا وشخصيته. نأمل من خالل هذه الدراسللصورة التي يقدّمها الكتاب 

 بصورة صحيحة بالقول والعمل وتقودوا كنائسكم ليقوموا باألمر عينه.

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذه الوحدة يجب أن يظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:

 فكريًا:

بعض المعتقدات المسيحية الشعبية يجب تنمية مفهوم أعمق لطبيعة الخاطئة حول شخص هللا التي تنعكس في  مل بالمفاهيممن خالل التأ

 هللا الحقيقية وشخصيته.

 عاطفيًا:

 رغبة في رؤية هللا اله الكتاب المقدس ممجدًا في الحياة والشهادة.

ون راحة وقوة باهلل عتقدات المسيحية الشعبية، والرغبة برؤية الناس يجدفهم أعمق لبعض االحتياجات العاطفيّة التي تسعى إليها الم

 اله الكتاب المقدس ال باألنظمة البشرية.

 سلوكيًا:

 القدرة على نقل الصورة البيبلية هلل لألشخاص الذين اعتنقوا معتقدات مسيحية شعبية.

 مهام تعلمية:

الدروس على شكل دقيقة. ال يجب أن تُقدّم هذه  60ل درس مدته حوالي سيتم تنمية التعلم من خالل سلسلة مجموعات دراسية، ك

 محاضرات ولكن يجب استخدام استراتيجيات خالقة في التعلّم والتعليم. يمكن أن يكون على الشكل التالي:

 قصى.دقائق كحد أ 3مقدمة مختصرة جدًا في المعتقد الشعبي )يقدمها أحد أعضاء مجموعة صغيرة(. ال يجب أن تتخطى 

متّع كّل معتقد شعبي بتبرير كتابي، ولكن هذه التبريرات تكون انتقاء آيات منعزلة عن محاولة تقديم تبرير بيبلي للمعتقد الشعبي. يت

السياق. يمكن القيام بهذا الجزء ضمن مجموعة درس كتاب صغيرة مع طرح بعض األسئلة التوجيهية. ويمكن القيام أيًضا بمنتدى 

)مقترح: عند المناقشة على النصوص التي  صة مختصرة.ن يُختم هذا الجزء بمجموعة من األفكار على شكل خالللمنقاشة. يجب أ

تدعم الموقف الشعبي تصميم األسئلة بشكل مثل ... "لو كنت أنت كاثوليكياً )أو أرثوذكسياً أو شاهد يهوه أو إلخ( كيف قد تستخدم هذه 

 النصوص للتبرير على موقفكم"(

المقدس بدقة أكثر بغية كشف نقاط الضعف األساسية في هذا الموقف.  للمعتقد الشعبي، حيث يتم استخدام الكتاب قييم نقديالقيام بت

وينبغي إيالء اهتمام خاص للطرق التي يمكن أن يشّوه بها المعتقد الشعبي مفهوم الكتاب المقدس لطبيعة هللا وشخصيته. وقد تكون 

 ذا الجزء هي مجموعات درس الكتاب المقدس الصغيرة.أفضل طريقة ُمستخدمة التمام ه

رح اقتراحات على أفراد الصف لكيفية الرد رعويًا ولكن نبويًا أيًضا على الناس الذين يتمسكون ببعض المعتقدات الشعبية. يمكن ط

 تناول هذه القضية من خالل حالة دراسيّة.

 

 أفضل طريقة لتنظيم الدرس.انّه مرحب بالمجموعات لتتحاور معي )الدكتور بيري( عن 

 

( ساعات عمل خارج الصف لتحضير الدرس. من المسلم به 6ب في هذا المقرر. وقد تم تخصيص سّت )ال يوجد عمل مكتوب مطلو

 أن هذا وقت غير كاٍف فعليًا لذلك سأحاول دعمكم في أي طريقة ممكنة. ليمنحكم هللا الحكمة واإلبداع في الرحلة التعلم هذه!

 

 لتالية:المجموعات أي واحدة من المعتقدات الشعبية اتختار  يمكن أن
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 الناموسية

 إنجيل االزدهار

 التدبيرية

 إكرام مريم العذراء

 الصالة إلى القديسين واأليقونات

 األضرحة واألماكن المقدسة

 شهود يهوه

 االعتراف للكاهن، مع التوبة

 ور بيري(.ويمكن معالجة معتقدات شعبية مختلفة باالتفاق معي )الدكت

 

 الساعات المخصصة ألنشطة التعلم:

 المجموع خارج الصف داخل الصف

9 6 1٥ 

 

 توقعات إضافية:

 احتراًما لنفسك ولآلخرين من المتوقع أن:

 تكون على دراية والتزام بسياسات الحضور الخاصة بكلية الالهوت المعمدانية العربية، وسياسات التأخر، والعمل المتأخر، واالنتحال.

 ت أثناء الحصة.لن تستخدم الهواتف المحمولة أو تصفح االنترن

 سوف تستمع وتتكلم بكل احترام مع اآلخرين في الصف.

 ستسعى إلى المساهمة في تنمية جو إيجابي وبناء في الفصول الدراسية.
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 مفاهيم شعبية لبعض العقائد المسيحية

 الماجستير –مخطط المقرر التعليمي 

 
 مقدمة:

وشخصه". إن الهدف العام من هذا الموديول هو مساعدتك كقائد ناشئ على التوصل ء من موديول "طبيعة هللا دة هي جزهذه الوح

 إلى معرفة أعمق هلل كأساس للقيادة المتشبهة بالمسيح لكنيسة تعكس الصورة اإللهية إلعالن ربوبية المسيح في العالم العربي.

 

 عض العقائد المسيحيةالهدف العام من وحدة مفاهيم شعبية لب

ي المسيح هي األساس السليم لكّل قائد مسيحي كي ينظر الى الحياة والخدمة نظرة سليمة. انّنا كأفراد وكجماعاٍت نكتشف معرفة هللا ف

يسعون  هّويتنا الحقيقية بقدر ما نعكس صورة هللا في حياتنا. اّن معرفة طبيعة هللا وشخصيته هي أمر جوهري للقادة الناشئين الذين

في سبيل عيش حياةٍ تتسم بالوحدة والقداسة والمحبة والعدالة والصالح والحكمة. لهذا فإّن مثال المسيح  الى خدمة الكنيسة ويجاهدون

 في تجسيد صورة اآلب هو أمٌر أساسي.

لبًا بية في كّل السياقات الثقافية. غالقد نشأ نتيجة التعليم والتفسير الضعيفين لكلمة هللا مجموعة من العقائد والممارسات المسيحية الشع

ما تكون هذه العقائد والممارسات متجذرة في ثقافة المجتمع قبل المسيحية أو ُمستحضرة من الخارج، ولكن في جميع األحوال فإنّها 

 تقدّم صورة مشوهة عن طبيعة هللا وشخصيته.

لمنشرة في الشرق األوسط. المسيحية الشعبية وال سيّما تلك ااّن هدف هذه الوحدة هو معالجة بعض عناصر الممارسات والمعتقدات 

ففي كّل حالة سنتعّرف الى محتوى الممارسات أو العقائد الالهوتية وجوهرها، باإلضافة الى مناقشة كيفية تشويه هذه المفاهيم الخاطئة 

لوا المسيح راسة أن تصبحوا مؤهلين أكثر لتمثّ للصورة التي يقدّمها الكتاب المقدّس لطبيعة هللا وشخصيته. نأمل من خالل هذه الد

 بصورة صحيحة بالقول والعمل وتقودوا كنائسكم ليقوموا باألمر عينه.

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذه الوحدة يجب أن يظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:

 فكريًا:

ب تنمية مفهوم أعمق لطبيعة عض المعتقدات المسيحية الشعبية يجمن خالل التأمل بالمفاهيم الخاطئة حول شخص هللا التي تنعكس في ب

 هللا الحقيقية وشخصيته.

 عاطفيًا:

 رغبة في رؤية هللا اله الكتاب المقدس ممجدًا في الحياة والشهادة.

ن راحة وقوة باهلل فهم أعمق لبعض االحتياجات العاطفيّة التي تسعى إليها المعتقدات المسيحية الشعبية، والرغبة برؤية الناس يجدو

 قدس ال باألنظمة البشرية.اله الكتاب الم

 سلوكيًا:

 القدرة على نقل الصورة البيبلية هلل لألشخاص الذين اعتنقوا معتقدات مسيحية شعبية.

 مهام تعلمية:

لدروس على شكل دقيقة. ال يجب أن تُقدّم هذه ا 60سيتم تنمية التعلم من خالل سلسلة مجموعات دراسية، كل درس مدته حوالي 

 ستخدام استراتيجيات خالقة في التعلّم والتعليم. يمكن أن يكون على الشكل التالي:محاضرات ولكن يجب ا

 دقائق كحد أقصى. 3مقدمة مختصرة جدًا في المعتقد الشعبي )يقدمها أحد أعضاء مجموعة صغيرة(. ال يجب أن تتخطى 

كتابي، ولكن هذه التبريرات تكون انتقاء آيات منعزلة عن تّع كّل معتقد شعبي بتبرير محاولة تقديم تبرير بيبلي للمعتقد الشعبي. يتم

السياق. يمكن القيام بهذا الجزء ضمن مجموعة درس كتاب صغيرة مع طرح بعض األسئلة التوجيهية. ويمكن القيام أيًضا بمنتدى 

اقشة على النصوص التي )مقترح: عند المن ة مختصرة.للمنقاشة. يجب أن يُختم هذا الجزء بمجموعة من األفكار على شكل خالص

تدعم الموقف الشعبي تصميم األسئلة بشكل مثل ... "لو كنت أنت كاثوليكياً )أو أرثوذكسياً أو شاهد يهوه أو إلخ( كيف قد تستخدم هذه 

 النصوص للتبرير على موقفكم"(

نقاط الضعف األساسية في هذا الموقف. المقدس بدقة أكثر بغية كشف القيام بتقييم نقدي للمعتقد الشعبي، حيث يتم استخدام الكتاب 

وينبغي إيالء اهتمام خاص للطرق التي يمكن أن يشّوه بها المعتقد الشعبي مفهوم الكتاب المقدس لطبيعة هللا وشخصيته. وقد تكون 

 أفضل طريقة ُمستخدمة التمام هذا الجزء هي مجموعات درس الكتاب المقدس الصغيرة.

لكيفية الرد رعويًا ولكن نبويًا أيًضا على الناس الذين يتمسكون ببعض المعتقدات الشعبية. يمكن اقتراحات على أفراد الصف ح طر

 تناول هذه القضية من خالل حالة دراسيّة.

 

 انّه مرحب بالمجموعات لتتحاور معي )الدكتور بيري( عن أفضل طريقة لتنظيم الدرس.

 

( ساعات عمل خارج الصف لتحضير الدرس. من المسلم به 6تخصيص سّت )في هذا المقرر. وقد تم  ال يوجد عمل مكتوب مطلوب

 أن هذا وقت غير كاٍف فعليًا لذلك سأحاول دعمكم في أي طريقة ممكنة. ليمنحكم هللا الحكمة واإلبداع في الرحلة التعلم هذه!
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 تالية:يمكن أن تختار المجموعات أي واحدة من المعتقدات الشعبية ال

 الناموسية

 االزدهارإنجيل 

 التدبيرية

 إكرام مريم العذراء

 الصالة إلى القديسين واأليقونات

 األضرحة واألماكن المقدسة

 شهود يهوه

 االعتراف للكاهن، مع التوبة

 ويمكن معالجة معتقدات شعبية مختلفة باالتفاق معي )الدكتور بيري(.

 

 خاص بطالب الماجيستير في االلهيات:

كلمة عن الجذور التاريخية  400-200من بين المعتقدات الشعبية مقدمة في الصف واكتب تأمالً من  ( فقط1قدًا واحدًا )معت اختر

 3للمعتقد المسيحي الشعبي، وعلى وجه الخصوص كيفية تأثير العوامل التاريخية في وقت ظهور المعتقد على شكل المعتقد نفسه . )

 ساعات فقط!(

 

 ألنشطة التعلم: الساعات المخصصة

 المجموع خارج الصف لصفداخل ا 

 1٥ 6 9 طالب الباكلوريوس

 18 9 9 طالب الماجيستير

 

 توقعات إضافية:

 احتراًما لنفسك ولآلخرين من المتوقع أن:

 واالنتحال.أخر، تكون على دراية والتزام بسياسات الحضور الخاصة بكلية الالهوت المعمدانية العربية، وسياسات التأخر، والعمل المت

 لن تستخدم الهواتف المحمولة أو تصفح االنترنت أثناء الحصة.

 سوف تستمع وتتكلم بكل احترام مع اآلخرين في الصف.

 ستسعى إلى المساهمة في تنمية جو إيجابي وبناء في الفصول الدراسية.
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 هللا في العهد القديم 

 المنهج 

 

 رؤيُة كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّة

 ة الكنيسة في العالم العربي.نا تنهض، بواسطة خدمالشعوب، ونرى مجتمعاتِ أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة 

 رسالة الكلية

أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر 

  فعّالة.تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة ال

  ر التعليميوصف الُمقرَّ 

ر إلى تعريف الطالب على واحدة من هذه الطرق، وبالتحديد، من خالل  أظهر الّرب نفسه لخلقه في طرٍق كثيرة. يهدف هذا الُمقرَّ

الناس أسماء وصفات هللا الثالوث كما ظهر في العهد القديم. سيكون التركيز على كيفية ارتباط هذه األسماء والصفات بحياة 

 صورة هللا وشبهه. المخلوقين على 

ر التعليمي  األساس المنطقي للُمقرَّ

: "بل بهذا ليفتخرّن الُمفتخر بأنّه يفهم ويعرفني أنّي أنا الّرّب الّصانع رحمةً وقضاًء وعدالً في األرض 24: 9تقول اآلية في ارميا 

ية العربية أن يسعوا لفهم ومعرفة يّة الالهوت المعمدانعناء من قِبل طالب كلألنّي بهذا أسّر يقول الّرّب." وبالتالي فانّه أمٌر يستحق ال

 طبيعة الرب وشخصيته كما تّم إظهارها في العهد القديم.

ر التعليمي  أهداف الُمقرَّ

 أهداف معرفية 

ر، ينبغي أن يكون الطالب قادرا على. . .   مع حلول نهاية الُمقرَّ

 ية للّرب. . التعرف على أهم األسماء العبر1

 مات األساسية للّرب. ف على الس. التعرّ 2

 . فهم العالقة بين صفات الرب وعالقة العهد التي بينه وبين شعبه.3

 أهداف عاطفية 

 مع حلول نهاية هذا الُمقّرر التعليمي، ينبغي أن يكون الطالب. . . 

 ويخدم ويعبد هللا العظيم.  ُمحفزاً ليسعى. 1

 هللا.  تعكس طبيعة وشخصية . ُمتلهفاً ليحيى حياةً 2

 أهداف سلوكية 

 مع حلول نهاية هذا الُمقّرر التعليمي، ينبغي أن يكون الطالب قادراً على. . .

 .ربط أسماء وصفات الرب لحياته أو حياتها الشخصية.1

 الحصص: 

 مقدمة عامة

 الفرق بين هللا )يهوه( وآلهة العهد الديم

 القديماعالن هللا عن ذاته في العهد 

 هللا اآلب

 االبويالتكريس 

 شفقة االم

 محبة االب 

 هللا الشافي

 هللا الغفور

 هللا يحزن

 هللا يعاقب

 هللا المحارب 

 الخاتمة 

 

 واجبات الُمقّرر التعليمي

 كي يتسنّى للطالب تحقيق األهداف المذكورة أعاله، يجب على الطالب أن يكمل ما يلي:

 بحث 
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جب ان يراعي البحث المنهجية االكاديمية المتبعة كلمة. ي 1٥00العهد القديم طالب صفة من صفات هللا في ورقة بحثية يتناول فيها ال

 في الكلية. 

 

 قبل كل صف    Forumإجابة على سؤال في 

 %10الحضور والمشاركة                     

Forum                                   1٥%  

 %٧٥                   الورقة البحثية          
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 MDiv - هللا في العهد القديم 

 المنهج  

 

 رؤيُة كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّة

 أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.

 رسالة الكلية

ح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر بلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيالساعية إلى تحقيق مأموريتها البيأن نخدم الكنيسة في بالدنا، 

  تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

ر التعليمي   وصف الُمقرَّ

ر إلى تعريف الطالب عل من خالل  ى واحدة من هذه الطرق، وبالتحديد،أظهر الّرب نفسه لخلقه في طرٍق كثيرة. يهدف هذا الُمقرَّ

ث كما ظهر في العهد القديم. سيكون التركيز على كيفية ارتباط هذه األسماء والصفات بحياة الناس أسماء وصفات هللا الثالو

 المخلوقين على صورة هللا وشبهه. 

ر التعليمي  األساس المنطقي للُمقرَّ

ضاًء وعدالً في األرض رفني أنّي أنا الّرّب الّصانع رحمةً وقبهذا ليفتخرّن الُمفتخر بأنّه يفهم ويع: "بل 24: 9تقول اآلية في ارميا 

معرفة ألنّي بهذا أسّر يقول الّرّب." وبالتالي فانّه أمٌر يستحق العناء من قِبل طالب كليّة  الالهوت المعمدانية العربية أن يسعوا لفهم و

 ارها في العهد القديم.طبيعة الرب وشخصيته كما تّم إظه

ر  التعليمي أهداف الُمقرَّ

 أهداف معرفية 

ر، ينبغي أن يكون الطالب قادرا على. . .   مع حلول نهاية الُمقرَّ

 . التعرف على أهم األسماء العبرية للّرب. 1

 . التعّرف على السمات األساسية للّرب. 2

 وبين شعبه.. فهم العالقة بين صفات الرب وعالقة العهد التي بينه 3

 أهداف عاطفية 

 ر التعليمي، ينبغي أن يكون الطالب. . . ة هذا الُمقرّ مع حلول نهاي

 ويخدم ويعبد هللا العظيم.  ُمحفزاً ليسعى. 1

 . ُمتلهفاً ليحيى حياةً تعكس طبيعة وشخصية هللا. 2

 أهداف سلوكية 

 راً على. . .مع حلول نهاية هذا الُمقّرر التعليمي، ينبغي أن يكون الطالب قاد

 حياته أو حياتها الشخصية..ربط أسماء وصفات الرب ل1

 واجبات الُمقّرر التعليمي

 كي يتسنّى للطالب تحقيق األهداف المذكورة أعاله، يجب على الطالب أن يكمل ما يلي:

 بحث 

البحث المنهجية االكاديمية المتبعة  كلمة. يجب ان يراعي 1٥00ورقة بحثية يتناول فيها الطالب صفة من صفات هللا في العهد القديم 

 الكلية.  في

 قبل كل صف.   Forumإجابة على سؤال في 

لى الطالب اختيار اسم من اسماء هللا في اللغة العبرية )الئحة األسماء ستُعطى في الحصة األولى( ودراسة هذا االسم مقالة: ع 

 ومدلوالته في سياقه الكتابي وفي السياق المعاصر )صفحة واحدة(.  

 

 %1٥        الحضور والمشاركة             

Forum                               10% 

 %1٥ة                                  مقال

 %60الورقة البحثية                         
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 كالب هاتشرسون، ماجيستر في الالهوت  موديول مسح شامل للكتاب المقدس والعقيدة المسيحيّة 1020

         2018خريف                                                                                    عربيّة                    كلية الالهوت المعمدانية ال

chutcherson@abtslebanon.org                                                                              30( 12 /18ساعة تعلمية) 

 

 

 الّسياقوّللّا من خالل التّاريخ 

 BThمنهج لطالب 

 

 مقدّمة

ر:   اسمي كالب هاتشرسون، وانا زوجميّسر   3سنوات( ولوقا ) 6سنوات(، روبي ) 9: أيلى )"بابا" الوالدي نيكوليت، و الُمقَّرِ

بتي األولى في دراسة المناظير التّاريخيّة ملتزمة في الكنيسة وفي قراءة الكتاب المقدّس، لكّن تجرسنوات(. انا تربّيت في عائلة كانت 

عن هويّة ّللّا كانت أثناء دراستي في كليّة الالهوت. إّن اللقاء بوجهات نظر المؤمنين اآلخرين خارج سياقي وزمني، شّكلت صدمة 

الما عرفتها خالل كّل تلك تي نشأُت وترعرعُت عليها عن ّللّا والتي ظننت أّنني لطبالنّسبة لي. لقد تحدّت العديد من القناعات ال

 السنوات. أرشدتني تلك المناظير التاريخية أيًضا بينما كنت أفكّر في أهمية ما أؤمن به أنا واآلخرين حول هويّة هللا في سياقات جديدة

لكنائس التي واألسئلة التي تلت عن اإلسالم في ا 9/11....أحداث مثل وظروف تاريخية لم يختبرها المسيحيّون التاريخيون من قبل

خدْمُت فيها والتي شكَّلَْت تفكيري وتأّملي...وممارستي. أتطلّع إلى الذّهاب معكم في هذا المقّرر بينما نستكشف فهمنا واآلخرين عن 

 من هو هللا الذي نعبده.
 

 عّم يتحدّث هذا المقّرر؟

وتحديدًأ،  –ين آخرين )معظمهم توفوا( عن فهمهم باهلل هو ّللّا؟"، ونستمع إجابات مسيحيّ السؤال: "َمْن )وما( في هذا المقّرر نسأل 

صفاته وميّزاته. وبما أّننا عاجزون عن سؤالهم، فلم يتبقَّ لنا سوى الحصول على اإلجابة من خالل كتاباتهم، والكتب المكتوبة عنهم 

 المتعلّقة بهذا السؤال عن َمْن وما هو هللا؟ –ممارساتهم، شعورهم وإيمانهم  –

 

ني ذلك"؟  ممكن تسألون. "ِلَم علينا أْن نسأل مسيحّيين آخرين عن َمْن هو هللا؟... فنحن لدينا الكتاب المقدّس."  إّن رؤية كليّة "ماذا يع

ي عاتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة ف، ونشهد مصالحة الّشعوب، ونرى مجتمالالهوت المعمدانية العريبة هي أْن نعاين مجد هللا

ن نؤمن أّن معرفة طبيعة هللا وشخصه أمر ضروري للقادة المسيحيين الناشئين لكي يخدموا بفعالية الكنيسة العالم العربي. نح

د إلى هللا. هذه فكّل الصفات التي نؤمن بها تعو –المناضلة من أجل حياة تتّسم بالوحدة، القداسة، المحبة، العدالة، الخير والحكمة 

نَْت من أجلنا في الكتاب المقدس. لكنّنا نحتاج إلى منظور تاريخي يمثّلها المسيح، صورة   الصفات وغيرها هللا الحقيقية، وقد دُّوِ

ل كيفيّة قراءتنا للكتاب المقدس. يساعدنا هذا المن ظور لمساعدتنا على النظر النقدي في أفكارنا الموروثة عن هللا ، والتي تَُشّكِ

 التاريخي على وصول الى فهم مسيحي حقيقي باهلل .

 

تؤدّي إلى نمط حياتي وقيادة في نهاية المطاف، الهدف من هذا المقّرر هو مساعدتكم على الوصول إلى معرفة أعمق باهلل ، والتي 

 بالغ التمييز.

وتية الّرئيسة، والكيفيّة التي كافح بها الناس في سنقوم بذلك من خالل دراسة مرّكزة لعدد من المفّكرين المسيحيين والحركات الاله

قات تاريخية ُمحدّدة لفهم طبيعة هللا وشخصه. سوف نستكشف معًا التفاعل بين وجهات النظر اإلنسانية والتفسيرات واختبار سيا

ر عمل هللا في حياتنا الخاصة. أملي هو دعمكم نحو "الوحد ة في اإليمان وفي معرفة ابن هللا" الطبيعة اإللهية، بحيث يمكننا أْن نُقَدِّ

تَُمّكنكم من محبة اآلخرين كما أحّبهم المسيح، "ألنّنا إْن أحببنا بعضنا البعض، فإّن هللا يعيش في داخلنا، ، والتي 13: 4أفسس 

 (.18: 4يوحنا 1ومحبّته كاملة فينا" )

 

 نتائج التعلّم

 ت التّالية:عند إكمال هذا المقّرر، يجب أن يظهر نمّوكم في المجاال

 فكريًا:

 المسيحية التاريخية األساسية حول طبيعة هللا.تحديد المعتقدات 

 تلخيص كيف أّن المسيحيين التاريخيين َسعَوا لفهم هللا ومعرفته.

 إدراك دور الّسياق في تشكيل جميع مفاهيم طبيعة هللا وشخصه.

 عاطفي ا:

 ن لفهم هللا.تقدير اإلرث الالهوتي العظيم للمؤمنين الذين يسعو

 م به وفهمنا لطبيعة هللا.تقدير العالقة بين ما نقو

 االنفتاح على التّفاسير المسيحيّة  "الجديدة" )والقديمة(.

 سلوكي ا:

 عبادة هللا الثالوث بالروح والحق.

 الصية والسياسية(.التمثّل بصفات هللا، كما هي معلنة في المسيح، في سياقات األسرة، الكنيسة والمجتمع )ذات األهمية الخ
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 المهام التعلمية:

 مساعدتكم في تحقيق نتائج التعلّم هذه، سوف تُْكملون المهاّم التّعلميّة التّالية:ل

 ساعة( 18المشاركة في الصف )

في فهمنا ساعة في الصف لنغوص معًا في التأمل بأهميّة العقائد المسيحيّة األساسيّة لإليمان والحياة. سوف نتطّور وننمو  18لدينا 

يًا فكري ا وروحي ا. سأكون مستعد ا وأتوقّع منكم أْن إلرثنا الالهوتّي لننمو معًا  ل وقتنا تحدِّ كمجتمعٍ تعلُّمّي. إّن التزامي لكم أْن يَُشّكِ

. أتوقّع منكم أْن تكونوا تكونوا كذلك. أنوي دفعكم للتّفكير بطرق لم تفّكروا بها من قبل. إّن مشاركتكم بغاية األهميّة لتعلُّمكم وتعلّمنا

 لين في مسيرتنا معًا.مشاركين فعّا

 

 سيقوم كّل طالب )وأنت أيًضا(، خالل الحّصة األخيرة، بالتّعليق لمدّة خمس دقائق على موضوع بحثك.

 

التّاريخيّة يجب أْن يظهر نمّوكم في نتائج التعلّم من خالل مشاركاتكم، واستجابتكم بإيمان، وتقديركم واحتضانكم للحساسيّة 

 تجابتكم لبعضكم البعض وللمجتمع المسيحي التّاريخي مع مراعاة االحترام والمحبّة.والالهوتيّة... من خالل اس

 

 ساعات( 6القراءة )

تأتي قراءات هذا المقّرر في المقام األّول من كتاب عماد شحادة: "اآلب واالبن والروح القدس، ضرورة التعدّدية في الوحدانية 

الرغم من أنّني اخترت أجزاء محدّدة فقط من النص لتتم قراءتها وفقًا لجدول المقّرر. يقدّم ة". هذا النص مطلوب للمقّرر، على اإللهي

 شحادة مناقشة ُمعاصرة لطبيعة هللا وشخصه لسياقات الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نوا األفكار كم القراءة بعناية. احرصوا على فهعلى الّرغم من أّن محتوى هذه القراءات قد يبدو مألوفًا، إنّما علي م كّل ما تقرأونه، دّوِ

 أو العبارات التي قد تكون ُمْربِكة أو غير مفهومة.

ستساعدكم هذه القراءات على المشاركة الفعّالة في الصف. سوف تُقَدّمون تقريًرا عند اإلنتهاء من هذه القراءة عن طريق تقديم 

 في الصف.عبر تطبيق مودل في اليوم األخير  النّسبة المئويّة للقراءة

 ]ص/ الساعة[13ساعات  6صفحات =  82المجموع: 

 

 ماجستير في اإللهيات( –ساعة  12ساعات( ) 6ورقة البحث )

سوف تصفون وتُحلّلون في ورقة البحث جانبًا من طبيعة هللا وشخصه المتعلّق بموضوع المحور الذي تقومون بإنشائه لمشروعكم 

ز ورقة البحث على دراسالمتكا الهوتية للجانب الذي اخترتوه عن طبيعة هللا وشخصه. ستقومون بذلك من  –ة تاريخية مل. ستُرّكِ

خالل اختيار أفراد أو مجتمعات مسيحية تاريخية، مع وصف وتحليل فهمهم للجانب الذي اخترتوه من طبيعة هللا وشخصه. مثال 

الُمختارين )ماذا(، وكذلك مناقشة أهميتها في السياق  ن على فهم شامل ألفكار الالهوتيينممتاز لهذا المشروع من شأنه أْن يُبره

 ساعات( 6كلمة كحد أقصى. ) 1000التاريخي )لماذا(. 

 

 تقييم مهّمة التعلّم

ُمَخصَّصة، تعتمد العالمة التي ستحصلون عليها في هذا المقّرر على درجة مشاركتكم في الفصل الدّراسي، واستكمال القراءة ال

ليها حين قدّمتم بيان اإليمان الّشخصي. سيتّم احتساب عالمات الواجبات للحصول على الدّرجة النّهائيّة وفق والعالمة التي حصلتم ع

 الّصيغة التّالية:

 

 احتساب عالمات المهام التعلمية

 بكالوريوس في الالهوت 

  %2٥ . المشاركة في الّصف1

  %20 . القراءات2

  %٥٥ ثة البح. ورق3

 

 

 ساعة 12ساعة، الوقت خارج الصف:  18الصف:الوقت في 

 ساعة 30مجموع ساعات نشاط التعلُّم: ساعات طاّلب البكالوريوس في الالهوت: 

 1.2:  (ECTS) مجمل الكردت

 

 أنشطة التعلّم

 واجبات التعلّم الموضوع الحّصة

 مقدّمة المقّرر  1

 أنظر إلى المنهج

 القراءة: المنهج

 الكتابة: في الصف
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 هللامن هو  منهجية للحديث عنالمشكلة ... نحو 

 التطبيق: التخطيط لمشروعي

 الروماني -هللا، الكنيسة األولى، العالَم اليوناني 

الروماني،  –هللا، الكنيسة األولى، العالَم اليوناني  2

 تابع

 8 ،3 القراءة: شحادة، الفصل

 ص( 23)المجموع 

 وسطىهللا والعصور ال  3

 ..من مواجهة اإلسالم.

 إلى التمّسك الشديد بالتعاليم التقليدية

  ٧، 6القراءة: شحادة، الفصل 

 ص( 8)المجموع 

 هللا في اإلصالح 4

 البدايات

 لوثر وكلفين

 اإلصالح الجذري

 

 هللا في البروتستانتية والالهوت الحديث

 4القراءة: شحادة، الفصل 

 ص( 46)المجموع 

 هوت المعاصرهللا في الال  ٥

 Imago Deiإعادة اكتشاف 

 الالهوت التّحريري

 بعد التحرير؟ )فولف(

 11الفصل  ،القراءة: شحادة

 ص( 14المجموع )

 أبحاث الطالب  6

 تعليقات ختامية: عّمانوئيل... إهانة تنازل هللا

 دقائق( ٥تقديم العروض )

 الكتابة: تقديم البحث أيام بعد الحّصة األخيرة( ٧) 

 

 

 تزامات المتبادلة ومعلومات االتصال...لاال 

 التزامات األستاذ:

أتعّهد بالتّعامل معكم بروحيّة الخضوع المتبادل لبعضنا البعض، كما للّرب. هدفي أْن أراكم أناس مبنيّين ال مهدومين، وأسعى إلى 

 حدة.مساواة والوالتنّوع، التعزيز روح الجماعة في صفّي  باألسلوب الذي عاش به يسوع من خالل تعزيز 

ر. أنا متواجد دائًما في حرم الكليّة أيّام الثّ  الثاء، ألتزم بالتّواصل معكم خارج الصّف، على الّرغم من أّن ذلك ليس من متطلّبات الُمقرَّ

ويُسعدني التحدّث معكم في مكتبي. الّطريقة الفُضلى للتواصل معي هي من خالل بريدي اإللكترونّي 

abtslebanon.org)@chutcherson) .يمكنكم عادةً أْن تتوقّعوا رد ا سريعًا 

 

 الّسياسة المتّبعة عند تقديم الواجبات المتأّخرة

ستحصلون على االستفادة القصوى عند البدء بواجباتكم في وقت مبكر واستكمالها بطريقة منهجيّة، بداًل من العمل عليها في اللّحظة 

ر. فإناألخيرة وتقديمها في وقت م روف حياة غير ُمتوقّعة، فإّن إكمال العمل في وقت مبكر، سيُوفِّر عليكم الحاجة َظَهَرْت ظ تأّخِ

ة لطلب تمديد للوقت المحدّد. سوف أتعامل مع جميع الواجبات المتأّخرة وفقًا لّسياسات األكاديميّة التّابعة لكليّة الالهوت المعمدانيّ 

 العربيّة.

 

 الغياب:

ر، ما لم يكتمل العمل التّعويضي بالتّنسيق مع األستاذ. ومع ذلك، ال يُعتبر هذا عماًل ض عالمة المُ ي إلى تخفيأّي غياب سيؤدّ  قرَّ

مثالي ا. ستحصلون على الفائدة القصوى من خالل المشاركة في جميع الحصص الدّراسيّة. أكثر من ذلك، يحتاج مجتمع التعلُّم الذي 

 فإنّكم تؤثّرون على تعلُّم اآلخرين. -بغّض النّظر عن الّسبب  -ف يُّب عن الصم. عند التغنُْنِشئه في الصف إلى مساهمتك

 

 الّسرقة األدبيّة

ليّة إذا قمتم بتقديم ورقة بحث شخٍص آخر كما لو كان بحثكم، فأنتم تكسرون عالقة الثّقة بيننا. سأتَّبع الّسياسات األكاديميّة الخاّصة بك

ذا البحث المسروق إلى الفريق األكاديمّي وفقًا لّسياسات األكاديميّة التّابعة لكليّة ريق تقديم هربيّة، عن طالالهوت المعمدانيّة الع

الالهوت المعمدانيّة العربيّة. أريد قراءة كلماتكم وأفكاركم، وسوف أُصاب بخيبة أمل كبيرة عندما أكتشف أنّني كنت أقرأ كلمات 

عوبة في واجب تعلّمي، ال سيّما في عمليّة الكتابة: تعالوا وتحدّثوا نتم تجدون صي لكم إْن كشخص آَخر على أنّها كلماتكم. نصيحت

 معي. بجميع األحوال، ال تُقَدّموا ورقة بحث شخٍص آَخر على أنّه بحثكم.

 

 مصادر التعلّم والمراجع:

 باللغة العربية
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– GOD THROUGH HISTORY AND CONTEXT 

MDiv SYLLABUS 

 

INTRODUCTION 

Course Facilitator:  My name is Caleb Hutcherson. I am husband to Nicolette, and baba to Isla (9), 

Ruby (6), and Luka (3). I grew up going to church and reading the Bible, yet my first experience 

studying historical perspectives of who God is came during my studies in seminary. Encountering the 

perspectives of other believers outside of my time and context came as a shock to me. It challenged 

many deeply held convictions I had grown up with about the God I thought I had known all those 

years. These historical perspectives also guided me as I thought about the significance of what I and 

others believe about who God is in entirely new contexts and historical circumstances that historical 

Christians had not experienced…events such as 9/11 and the questions about Islam that followed in 

the churches where I served shaped my own thinking and reflection…and practice. I very much look 

forward to journeying with you in this course as we explore our own and others’ understandings of 

who the God that we worship is.  

What is this course about? 

In this course, we ask the question “Who (and what) is God?” by asking other Christians (mostly of 

ones who are now dead) how they have understood what God is like—specifically, the character and 

attributes of God. Of course, since we cannot actually ask them this personally, we are left to ask this 

question of them in their writings, and books about them—what they practiced, felt, and believed—

related to this question of who and what is God?  

 

“So what?”, you might ask. “Why ought we ask other Christians about who God is?…We have the 

Bible, after all.”  The vision of ABTS is to see God glorified, communities reconciled, and people 

restored through the Church in the Arab world. We believe that knowing the nature and character of 

God is essential for emerging Christian leaders to effectively serve a church striving towards a life 

characterized by unity, holiness, love, justice, goodness, and wisdom—all attributes we believe 

belong to God. These and many other attributes are most clearly modeled by Christ, the true image 

of God, and recorded for us in Scripture. But we need historical perspective to help us look critically 

at our own inherited ideas about God, which shape how we read those Scriptures. Historical 

perspective helps us to come to a more genuine Christian understanding of God.  

 

Ultimately, the purpose of this course is to help you come to a deeper knowledge of God, that leads 

to a profoundly different way of life and leadership. 

 

We will do this through focused study of a number of key Christian thinkers and movements, and of 

how people in specific historic contexts have struggled to understand and express the nature and 

character of God. Together, we will explore the interaction between human perspectives, 

interpretations, and experience of the Divine nature, so that we, in turn, can better appreciate the work 

of God in their own lives. My hope is to support your growth towards “unity in the faith and in the 

knowledge of the Son of God” (Eph 4:13), by which you might love others as Christ loves, for “if we 

love one another, God lives in us and his love is made complete in us” (1 Jn 4:18). 

 

LEARNING OUTCOMES  

By the completion of this unit, you should have demonstrated growth in following areas: 

Cognitively: 

Analyzing essential historical Christian beliefs about what God is like.  

Summarizing how various historical Christians have sought to understand and know God. 

Recognizing the role of context in shaping all understandings the nature and character of God. 

Affective:  

Valuing the great theological heritage of believers seeking to understand God. 

Appreciating the relationship between what we do and our understanding of what God is like.  
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Growing openness to “new” (and old) Christian interpretation. 

Behavioral:    

Worshipping the Triune God in spirit and truth. 

Imitating the communicable attributes of God, as revealed in Christ, in the contexts of family, church, 

and society (both soteriological and political significance).  

 

LEARNING TASKS: 

In order to help you achieve these learning outcomes, you will complete the following learning tasks: 

1. Class Participation & Presentation  (18 hrs) 

We have 18 hours in class to journey together in reflecting about the significance of essential Christian 

doctrines for faith and life. We will develop and grow in our understanding of our theological 

inheritance to the degree we grow as a learning community together. My commitment to you is that 

our time will be challenging intellectually and spiritually. I will come prepared and expect the same 

from you. I intend to push you to think in ways you haven't thought before. Your participation is 

critical to your learning and ours. I will be looking for your interaction with content from the reading 

in your participation. And I expect that you will be an active participant with us as we journey 

together.  

During the final class session, each student (including you) will present for 5 minutes on your research 

topic.  

Your participation in class should demonstrate your growth in the learning outcomes, responding 

with faith, appreciating, embracing historical and theological sensitivity...responding to each other 

and the historic Christian community with sensitivity, respect, and love.  

2. Reading (6 hrs) 

The readings for this course come primarily from Imad Shehadeh’s book  اآلب واالبن والروح القدس اله

 This text is required for the course, though I have only assigned .واحد: ضرورة التعددوية في الوحدناية االلهية

specific portions of the text to be read according to the course schedule. Shehadeh offers a 

contemporary discussion of the Nature and Character of God, contextualized for MENA contexts.  

Although the content of these readings may seem familiar, read carefully. Be sure that you understand 

everything you are reading, making note of key ideas or phrases that are confusing or not understood. 

These readings will help you participate fully in class. You will report your completion of this reading 

by submitting the percentage read on Moodle. Due on the final day of class. 

Total: 82pp. ≈ 6 hrs [13 pp/hr] 

 

3. Research Paper  (12 hrs - MDiv) 

For this research paper, you will describe and analyze an aspect of God’s nature and character related 

to the theme of the Portfolio you are creating for your integrative project. This research paper will 

focus on a historical-theological study of your chosen aspect of God’s nature and character. You will 

do this by selecting 1-3 historical Christian communities or individuals, describing and analyzing 

their understanding of your chosen aspect of God’s nature and character. An excellent example of 

this paper would demonstrate a critical understanding of the selected theologians’ ideas (“what?”), as 

well as critical analysis of their significance in historical context (“why?”). “Critical” here involves 

careful study and explanation of the values and assumptions of the theologians, not merely description 

of what they said and thought.  1,800 words maximum. (12hrs) 

 

- Learning task assessment: 

Your grade for this unit will be based on the degree to which you engage in class, complete the 

assigned reading, and your combined grade for your personal statement of faith. Grades for the tasks 

will be weighted towards your final grade in the following formula: 

Relative weighting of tasks 
 

BTh 

1. Participation in class and presentation  25% 
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2. Readings 20% 

3. Research paper (for int.proj.) 55% 

 

Time in class: 18 hours. Time outside class: 18 hours 

Total Learning Activity Hours for MDiv students: 36 hours 

Total credits (ECTS): 1.2cr 

 

LEARNING ACTIVITIES 

Session Topic: Learning task due: 

#1 COURSE INTRODUCTION 

-   Look at the Syllabus 

-   The problem…towards a method for speaking 

about who God is 

-   Application: planning my project  

GOD, THE EARLY CHURCH, AND GRECO-

ROMAN WORLD 

reading: Syllabus 

writing: in class 

#2 GOD, THE EARLY CHURCH, AND GRECO-

ROMAN WORLD, continued 

- Augustine and ??? 

- Eastern fathers (and mothers?) 

Reading: Shehadeh, Ch. 3,8 

[total:31pp] 

 

#3 GOD AND THE MIDDLE AGES 

-  from encounter with Islam… 

-  to Scholasticism… 

Reading: Shehadeh, Ch. 6,7 

[total:20pp] 

 

#4 GOD IN THE REFORMATION 

- Beginnings 

- Luther and Calvin 

- Radical reformation 

 

GOD IN PROTESTANTISM AND MODERN 

THEOLOGY 

Reading: Shehadeh, Ch. 4 

[total:46pp] 

 

#5 GOD IN CONTEMPORARY THEOLOGY 

- Rediscovering “imago Dei” 

- Liberation theologies,  

- Beyond Liberation? (Volf) 

Reading: Shehadeh, Ch. 11 

[total:14pp] 

 

#6 - Student presentations 

- Closing comments: Emmanuel…the offense of 

the condescension of God 

Prepared Presentation [5 min] 

 (7 days after last session) writing: submit research paper  

 

 

MUTUAL COMMITMENTS AND CONTACT INFORMATION... 

- Professor’s commitments: 

I commit to engaging with you in a spirit of mutual submission to each other, as to the Lord. I live to 

see you built up, not torn down; and seek to foster community in my classroom in the living way of 

Jesus by fostering diversity, equality, and unity.  
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I commit to engaging with you outside of class, although this is not a requirement for the course. I 

am always on campus on Tuesdays, and glad to chat with you in my office. The preferred way to 

contact me is by email (chutcherson@abtslebanon.org)...you can normally expect a prompt reply.  

 

- Policy on Late Work: 

You will get the most benefit out of starting your assignments early and completing them in a 

systematic way, rather than working on them last minute and submitting them late. If you have 

unforeseen life circumstances arise, completing the work early will save you from needing to request 

an extension. I will handle all late work according to the ABTS academic policies.  

 

- Absences: 

Any absence will result in a lower grade for the course, unless compensatory work (arranged with the 

professor) is completed. However, even this is less than ideal. You will get the most benefit by 

participating in every session in class. More than that, the learning community we create in class 

needs your contribution. When you miss a class, regardless of the reason, you impact the learning of 

others.  

 

- Plagiarism: 

If you submit someone else's work as though it is yours, you are breaking the relationship of trust 

between us. I will follow ABTS academic policies by submitting the plagiarized work to the 

Academic Team according to the ABTS academic policies. I want to read your words and thoughts, 

and am deeply disappointed when I discover that I have been reading the words of someone else that 

you have represented as your own. My advice to you if you are struggling with a learning task, 

particularly with the process of writing: come talk to me. By all means, do not submit someone else's 

work as though it is yours! 

 

LEARNING RESOURCES AND REFERENCES: 

 باللغة العربية

 . 19٧8. القاهرة: دار الثقافة، إقرار اإليمان الويستمنستري

 . 201٧. القاهرة: دار الثقافة، قوانين األيمان وأقراراته: دورها وتأثيرها في الكنيسةاسطفانوس، عبد المسيح. 

 .البنود التسعة والثالثون للكنيسة األنكليكانية

 بيان خلقيدونية.

 .19٧8وت المعمدانية العربية، بيروت: مدرسة الاله الالهوت النظامي.خلف.  جراهم، فنلي و غسان

 .2011 القاهرة: دار الثقافة،  الفكر الالهوتي المسيحي في الكتاب المقدّس.خليل، صموئيل ي.  

 . دون معلومات نشر. 1980ترجمة موريس سيل. الطبعة الثانيةج،  .الذيذاخي: تعليم الرسل اإلثني عشر

 رت: نداء الرجاء. دون تاريخ. شتوتغا هللا بين الفلسفة والمسيحية. عوض.  سمعان،

  .2009المتن، لبنان: دار منهل الحياة،  اآلب واالبن والروح القدس: ضرورة التعدّدية في الوحدانية اإللهية.شهادة، عماد. 

 األدنى،بيروت: كلية الالهوت للشرق  مصلحة.كتاب العقائد للكنائس اإلنجيلية ال: نؤمن ونعترفترجمة تقديم. صبرا ،جورج، 

2001 . 

 .200٧. المحرر أندري زكي. القاهرة: دار الثقافة، نحو الهوت عربي معاصرصديق، مجدي وغيره. 

  (The Baptist Faith and Message). 1993. بيروت: دار النشر المعمدانية. عقيدة المعمدانيين ورسالتهم

 معلومات نشر. دون .شرح أسماء هللا الحسنىاألسنى المقصد الغزالي، أبو حامد. 

 قانون اإليمان الرسولي. 

 .قانون اإليمان الروماني

 القسطنطيني.-قانون اإليمان النيقاوي

 .1986بيروت، دار النشر المعمدانية،  هل هللا واحد أم ثالثة؟قسطة، وسف. 

  .196٧إلسكندرية، . اإلسكندرية: مطبعة ارسالة التثليث والتوحيد  منصور، يسىء.

 . دون معلومات نشر.1993 إقرار أوغسبُرغ: اإلقرار الرئيس لعقائد الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية.منيب أ. يونان. 

 باللغة اإلنجليزية 

In English 

Allison, Gregg. Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine. Grand Rapids: 

Zondervan, 2011. 
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Bird, Michael F. What Christians Ought to Believe: An Introduction to Christian Doctrine Through 
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Cairns, Earle. Christianity Through Centuries. Grand Rapids: Zondervan, 1996 

Cragg, Kenneth. The Call of the Minaret. 3rd ed.  Oxford: Oneworld, 2008 [1956]. Cragg represents 
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Elwell, Walter (ed.). Evangelical Dictionary of Theology. Grand Rapids: Baker Books/Paternoster,  

2003. 

Feinberg, John S (ed.).  No One Like Him: The Doctrine of God, Foundations of Evangelical 

Theology. Wheaton, IL: Crossway, 2001. For a discussion of the attribute of the eternity of God (Is 
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(kalām) that early Arab Christian apologists adopted in order to explain Christian doctrines using 

Muslim patterns of reasoning. This book offers an accessible entry point to the growing body of 

research on the Syriac and Arab Christian traditions.  
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Volf, Miroslav. Allah: A Christian Response. New York: HarperOne, 2011. Volf offers a 
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missionary encounters with Islam that support his argument for similarities in the concept of God 

between Christianity and Islam, his exploration provides a reference point for minority world 

theologians to consider for engaging politically with normative Islam. 
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 عبادةال الهوت

 باسم ملكي

 توصيف المقرر:

تسعى كلية الالهوت المعمدانية العربية لتجهيز رجال ونساء أمناء الذين بإمكانهم مساعدة الكنيسة إلنجاز مهمتها في معاينة مجد هللا، 

والغرض منه، والطريقة التي يعبدون فيها، بينما لنظر في لماذا يعبدون، لكنائس وقادتها إعادة اومصالحة الشعوب. نادرا ما تطلب ا

قلب وأساس حياتنا الروحية هو عبادتنا هلل. عندما يكون التفاعل مع هللا غائب، تفقد الكنيسة الكثير من جاذبيتها. الهدف هو إعداد 

 .العبادة الطالب ليكونوا عابدين حقيقيين وقادة مؤثرين في

ة يرتبط مباشرة إلى مكانتنا المستمر أمام هللا في العبادة سواء فردية أو جماعية. مساعي خدمتنا هي باطلة ه كخدام وقادكل ما نقوم ب

أو فاترة من دون العبادة الصحيحة بالروح والحق. مفهومنا للعبادة كنمط حياة وذهنية سيسهم إلى حد كبير في حياتنا وحياة اآلخرين 

 الية أكبر في معاينة مجد هللا. معاتنا والكنائس إلى فعي القدرة على قيادة مجتف

تحول من الداخل الى الخارج، ويترك فينا تغيير في إختبارنا لحضور هللا نمن المهم أن نكتشف من جديد لماذا وكيف ومن نعبد. 

يادة اآلخرين اليب العبادة، وعملية قابدة، وإعادة اكتشاف أسالقلوب واألرواح. في هذا المقرر نعيد تقديم ما يعنيه أن نكون كنيسة ع

 .في العبادة، من أجل الحصول على عبادة حية مؤثرة في جميع أنحاء الكنائس في العالم العربي

 

 :نتائج المقرر

 :العاطفية

ملة وقيادة مات جديدة نحو عبادة شا)أ( تقييم وجهات نظرنا تجاه العبادة، )ب( تحفيز وتعزيز أساليب جديدة للعبادة، )ج( وضع التزا

 .العبادة

 .أن نعي من نحن ومن هو هللا في ديناميات العبادة

 الحساسية تجاه عبادة باطلة

 :السلوكية

 .التعبير عن الحاجة وأهمية وقيمة التطوير الهوت العبادة إستنادا على الكتاب المقدس ضمن سياقها كجزء من خدمة الكنيسة المحلية

 .نا المسيحيةدية كحجر زاوية في حياتارات الالزمة لعبادة فراكتساب المه

 .اكتساب المهارات الالزمة لقيادة الناس إلى عبادة صحية

 :اإلدراكي

 .فهم وتوضيح معنى العبادة بمعناها الشمولي الكتابي الهوتيا، كنسيا، وفهم تأثيرها على الفرد والحياة اإلجتماعية

 .جماعية من وقت العهد الجديد إلى يومنا هذاور التاريخي للعبادة الب المقدس للعبادة والتطتكون قادر على دراسة أسس الكتا

 :مخطط المقرر

 .الحصة األولى: مفهوم العبادة وأهميتها

 الحصة الثانية: العبادة الفردية

 الحصة الثالثة: العبادة الكنسية )الجماعية(

 الحصة الرابعة: قيادة العبادة

  :مهام التعلم

 (%20) .الحضور والمشاركة في الصف

 ص(. 3-2أذكر البعض منها وما هي التضليالت ) .( التفكير في التراتيل التي قد تكون مضللة الهوتيا%30) .تأمل

 بحث حول تأمل في العبادة في كنيستك والمجتمع القريب من خالل:( %٥0)ص(  8-6)الواجب النهائي. 

 د؟ كيف ولماذا؟ة فعالة بحسب مفهومك الجديص(، هل العباد 80اء حوالي التفاعل مع المواد والقراءات )إقر 

 حلل كيف يمكن للصفة التي اخترتها هلل أن تأثر على العبادة الفردية والجماعية، ماذا ممكن أن يتغير في العالقة بين األنسان وهللا ؟

  ة؟تغييراً مالئما بحسب ما تعلمته في المادإذا فُتح لك المجال ما هي المبادرات التي تتخذها لتصنع 

Mdiv( 4-3: تأمل حول العبادة في الهيكل أم في الخيمة، وشرح الرموز من خالل مفهوم العهد الجديد )ص 

 

 (MDiv 18ساعة ) 13ساعة. الوقت خارج الصف  12الوقت في الصف: 

 

 مصادر:

 (2001افة، مكرم نجيب، تجديد العبادة الكنسّية، )القاهرة: دار الثق

 (2003مع هللا )القاهرة: دار الثقافة، ملة لعالقة الكنيسة الحميمة فايز فارس، العبادة: رؤية شا

 (1980ناشد حنا، الشكينة: سحابة المجد عالمة الحضور اإللهي، )د. ن، 

 األرشمندريت الياس، العبادة المسيحية

 يوسف سمير، فلسفة تاريخ العبادة

 تجاوب مع المفهوم اإلسالمي هللطبيعة هللا وشخصه: ال

 عقّاددة: مرتان مدّرس الوح

 2016كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة 



198 | P a g e  

 

 هدف الوحدة:

بالنسبة لنا كقادة مسيحيين، كلّما عرفنا هللا في المسيح نصبح قادرين أكثر على تطوير عدساٍت لرؤية الحياة والخدمة بصورة سليمة. 

أو الجماعي بقدر  هويتنا الحقيقية سواء على المستوى الفردي بحاجة أقل ألن نتعدّى على دور هللا. نكتشفكلما عرفنا هللا أكثر نصبح 

ما نعكس صورة هللا في حياتنا. معرفة طبيعة هللا وشخصه أمر ضروري للقادة الناشئين الساعين لخدمة الكنيسة ولحياة تتميز بالوحدة 

 رة اآلب الحقيقية.مة. في هذا النموذج، إّن المسيح محوري كصووالقداسة والمحبة والعدالة والخير والحك

تمع هناك تشابه بين المفهوم اإلسالمي هلل ومفهوم عالقة المؤمنين به مع المفهوم المسيحي، كما أّن هناك مفارقات أساسيّة. لقد تأثّر المج

 وسط.الفكر اإلسالمي الديني هو األقوى في سياق الشرق األالمسيحي في منطقتنا بالمفهوم اإلسالمي هلل عبر العصور، ما دام 

تهدف هذه الوحدة إلى تقديم المسح السريع للمفهوم اإلسالمي هلل ولعالقه باإلنسان، مع التركيز على األبعاد التي تتميّز عن مفاهيم 

ع قريبه المسلم من خالل هذه المفاهيم الجديدة الكنيسة الشرقيّة والتي أثّرت عليها. واألمل هو أن يتوّصل الطالب إلى تعاطف أكبر م

لمفهوم المسيحي الصحيح هلل يجب أن يؤدّي إلى نمط حياتي بالغ سيتوّصل إليها. وفي نفس الوقت، سيكتشف الطالب كيف االتي 

 التمييز.

 النتائج التعلّميّة

 في ختام الوحدة، يجب أن يبرهن الطالب عن النمو في النواحي التالية:

 فكري ا
 من خالل دراسة للنص القرآني. ستتوّصل إلى معرفة أعمق لمفهوم المسلم لطبيعة هللا

 ستفهم كيف المفهوم اإلسالمي هلل يؤثّر على تقييمهم للعقائد المسيحّية، وبالتالي كيف يؤثّر ذلك على العالقات اإلسالميّة المسيحيّة.

 عاطفي ا
مسيحّيين بالنسبة للمفهوم ا يجعلك تتخّطى بعض األفكار المسبقة الشائعة بين الستتعاطف بشكل أفضل مع النظرة اإلسالميّة، ممّ 

 اإلسالمي هلل.

 ستنمو في رغبتك على استخدام ما تعلّمتَه لبناء الجسور التي تساعدك على مشاركة المفهوم الكتابي هلل مع المسلمين.

 سلوكي ا

 نص القرآن واإلرث التفسيري له.سوف تتعلّم كيف تبحث في المفاهيم القرآنيّة باستخدام 

 ة الشخصيّة في ضوء المفاهيم واالعتقادات السائدة في المجتمع.في مفاهيمك الالهوتيّ سوف تتعلّم التأّمل 

 واجبات التعلّم

 ساعات[ 4/8نشاط القراءة النقديّة ]

ر أدناه. وعلى الطالب أن يختار من كتاب عماد شحادة المذكو 213-20٥؛ و12٧-11٥؛ 28-21على جميع الطالّب أن يقرأوا ص 

 ة وخدمته )نصف صفحة تقريبًا(.ة ملفتة له ومناقشة أبعاد تأثيرها على حياته الشخصيّ من قراءته فكرة واحد

 باإلضافة إلى ذلك، على طالّب الماجستير أن يقدّموا قراءة نقديّة لمقال جوزيف كامينغ المذكور أدناه، ال يتخّطى الصفحتَْين.

 ساعات[ 6-4ساسي للوحدة ]النشاط األ

المفهوم اإلسالمي هلل المختلفة من خالل دراسة النص القرآني. من ثم يستخدم  و أن يبحث الطالب في أبعادهدف هذا النشاط التعلّمي ه

مي هلل. الطالب هذا المفهوم المبدئي لبناء جسر عالئقي مع شخص مسلم، يبحث من خالله في بُْعٍد واحد محدّدـ من المفهوم اإلسال

هلل، كما في تأثير السياق اإلسالمي تأّمل بالمقارنة في المفهوَمْين المسيحي واإلسالمي وأخيًرا يستخدم الطالب مفهومه الجديد لكي ي

على تفكيره وتفكير الكنيسة في الشرق األوسط. ]ويجب أالّ يتخّطى هذا النشاط الصفَحتَْين، وأن يكون على األقل صفحة ونصف 

 4ين السطور. أتوقّع أن يأخذ هذا النشاط تقريبًا افة فرديّة ب، مس16، حجم Traditional Arabicرجى استخدام حرف الـالصفحة. يُ 

 ساعات[ 6ساعات من الوقت، وأالّ يتخّطى الـ

 المنهجيّة التي يجب أن يّتبعها الطالب:

 ( التي ترغب أن تتعّمق أكثر في فهمها.بالتنسيق مع السيد وليد زيلع، اختر إحدى "أسماء هللا الحسنى" )أي صفات هللا

ن عن اآليات التي تحتوي على هذه الصفة. واعلم أن داللة الصفة في القرآن يمكن أن تختلف عن اإلسم كما هرس للقرآإبحث في ف

 " الخ...يرد في لوائح أسماء هللا. فابحث إذًا عن الصفة في دالالتها المختلفة. مثالً: "المنتقم،" "انتقَم،" "ينتقم،

غيرها(، كما فّسرها العلماء المسلمون عبر  هذه اآليات )أو آية واحدة إن لم يكن هناك ابحث في كيفيّة تفسير آيتَْين أو ثالثة من

تفسير ( ورشيد رضا )معالم في الطريقالعصور. وقُم بذلك البحث مستخدًما تفسير الطبري، باإلضافة إلى أحد تفسيَرّي سيّد قطب )
. قدّم ملّخًصا لهذا اإلرث التفسيري، معيدًا صياغته بكلماتك، www.altafsir.comوتجد كل هذه المصادر على صفحة (. المنار

 مقلاّلً من استخدام االقتباسات المباشرة. ]نصف صفحة إلى صفحة واحدة[

و من خالل الرسالة الصفة اإللهيّة. ويمكنك أن تقوم بذلك وجًها لوجه، أإذهب إلى صديق مسلم واحد واسأله عن مفهومه لهذه 

ؤاالً على الفيسبوك إذا كان لديك عدد من األصدقاء المسلمين هناك، أو يمكنك أن تستخد إحدى اإللكترونيّة، أو يمكنك أن تضع س

ر على جواب صديقك المسلم من خالل صياغتك غرف النقاش على اإلنترنت، أو أي وسيلة أُخرى متوفّرة لديك. وحاول أالّ تؤثّ 

بّر في وصف هللا في القرآن؟" بعد إتمام هذه الخطوة، قُم بمقارنة ثالً يمكنك أن تسأل بكل بساطة: "كيف تفهم صفة المتكللسؤال. فم

ل الحوار مع الصديق سريعة بين المفهوم "الرسمي" للصفة الذي وجدتَه في التفاسير، والمفهوم الشعبي الذي توّصلت إليه من خال

 [المسلم. ]ليس أكثر من نصف صفحة

 تأّمل باختصار في مفهوم المسلم هلل، كما برز من خالل دراستك لصفة واحدة محدّدة، بالمقارنة مع الصفة الكتابيّة الموازية التي تجدها

السائد تابّيتَْين. وأخيًرا، تأّمل كيف يمكن لهذا المفهوم في القائمة التي توّزعت على الطالّب. يمكنك القيام بذلك باستخدام آية أو آيتَْين ك

ت وفي مفهوم المسيحيّين العرب عاّمة لشخصيّة هللا. ويمكن لهذه المالحظات الختاميّة في سياق الشرق أن يكون قد أثّر في مفهومك أن

http://www.altafsir.com/
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ا )أي  على المفهوم المسيحي(، كما أن تأخذ طابعًا سلبي  أن تأخذ طابعًا إيجابي ا )أي ما هي بعض التأثيرات اإليجابيّة لمفهوم المسلمين هلل

 هوم المسيحي هلل(. ]ليس أكثر من نصف صفحة[كيف يؤثّر المفهوم اإلسالمي سلبي ا على المف

ساعة للماجستير. عدد الساعات  14ساعات للبكالوريوس؛  10ساعات. خارج الصف:  9عدد الساعات في الصف لهذه الوحدة: 

 كريديت. 0.٥ساعة للماجستير.  23ساعة للبكالوريوس و 19وحدة: اإلجمالي لل

 نشاطات التعلّم

(: نظرة عاّمة للوحدة؛ مقدّمة للمفهوم اإلسالمي العام هلل، بناًء على بعض اآليات القرآنّية 13:00-10:00أكتوبر،  20) الحصة األولى

 والخالص.عض العقائد المسيحيّة، خاصة عقيدة المسيح والتجّسد األساسيّة، وكيف يؤثّر ذلك على المفهوم اإلسالمي ونظرته إلى ب

(: مناقشات جماعيّة في الواجب التعلمّي األساسي لهذه الوحدة، ويجب أن ينجزه الطالب 13:00-10:00نوفمبر،  3) الحصة الثانية

تقريبًا كامالً قبل موعد هذه الحصة. تقييم عام وتأّمل في ما توّصل إليه الطالّب، مستنتجين بعض الخالصات في أوجه أساسيّة لمفهوم 

 هوم المسيحي.هلل بالمقارنة مع المف المسلمين

(: بعض المسأالت المهّمة في المفهوم المسيحي هلل في السياق العربي. ثالوثيّة هللا، صفات 13:0-10:00نوفمبر،  6) الحصة الثالثة

 الذات وصفات الفعل، مسلمون ومسيحّيون وعبادة هللا، الخ...

 وجهة التواصل مع مدّرس المادّة

لة اإليميل أو وجًها لوجه إذا أرادوا مناقشة أي مسألة متعلّقة بهذه الوحدة: ي بوسيب طلب الموعد منّ يُرجى من الطالّ 

maccad@abtslebanon.org. 

 موارد تعلّميّة

www.altafsir.comكن للطالب أن يستخدمه أيًضا كالفهرس القرآني. ويحتوي يملى نص القرآن، والذي : يحتوي هذا الموقع ع

معالم لرشيد رضا، و تفسير المنارأيًضا هذا الموقع على عدد كبير من التفاسير القرآنيّة بنصوصها الكاملة، بما فيها تفسير الطبري، و
 ، وهو تفسير لسيّد قطب.في الطري

، الطبعة األولى، دار منهل الحياة، مين: ضرورة التعدديّة في الوحدانيّة اإللهيّةاحد. آروح القدس، إله واآلب، واالبن والعماد شحادة، 

2009. 

)وهو مقال باللغة  2001جوزيف كامينغ، "صفات الذات في عقيدة هللا عند األشعري وبعض األفكار المقابلة في المسيحيّة،" 

 .مادّة بإذن من المؤلّف(اإلنجليزيّة، غير منشور، ويؤّمنه مدّرس ال

 

  

mailto:maccad@abtslebanon.org
http://www.altafsir.com/
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Module: The Restored Community 

Reconciled Peoples Become the Agent of Peace   شعوب المصالحة تصبح وكيل السالم 

Module Leader: Caleb Hutcherson 

Winter 2018-2019 

 

Purpose Statement 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled, and communities restored through the 

Church in the Arab world. This vision grows from a wholistic understanding of salvation: a restored 

humanity, reconciled in every aspect of our brokenness. We understand that the saving work of God 

develops a community that God intends to use as an agent of peace in the world. In the community 

where Christ is acknowledged as Lord, reconciliation with God results in reconciliation with “each 

other” in the community and with “the other” outside.   

 

However, we recognize that in our progressive experience of salvation, brokenness still characterizes 

the present. Thus, we confess that the churches we seek to serve in and through in the MENA region 

are often inward-looking, self-serving and irrelevant to society. The agent through whom God intends 

to accomplish restoration and reconciliation in the world is often a community of brokenness and 

division.   

 

The purpose of this module is to equip students to empower and nurture communities of reconciliation 

to become effective agents of God's peace in the world.  Students will explore the saving work of 

God which develops a community of peace and the saving work of God through this community in 

the world.  

 

Based on our understanding about the nature and character of the Triune God who created humanity 

in His image, this module will lead students into the progressive biblical narrative of salvation. We 

will explore God's work to reconcile humanity and restore his Creation to peace, in and through a 

people God calls his own.  

 

Historically, the Church has held a variety of perspectives concerning the implications of humanity's 

fall and the meaning of salvation.  The module will lead students through an exploration of the history 

and contexts of this discussion, and guide them towards understanding the implications of being a 

people “saved” for their communities.  

 

Through the cultural and ministerial lenses, students will explore ways the church can have a 

restorative impact on its community by considering the many ways in which the community needs 

restoration. Ultimately, students will be challenged to participate with God in the process of 

restoration and reconciliation personally and corporately, using this experience as a model for the 

work of being peacemakers within the “restored to peace” community and through this community 

to the world.    

 

In the final project, students will work to identify a specific problem of brokenness in their community 

and to develop a plan for how the church might participate with God to reconcile peoples and restore 

peace from out of that brokenness. 

 

 

Module Outcomes   

By the end of this Module students will have demonstrated growth in the following areas: 

Affectively 

Valuing the sadness which characterizes mature Christian experience before glorification 

Delighting in living in the image of the Triune God 

Longing to be agents of peace in the church and the world 
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Valuing the profound joy which characterizes Christian hope in redemption found in Jesus Christ 

Appreciation for the full meaning of salvation in Christ 

Responding with wisdom, grace and integrity to situations of conflict in the church and the world 

Compassion leading to determination in response to the variety of forms of social injustice 

Commitment to justice, reconciliation, and peace-making 

Hate for sin and the effects of sin on every aspect of human relationships 

Dedication to being the kind of leaders who will teach and model reconciliation 

 

Behaviorally 

Acting in transformative ways in conflict situations in church and community 

Teaching for biblical transformation in social contexts 

Articulating with integrity the good news of restored relationship with God and creation that Christ's 

work accomplishes in and through the community of faith 

Identifying and describing the symptoms and causes of disintegration in church and society 

Exhibiting skills in peace-making and conflict resolution 

Listening habitually to the poor 

Advocating for justice and reconciliation in their social contexts 

Nurturing and empowering those in their sphere of influence to live a life of reconciliation 

Practicing the tools and skills of reconciliation to lead redeemed and restored communities into 

identifying and analyzing causes of poverty, becoming peace-makers and advocates for justice in the 

Name and Power of Jesus 

 

Cognitively 

Analyzing social and political conflict dynamics in the church and society 

Understanding the dynamics of brokenness and restoration in oneself in order to act creatively in 

social transformation 

Analyzing the meaning and implications of the communal nature and dynamics of the Triune God for 

reconciled relationships in humanity  

Exploring how God’s redemption and restoration are expressed to the whole of creation:  individuals, 

communities and the natural world. 

Exploring the range of God’s all-inclusive peace...”shalom.” 

Understanding the individual and communal nature of salvation which has meaning for all Creation 

Identifying and analyzing Biblical and post-Biblical examples of the restoration of communities and 

their impact.   

Identifying and analyzing the signs and causes of social injustice 

 

 

The module comprises 5 units: 

Unit title Facilitato

r 

Hours in 

class 

Hours out 

of class 
Total hours 

% of grade 

allocation 

2021 The Restored People of 

God in the OT and NT 

 

NH 18 12 30 15 

2022  Historical Perspectives 

on Salvation in the 

Community of Atonement 

CH 18 12 30 15 

2023  Social Restoration 

Through the Restored People 

of God 

 

BM 18 12 30 15 

2024  Conflict Resolution BM 18 12 30 15 
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2025  Integrative Project 

 

CH 3 27 30 40 

TOTAL  75 75 150 100 

 

 

Unit Descriptions: 

In the biblical/theological and historical/theological units, students will explore the meaning of the 

salvation in the history of the people of God. Through exploring the variety of metaphors for the 

salvific actions of God, students will more deeply consider the multifaceted meaning of God's peace.  

 

2021 The Restored People of God in the OT and NT (Nabil) 

This unit will work to understand the religious perspectives of Jewish and Christian communities 

through exploring stories, symbols, and practices that each group adapted during the Second Temple 

Period and the first century AD. The goal is to help students deepen their understanding of the Jewish 

people directly before the first coming of Christ, and of the Christian world and life of the restored 

Church immediately after his coming.  

  

2022  Historical Perspectives on Salvation from the Community of Atonement (Caleb)  

The purpose of this unit is to empower students' application of a holistic perspective of salvation in 

and through the church for the world. We will do this by developing students' understanding of a 

unifying view of salvation in Christ grounded in the historical development of soteriology in the 

Church. In other words, we will engage with historical Christian perspectives concerning the 

questions, “What did Christ do?” and “What does that mean?”. By tracing their historical 

development, students will gain perspective on a variety of ways the Church has understood salvation. 

They will develop ability to identify the results of too narrowly defining salvation through considering 

historical examples. They will be challenged to recognize the narrow definitions they have inherited. 

Finally, they will begin the process of synthesizing a unifying view of salvation that responds to the 

complex brokenness of the MENA region. 

 

In the sociological/cultural and personal/ministerial units, students will explore the communal and 

present aspect of an often neglected outcome of salvation, a community that restores peace in the 

world. This exploration will look at how God's peace is practiced in individuals and in the restored 

People of God, as well as through the restored People of God in and for the world.  

 

2023 Social Restoration Through the Restored People of God (Bassem) 

This unit will explore and develop students understanding of Socio/Cultural Renewal through the 

Church.  Students will explore the dynamics of conflict, power, difference, and trauma that both 

challenge and directly impact the Church.  We will help students discover where they can effectively 

engage their social and cultural context for transformation as God’s agents of peace.  We will also 

provide them with critical tools for analysis, strategizing, action, and education in their restoration 

work through the Church in the world. 

 

2024 Conflict Resolution (Bassem)  

The purpose of this unit is for students to acquire tools and develop skills that enable them to reconcile 

conflicts in their families, churches, and communities. 

 

In this unit, students will be challenged to participate with God in the process of restoration and 

reconciliation personally and corporately. They will explore forgiveness, repentance, and confession 

as a definitive framework of Christian life. They will explore the principles and foundations for 

conflict transformation through reconciliation, mediation, and negotiation. They will explore conflict 
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resolution as one of the primary works of the church. They will be led into practicing the tools of 

conflict resolution in culturally specific ways. And finally will use this experience as a model for the 

work of being peacemakers within the “restored to peace” community and through this community 

to the world. 

 

Finally, through the integrative project for the module, students will be challenged and assessed on 

their integration of these units through an “action research” project which will experiment with 

formulating a reconciling act for a situation of brokenness chosen from the students' life contexts.  

 

2025 Restored Community Integrative Project 

The purpose of the Restored Community Integrative Project is two-fold. First, the project will guide 

you into integrating your learning from the Restored Community module into a specific action of 

reconciliation, through which you will gain experience as an agent of God's peace in a situation of 

brokenness. Second, through the project methodology you will gain familiarity and experience using 

a non-traditional form of research that can be a powerful tool for reflective practice, particularly in 

the practice of social reconciliation.  
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 الجماعة المتجدّدة: شعوب المصالحة تصبح وكيل السالم  -

 المسؤول عن الموديول: كالب هتشرسون

 برنامج البكالوريوس /2019-2018شتاء 

 بيان الهدف:

تنهض، بواسطة خدمة مجتمعاتِنا  الشعوب، ونرىرؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة 

الكنيسة في العالم العربي. تنبع هذه الرؤية من فهم شامل للخالص: بشرية متجددة، المصالحة في كل جوانب االنكسار لدينا. نحن 

، المسيح رب االتي تعترف بندرك أن عمل خالص هللا ينشئ مجتمع سالم الذي يقصد هللا استعماله كوكيل للسالم في العالم. في المجتمع 

 إّن المصالحة مع هللا تنتج مصالحة مع "بعضنا البعض" في المجتمع ومع "اآلخر" في الخارج.

 

غير أنّنا ندرك أن في اختبارنا التدريجي للخالص، ال يزال االنكسار يميز الحاضر. لذلك نعترف بأن الكنائس التي نسعى لخدمتها 

لبًا ما يكون تركيزها الى الداخل، تخدم ذاتها وال تمت الى المجتمع بصلة. ل أفريقيا غااألوسط وشما ومن خاللها خدمة منطقة الشرق

 الوكيل الذي من خالله يسعى هللا الى تحقيق التجديد والمصالحة في العالم هو غالبًا ما يكون مجتمع االنكسار واالنقسام.

 

صبح وكالء فعالة في افتتاح سالم هللا في العالم. وتغذيتها لت عات المصالحةالغرض من هذ الموديول هو تأهيل الطالب لتمكين مجتم

 سيكتشف الطالب عمل خالص هللا الذي ينشئ مجتمع سالم وعمل خالص هللا من خالل هذا المجتمع في العالم.

 

رد كتابي تدريجي الموديول الطالب في سبناًء على فهمنا على طبيعة ثالوث هللا وشخصيته الذي خلق البشر على صورته، سيقود هذا 

 ص. سنبحث في عمل هللا لمصالحة البشرية وتجديد خليقته للسالم، في ومن خالل الشعب الذي يسميه هللا خاصته.للخال

 

 لقد تمسكت الكنيسة تاريخيًا بمجموعة متنوعة من وجهات النظر بشأن اآلثار المترتبة على سقوط البشرية ومعنى الخالص. سيقود

 المناقشة وسياقاتها، وإرشادهم نحو فهم تأثير كونهم "مخلّصين" في مجتمعاتهم.البحث في تاريخ هذه  الموديول الطالب الى

من خالل العدسات الثقافية والخدمتية، سيكتشف الطالب كيف يمكن أن تتمتع الكنيسة بتأثير تجديدي في مجتمعها من خالل النظر في 

ة المطاف، سيُّحث الطالب على المشاركة مع هللا في عملية الى التجديد. في نهايج المجتمع من خاللها العديد من الطرق التي يحتا

التجديد والمصالحة على الصعيدين الشخصي والجماعي، وذلك باستخدام هذه التجربة كنموذج للعمل كصانعي السالم ضمن المجتمع 

 "المتجدد للسالم" ومن خالل هذا المجتمع للعالم.

 

د مشكلة انكسار معينة في مجتمعهم ووضع خطة لكيفية مساهمة الكنيسة مع هللا يعمل الطالب على تحديالبحث النهائي، سوف  في

 لمصالحة الشعوب وتجديد السالم من هذا االنكسار.

 

 

 نتائج الموديول:

 في نهاية هذا الموديول سيُظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:

 عاطفيًا:

 المجد المسيحية الناضجة قبلن الذي يميز التجربة تقدير الحز

 االبتهاج في العيش على صورة ثالوث هللا

 السعي ليكونوا وكالء السالم في الكنيسة والعالم

 في الفداء الذي بيسوع المسيح المسيحيتقدير الفرح العميق الذي يميز الرجاء 

 تقدير معنى الخالص الكامل في المسيح

 ة والعالمالت النزاع في الكنيسنعمة واستقامة على حااالستجابة بحكمة، و

 الرحمة التي تدفع الى العزم على االستجابة لمختلف أشكال الظلم االجتماعي

 االلتزام بالعدالة والمصالحة، وصنع السالم

 كره الخطيئة وآثار الخطيئة في كل جانب من جوانب العالقات اإلنسانية

 ةعلّمون نموذج المصالحالتكريس ليكونوا القادة الذين ي

 سلوكيًا:

 التصرف لتغيير حاالت النزاع في الكنيسة والمجتمع

 تعليم التغيير الكتابي في سياقات اجتماعية

 تقديم األخبار السارة بأمانة حول العالقة المتجددة مع هللا والخليقة وأن عمل المسيح يتم في ومن خالل مجتمع اإليمان

 جتمعوأسباب التفكك في الكنيسة والمتحديد ووصف أعراض 

 اظهار مهارات في صنع السالم وحل النزاعات

 االستماع للفقراء

 مناصرة العدالة والمصالحة في بيئاتهم االجتماعية
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 رعاية وتمكين الذين في نطاق تأثيرهم ليحيوا حياة المصالحة

ر، وليصبحوا صانعي سالم والمتجددة في تحديد وتحليل أسباب الفقممارسة أدوات ومهارات المصالحة لقيادة المجتمعات المفدية 

 الة في اسم يسوع وقوتهومناصرين للعد

 فكريًا

 تحليل ديناميات النزاع االجتماعي والسياسي في الكنيسة والمجتمع

 فهم ديناميات االنكسار والتجديد في النفس بغية العمل على نحٍو خالق في التحول االجتماعي

 في البشرية ميكيات ثالوث هللا في عالقات المصالحةى وتطبيق طبيعة هللا التواصلية ووديناتحليل معن

 استكشاف كيفية التعبير عن فداء هللا وتجديده للخليقة كلها: األفراد والمجتمعات والعالم الطبيعي.

 استكشاف إطار سالم هللا الشمولي للجميع ... "شالوم".

 ة للخالص الذي لجميع الخليقةفهم الطبيعة الفردية والجماعي

 مثلة الكتابية وما بعد الكتابية حول تجديد المجتمعات وآثارها.حليل األتحديد وت

 تحديد وتحليل عالمات الظلم االجتماعي وأسبابه

 

 وحدات: 5يضّم هذا الموديول 

 المدّرس عنوان الوحدة
الساعات داخل 

 الصف

الساعات 

 خارج الصف
 مة% من العال مجموع الساعات

شعب هللا المتجدد في  2021

 القديم والعهد الجديدالعهد 

 15 30 12 18 نبيل حبيبي

مناظير تاريخية حول  2022

 الخالص في مجتمع الكفارة 

 15 30 12 18 كالب هتشرسون

المصالحة االجتماعية  2023

 من خالل شعب هللا

 15 30 12 18 باسم ملكي

 حل النزاعات 2024

 

 15 30 12 18 باسم ملكي

 البحث التكاملي 2025

 

 40 30 27 3 رسون كالب هاتش

 100 150 75 75  المجموع

 

 

 وصف الوحدات

في الوحدات الكتابية/ الالهوتية والتاريخية/الدينية، سيبحث الطالب في معنى الخالص في تاريخ شعب هللا. من خالل دراسة مجموعة 

 هللا المتعدد األوجه. الخالصية، سينظر الطالب بعمقأكثر الى معنى سالممتنوعة من االستعارات حول أعمال هللا 

 

 شعب هللا المتجدد في العهد القديم والعهد الجديد )نبيل( 

ستعمل هذه الوحدة على فهم وجهات النظر الدينية للمجتمعات اليهودية والمسيحية من خالل دراسة القصص والرموز والممارسات 

تعميق فهمهم  ن األول الميالدي. والهدف هو مساعدة الطالب علىة خالل الفترة الممتدة بين الهيكل الثاني والقرالتي تبنتها كل مجموع

 للشعب اليهودي مباشرة قبل مجيء المسيح األول، وللعالم المسيحي وحياة الكنيسة المتجددة مباشرة بعد مجيئه.

 

 مناظير تاريخية حول الخالص من مجتمع الكفارة )كالب(

وسنقوم بذلك من خالل  ظور الشامل للخالص في ومن خالل الكنيسة للعالم.لهدف من هذه الوحدة هو تمكين تطبيق الطالب للمنا

تطوير فهم الطالب لوجهة النظر الموحدة حول الخالص في المسيح المتجذرة في التطور التاريخي لمفهوم الخالص في الكنيسة. 

ؤالين التاليين: "ماذا فعل المسيح؟" و "ماذا وجهات النظر المسيحية التاريخية المتعلقة بالس وبعبارة أخرى، فإننا سوف نتعامل مع

ني ذلك؟". ومن خالل تتبع تطورها التاريخي، ستكتسبون منظوًرا شاماًل لمجموعة متنوعة من طرق فهم الكنيسة للخالص. يع

تتحدون أنفسكم للخالص من خالل النظر في األمثلة التاريخية. وسستتطورون القدرة على تحديد النتائج الناجمة عن التعريف الضيق 

قد ورثتموها. أخيًرا، سوف تبدأون بعملية استخالص وجهة نظر موحدة حول الخالص استجابةً  لتعترفوا بالتعريفات الضيقة التي

 لحالة من االنكسار المعقدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

وهو دراسة الجانب الجماعي والحالي لنتيجة الخالص الُمهملة، الثقافية/االجتماعية والشخصية/الخدمتية، سيقوم الطالب بفي الوحدات 

مجتمع يعيد السالم الى العالم. وستنظر هذه الدراسة في كيفية ممارسة سالم هللا من قِبل األفراد وشعب هللا المتجدّد، وكذلك من خالل 

 العالم وله. وشعب هللا المتجدّد في
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 اسم(المصالحة االجتماعية من خالل شعب هللا )ب

ستقوم هذه الوحدة بتطوير فهم الطالب للتجديد االجتماعي/ الثقافي من خالل الكنيسة. سيقوم الطالب باكتشاف ديناميات النزاع، 

والقوة، والصدمة التي تتحدّى الكنيسة وتؤثر فيها مباشرة. سنساعد الطالب كي يكتشفوا حيث يمكنهم االنخراط بفعالية في سياقهم 

حداث التحول ككالء هللا للسالم. سنزودهم أيًضا باألدوات الهامة للتحليل، وضع االستراتيجيات، العمل، والتعليم في الاالجتماعي والثقا

 في عمل المصالحة من خالل الكنيسة في العالم. 

 

 حّل النزاعات )باسم(

نزاعات في أسرهم، وكنائسهم، حة الالغرض من هذه الوحدة هو أن يكتسب الطالب أدوات ويطوروا المهارات التي تمكنهم من مصال

 ومجتمعاتهم المحلية.

 

في هذه الوحدة، سنتحدّي الطالب للمشاركة مع هللا في عملية التجديد والمصالحة شخصيا وعلى الصعيدين الشخصي والجماعي. 

لنزاع من خالل ويل اسيكتشفون الغفران، التوبة، واالعتراف كإطار تحديدي للحياة المسيحية. كما سيكتشفون مبادئ وأسس تح

المصالحة والوساطة والتفاوض. كما سيتعرفون على أّن حل النزاعات هو أحد األعمال األساسية للكنيسة. وسنقودهم الى ممارسة 

أدوات حل النزاعات بطرق ثقافية مناسبة. وأخيرا سوف يستخدمون هذه التجربة كنموذج للعمل كصانعي سالم ضمن مجتمعات 

 خالل هذه المجتمعات إلى العالم.ومن  "السالم المتجدد"

 

وسنتحدّى الطالب في نهاية المطاف من خالل البحث متكامل للموديول، وسيتم تقييمهم على مدى تمكنهم من دمج هذه الوحدات من 

 ة.خالل مشروع "البحث اإلجرائي" الذي يشمل وضع عمل مصالحة لحالة من االنكسار يختارها الطالب من سياقاتهم الحياتي

 

 لبحث التكاملي لموديول الجماعة المتجددةا

الغرض من البحث التكاملي الخاص بموديول الجماعة المتجددة هو ذو شقين. أوال، سيقودك البحث إلى دمج كّل ما تعلمته في موديول 

كسار. ثانيا، من االن الجماعة المتجددة في أعمال مصالحة محددة، التي من خاللها سوف تكسب خبرة كوكيل لسالم هللا في أوضاع

خالل منهجية المشروع سوف تكسب ألفة وخبرة في استخدام شكل غير تقليدي من األبحاث التي يمكن أن تكون أداة فعّالة للتأمل 

 والتطبيق، ال سيما في ممارسة المصالحة االجتماعية.
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 الجماعة المتجددة موديول                                                                              ThMميسر التعلم: كالب هتشرسن 

  2019-2018شتاء                                 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                                         

tslebanon.orgn@abchutcherso 

 –الخالص في مجتمع الكفّارة من وجهة نظر تاريخية 

 BThالمنهج الدراسي 

 وصف المقّرر

رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة 

الفهم الشامل للخالص. نحن نؤمن أّن عمل هللا في الخالص هو تشكيل المجتمع ة على الكليّ الكنيسة في العالم العربي. وترتكز رؤية 

 الذي تتم فيه مشيئة هللا والتي من خاللها يجد المرء االتحاد مع هللا والشركة مع اآلخرين من أجل خير اآلخرين والعالم.

عترف بأّن الكنائس في منطقة الشرق األوسط ن ثم نامل. مونحن ندرك انكسارنا ال يزال أن يصف حالة الكنيسة قبل الخالص الك

وشمال أفريقيا تميل إلى التطلع إلى داخلها، وخدمة نفسها وعدم االتصال بالمجتمع. إحدى أكبر القيود التي تقمع كنائسنا، بوصفها 

نا التفسيري على التشديد نا ارثص. يحثمجتمعات مصالحة في العالم، هي المواقف المقسمة التي غالبًا ما تُسبّب الشقاق بشأن الخال

مفرط في التبسيط بتفكيرنا على الخالص وممارسته وهذا ما يؤدي إلى انقسامات بين الكنائس، والتفكير المركز داخليا في الخالص 

 الحاضر، والتوقعات الثنائية في الخالص القادم.

ة ومن خاللها للعالم. سنحقّق ذلك من خالل الكنيسص في الغرض من هذه الوحدة هو تمكين منظورك الشمولي في ممارسة الخال

تطوير مفهوم موحد للخالص في المسيح على أساس التطور التاريخي لدراسة الخالص في الكنيسة. وبعبارة أخرى، فإننا سوف 

. ومن خالل تتبع ذلك؟" ا يعنينتعامل مع وجهات النظر المسيحية التاريخية المتعلقة بالسؤالين التاليين: "ماذا فعل المسيح؟" و "ماذ

تطورها التاريخي، ستكتسبون منظوًرا شاماًل لمجموعة متنوعة من طرق فهم الكنيسة للخالص. ستتطورون القدرة على تحديد النتائج 

د التي قأنفسكم لتعترفوا بالتعريفات الضيقة الناجمة عن التعريف الضيق للخالص من خالل النظر في األمثلة التاريخية. وستتحدون 

موها. أخيًرا، سوف تبدأون بعملية تركيب وجهة نظر موحدة حول الخالص استجابةً لحالة من االنكسار المعقدة في منطقة الشرق ورثت

 األوسط وشمال أفريقيا.

امل معًا سوف ننمو في فهمنا "لعمل المسيح الذي أتّمه ألجلنا وألجل العالم" ومغزى تطبيق ذلك على البشرية. من خالل الفهم الش

من تجاوز  للكفارة، ستكونون على استعداد أكثر لربط معتقد الخالص بالتطبيق العملي في الكنيسة وفي العالم. أملي هو أن تتمّكنوا

إلى اإلنجيل إلشكالي في الالهوت اإلنجيلي بين "الكرازة" و "العدالة االجتماعية". وعوًضا عن ذلك، سوف تنظرون االنقسام الثنائي ا

السالم الذي يتجدد في كل جانب من جوانب الخليقة، واإلنسانية المتجددة لتحقيق دورها المنشود  ألخبار السارة لشالوم /على أنّه ا

 كوكيل وإيكون )صورة( هللا.

 

 ج التعلّم:نتائ

 عند انتهاء هذه الوحدة سيُظهر الطالب نمًوا في المجاالت التالية:

 فكريًا:

 في الكتاب المقدس.سانية في تفكير الكنيسة التاريخي فهم ديناميات االنكسار وتجدد اإلن

 تحليل معنى طبيعة الشركة في ثالوث هللا واآلثار المترتبة على عالقات المصالحة في اإلنسانية.

 الطبيعة الفردية والجماعية للخالص قيما تأن الخليقة، والكنيسة والروح لتجديد كّل شيء في المسيح. فهم

 ده للخليقة كلها: األفراد والمجتمعات والعالم الطبيعي.ر عن خالص هللا وتجدياستكشاف كيفية التعبي

 استكشاف مجال سالم هللا الشامل... "شالوم".

 نظر حول الخالص.االعتراف بإرثهم من وجهات ال

 تطوير مفهوم موحد للخالص.

 عاطفيًا:

 رغبة في العمل على تحقيق السالم في كل عالقة إنسانية.

 ر مسيحي ناضج في انكسار هذا العالم.العميق كتفكيتقدير الحزن 

 االبتهاج في رجاء الحياة المتجددة في صورة ثالوث هللا.

 قات اإلنسانية.كره الخطيئة وفساد الخطيئة في كل أوجه العال

 سلوكيًا

 ممارسة الكرازة و "العدالة االجتماعية" كجزء ال يتجّزأ من نتائج الخالص.

 ؤية عمل هللا في العالم شمولية.اريف الضيقة للخالص برالرد بحساسية على التع

 االستماع عن كثب واستيعاب مفاهيم األخرين للخالص.

 لكنيسة ومن خالل الكنيسة إلى العالم.دمج معتقد الخالص مع التطبيق العملي له في ا

 

 مهام التعلّم:

 ساعة داخل الصف( 18المشاركة في الصف... )

غوص في أعماق مفهوم الكنيسة تاريخيًا للخالص. سنتطور وننمو معًا كمجتمع تعلم. أعدكم عًا سنقضيها بالساعة في الصف م 18لدينا 

إلى الصف وأنا على أهب استعداد، وأتوقع األمر نفسه منكم. أنوي دفعكم  أن يكون وقتنا معًا وقت تحدٍّ فكري وروحي. سأحضر

mailto:chutcherson@abtslebanon.org
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مر بالغ األهمية لتعلمكم وتعلمنا. وأتوقع أن تكونوا مشاركين نشطاء في هذه الرحلة للتفكير في طرق لم تفكروا بها من قبل. مشاركتكم أ

 معًا.

 ساعات( 6القراءة )

ير للحصص، أو التأمل بعد الحصص. يجب قراءة هذه وتقديم تقرير بنسبة القراءة سيتم تعيين قراءات مختارة مختلفة إما كتحض

 الُمنجزة.

بقلم روبرت كلپپر. موجود على مودل )وفي المكتبة(. )عن مفهوم العهد القديم والعهد الجديد  ارةتفسير الكف من 2و 1المقدمة، وفصل 

 صفحة( ٥٧)  للكفارة(

 صفحة( ٥1بقلم وليم سيدهم. موجود على مودل.  ) الهوت التحرير في اميركا الالتينيةمن  4و 3المقدمة، وفصل 

 صفحة( 1٥. موجود على مودل. )٥ ،4 ،3، 2قراءات مختارة قصيرة مرتبطة بكل من الحصص ال

 

 ساعات( 10مشاريع خارج الصف... )

 كانون األول/ ديسمبر 19المهلة األخيرة االربعاء    

 يجب أن يُكمل جميع الطالب مشروع من اختيارهم من المشاريع الالهوتية التعلمية التالية:

 حفظ -

جازية الخالصية المختلفة المستخدمة في الكتاب المقدّس. إن حفظ هذه المقد يكون هذا الخيار مفيدا لكم الكتساب فهم أوسع للصور 

النصوص، سيكسبكم وعي أفضل ألحد المصادر األساسية لتفكير الكنيسة حول الخالص. يُمكن حفظ النصوص من أي ترجمة من 

ثم يوقّع المستمع على "استمارة  من الكتاب المقدس )ال تختلق ترجمتك الخاصة(. ويجب أن تتلى بإتقان لشخص آخر، من دون تلقين.

 ساعات( 6إثبات حفظ اآليات" لتأكيد حفظك لكل آية. انظر الوثيقة المرفقة مع التعليمات واآليات المحددة لهذه المهمة. )

 نقد كتاب )فصل( أو مقالة  -

ي، ليس للجمهور أو تأماًل تعبديًا. ديميمكنك مراجعة كتاب أو مقالة وتحليلها حول موضوع دراسة الخالص. الحظ أن هذا النقد األكا

يجب التفكير على نحو تحليلي وتقييم نقاط القوة والضعف. هذه التمرين يمنحك تقييم دائم للعمل ويتحدّاك لتطوير قدرة على اإلصغاء 

 والتمييز تجاه مفهوم الخالص عند اآلخرين.

ومات الببليوغرافية الكاملة للنص. اذكر عدد الصفحات. فيما تعرض معلبعد ذكر اسمك والتاريخ ورقم المقّرر، اذكر ال الشكل المقترح:

يجب إلى حد ما وباعتدال  كلمة 450الكتاب، إن أمكن، صف بإيجاز خلفية المؤلف والسياق. حوالي نصف العرض المؤلّف من 

قدّم المؤلف حجج قضيته بنجاح؟ هل تلخيص ما في النص. ينبغي أن يركز النصف الختامي على التقييم نقدي والتفاعل مع الكتابة. 

أعط اعتباًرا في عرضك إلى الطرق التي تعالج فيها البيانات الالهوتية اهتمامات سياقها؟ ما الذي ينقص؟ ما هي الطرق التي تقترحها 

 لتوسيع البيان الالهوتي ليشمل مجتمعك وسياقك؟ أتنصح بقراءة الكتاب؟ لمن؟

 ساعات( 6ع تصور والكتابة = المجموع لوضللبحث  ساعات 3ساعات للقراءة،  3)

 في قسم موارد التعلمبِ )*( األعمال المقترحة: األعمال الُمشار إليها 

 (2نقد فيلمين ) -

( من القائمة التالية. أنتم مدعوون لقراءة العديد من االستعراضات الفنية حتى تعطي اختصار سريع 2يمكنك المشاهدة وتحليل فيلمان )

الالهوتية \ية للفيلم نفسه، مع ذكر المرجع على نحٍو مناسب. وعندها يجب كتابة نقد تحليلي يُقيّم وجهات النظر الخالصيةلفنعن النوعية ا

في الفيلم. ستتحدّاك هذه المهمة بخاصٍة لتطّور ممارسات اإلصغاء والتمييز والتعبير عنها في عالٍم يضج بالهوت الخالص. ال يجب 

  كلمة بالمجموع(. 400كلمة )يعني  200اكثر من لم أن يتجاوز النقد لكل في

 ساعات( 6لألبحاث ووضع األفكار، والكتابة.  = المجموع  (1ة )( للمشاهدة؛ و ساع2ساعتان )لكل فيلم: )

 (؛ la maison de rose(;  "بيت الزاهر" )West Beirut؛  "بيروت الشرقي" )" من ندين لبكياألفالم الُمقترحة:  "هالء لوين؟

Children of Men; Les Miserables; Count of Montecristo; Of Gods and Men;  

 تطور منهج تعليمي )خطة التعّلم( على موضوع الخالص –

إذا كنت تتوقع أن تخدم في خدمة تعليمية في المستقبل، ممكن ترغب في تطور خطة منهج تعلّمي لمجموع معين على موضوع 

الخالص". أن هذا المشروع سيتحدّاك لتصيغ فهمك الخاص عن الخالص، مع مفاهيم المؤمنين اآلخرين "مفاهيم مسيحية تاريخية في 

عبر التاريخ. المنهج الممتاز يتجاوز مجرد ذكر بيانات الخالص التقليدية، ولكن يقدّم بعناية مواضيع مخترة وأسئلة للنقاش على أساس 

 ساعات( 6المرجعيات التاريخية والثقافية/االجتماعية. )

 تعبير فني عن الخالص -

هذا الخيار متاح عموًما للطالب الذي لديه بالفعل خبرة في هذا النوع من العمل الفني الذي اختاره. إليكم بعض األمثلة، تأليف وأداء 

ّمة عليك أن أغنية أو قصيدة، أو مثل عربي، لوحة أو رسمة كبيرة أو منحوتة، أو مشروع تصوير فوتوغرافي. إذا اخترت هذه المه

تقدّم لي اقتراًحا يحدّد معالم المشروع في غضون األسبوع األول من الصف. الغرض من هذه المهمة هو أن تصيغ مفهوًما محدّدًا 

ومفيدًا في الخالص والكفارة للسياق الخاص بك بطريقة تعبير غير تقليدية )أي ليست عظة(. وهذا يتطلب فهما عميقًا جد ا للسياق 

 )ساعات 6بيئة. يجب تقديم العمل النهائي مع فقرة صغيرة تشرح الوسيلة الُمستخدمة ومعنى المشروع. )والنص وال

 قياس نسبي لمهام التعلم وعدد الساعات

 الساعات البكالوريوس 

 18 %10 المشاركة في الصف
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 6 %25 القراءات

 6 %65 العمل خارج الصف

 

 ساعة 12الصف:   ساعة     الوقت خارج 18الوقت داخل الصف:  

 ساعة 30مجمل ساعات أنشطة التعلّم:  

 هذه الوحدة هي جزء من موديول الجماعة المتجددة. اّن الساعات المساقية النهائية تُقدّم للموديول كوحدة متكاملة.

 

 مخّطط أنشطة التعلّم 

 المهام الموضوع الحّصة

 مقدمة لخطة التعلم  1

 المقّررنظرة عامة على الخالصيات ومنهجية 

 قراءة: منهج المقّرر

 قراءة: إيريناوس، أثناسيوس، قبريانوس -الخالص في الكنيسة: أسس اآلباء الباكرين  2

 ص( ٥٧) 2و 1كلپپر: مقدمة، فصل 

 1#قراءة مختارة 

3 

 

بيالجيوس، أوغسطينس،  –الخالص في الكنيسة: أسس اآلباء الباكرين 

 والجدل الذي شّق الكنيسة 

 قراءة:

 2#رة مختا قراءة

 انسيلم، آبيالرد، واألكويني -الخالص في الكنيسة: تشويش القرون الوسطى  4

كيف انتهت فترة اإلصالح  -الخالص في الكنيسة: اصالحات عصر االصالح 

 صياغة أوغسطينس )وإدخال المزيد من االنقسامات(بإعادة 

 قراءة:

 3#قراءة مختارة 

سط الحديث وتأثيرات منطقة الشرق األوالخالص في الكنيسة: تحديات العصر  5

 وشمال أفريقيا

 قراءة:

 ص( ٥1) 4و 3سيدهم: مقدمة، فصل 

 4#قراءة مختارة 

المشاريع الالهوتية: يجب تسليمه قبل نهاية 

 م(٥9: 11النهار )

الحياة في الثالوث، الكفارة في الممارسة )تعدد  –نقاط انطالق لرسالة الخالص  6

 المالصور المجازية، والس

 

 

 اتصال:

 او المرور بمكتبي...  chutcherson@abtslebanon.orgإّن أفضل طريقة للتواصل معي هي عبر البريد االلكتروني: 

 

 السياسات:

 العمل المتأخر:

 كل الواجبات واألعمال يجب تسليمه وفقًا للسياسات األكاديمية الخاّصة بالكلية.

 الغياب

نحن بحاجة الى حضورك في الصف لتحقيق أفضل اختبار في التعلّم سويًا. لذلك سيتم التعامل مع الغياب وفقًا لدليل الطالب، حيث 

% من العالمة النهائية، مما 10ينص على أنه ال يحق لك الغياب عن أي حّصة في الصف. كل غياب يسبب بانخفاض عالمتك بنسبة 

 بك. للتعويض عن غيابك، يجب ترتيب عمل تعويضي معي.تيجة غيايعكس فقدان التعلم ن

 الوصول المتأخر

 مرات تُحسب غيابًا واحدًا. 3سأقوم بتسجيل كل كرة وصلت فيها متأخًرا وكل 

 عدم النزاهة األكاديمية

ديمية الخاصة بالكلية ات األكاإذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو كان عملك الخاص، فأنت تكسر عالقة الثقة بيننا. سأتّبع السياس

عن طريق تقديم العمل الذي ال يستوفي شروط النزاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أنا أحب أن أرى وأقرأ تفكيرك، ولذلك أشعر 

في  بخيبة أمل عميقة عندما اكتشف أنني قد قرأت كلمات أحد آخر قدمتها كأنّها عملك الخاص. نصيحتي لك إذا كنت تعاني صعوبة

 التعلم، وال سّيما في عملية الكتابة: تعال وتكلم معي. مهما كان األمر، ال تقدم عمل شخص آخر كما لو أنه عملك! مهمة

 مراجع تعلم

 دليل مكتبة الكلية لهذا المقرر

232 Christology علم المسيح 

mailto:caleb.h@sent.com
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 232.3 Theology of Atonement  الهوت الكفارة 

233 Humanity الجنس البشري 

234 Soteriology  الخالص و النعمة 

236 Eschatology   االخرويات 

241 Christian Ethics  الالهوت االخالقي 

 Ethics of Pacificism اخالقيات لحركة رافضة العنف 

261 Social Theology   الالهوت االجتماعي 

      [261.83 - .87] Peace Movement Activism - Christian Peacemaking - Social Justice   حركة رافضة

صنع السالم المسيحي والعدالة االجتماعية –العنف   

262 Ecclesiology  الالهوت الكنس 

 

 المراجع:

 باللغة العربية

.  هريصا، لبنان: مركز االبحاث في الحوار ، السالم والعدل والعوامل التي تهددهما في عالم اليوميبشتة امير اكرمي، أندراوس

 .2006مياإلسالمي.. السالحي االمسي

 ، . )تاريخ غير معروف(؟؟؟.، الالهوت النظاميجراهم، فنلي، جراهم  و غصان خلف 

 . **1990القاهرة: دار الثقافة، .  . حبيب، الكنيسة والدولة،حبيب، صموئيل، 

 .  **200٧القاهرة: دار الثقافة، . المسيحية واالنسان : اوراق مختارة.حبيب، صموئيل، 

 . **2000. شبرا، مصر: مكتبة االخوة،  الكفارة في المفهوم المسيحي،يوسف،  ياض،ر

 . **199٧القاهرة: دار الثقافة، .  المسيحية واالقتصاد: قراءة الهوتية لمجتمع العدالة والسالم،سكولسبرج، هيربرت ، 

 . **0002.  خوة،القاهرة: مكتبة اال غفران الذنوب، فلسفة الغفران في المسيحية،سمعان، عوض، 

 .  1993بيروت:  دار الثقافةك،.  سيدهم، الهوت  التحرير  في اميركا الالتينية،سيدهم، وليم ،  

 .199٧بيروت:  دار الثقافة.  الهوت التحرير في أفريقيا،سيدهم، وليم ، 

 غير معروف(.الفجالة: دار الثقافة المسيحية. )؟؟()تاريخ  المسيحي ومشكالت الحياة المعاصرة.فارس، فايز، 

 . **2013القاهرة: دار الثقافة،  العدالة االجتماعية: قضايا معاصرة، خطوات صغيرة نحو عالم أفضل.كانون، مي إلياس، 

 .6819مترجمة فنلي جراهم. بيروت: كلية الالهوت المعمدانية العربية.،   تفسير الكفارة،كلپپر، روبرت، 

 . **2000. عين داره، لبنان. اضة الروحية السنويةفران: كتاب الري، المصالحة والغكنيسة المخلّص المعمدانية

. 2008ترجمة: وجدي جوزيف القاهرة: مكتبة المنار.  الفداء بالمسيح: دراسة حول تعاليم الكتاب المقدس عن الفداء.هانز، ليالند، 

** 

القاهرة: دار الثقافة، .  الم ونبذ العنف.التحول عن العنف: رؤية مسحية لصناعة السهر،  هر، روبرت، و هر، جودي زميرمان

2002** . 

 (in English)باللغة األنجليزية 

 

Atkinson, David .Peace in Our Time?: Some Biblical Groundwork, [location]: Eerdmans, 1986.  

Bainton, Roland H.  Christian Attitudes toward War and Peace: A Historical Survey and Critical Re-

evaluation, New York: Abingdon Press, 1960. 

Brown, David .The Cross of the Messiah: Bayn al-Islam w al-Messihiya. London: Sheldon Press. 

1969 Attempt at contextualization of gospel message for Muslim audience. Satisfaction theory with 

sympathies for Muslim readers. 

Buttry, Daniel. Christian Peacemaking: From Heritage to Hopes, USA: Judson Press, 1994. 

Buttry, Daniel. Peace Ministry: A Handbook for Local Churches, USA: Judson Press, 1995. 

Brock, Peter. Freedom from Violence: Sectarian Nonresistance from the Middle Ages to the Great 

War, Toronto: University of Toronto Press, 1991. 

Burggraeve, R. Swords into Plowshares, [Location]: Peeters Publisher, 1991.  

Campbell, John M.  The Nature of the Atonement. London: James Clarke & Co. 1959 edition. 

(1850’s?).  Foundational text for Vicarious Confession/Penitance theory of Atonement.  

Chafer, Lewis S.  Salvation - also, see Chafer’s Systematic Theology in Library 

Culpepper, Robert. Interpreting the Atonement. Grand Rapids, MI: Eerdmans. 1966. 

Demarest, Bruce. The Cross and Salvation. Wheaton, IL: Crossway. 1997.  

Enns, Fernando, et al. Seeking Cultures of Peace: a Peace Church Conversation, Geneva: WCC 2004. 

Gros, Jeffrey, et al., The Fragmentation of the Church and its Unity in Peacemaking, Grand Rapids 

MI: Eerdmans 2000. 
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Geisler, Norman. Systematic Theology: V3, [Location]: [Publisher], [Date]. Has a 20pg section 

summarizing the theories of atonement, starting from the earliest church until present day.  

Gunton, Colin. The Actuality of the Atonement: A Study of Metaphor, Rationality, and the Christian 

Tradition. [Location]: T&T Clark.  1989. 

Moltmann, Jurgen. Crucified God, [Location?]: Fortress Press, 1974. 

Nessan, Craig. Shalom Church: The Body of Christ as a Ministering Community, Minneapolis, MN: 

Fortress Press, 2010.  

Oden, Thomas. Systematic Theology: The Word of Life (v2), (230.04624). Develops a historical, 

ecumenical meaning of salvation 

Prince, Derek. Atonement (الكفارة) : Your Appointment/Promise with God. 2006 (translated into arabic) 

Prosperity gospel telling of the atonement? (need to overview, research impact in region) 

Sampson, Cynthia. From the Ground up: Mennonite Contributions to International Peacebuilding, 

Oxford: OUP 2000. 

Stott, John. Cross of Christ - Pain of God, Downer's Grove, IL: IVP, 1986.  

Swartley, Willard, ed. Essays on War and Peace: Bible and Early Church, Elkhart IN: Institute of 

Mennonite Studies, 1986. 

Yoder, John. He Came Preaching Peace, ??: Herald Press, 1985. 

Volf, Miroslav. After Our Likeness: Church as the Image of the Trinity, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1998 

Volf, Miroslav. Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and 

Reconciliation. Nashville TN: Abingdom, 1996.  

Weaver, J. Denny.  The Non-Violent Atonement. Grand Rapids MI: Eerdmans. 2001.  Argues for 

Christus Victor as the center of atonement theology, not Satisfaction. Uses black, womanist, and 

feminist studies to offer a critique on Satisfaction Theories. Critiques Volf and Anselm in final chapter 

  



212 | P a g e  

 

 2018كانون األول                             ونصف مساقية(  )ساعةمساق شعب هللا في العهد القديم والجديد 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                      مدّرس المادة: األستاذ نبيل حبيبي                                          

 المقّرر التعليميمخّطط 

 دف:اله

الالهوت المعمدانية العربية القائمة على معاينة مجد هللا، والهادفة الى مصالحة الشعوب، ورؤية النهضة في انسجاما مع رؤية كلية 

، فإن ذلك ال يمكن أن يتحقق دون أن يكون خادم الرب المدعو للخدمة وتأثيرها ضمن سياقها مجتمعاتنا المحلية، من خالل دور الكنيسة

ابيا والهوتيا للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية ضمن سياقه المحلي. هذا المقرر سيساعد التلميذ ي مجتمعه وكنيسته مؤهال كتوالتأثير ف

على تحديد وتعريف شعب هللا في الكتاب المقدس. بعد إتمام الدراسة سيكون بمقدور التلميذ تحديد السمات األساسية لشعب هللا في 

 ما بين العهدين(.  ا في حقبة الهيكل الثاني )العهدين القديم والجديد، كم

 

السؤال "من هو شعب هللا" يُطرح اليوم في الشرق األوسط بإلحاح. لنستطيع أن نجيب عنه، وعن أي سؤال آخر حول شعب هللا، ال 

ن الكتب المقدسة في بد أن نعود لكتبنا المقدسة. سيصرف التلميذ وقت داخل وخارج الصف في دراسة مقاطع مفتاحية من عدد كبير م

( وماذا يعني أن نكون شعب هللا )المتجدد( على هذه األرض. نأمل أن يساعد هذا المساق جميع 2( من هو شعب هللا، )1لفهم ) محاولة

  التالميذ، الذين هم قادة في الحاضر والمستقبل في الكنيسة، في النجاح في صقل شعب بحسب قلب هللا يكون نور وملح في هذه األرض.

 

 نتائج التعلّم:

 ة هذه الوحدة يجب أن يُظهر الطالب نمّوا في النواحي التالية:في نهاي

 فكريًا

سيصبح بمقدور الطالب تعداد صفات شعب هللا والمقاييس األخالقية والروحية المطلوبة منه. سيكون أيضا بمقدور الطالب تفسير عدد 

يمتلك الطالب القدرة على قراءة أي نص كتابي من منظار شعب هللا، هوّيته، من النصوص الكتابية المتعلقة بشعب هللا. أخيرا، س

الل المشاركة في دراسة النصوص داخل الصف، المناقشة داخل الصف، قيادة درس كتاب في الصف، وسيتم ذلك من خوسلوكه. 

 وتقديم درس كتاب.

 عاطفيًا

س وكتابات لديه االسئلة التفسيرية حول هوية شعب هللا في الكتاب المقدسيساعد المقّرر الطالب على النمو في محبته للمعرفة وسيحفز 

أن هذا المساق سينعش محبة الطالب للكنيسة المحلية والعالمية. سيزيد شعوره باإلنتماء لهذا الشعب الذي الهيكل الثاني. األهم بعد 

 على مر العصور حمل إسم هللا.

 سلوكيًا

الفردّي، تنظيم الوقت، التفكير النقدي، كما ومهارة تحضير النقاش، العمل في مجموعات، العمل سيصقل المقّرر مهارات التلميذ في 

 مهام التعلّم:دة درس كتاب. سيتم ذلك من خالل النقاشات في الصف ومهاّم التعلّم خارج الصف.وقيا

 داخل الصف قبل كل حّصة.  يُتوقّع من التلميذ قراءة المقاطع الكتابية التي سنناقشهاقراءة المقاطع الكتابية: 

مناقشة( في درس كتاب داخل الصف. على المجموعة : يتوجب على الطالب العمل في مجموعة وتقديم )وقيادة التقديم درس كتاب

دروس ليكون  ٧تقديم ورقة عمل دراسية لباقي الطالب واألستاذ. سيتم مناقشة هذا األمر داخل الصف. سيقوم األستاذ بقيادة أول 

 لجدول وضع العالمات. 4ب مجال للتحضير وفهم المتطلبات. أنظر صفحة للطال

 ة بسؤال يومي تأملّي. على التلميذ إنجازه للحصة التي تليها.: سيتنتهي كل حصالسؤال اليومي

وضوع : مطلوب من التلميذ اختيار مقطع كتابي لم تتم مناقشته داخل الصف وكتابة درس كتاب حوله مع التركيز على مدرس كتاب

 شعب هللا وهويته وتجديده.

ا داخل الصف، على التلميذ تقديم جواب على كل من السؤالين التاليين : في نهاية المساق، وباإلستناد على كل نقاشاتناألسئلة التلخيصية

 ممنوع اإلقتباس من الكتاب المقدس( –كلمة  2٥0)يجب أال يتعدّى كل جواب 

 من هو شعب هللا؟

 شعب هللا؟ ماذا يعني أن نكون

 جدول الحصص:

 

 المواضيع الحصة

 نشاط افتتاحي 1ك 3اإلثنين في 

 التوقعاتمشاركة 

 مخطط المقرر التعليي

 

 (31-26: 1: شعب هللا في البدء )تكوين 1درس 

 (3: شعب هللا الساقط )تكوين 2درس 

 (1٥: شعب هللا في رجل )تكوين 3درس 

 

 (32-22: 32سرائيل )تكوين : شعب هللا واسم إ4درس  1ك 4الثالثاء في 
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 (8-1: 24: شعب هللا والعهد األول )خروج ٥درس 

 (16: شعب هللا المقدس )الويين 6درس 

 (1٥-4: 6: شعب هللا حافظ الوصايا )تثنية ٧درس 

 (8صموئيل  1: شعب هللا يطلب ملك )8درس  1ك 6الخميس في 

 (6اء : شعب هللا يختبر حضور هللا المنعم والديّان )إشعي9درس 

 (32-23: 2: شعب هللا ينتظر يوم الرب )يوئيل 10درس 

 كتاب الساهرين( –أخنوخ  1ضل بمعرفة األمم ): شعب هللا ي11درس 

 –قانون المجتمع  –: شعب هللا يخلق مجتمع بديل )كتابات قمران 12درس  1ك 10اإلثنين في 

 المقدمة(

 (1٥-1: 1:شعب هللا في رجل واحد يسوع )مرقس 13درس 

 (48-38، 14-1: ٥: شعب هللا وقيم الملكوت )متى 14س رد

 (20-1: 10المرسل )لوقا : شعب هللا 1٥درس 

 (20-1: 13: شعب هللا الخادم )يوحنا 16درس  1ك 11الثالثاء في 

 (1٧-1: 1٥: شعب هللا الثابت في المسيح )يوحنا 1٧درس 

 (٧-42، 3-1: 2: شعب هللا المتطرف )أعمال 18درس 

 (11-9لمنقسم؟ )رومية عب هللا ا: ش19درس 

 (23-10: 3كورنثوس  1هللا هيكل الروح القدس ): شعب 20درس  1ك 1٧اإلثنين في 

 (29-1٥: 3: شعب هللا الموحد في المسيح )غالطية 21درس 

 (11-1: 2: شعب هللا الموّحد في التضحية )فيلبي 22درس 

 (21: شعب هللا المتجدد )رؤيا 23درس 

 نشاط ختامي

 

 ول وضع العالمات:دج

 عدد الساعات  النسبة من العالمة  المهّمة التعلّميّة

 18 %30 الحضور والمشاركة

 0.٥ %٥ السؤال اليومي

  4 %1٥ تقديم درس كتاب داخل الصف

 6 %30 درس كتاب

 0.٥ %10 األسئلة التلخيصية

 1 %10 قراءة المقاطع الكتابيّة

   

 30المجموع  %100المجموع:  

 

 جدول الحّصة اليوميّة:

 19:30 – 18:00  1حّصة 

 19:٥0 – 19:30  استراحة 

 21:00 – 19:٥0  2حّصة 

 اإلسم:

النقاط  األسئلة المكونات

 الممكنة

النقاط 

 المكتسبة

 المالحظات

  100   

 هل هناك عنوان واضح ومتصل بموضوع درس الكتاب؟ التنظيم

 هل األفكار األساسيّة ظاهرة وواضحة؟

 اب الدرس بشكل جيد؟ينسهل 

 مكونات الدرس متصلة ببعضها البعض؟هل كل 

30   

 هل ورقة العمل واضحة وتساعد النقاش في الصف؟ المحتوى

هل نجح الطالب في تفسير النص بشكل يساعد في اإلجابة على 

السؤالين المفتاحيين: من هم شعب هللا؟ ماذا نعني أن نكون شعب 

 هللا؟

60   
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 معلومات للتواصل:

 nabil.habiby@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 )يوجد واتساب( ٧00٥64٧8رقم الهاتف: 

 ساعات التواجد: ال يوجد )باالمكان طلب موعد لحضور االستاذ(

 لصفل اداخجدول وضع العالمات: تقديم درس كتاب 

 

 طول ورقة العمل: صفحتان.

 مراجع 3-1عدد المراجع: 

 جدول وضع العالمات: درس الكتاب 

 كلمة. 1٥00 – 1200طول درس الكتاب: 

 مراجع. 10-٥عدد المراجع: 

 

 اإلسم:

النقاط  األسئلة المكونات

 الممكنة

النقاط 

 المكتسبة

 المالحظات

  100   

 رس الكتاب؟موضوع دومتصل بهل هناك عنوان واضح  التنظيم

 هل األفكار األساسيّة ظاهرو وواضحة؟

 هل ينساب درس الكتاب بشكل جيد؟

 هل كل مكونات درس الكتاب متصلة ببعضها البعض؟

 مة؟تهل هناك مقدّمة، صلب موضوع وخا

30   

 هل هناك تحديد لمقطع واضح ومتكامل؟ المحتوى

 ي النقاط؟متساوي مع باقهل هناك تفسير واضح لكل نقطة وبشكل 

هل هناك ربط للمقطع مع سياقه في السفر، سياقه المجتمعي، وسياقه 

 مع يومنا هذا؟

 هل هناك شرح صحيح للموضوع والمفردات التي يعالجها المقطع؟

 هل هناك صور توضيحيّة أو أمثلة مع النقاط؟

هل هناك إجابة واضحة عن سؤالي من هم شعب هللا، وماذا يعني 

 ذلك؟ 

60   

   ٥ )العمل علمّي، عميق، يعكس الواقع، ومتبّصر( ةالنوعيّ 

   ٥ )العمل منّظم، نظيف، طوله صحيح، وخال من األخطاء اإلمالئيّة( العرض

 

 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية

 باسم ملكي

 

 مخّطط المقرر التعليمي

 

 :الهدف

 .هوم الطالب للتجديد الثقافي االجتماعي من خالل الكنيسةة إلى تطوير مفتسعى هذه الوحد

 

 كة؟هل هناك مقدمة متماس

 النقاش والدرس؟هل هناك خانمة تلخص 

 هل هناك ربط للمقطع مع سياقه؟

 هل هناك تفسير جيد ألفكار المقطع وكلماته؟

 هل اشترك جميع أفراد المجموعة بالعمل؟

   ٥ )العمل علمّي، عميق، يعكس الواقع، ومتبّصر( النوعيّة

طاء )العمل منّظم، نظيف، طوله صحيح، وخال من األخ العرض

 اإلمالئيّة(

٥   

mailto:nabil.habiby@gmail.com
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إّن رؤية الكلية ورسالتها تهدفان إلى مصالحة الشعوب وتجديد المجتمعات من خالل الكنيسة. عمل هللا الخالصي ينّمي مجتمع سالم 

 .يقوم بدور وكيل هللا للسالم في العالم

 

السلطة، االختالفات، والصدمات التي تتحدّى الكنيسة وتؤثر فيها على نحو  ة ديناميكية النزاعات،خالل هذا الفصل بدراس سنقوم من 

مباشر. سنساعد الطالب على اكتشاف مجاالت حيث يمكنهم االنخراط بفعالية في سياقهم االجتماعي والثقافي إلحداث التغيير كوكالء 

وخطط العمل والتعليم في عملهم التجديدي من خالل  ل، وضع االستراتيجيات،بأدوات أساسية للتحلي هللا للسالم. سنزّودهم أيًضا

 .الكنيسة في العالم

 

 :نتائج التعلّم

 :في نهاية هذه الوحدة يجب أن يُظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية

 :عاطفيًا

 التوق ليصبحوا وكالء السالم في الكنيسة والعالم

 ة والعالموضاع النزاع في الكنيسحكمة، نعمة، ونزاهة ألاالستجابة ب

 الرحمة التي تؤدي إلى العزم في االستجابة لألشكال المختلفة من الظلم االجتماعي

 االلتزام بالعدالة، المصالحة وصنع السالم

 التكريس ليكونوا قادة يعلّمون المصالحة ويكونون قدوة فيها

 سلوكيًا

 نيسة والمجتمعي أوضاع النزاع في الكالتصرف بأساليب تحويلية ف

 تعليم إلحداث التحّول الكتابي في السياقات االجتماعيةال

 تحديد ووصف عوارض وأسباب التفكك في الكنيسة والمجتمع

 إظهار مهارات في صنع السالم وحل النزاعات

 اإلصغاء للفقراء على نحو دوري

 االجتماعيةمناصرة العدالة والمصالحة في سياقاتهم 

 يوا حياة المصالحةمن دائرة تأثيرهم ليحرعاية وتمكين من هم ض

تنمية مهارة استخدام األدوات وكافة المهارات لقيادة مجتمعات المفديين والمتجددين لتحديد أسباب الفقر وتحليلها، وليصبحوا صانعي 

 سالم ومناصرين للعدالة باسم يسوع وقّوته

 فكريًا

 كنيسة والمجتمعاعات االجتماعية والسياسية في التحليل ديناميات النز

 فهم ديناميات التفكك والتجديد في ذات المرء بغية التصرف على نحو خاّلق في عملية التحّول االجتماعي

 "فهم نطاق سالم هللا... "شلوم/ سالم

 تحديد وتحليل األمثلة التي من الكتاب المقدّس وخارجه حول تجديد المجتمعات ونتائجها

 م االجتماعيتحديد وتحليل عالمات وأسباب الظل

 

 مهام التعلّم:

 ساعة(: 18المشاركة في الصف )

بسبب الطبيعة االختبارية لهذا المقرر فإّن المشاركة داخل الصف أمر أساسي. يُطلب من الطالب حضور كل الصفوف للمشاركة 

  والمناقشة واالنخراط في األنشطة المختلفة.

  تفاعل مع المدرسين وشغفهم في الموضوع:شطة التعلم أدناه( هي من خالل ال )لكل حّصة تحديدًا تُذكر في أننتائج التعلم عامةً 

 ٥، 4، 3، 1عاطفيًا: 

 4، 2، 1سلوكيًا: 

 4، 3، 2، 1فكريًا: 

 

 ساعات( ٥لمحة حول المستندات: )

 ساعات 3 -قوة أكبر 

“Pray the Devil Back to Hell” (English)—1 hour 

 ساعة واحدة -القس واإلمام 

“Budrus”  )ساعة واحدة –)الصوت: عربي، إنجليزي وعبري، الترجمة: إنجليزي 

 “Sharing an Island” (English)—1 hour 

 ساعة واحدة –"مواجهة الحقيقة" )عربي أو إنجليزي( 

 

 نتائج التعلم

 ٥، 4عاطفيًا: 
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 8، ٧، 6، ٥، 3سلوكيًا 

 1فكريًا: 

 

 الكتابة:

 كل الطالب:

تخدام أحد مناظير أو أدوات التحليل المقدمة في الصف: أ( تحليل تماعي/سياسي/ ثقافي محدّد باسصفحات تحليل نزاع اج 3بحث من 

المجرى األساسي/ الهامش )الحصة األولى(، ب( عمل جن شارب المتعلق بالصراع الالعنفي )الحصة الرابعة(، ج( ميديلمان/ 

الخامسة(. يجب أن يتضمن التحليل تحديد نقاط العمل التحولي،  غرلدبرغ )الحّصة الخامسة( أو د( مقياس الضغط االجتماعي )الحصة

لفرص، واالستراتيجيات المحتملة. الطالب الذين يرّكزون على التعليم المسيحي يمكنهم التركيز على استخدام محتوى الصفوف ا

 ساعات( 3 -ة األوالد على ثقافة سالم. )باللغة العربية لوضع استراتيجية وخطة لتربي

 :التعلمنتائج 

 2عاطفيًا: 

 8، 6، 3سلوكيًا: 

 ٥، 1فكريًا: 

 

 طالب الماجستير:

 ساعتان( -بحث من صفحة الى صفحتين حول التفاعل الشخصي مع قصة صانع السالم من قائمة القراءة. )باللغة االنكليزية 

 نتائج التعلم:

 ٥، 4، 1عاطفيًا: 

 8سلوكيًا: 

 3، 2فكريًا: 

 

 القراءة:

 (:ساعات٧كل الطالب )

 صفحة( 16 -دور القوة في الصراع الالعنفي، جن شارب )باللغة العربية 

 صفحة( 29 -"الصراع الالعنفي: تقنية فعالة للعمل السياسي، جن شارب )باللغة العربية 

 صفحة( 20 -"دليل التأمل الفعّال" )باللغة العربية 

 نتائج التعلم:

 4، 2عاطفيًا: 

 8، 6، 4، 3، 2، 1سلوكيًا: 

 ٥، 4، 2 ،1ا: فكريً 

 

 ساعات إضافية(: 4طالب الماجستير )

 ساعات من القراءة مما يلي: 4

“Imam Moussa Al-Sadr” Interfaith Heroes by Daniel Buttry (English—3 pages) 

“Building Just and Peaceful Communities,” Interfaith Heroes 2 by Daniel Buttry (English—3 pages) 

“”Richard St. Barbe Baker,” Interfaith Heroes 2 by Daniel Buttry (English—3 pages) 

“Patricia Smith Melton,” Interfaith Heroes 2 by Daniel Buttry (English—2 pages) 

“Muhammed Nurayn Ashafa and James Movel Wuye,” Interfaith Heroes 2 by Daniel Buttry 

(English—3 pages) 

“Peace Theorists,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Paulo Freire,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Shirin Ebadi,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Leymah Gbowee,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—6 pages) 

“Mubarak Awad,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—5 pages) 

“Organizers,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—3 pages) 

“Cesar Chavez,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Ken Sehested,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—5 pages) 

“Mayerly Sanchez,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—3 pages) 

“Mediators,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Wati Aier,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—5 pages) 

“Abdul Ghaffar Khan,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—5 pages) 
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“Mothers of the Plaza de Mayo,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

“Women in Black,” Blessed Are the Peacemakers by Daniel Buttry (English—4 pages) 

 نتائج التعلم:

٥، 4، 3، 2، 1عاطفيًا:   

8، 6، 4، 1سلوكيًا:   

4، 3، 2فكريًا:   
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 حّل النزاعات

 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية

 المدّرس: باسم ملكي

 

 المخّطط

 الهدف:

 عالم العربي.أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في ال رؤية الكليّة

نتيجة البديهية هي االنكسار واالنقسام. القدرة محدودة على تخيل واليختبر الطالب النزاع في أسرهم، وكنائسهم، ومجتمعاتهم المحلية، 

المصالحة كنتيجة ناجحة وذلك بسبب تاريخ طويل من النزاع الذي لم يُفض في منطقتنا. كي يتمّكن الطالب من القيام بدور عناصر 

التجديد والترميم الذي يؤدي إلى المصالحة بين الشعوب  -، يجب تمكينهم لمواجهة النزاع ورؤيته كفرصة للسالم صالحة والسالمالم

 والمجتمعات مع بعضهم البعض ومع هللا.

 مجتمعاتهم.الهدف من هذه الوحدة هو أن يكتسب الطالب أدوات ويطّوروا مهارات تمّكنهم من حّل النزاعات في أسرهم، وكنائسهم و

 

سيكتشفون الغفران،  نحّث الطالب في هذه الوحدة لمشاركة هللا في عملية التجديد والمصالحة على الصعيدين الفردي والجماعي.س

والتوبة، واالعتراف كإطار أساسي للحياة المسيحية. كما سيكتشفون مبادئ وأسس للمصالحة باعتبارها واحدة من األعمال األساسية 

 للكنيسة.

 

 ج التعلّم:ائنت

 سيدرك الطالب معنى السالم في الكتاب المقدس ومصادر النزاع وسط مجتمعاتنا وكيفية حل النزاع بين األشخاص.

 بنهاية هذه الوحدة ينبغي أن يظهر الطالب نمًوا في المجاالت التالية:

 

 فكريًا

 التمييز بين بناء السالم وصنع السالم، وحفظ السالم

 م(لشالوم )للسالاعتبار النزاع فرصة ل

 فهم ديناميات االنكسار والتجديد في النفس للعمل بإبداع في التحول االجتماعي

 تحديد وتحليل أمثلة من الكتاب المقدس وخارجه حول تجديد المجتمعات وتأثيرها

 

 عاطفيًا

 السعي ليكونوا وكالء السالم في الكنيسة والعالم

 ة وعالمهمزاع في الكنيساالستجابة بحكمة، ونعمة ونزاهة لحاالت الن

 الكراهية للخطيئة وآثار الخطيئة في كل جانب من جوانب العالقات اإلنسانية

 االلتزام بالعدالة والمصالحة، وصنع السالم

 

 سلوكيًا

 وضع خطة لتطبيق مبادئ المصالحة في سياقهم

 التصرف بطرق تحويلية في حاالت النزاع في الكنيسة والمجتمع

 النزاعاتالسالم وحل اظهار مهارات صنع 

 رعاية وتمكين الذين هن في نطاق تأثيرهم ليعيشوا حياة المصالحة

 

 مهام التعلّم:

 ساعة 18ساعة، ماجستير:  12ساعة، الوقت خارج الصف: بكالوريوس  18الوقت داخل الصف: 

 ساعة 36ساعة، ماجستير  30مجمل ساعات أنشطة التعلم: بكالوريوس 

 المتجددة. إّن الساعات المساقية النهائية تُمنح لهذا الموديول كجزء متكامل.ول الجماعة هذه الوحدة جزء من مودي

 

 أنشطة التعلم:

 مقدمة عن المعنى الكتابي للسالم: مقدّمة في متطلبات المقرر والمخطط الشامل، 1الحّصة 

 : المحبة والوحدة في صنع السالم2الحّصة 

 مبادئ لحل النزاع :3الحّصة 

 تابع -لحل النزاع مبادئ  :4الحّصة 

 األعمدة األربعة لعملية السالم :٥الحّصة 

 تابع -: األعمدة األربعة لعملية السالم 6الحّصة 
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 أسبوع بعد الحّصة األخيرة: موعد تقديم جميع األبحاث والواجبات

 

 للتواصل:

Bassem.m@hotmail.com 

 

 خير:الفرض األ

 

 إمأل إستمارة )إستبيان أسلوب النزاع( واقراء )إدارة النزاع( -1

في صفحتين: صف ما إكتشفته عن ردود فعلك للنزاع وأسلوبك في إدارة النزاع، ثم تأمل في األمور التي أنت بحاجة للتغيير فيها.  -2

 في أي جهة من حياتك أنت بحاجة للتمكين بحسب ما أخذته في الصف

  

mailto:Bassem.m@hotmail.com
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Module: Disciples Making Disciples 

 تالميذ يعدّون تالميذ

 منهج البكالوريوس والماجستير في الالهوت

 المسؤول عن الموديول: َوسيم وتكنز وعبد الكريم زين الدين

 2019أيار )مايو(  19آذار )مارس( إلى  11

 

 

 : بيان الهدف

شعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم ّجد وال يتمهدفنا في كليّة الالهوت العربيّة المعمدانيّة أن نرى هللا

خدمة الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا بتوفير وتقوم مهّمتنا على  العربي.

 .مصادر تعليمية متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة

 

رية المسيح التي تتطلب تلمذة تالميذ مدى الحياة يسعون وراء الطاعة لتعاليم المسيح وهم بدورهم يتلمذون اآلخرين في ذات مأموتقع 

الطاعة في قلب اإلرسالية الكتابية للكنيسة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  إّن هذه التلمذة تشمل التكوين الشخصي على مدى الحياة 

اسة في النفس وفي الذين نخدمهم.  ال بد على أتباع المسيح ان يستوعبوا الحاجة الماسة إلى النمو المستمر نحو ة والقدي الطاعوالنمو ف

 النضج الروحي، اي حياة التلمذة، وإن لم تفهم الكنيسة ذلك فلن تحقق مأموريتها. 

 

المطلوبة حتى يفهموا معنى التلمذة وان يساهموا في ألدوات غدًا باإّن غرض هذا الموديول هو ان يزّود قادة الكنيسة الناشئين اليوم و

عملية التلمذة التي تحّول وتؤثر على الناس والمجتمع. تنشر حركات إعداد التلميذ رسالة اإلنجيل من خالل إعداد تالميذ مطيعين لكلمة 

 هللا وهم بدورهم يتلمذون آَخرين، وهكذا تدور الحلقة بتتابع. 

 

اضًحا لنموذج المسيح وتعليمه حول التلمذة حتى نقتضي بممارسته.  كذلك يجب ان يرشدنا في هذا السعي ّوًرا وكّون تصينبغي ان ن

نحو فهم حركات إعداد التلمذة وتضاعفها الوعُي باإلرث المسيحي الالهوتي والتكوين الروحي عبر الفي سنة، والذي يدوره مبني 

يضا ان القاء الضوء على التحديّات الخاصة المنوطة بالتلمذة في منطقة الشرق هّمنا اقديس. يعلى مفهوم واضح لعقيدة التبرير والت

 األوسط وشمال أفريقيا. سنتفحص هذه األمور ضمن هذا الموديول عبر التأمل المتنبّه لممارساتنا. 

 

 الفوائد: 

 التالية: لنواحي اً في ابحلول نهاية هذا الموديول، يتعيّن على الطالّب ان يكونوا قد أظهروا نموّ 

 

 الناحية العاطفيّة 
 تقدير هويتنا في العالقة مع هللا.

 قدر زائد من إدراك الذات، ال سيّما فهم نقاط الضعف والقوة الشخصية كنقطة انطالق للنمو الشخصي.

 الحياة.شغف عند الطالب وشعب الرب لالنخراط فردياً وجماعياً في ممارسات التلمذة على مدى 

 راط في اعداد تالميذ.طالب لالنخشغف عند ال

 التنبه أن التلمذة تتصف بكوننا منفتحين ومتواضعين في خضم عالقاتنا مع اآلَخرين.

 
 الناحية السلوكيّة

 ادراك الممارسات األساسية في االنضباط الروحي.

ن كنيسته على صعيد خدمته ضم ياة التلميذ وأيًضاتقديم خطة واقعية لتعزيز أسلوب حياة شخصي يعكس الرياضات الروحية في ح

 الحالية المحلية. 

 تبنّي مقاربة صحية للتلمذة ترافقها خطة واضحة لدرس الكتاب وإدماج الرياضة الروحية.

 تطوير مهارات إعداد التالميذ كتابية، وذلك في سياقات متنوعة. 

 يها المتعلمين.لخدمة التي يصبو إلتقديم رؤية استراتيجية لتيسير إعداد التالميذ في سياق ا

 
 الناحية الفكرية

 المباينة بين المقاربات التقليدية إلعداد التالميذ وبين مبادئ الحركات.

 فهم األبعاد والمواضيع الالهوتية األساسية للقصة الكتابية واستيعاب تأثير هذه القصة في ممارسة التلمذة.

 ة المسيحية اليوم.ة للتطبيق في الخدماستخالص مبادئ قابلفهم تعليم يسوع حول لتلمذة وممارستها و

 إدراك الروافد التاريخية للتلمذة والتكوين الروحي واكتشاف مبادئ وممارسات للخدمة المسيحية المعاصرة.

 ناءه.إدراك تحديات السياق العربي المعاصرة التي تواجه التلمذة والتشكيل الروحي وبعض الطرق لعالجها بطريقة خالقة وب

 ة من خالل تكامل مواضيع الهوتية أساسية )مثل التبرير، التقديس، التضاعف(.ارسات التلمذالنظر إلى مم
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 الوحدات
 

 حصص دراسيّة( 4الالهوت الكتابي للتلمذة )

ش شعب هللا هو دراسة مفهوم التلمذة بعمق من خالل القصة الكتابية. في هذه الرحلة، سوف نبدأ بدراسة كيف عا المقّررهدف هذا 

العهد. ثانياً، سوف ندرس السياق الحضاري والثقافي ليسوع خالل القرن األول الميالدي فيما يتعلق بمفهوم د القديم في عالقة في العه

على  التلميذ والتلمذة، والذي هو عالم الفالسفة والمعلمين اليونانيين، ومن ثم دراسة سياق العالم اليهودي. ثالثاً، سوف سيكون التركيز

عاً، سوف ننتقل لنناقش كيف مارست الكنيسة األولى التلمذة كما هو مسجل في أعمال الرسل ما طورها يسوع. رابشكل التلمذة ك

 والرسائل. أخيراً، سوف نمتحن كيف يمكن أن يشكل فهمنا الكتابي للتلمذة ممارساتنا الشخصية، والتبشيرية والكنسية للتلمذة اليوم.

 رس()المدّرس: عماد بط

 راسيّة(حصص د 4تلمذة )تاريخ حركات ال

ة إن الكنيسة بطبيعتها حركة إعداد تالميذ للمسيح. سنقوم عبر هذا المقّرر بمسح لتاريخ حركات إعداد التالميذ، مبتدئين بالكنيسة الباكر

معاصرة لي. وسنختم بأمثلة ومن ثم التطرق للحركة الرهبانية. كما وسنتطرق إلى حركات أخرى عبر التاريخ مثل ما فعله جون وس

ت إعداد التلمذة تحصل في الشرق األوسط وافريقيا. يهدف هذا المقّرر إلى إلهام المتعلمين، وذلك عبر العدسات التاريخية، راهنة لحركا

 على االنضمام إلى الحركات المستمرة إلعداد التالميذ والحاصلة في سياقاتهم، هذا بهدف تشكيل الحيوات والمجتمعات.

 يم زين الدين( )المدّرس: عبد الكر

 

 حصص دراسيّة( ٥تحديات التلمذة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )

 ثمة تحديات خاّصة في اإلطار المعاصر لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا أمام التلمذة لمدى الحياة، وال سيّما بالنسبة الى المؤمنين

الى توضيح المسائل التي تحتاج أن يعالجها القادة الناشئون للقيام بخدمة ناجحة في  من خلفيّة غير مسيحية.  إنّنا نسعى في هذه الوحدة

. 3. التسييق، 2. الهوية االجتماعية والدينية، 1مذة مدى الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. سنرّكز تحديدًا على: التل

 . األحالم. ٥. االضطهاد، و4الدين الشعبي الحرب الروحية، 

 )المدّرس: وسيم واتكينز( 

 

 حصة صفيّة( 1٥الرياضات الروحية )

تعني كلمة "تلميذ" من حيث تعريفها شخصاً يمارس "التلمذة". وقد وجد المسيحيّون عبر التاريخ أّن "الرياضة الروحية" هي السبيل 

تعّرف الطالّب على تنّوع وسائل االنضباط السليم نحو النضوج في مسيرة هذه الحياة كغرباء على األرض. ومن خالل هذه الوحدة، سي

 اته ومخاطره كوسيلة للنمّو نحو النضوج على صورة المسيح. الروحي وطبيعته وبرك

 )فريق التعليم: كارين شو، باسم ملكي( 

 

 

 حصص دراسيّة( 6ممارسات المتلِمذ )

ن القادة الروحيين ضمن شبكاتهم االجتماعية سيقدم هذا المقّرر مقاربة إعداد تالميذ عبر عملية تتسم بطاعة الكتاب المقد س، بحيث تُمّكِ

لة. وعلى خالف العديد من طرق التبشير ومقاربات نمو الكنائس التي تعتمد على النتائج وال تي تنشئ فيها كنائس وجماعات متحّوِ

تنتج حركات تؤثر على المجتمعات. سنمّكن  السريعة، تأخذ مقاربات إعداد التلميذ الوقت الكافي لتخصيب القيادة الكتابية والتي بدورها

 لمقرر على التقلد بالمهارات األساسية للمضاعفة التالميذ الذين بدورهم يعدون تالميذ ويضاعفونهم. المتعلمين ضمن هذا ا

 )منّسقي التعلّم: وسيم واتكينز وقادة محليين )فؤاد قهوجي(( 

 

 البحث التكاملي 

البيبليّة والتاريخيّة في تشكيل نماذج رتكاز على المبادئ واألمثلة مساعدة القادة الناشئين على اال اّن الهدف من البحث التكاملي هو

 تلمذة تحترم خصائص السياق الذي تتّم فيه التلمذة. 

 كلمة. يُظهر المشروع الممتاز العمق من خالل داللة الكالم بدال من كثرته. 4000إن المشروع لن يزيد عن 

 

 مساء( 11)الساعة  2019)نيسان( أبريل  20بحث: تاريخ تسليم ال

 

 كلمة( 1٥00 - 1000اة الروحيّة الشخصيّة والتلمذة )الجزء أ. الحي

  

تبدأ التلمذة مدى الحياة بالقادة أنفسهم. وبالتالي، فاّن الجزء األّول من البحث التكاملي عبارة عن تأّمل شخصي حول رحلة  السرد.

تية الطالّب في تأّملهم برحلتهم الروحيّة والوسائل التي تعلّم منها في هذه المسيرة. سترشد الخطوات اآلالطالب في النمّو والنضوج 

 ليصيروا تالميذ يعدون تالميذ:

وصف رحلة االهتداء الى االيمان. كيف تتلمذت وتغذّيت روحيّاً في الفترة األولى من االيمان بعد التزامك بالمسيح؟ افحص )قارن 

سس الكتابية وتحديات السياق والرياضات الروحية ارك في التلمذة خالل عدسات وحدات الموديول: نماذج تاريخي واالوباين( اختب

 وممارسات إعداد التلميذ.    
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ما الذي ساعدك في االستمرار بالنمّو في سيرك مع هللا؟ الى أّي مدى ظهر نمّوك من خالل خدمة اآلخرين والى أي مدى كان نتيجة 

تي وجدتها نافعة في سيرك مع هللا؟  خذ بعين االعتبار رياضات روحيّة خاّصة؟ ما هي انظمة السلوك الروحية الخاّصة الاتباعك 

 الممارسات الفردية وكذا الجماعية.

عداد تطرق إلى أوجه الشبه والمباينة لمرحلة ما قبل دراسة مقرر "ممارسات المتلِمذ" وما بعده من جهة مقاربتك أو فهمك لمبادئ إ

 ر منها إرسالية، ولماذا؟ ما هي األمور التي قد تغيرها اآلن؟التالميذ. هل كانت مقاربتك إلعداد التالميذ تقليدية أكث

ما هي التحديّات المحدّدة التي عقّدت اختبارك في التلمذة والتكوين الروحي؟ إن كنت تتلمذ احداً في وضع مثل وضعك، كيف ستتصدّى 

ان تستدل بموارد نظرية باإلضافة إلى  قية حتى تطّور طرق صحية تؤدّي إلى النضوج؟  في إجابتك، ينبغيلهذه التحدّيات السيا

 اختبارك الشخصي واختبارات غيرك حول تحديات التلمذة.

 

 كلمة( 2٥00إلى  2000)الجزء ب: مبادئ التلمذة 

 

، ة والتاريخية وتحدّيات السياق التي تعرضت لها إثناء الموديولبناء على رحلتك الشخصية في التلمذة والنمو، وباعتبار المبادئ الكتابي

 حدّد مبادئ ترغب في تبنيتها في مقاربتك إلى التلمذة التي تُِعد بدورها تالميذ. تذّكر أن المبادئ تختلف عن "البرامج". عليك أن تقوم

ر عملك هنا على نسخ بحث "رؤية إعداد التلميذ بتعريف القيم التي ستضّمنها في مقاربتك إلعداد التالميذ. )ال يجب أن يقتص

 بل عليك أن تبني الجزء ب انطالقا من ذلك البحث(.  واستراتيجيتها"،

فّكر بالموادّ التي ناقشناها ضمن الموديول )الالهوت الكتابي للتلمذة، تاريخ حركات التلمذة، الرياضات الروحية، ممارسات المتلِمذ، 

الشرق األوسط وشمال افريقيا(. ولكل مبدأ تحدّده، قدم امثلة محدّدة تظهر كيف الحظت تطبيق هذا المبدأ وتحديات التلمذة في منطقة 

اريخ ام في الحياة المعاصرة( وصِف تأثير المبدأ الذي الحظته. إّن هذا الجزء من البحث مهم ألنه يظهر قدرتك على دمج )إما في الت

 ما تعلمته في وحدات الموديول.  

نجيلية. إن إقرار هتماًما لمبادئ التلمذة الفردية والجماعية، كما والتنبه لمتطلبات التلمذة ألتباع المسيح من خلفية غير إن تعير اال بدّ ا

ن نصوص كتابية للدراسة باالستكشاف( مثل الجداول والموارد البشرية الالزمة وأيًضا  مبادئ التلمذة الممتاز يشمل مواد مقترحة )ضّمِ

 تغيرات السياقية التي يجب اعتبارها، وذلك بحسب الحاجات المتنوعة لألفراد والجماعات. قائمة بالم

ح سبب اختيارك لكل مبدأ باإلضافة إلى خطة عملية لتطبيقه في سياقك. ناقش كيفية تطبيق هذا المبدأ وذلك قدّم تبريًرا كتابيًا يوضّ 

 بالعودة إلى مقّرر "ممارسات المتلِمذ". 

 

 مساء( 06)الساعة  2019أبريل )نيسان(  10ماجيستير: تاريخ عرض ال

 

 برنامج الموديول: 

 وحدات:  6يتضّمن هذا الموديول 

 األستاذ حدةعنوان الو
ساعات  

 الصف

الساعات 

 خارج الصف

مجموع 

 الساعات
 % وضع العالمات

 عماد بطرس الالهوت الكتابي للتلمذة 

 

12 

 

8\12 

  

20\24 10 

 تاريخ حركات التلمذة
عبد الكريم 

 زين الدين

 
12 8\12 20\24 10 

تحديات التلمذة 

المعاصرة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال 

 افريقيا

 وسيم وتكنز 

 

1٥ 10\1٥ 2٥\30 12.٥ 

 الرياضات الروحية
كارن شو 

 والفريق

 
1٥ 10\1٥ 2٥\30 12.٥ 

 ممارسات المتلِمذ
وسيم واتكنز 

 وقادة محليين

 
18 12\18 30\36 1٥ 

 امليالتك البحث
عبد الكريم 

 زين الدين

 
3 2٧\33 30\36 40 

 100 180\1٥0 10٥\٧٥ ٧٥  180\1٥0 المجموع
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Practices of a Disciple Maker                                                                         March-April 2019  

Learning Facilitators: Dr. Waseem Watkins with Local Facilitators                       ABTS 

 

MDiv AND BTh Syllabus  

Purpose:  

 

The Arab Baptist Theological Seminary seeks to equip faithful men and women who can help the 

church accomplish its mission to see God glorified, people reconciled, and communities restored. To 

this end, this course will explain an approach to disciple making as a Bible-obeying process focusing 

on equipping spiritual leaders within their social networks where reproducible churches are planted 

and communities are transformed. Unlike many evangelism and church-growth products that focus 

on quick results, the disciple-making movement approach takes time to cultivate biblical leadership, 

resulting in movements that impact societies. Through this course, students will be equipped with the 

essential skills to multiply disciples who multiply disciples. 

 

Learning Outcomes: 

 

By the end of this Unit you should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Understanding principles of disciple making that lead to movements 

Critically evaluating traditional approaches to discipleship 

Affectively 

Growing desire to live a Spirit-filled life that imbues Christ’s life into others  

Behaviorally 

Building a theologically astute passage-list to use in discovery Bible study 

Identifying “people of peace” through spiritual conversations with non-believers 

Experience in facilitating a discovery Bible study 

Integrating prayer and fasting into the process of disciple-making 

(MDiv) Growing in the skills and experience of leading discovery groups  

 

Learning Tasks: 

 

Building a Discovery Bible Study Passage List - Construct two separate lists of biblical passages that 

you could use with a discovery group. Each list should include passages that you believe are essential 

for a non-believer to study in order to become a follower of Jesus Christ and comprehend the broad-

themes of biblical narrative and worldview. For each passage on the list, explain the topic and the 

main lesson from the passage. Each list should include passages from the Old and New Testaments. 

The first list should include 7 passages. 

The second list should include the original 7 passages with an additional 18 passages, for a total of 

25. 

Time allotment: 1 hours (1 for MDiv) 

Due Date: 11pm, Wednesday, 27 March 

 

Attempting to Identify a Person of Peace. A “person of peace” is a receptive person of influence. The 

book, زرع الكنائس: ما لم تسمعه من قبل, as well as the lessons from class, discuss how to identify a person 

of peace using spiritual conversations and a godly, Spirit-filled lifestyle. The ultimate goal is to 

identify these persons and begin discovery Bible studies with people from his or her social network. 

Your assignment is to attempt to identify “persons of peace” from people who you did not know 

previously. You should attempt this with several different people in different contexts. In not more 

than 400 words (600 for MDiv), explain the process you undertook to find persons of peace and 

reflect on your experiences (tell the story of what you did, why you did it, and what you wish you 

could have done) using material from the course and the book. 
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Time allotment: 3 hours (5 for MDiv) 

Due Date: 11pm, Wednesday, 3 April 

 

Facilitating a Discovery Bible Study. If you have identified a person of peace, lead a discovery Bible 

study (MDiv must do 2 studies) with that person and his or her friends according to the method 

explained in class and from the book. If you have not identified a person of peace, arrange a group in 

your church (not among your classmates) and facilitate a DBS with them. In not more than 400 words 

(700 for MDiv, reflecting on each experience) explain the process you undertook to lead the DBS and 

reflect on your experience using material from the course and the book. (If you cannot do either of 

the previous sessions, attend a small group Bible study, and compare/contrast the approach that they 

took with the discovery approach discussed in class and in the book.)  

Time allotment: 3 hours (6 for MDiv) 

Due Date: 11pm, Tuesday, 9 April  

 

Writing a Disciple-Making Vision and Strategy: (max 1500 words, 2000 for MDiv) Imagine a leader 

in your home church asks you the following question, “We would like to expand our discipleship 

ministry beyond the walls of our church. Since you are an ABTS graduate, can you present a proposal 

to our church to explain the how we could make disciples in our community and beyond?” Your 

assignment is to write a “Disciple-Making Vision and Strategy” that explains the process of disciple-

making as described in class and the book زرع الكنائس: ما لم تسمعه من قبل. This is not a detailed plan or a 

schedule, but a way to explain the overall disciple-making movement vision and the essential 

elements of the approach to someone who has not heard of this approach before. Be sure to explain 

each element clearly and to use biblical justifications when appropriate. In your short paper, you must 

be brief and clear, so avoid long, detailed explanations- mainly you should provide an overview. 

Organize your Vision and Strategy paper around the following headings: 

Overall Vision for Multiplication of Disciples 

The Role of Prayer and Fasting 

Access Ministry and Ways to Engage the Community 

Identifying People of Peace 

Discovery Bible Study and the Role of Social Networks 

Baptism and Leadership Development 

Multiplication of House Churches/Cell Groups 

Summary: The Importance of Discipleship Movements 

Time allotment: 5 hours (7 hours for MDiv) 

Due Date: 11pm, Saturday, 13 April 

 

[BTh 1+3+3+5=12; MDiv 1+5+6+7=18] 

 

Class Sessions: There are six class sessions for this course which explain the process of disciple-

making movements and provide opportunity for reflection and experimentation. 

Time allotment: 18 hours 

 

Time Allocation: 

 

Time in class: 18 hours.  

Time outside class: MDiv 18 hours, BTh 12 hours 

Total Learning Activity Hours: MDiv 36 hours, BTH 30 hours 

 

Assessment: 

Class Participation: 10% 

Building a Passage List: 10% 

Attempting to Identify a Person of Peace: 25% 
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Facilitating a Discovery Bible Study: 25% 

Communicating the Vision: 30% 

 

 تاذ:للتواصل مع االس

 WWatkins@ABTSLebanon.org  :البريد االلكتروني

 613 439 70 الموبايل:
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 2019نيسان/ أبريل  –آذار/ مارس                             مارسات الُمتَْلِمذ                                                   م

 كليّة الالهوت المعمدانية العربية                                                ميّسري التعلّم: د. وسيم واتكنز مع الميّسرين المحلّيين 

 منهج البكالوريوس في الالهوت

 

 الهدف:

تسعى كليّة الالهوت المعمدانية العربية إلى تجهيز رجال ونساء أمناء لمساعدة الكنيسة في تحقيق مأموريّـها المتمثّلة في معاينة مجد 

ذه الغاية، سيشرح هذا المقّرر منهًجا إلعداد التالميذ كعمليّة طاعة للكتاب الشعوب ونهوض المجتمعات. تحقيقًا لههللا، ومصالحة 

ز على تجهيز القادة الّروحيّين في شبكاتهم االجتماعيّة حيث تُزرع الكنائس القابلة للتّكاثر وتتشّكِل المجتمعات. عل ى عكس المقدّس تَُرّكِ

ز عالعديد من خدمات الك لى النتائج الّسريعة، فإّن منهج إعداد التالميذ يستغرق وقتًا لصقل القيادة الكتابيّة رازة ونمّو الكنائس التي تَُرّكِ

 مّما يؤدّي إلى نشوء الحركات المؤثّرة على المجتمعات. سيتّم تزويد الطالب من خالل هذا المقّرر بالمهارات األساسيّة التي ستُمّكنهم

 بدورهم أيًضا.التالميذ الذين سيتكاثرون ويُثمرون من مضاعفة عدد 

 

 نتائج التعلُّم:

 عند إكمال هذا المقّرر، يجب أن يظهر نمّوكم في المجاالت التّالية:

 فكري ا:

 فهم مبادىء إعداد التالميذ التي تؤدّي إلى نشوء الحركات.

 تقييم نقدي للمناهج التّقليديّة للتلمذة.

 عاطفي ا:

 لسكب حياة مسيحيّة على اآلخرين.  القدسمليئة بالروح في عيش حياة  تزايد الّرغبة

 سلوكي ا:

 بناء قائمة نصوص خاّلبة من الناحية الالهوتية الستخدامها في الدراسة االستكشافية للكتاب المقدس.

 تحديد "أشخاص سالم" من خالل المحادثات الروحية مع غير المؤمنين.

 كشافية للكتاب المقدس.خبرة في تيسير الدراسة االست

 الصالة والصوم في عملية إعداد التالميذ.دمج 

 

 

 

 المهام التعلّمية:

تحدّث عن قائمتَْين منفصلتَْين من النصوص الكتابيّة التي يمكنك استخدامها  – بناء قائمة نصوص للدراسة االستكشافية للكتاب المقدس

لغير المؤمن ليدرسها ويُصبح من أتباع يسوع  ى نصوص تعتقد أنّها ضروريّةمع مجموعة االستكشاف. يجب أْن تحتوي كّل قائمة عل

المسيح ليتمّكن من فهم الموضوعات العاّمة للّسرد الكتابي والنّظرة إلى العالم. إشرح الموضوع والدّرس الرئيسي لكّل نص في القائمة. 

 يجب أْن تتضّمن كّل قائمة نصوًصا من العهدَْين القديم والجديد.

 ئمة األولى سبعة نصوص.أ. يجب أْن تتضّمن القا      

ا إضافي ا، ليُصبح المجموع  18ب. يجب أْن تتضّمن القائمة الثانية النّصوص الّسبع األصليّة مع        .2٥نص 

 الوقت الُمَخّصص: ساعة واحدة

 

معه من قبل"، تاب "زرع الكنائس: ما لم تس. "أشخاص السالم" هم أشخاص مؤثِّرين. يُناقش كمحاولة التعّرف على أشخاص السالم

باإلضافة إلى الدروس في الصف، كيفيّة تحديد أشخاص السالم باستخدام المحادثات الّروحية وأسلوب حياة إلهي مملوء بالروح القدس. 

جتماعيّة المختلفة. الهدف الرئيسّي هو تحديد هؤالء األشخاص والبدء باستكشاف دراسات الكتاب المقدس مع أشخاص من الشبكات اال

هّمتك في محاولة تحديد "أشخاص السالم" من أناٍس ال تعرفهم من قبل. عليك المحاولة مع عدّة أشخاص مختلفين في سياقات تكمن م

كلمة، إشرح العمليّة الموكلة إليك في إيجاد أشخاص سالم وتأمل في تجربتك )اسرد قّصة ما قمت  400استخدم ما ال يقّل عن مختلفة. 

 كنت ترغب في القيام به( باستخدام مواد من الُمقَّرر والكتاب. به، لماذا قمت به، وما الذي

 ساعات لطاّلب الماجستير في اإللهيّات( ٥ساعات ) 3الوقت الُمَخّصص: 

  

لمقدس )طاّلب . إذا كنت قد حدّدت أشخاص سالم، قم بقيادة دراسة استكشافيّة للكتاب اتيسير دراسة استكشافيّة للكتاب المقدّس

اإللهيّات يجب أْن يقوموا بدراستَْين( مع هؤالء األشخاص وأصدقائهم وفقًا للمنهج الموضح في الّصف ومن الكتاب. الماجستير في 

وإذا لم تَُحدّد أشخاص سالم، أْنِشىء مجموعة في كنيستك )ليس بين زمالئك في الصف( وقم بتيسير دراسة استكشافيّة للكتاب المقدّس 

كلمة إشرحوا العمليّة الموكلة إليكم في قيادة الدراسة االستكشافيّة للكتاب المقدس، وتأّمل في تجربتك  400. استخدم ما ال يقّل عن معهم

باستخدام مواد من الُمقّرر والكتاب. )إْن عجزت عن القيام بالحّصتَين الّسابقتَين، شارك في مجموعة صغيرة لدراسة الكتاب المقدّس، 

 مع النّهج االستكشافي الذي تّمت مناقشته في الصف وفي الكتاب(. ِضح المقاربة التي اتّبعوهاقارن/ وأو

 ساعات 3الوقت الُمخّصص: 
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كلمة كحدّ أقصى(. تخيّل أّن قائدًا  1٥00)في مجموعات من شخصين أو ثالثة أشخاص( ) كتابة رؤية واستراتيجيّة إعداد التالميذ:

وسيع دائرة خدمة التّلمذة خارج جدران كنيستنا. وبما أنّك خّريج كليّة الالهوت يك السؤال التّالي: "نودّ تفي كنيستك المحليّة يطرح عل

المعمدانيّة العربيّة، هل يمكنك تقديم اقتراح إلى كنيستنا لشرح كيفيّة إعداد التالميذ في مجتمعنا وما بعده؟ تكمن مهّمتك في وضع 

 د التالميذ كما جاءت في الّصف والكتاب.يذ" والتي تشرح عمليّة إعدا"رؤية واستراتيجيّة إلعداد التالم

 

هذه ليست خّطة أو جدواًل زمني ا مفّصلين، بل طريقة لشرح الرؤية الّشاملة لحركة إعداد التالميذ  – زرع الكنائس: ما لم تسمعه من قبل

 والعناصر األساسيّة للنّهج بالنّسبة لشخٍص لم يسمع به من قبل.

، يجب أْن قصيرةورقة العمل العند تقديم  رح كّل عنصر بطريقة واضحة واستخدم التّبريرات الكتابيّة عند االقتضاء.على شإحرص 

م نظرة عاّمة. قم بتنظيم الرؤية واالستراتيجيّة الخاّصة بك وفقًا  –تكون ُمختصًرا وواضًحا، لذا تجنَّْب التّفسيرات التّفصيلية الطويلة  قدِّ

 تالية:للعناوين ال

 الرؤية الشاملة لمضاعفة عدد التالميذ.

 دور الصالة والصوم.

 .تمعالولوج إلى الخدمة وطرق إشراك المج

 تحديد رجال السالم.

 الدراسة االستكشافية للكتاب المقدس ودور الشبكات االجتماعية.

 المعمودية وتنمية المهارات القيادية.

 .مضاعفة خدمات البيوت/ المجموعات

 ت التّلمذة.همية حركاُملّخص: أ

 ساعات ٥الوقت المخّصص:          

لُمقّرر والتي تشرح عمليّة حركات إعداد التالميذ      وتوفّر الفرصة للتّأّمل هناك سّت حصص دراسيّة لهذا ا الحصص الدراسية:

 واالختبار.

 ساعة. 18الوقت المخّصص:       

 توزيع الوقت:    

 ساعة. 18الوقت في الصف:     

 ساعة. 12الوقت خارج الصف: البكالوريوس في الالهوت     

 

 التقييم:   

 %10المشاركة في الصف:    

 %10ناء الئحة نصيّة: ب   

 %2٥محاولة التعّرف على رجل سالم:    

 %2٥تيسير دراسة استكشافيّة للكتاب المقدّس:    

 %30 :توصيل الرؤية  

 

 للتواصل مع االستاذ:

 WWatkins@ABTSLebanon.orgي: البريد االلكترون

 ٧0 – 439 613الموبايل: 

 .M.Divاالنضباط الروحي 

2019 

 

 األساتذة: كارين شو، باسم ملكي، مرسيل سعد،  شادن هاني، عماد بطرس

 معلومات اتّصالية لكارن شو:

 . 2٥2قم الداخلي: كليّة الالهوت المعمدانية العربية، الر

 رقم المنزل: 1977 53 (04) 

 رقم الخلوي: 833 279 (70) 

  KShaw@abts.lebanon.orgبريد الكتروني: 

 والثالثاء والخميسأيام العمل العادية في كليّة الالهوت المعمدانية العربية: االثنين 

 

 ي:وصف المقرر التعليم

لقد وجد المسيحيون عبر التاريخ أّن اتباع "نظام سلوكي روحي" هو طريقة سليمة لبلوغ مرحلة النضج في مسيرة حياتنا. ستعّرف 

ياة لبلوغ النضج هذه الوحدة الطالب على تنوع أنظمة السلوك الروحية، طبيعتها، بركاتها ومخاطرها، وذلك كوسيلة للنمو مدى الح

لنظريات وكجزٍء من مهام التعلّم سيتّم إرشاد الطاّلب من خالل ز هذه الوحدة على الممارسة وليس على اعلى صورة المسيح. ستركّ 

 االختبارات التأملية.

mailto:WWatkins@ABTSLebanon.org
mailto:KShaw@abts.lebanon.org
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 أهداف المقرر التربوية: سيتمّكن الطالّب من تحقيق األمور التالية:

 عاطفيًا:

 لنفس واآلخرين في جسد المسيح.روحيًا لدرجة تسليم أنفسهم لتأديب الروح القدس، اتنمية رغبة بالنمو 

االنفتاح على تجربة أشكال أخرى من االختبارات وأنظمة السلوك الروحية من طوائف مسيحيّة أخرى شرط أال تتعارض هذه األشكال 

 مع الكتاب المقدّس وعمل الروحي القدس الحالي في حياتهم.

 ة.ور الضارة بالحياة التي تتّبع أنظمة سلوكيّة روحيّ عزم على عدم ارتكاب الخطايا السبعة المميتة، األمالتنبّه وال

 اظهار حماس للفوائد الناجمة عن اعتماد نظام سلوكي روحي ألنفسهم كما آلخرين.

عور بعدم االرتياح بغية تحقيق النمو الخضوع ألنظمة السلوك المطلوبة في المقرر مع موقف من القابلية على التعلم واالستعداد للش

 الروحي.

 يًاسلوك

 الحفاظ على كتابة اليوميات الروحيّة.

 االنخراط في عملية فحص ذاتي صادقة لنجلة النواحي التي تفتقر الى النظام السلوكي الروحي.

 وضع خّطة للسعي الى نظام سلوكي روحي يتناسب مع احتياجاتهم الروحيّة.

 لوكيّة التالية: ممارسة األنظمة الس

 كتابة اليوميات، 

 الصالة، 

 التأملية )قراءة تأمالت من الكتاب المقدس(، اءة القر

 الصوم، 

 الشكر، 

 تخطيط الوكالة، 

 االعتراف 

 الخضوع

 الخدمة

 التخطيط للتلمذة األسرية

 التكلم عن حالتهم الروحية في محادثة خاصة

خر المحتوى ويدرك بعض االنضباطيات الروحية لشخص آخر بحيث يتذكر الشخص اآل)أن يعبّر طالب الماجستير عما تعلموه حول 

 مو.(األلم الذي اختبره الطالب لين

 )أن يشرح طالب الماجستير كيف سيعززون ممارسة انضباط معين في سياق خدمتهم الحالي أو المستقبلي(.

 فكريًا

الهوتية وكتابية غير من الصالة ودراسة الكتاب المقدس وتقديم أسباب  وضع قائمة ال تقل عن اثني عشر نظاًما سلوكيًا روحيًا آخر

 لممارسة هذه األنظمة السلوكيّة

 إدراك نقاط القوة والضعف الخاصة بهم، وخطاياهم وفضائلهم كأفراد

 انضباطيات مع ممارستهم الخاصة لهذه االنضباطيات.( ٥)أن يربط طالب الماجستير الهوت ما ال يقل عن 

 

 لحصصجدول ا

 ت )كارين(، ألنظمة السلوكية، منهاج المقرر، كتابة اليوميامقدمة في ا 12:00-10:30آذار/مارس،  11االثنين 

 الصوم والصالة )شادن( 3:30-2:00آذار/مارس،  14الخميس 

 آذار/مارس، يوم الصوم والصالة  1٥الجمعة 

 عتراف، الخدمة واالستجابة على اإلهانة )كارين(سلوك التواضع: الخضوع، اال، 10:30-9:00آذار/مارس،  18االثنين 

 يوم التواضع آذار/مارس، 20-19واألربعاء  ثاءالثال

 ، العبادة والتلمذة العائلية )كارين(10:30-9:00آذار/مارس  21الخميس 

 الرباني ، خلوة خارج الكلية قراءة تأمليّة وصالة )كارين(، الصمت )باسم(، العشاء3:30-٧:30آذار/مارس  28الخميس 

 مة )باسم(جل: الخدغسل األر، 3:30-2:00نيسان/ابريل  4الخميس 

 العدالة، العطاء )كارين(، الضيافة البساطة )شادن(الشكر، سلوك الوكيل: ، 10:30-9:00نيسان/ابريل  11االثنين 

 يوم الشكرنيسان/ابريل،  12الثالثاء 

 وتقييمات شفوية.اإلثنين إلى الجمعة نيسان/ابريل، تقارير فردية 

 

 ساعة( 11أنشطة التعلم خارج الّصف: )

 ساعات خارج الصف، باإلضافة إلى العمل خالل الصف والمؤتمر()½  3-3 ياتيوم

سيقوم الطالب بالحفاظ على دفتر خاص كدفتر يوميات روحية طوال مدّة المقرر. سيكون هذا منفصاًل عن دفتر تدوين المالحظات. 

 .الذي ستقدّمه كارين في اليوم األول من الصفاختيار أسلوب كتابة اليوميات، ولكننا نوصي باستخدام األسلوب سيكون لديهم حرية 
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 .سيُطلب من الطالب إدراج تأمالتهم وأفكارهم من مسيرتهم الشخصية مع هللا وخاصة "يوم ..." المهام المدرجة أدناه

المؤتمر ب من الطالب إحضار دفاترهم معهم الى كّل الصفوف، بما في ذلك باإلضافة إلى العمل على يومياتهم خارج الّصف، سيُطل

على عاتق الطالب شخصي ا، لكن نُشّجع طاقم التعليم أن يسأل الطالب عن التقدم  اليوم. اّن مسؤولية كتابة اليوميات تقع½ الذي مدّته 

 المحرز في دفاترهم.

هم وللطالب قراءة ئية في نهاية المقرر كي يتسنى لألساتذة القاء نظرة سريعة علييطلب من الطالب تقديم دفاترهم في المقابلة النها

 أجزاء مختارة منه )ليست شخصية جدا(.

 يوم صوم وصالة

سيصوم الطالب، تبعًا لتعليمات كارين، ليوم واحد، ويكرسون ساعة واحدة من ذلك اليوم للصالة )الوقت الذي يقضونه في تناول 

 الصالة لمدة ساعة.ن تقسيم الساعة إلى وحدات أصغر إذا كان الطالب غير قادر على الطعام عادة(. ويمك

سيحدد يوم معين وعلى جميع الطالب الصوم. إذا كان الطالب غير قادر على الصوم في ذلك اليوم، يجب أن يجري ترتيبات خاصة 

 مع مايك.

 يوم صمت

 وم يبقى فيه صامتًا طوال الوقت. يفضل أن يكون يوًما عاديًا.سيتبع الطالب تعليمات باسم، وسيقوم كل طالب باختيار ي

ساعة على األقل اللتزام الصمت في  24إّن الطالب الذين لديهم صفوف في اليوم الذي يختارونه بحاجة الى استئذان األستاذ قبل 

ل فترات االستراحة!(، وحتى في الصف. إذا لم يوافق األستاذ، يفطر الطالب صومه عن الكالم خالل وقت الصف فقط )وليس خال

 از وانضباط.الطف يجب أن يتكلم الطالب بإيج

 ساعة( 2/1دقائق.  ٥يوم الشكر واالمتنان )

 سيتبع الطالب تعليمات كارين، سيختار كل طالب يوًما يعبّر فيه عن امتنانه ّلّل واآلخرين.

 م كل طالب بواحدة على األقل مما يلي.باإلضافة إلى الحفاظ على موقف من االمتنان على مدار اليوم، سيقو

فيها بشكر شخص )بما في ذلك هللا(، وسجل آخر لكل مرة تتذّمر فيها من شخٍص  يوم لتدوين كل مرة تقومالحفاظ على سجل خالل ال

 آخر أو تنتقده.

أكثر( للتعبير عن تقديرك لشخص  دقائق أو 10صفحة أو أكثر( أو اتصااًل عبر الهاتف/سكايب )2/1اكتب رسالة أو بريدًا إلكترونيًا )

 لم تشكره)ا( كما )ت(يستحق.

رسائل نصية قصيرة أو عبر البريد اإللكتروني، معرًبا عن امتنانك لألشخاص لتركهم تأثيًرا إيجابيًا في حياتك أو لعملهم  10-6 سلأر

 في خدمة ملكوت هللا.

 رتّب وقدّم هدية أو أرسل هدية للتعبير عن شكرك لشخص ما.

 أمام أشخاص آخرين عن الطرق التي كان فيها هللا صاًحا معك. اشهد

 أمًرا أنت ممتن ألجلهم. 30م قائمة مما ال يقل عن دّ ق

إذا كنت تعرف أنّه لديك مشكلة مع التذمر، االنتقاد وعدم االمتنان، اصرف وقتًا بالصالة هللا كي يكشف لك جذور عدم امتنانك ودّون 

 ما تعلمنه في دفتر يومياتك.

 ساعة إلى ساعة، بما في ذلك الواجب( 2/1يوم التواضع )

 ه أعضاء الفريق، سيجتمع كل طالب مع مرشد روحي معيّن.يعّين في يوم

 سيعترف الطالب بخطيئة واحدة على األقل للمرشد، وسيصليان معًا ألجل تلك الخطيئة.

ة للطالب مصممة لمواجهة هذا الكبرياء. ال ينبغي أن تستغرق سيسعى المرشد لإلشارة الى ناحية كبرياء في حياة الطالب، وتعيين مهم

 سهلة جدًا. ساعة كحد أقصى(، ولكن ال ينبغي أن تكون 2/1مهمة وقتا طويال )ال

 يتوقع من الطالب أن يقدم هذه المهمة بروح متواضعة، مستعدة، وقابلة للتعلم.

ما ُطلب الهاتف، أو البريد اإللكتروني لتقديم تقرير بأنهم التزموا بأمانة بسوف يجتمع الطالب مع مرشديهم، أو يتواصلون معهم عبر 

 منهم، أو ليعترفوا أنّهم فشلوا في القيام بذلك.

 دقيقة للكتابة( 30-10دقيقة للصالة والتأمل الذاتي و ٥0-30ساعة:  1خطة للوكالة )

م المالي الحالي. ستذكر الخطة كل من المبادئ واألرقام سيكتب الطالب متّبعين بعض اإلرشادات، خطة للوكالة الشخصية لوضعه

ساتها، رعاية الخليقة، والدفاع عن العدالة، وقضايا بالغ أو النسب المئوية(، وتتجاوز إعطاء المال لمبادئ الضيافة وممارالثابتة )الم

 الحياة.

 . مشروع الخدمة: )ساعة ونصف خارج الصف( اتبع تعليمات باسم.٧

 ام النموذج المعد لذلكلمذة األسرية: )ساعة ونصف( كتابة خطة للتلمذة األسرية، وذلك باستخد.  مشروع الت8

ساعات( قراءة وتلمذة. بعد االتفاق مع كارن. يُكمل الطالب قراءات معينة ومن ثم يقوم بتعليم شخص  3. لطالب الماجستير فقط. )9

 اً محددة بحسب تخصصه في سياقه الخاص. مثال على ذلك: آخر عن الذي تعلّمه. سوف يُسأل الطالب كيف سيُعلم أمور

 للجدول الزمني المحدّد. ب الكتاب وفقاأ( يقرأ الطال

ب( سيقوم الطالب بإخبار شخص غير طالب الماجستير عن أربعة فصول مختلفة من الكتاب. من المستحسن أن يتم ذلك في أربع 

طالب م مختلفة من الكتاب، وأن تتم المشاركة في أقرب وقت ممكن بعد ينتهي مناسبات منفصلة، واختيار الفصول األربعة من أقسا

هذه المحادثات غير رسمية، وتشارك شخًصا آخر ما تعلمته. سيخبر الماجستير من قراءة الفصل الذي سيتم مناقشته. وينبغي أن تكون 

 الطالب الشخص اآلخر

 ( األفكار الرئيسة من الفصل1
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 واالقتراحات التي كان لها األثر األكبر عليه)ا( شخصيًا، والسبب في ذلك.( األفكار 2

 ر طالب الماجستير نتيجة لقراءة الفصلسيتغيّ  ( كيف3

 

 ج( هدف هذه المهمة:

 ( سيصبح الطالب مطلعين على كتاب إنجيلي ذات تأثير كبير حول االنضباطيات الروحية متوفر باللغة العربية.1

 محدد. انضباط 12راءة تعليم قّيم حول الالهوت وممارسة االنضباطيات الروحية بشكل عام و( سيقوم الطالب بق2

 ( سيكتسب الطالب ممارسة في الحديث بطريقة غير رسمية مع اآلخرين حول االنضباطيات الروحية، وبالتالي3

 ( تذكر أفضل محتوى من المواد المقروءة،1)

 ،( تشجيع اآلخرين في حياتهم في التلمذة2)

 ( ممارسة مهارة قيمة في تلمذة اآلخرين، و3)

 ة لوضع ما قُرأ موضع التنفيذ.( اختبار المسؤولية غير الرسمي4)

 

 د( وسيتم تقييم هذه المهمة من خالل ثالث طرق.

كل فصل ( سيُطلب من الطالب الحفاظ على مخطط دفتر المالحظات الخاص بهم لهذا المقّرر، إلعطاء مواعيد االنتهاء من قراءة 1

 ذا يضمن أن الطالب قام بما هو مطلوب.من فصول الكتاب، ومواعيد مشاركة شخص آخر في جلسات المشاركة األربعة. وه

( سيتم امتحان الطالب شفويًا حول بعض األفكار الرئيسة في الكتاب خالل مقابلة االنتهاء. وهذا سوف يسمح للمعلمين بتقييم ما إذا 2

 اءة واالحتفاظ بها.كان قد تم فهم مواد القر

معوا الطالب يشاركون عن فصل/ فصول الكتاب. وهذا سوف ( سوف يتحدث المعلمين مع واحد أو أكثر من األشخاص الذين س3

 لمعلمين التأكد ما إذا كان الطالب شارك على نحو فعال القراءة. ونحن سوف نبحث عن شخصيسمح ل

 ةتذكر شيئا ذا قيمة من مراجعة الفصل غير الرسمي

 نقل شعور انه او انها استفادت مما قاله طالب الماجستير

 

 دقيقة لكل طالب( )شخصين من الفريق( 30اليوميات )شفوي مع قراءات من  التقييم: تقديم فردي

 .سيقدم الطالب ملخصاً عّما تعلموه في هذا المقرر في مقابلة فردية واحدة أو أكثر مع األساتذة

 .ا كافيًابسرعة يوميات الطالب، وليس لقراءة محتوياتها ولكن لتحديد ما إذا كان الطالب قد بذل جهدً سيتصفّح األساتذة 

يوم ويمكن أن يطلب منهم القراءة من يومياتهم )ليس  2/1سيُسأل الطالب عن تجاربهم خالل "يوم ..." الواجبات والمؤتمر الذي كان 

 .األمور الشخصية(

 .للوكالة لألساتذة سيُطلب من الطالب شرح خطتهم

 .سلوك الروحية، وخططهم للنمو في القداسةسيُطلب من الطالب التكلم عن نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بأنظمة ال

 سيطلب من طالب الماجستير أن يشاركوا ما قرأوه وما علموه لآلخرين. يمكن لألستاذ ان يتصل باألشخاص ليتأكد من عملية التعلّم.

 

والروحية للمقرر . نشّجع الطالب بقوة لتلمذة أنفسهم للتركيز على المنفعة الشخصية pass-failعالمات الصف  الدرجات: ستكون

 :ذا سيعطون الطالب عالمة نجاح سوف يبحثون عّما يليبدال من الدرجة. فيما يقوم المدرسون بتحديد ما إ

 أخذ المقرر على محمل الجد

 التوق على النمو روحيا

 لمروح قابلة للتع

 كتابة اليوميات بوعي

 المشاركة الكاملة في التدريبات الروحية في الصف وخارج الصف

 لى إعطاء أساس منطقي متين كتابي والهوتي لألنظمة السلوكيّة بشكل عام والسلوكيات التي تّمت مناقشتها في الصفرة عالقد

 ةالقدرة على أن تكون صادقًا مع نفسك ومع األساتذة حول حالتك الروحيّ 
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 2019نيسان                              (BTh) تحديات التلمذة في العالم العربي 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                 واتكينز سر التعلم: وسيميم

 

  الهدف:

تسعى كلية الالهوت المعمدانية العربية الى إعداد رجال ونساء أمناء يستطيعون مساعدة الكنيسة ان تكمل مهمتها في رؤية مجد هللا، 

الشرق األوسط وشمال افريقيا من مجموعة مميزة من التحديات تقف في وجه تحقيق مصالحة الشعوب ونهضة المجتمعات. يتكون 

لمسيح الذين ياتون من خلفية إسالمية. وهذا يؤثر ايضا على الكنائس من خلفية مسيحية التي تخدم بجانب الرؤيا، خاصة امام تالميذ ا

لتلمذة المسلمين وهم يتعاملون العناصر المختلفة ر لالنخراط في تزايد عدد المؤمنين من خلفية إسالمية في المنطقة. يعدّك هذا المقرّ 

  د، األحالم وممارسات اإلسالم الشعبي.الدينية، االضطها-مع هويتهم االجتماعية

 نتائج التعلم:

 مع نهاية هذا المساق يحب ان تظهر نموا في النواحي التالية:

 فكريا:

 من خلفية إسالمية في منطقتنا.فهم تشعب القضايا المرتبطة بتلميذة المؤمنين 

  إسالمية.تقييم نقدي للمقاربات العديدة في تلمذة المؤمنين من خلفية 

 عاطفيا:

 إظهار االهتمام للصعوبات التي يواجهها للمؤمنين من خلفية إسالمية.

 إظهار التواضع لكل من يقدم مقاربات لتلمذة المؤمنين من خلفية إسالمية.

  خلفية إسالمية لجسد المسيح في العالم العربي.يأتي بها المؤمنين من تقدير اإلسهامات التي 

 سلوكيا:

 وطيدة مع مؤمنين من خلفية إسالمية. بناء عالقات

أخذ مبادرات لمساعة مؤمنين من خلفية مسيحية في العالم العربي لتجنب المقاربات البسيطة، الساذجة والمتكررة في تلمذة المؤمنين 

  .من خلفية إسالمية

  

 مهام التعلم:

 تالية:. رسالة إلى محمود: تخيل الخدمة التي تقوم بها بينما تقرأ الرسالة ال1

سنة من العمر وهو ينهي السنة االخيرة من الدراسة الثانوية. "منذ ان بدأت اتبع المسيح،  1٧"انا حقا مرتبك"، كتب محمود الذي يبلغ 

ة من أناس مختلفين، وال اعرف اي منها اتبع. صديقي مصطفى هو أول من أخبرني ال اعرف اي مجموعة اتبع. تلقيت نصائح مختلف

ل لي انه من المهم ان تبقى على اتصال وطيد بمجتمعك. لذا فقد نصحني اال أقول او افعل أي شيء قد يؤدي الى جلب عن المسيح، وقا

معة، ويقول لي انه ال يوجد مشكلة في ان يكون الشخص العار او الصمة الى عائلتي او مجتمعي. مازال صديقي يداوم على صالة الج

ه. وهو يملك الكثير من األصدقاء المؤمنين من خلفية مسلمة يداومون معه على دراسة مسلم صالح ومؤمن بالمسيح في الوقت ذات

 اإلنجيل والشركة معه في بيته".

عن الحلم المذهل الذي رايته عن المسيح )وانا أرى أحالما  "في الوقت ذاته، قمت بزيارة كنيسة في المدينة أكثر من مرة. وحدثتهم

تثير استغرابي(، وأخبرهم انني اتابع محطات الراديو المسيحية وإنني مؤمن بالمسيح. ولكنهم قالوا  الفينة واألخرى والتي روحية بين

حياة جديدة باسم مسيحي جديد وأنكر كل ما يتعلق لي انه ان كنت بالحقيقة مؤمنًا بالمسيح فعلي ان أتعمد علنًا بأسرع وقت ممكن وأبدا 

 ".بالماضي ألنهم يقولون أنّه مرتبط باإلسالم

 لدي أيًضا خمسة )يد فاطمة( معلقة في غرفتي لتحميني من العين الشريرة، هل هذا خطأ؟ أو يمكنني استخدامها؟

العالقة مع كل من هو حولي. بالرغم من انني "أريد أن اتبع يسوع من كل قلبي وان اطيع وصاياه، ولكنني مشوش في وضعي ب

من ابي وإخوتي األكبر مني سنا والذين ما زالوا مسلمين(، ولدت في  ة واالضطهاد )خاصةاعترف بأنني خائف من المعانا

نا، فكيف عائلة/جماعة مسلمة وأريد أن اتبع يسوع وانا على هذه الحال. هل هذا ممكنا؟ هل هذا ما يريده يسوع؟ وان كان هذا ممك

 يمكنني ان أقوم بهذا؟"

ت التي تكتبها في الرسائل العادية(. أتوقع منك ان تتجنب الحلول اكتب رسالة تجيب فيها على محمود )اختصر التحيات والسالما

البسيطة والتصريحات المباشرة التي تفرض على محمود ما يجب عليه فعله، خاصة أنك ال تعرفه شخصيا وال حتى السياق الذي 

 يعيش فيه.

ي ضوء تعاليم الكتاب المقدس. سيتم تقييمك عوضا عن ذلك، عليك ان تشرح له بعض القضايا التي يجب ان ياخذها بعين االعتبار ف

الدينية، ممارسات اإلسالم الشعبي، -على قدرتك ادخال محتويات من الصف في رسالتك، خاصة آخذا بعين االعتبار الهوية االجتماعية

مود )أي الفرق بين وفيما يخص مسألة الهوية االجتماعية الدينية يرجى إظهار انخراطك في تعقيدات قضية مححالم. االضطهاد واأل

يمكنك استخدام العناوين في رسالتك إذا شعرت أنها ستساعدك في أن تصبح كتابتك أكثر الهوية الجوهرية والهوية االجتماعية(. 

 اضحة ودقيقة.وضوًحا. من المهم جدًا ان تكتبوا جمال و

 

كون تفكيرا وتطبيقا على ما تعلمته من الصف ومن أرجو االنتباه أن هذه ليست ورقة بحثية. على النقيض من ذلك، انها مقصودة لت

 القراءات المطلوبة.
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ح بين في اليوم المحدد لتسليم الواجب، أرجو تحميل الواجب على مودل في ملف عنوانه "اخي محمود". طول الملف يجب ان يتراو

 كلمة مهما كان السبب. 1000كلمة. يجب أال يتجاوز الواجب  800-1000

 ا ألسس التصحيح التالية:سيقم تقييمك وفقً 

 االلتزام بعدد الكلمات المحددة

 الكتابة بجمل واضحة ومقتضبة 

 تجنب استخدام التصريحات التوجيهية والمفرطة في التبسيط 

 هوية الدينية االجتماعيةالتعاطف مع محمود فيما يخص تحديات ال

ثيرها في عالقاته مع جسد المسيح وأيضا مع عائلته والمجتمع التركيز على الهوية األساسية لمحمود "في المسيح"، وشرح كيفية تأ

 المسلم )أي الفرق بين الهوية الجوهرية والهوية االجتماعية(

 بما في ذلك احترام سلطة األسرة إظهار حكمة في معالجة القضايا األخالقية التي يواجها الشباب،

 يمكنه بحكمة تجنب االضطهاد غير الضروريحث محمود على الوقوف من أجل المسيح، ولكن إخباره كيف 

 شرح كيف يمكن أن يحمي محمود نفسه من األرواح الشريرة

 اقتراح السبل العملية باختصار الذي تساعد في إعداد لمواجهة االضطهاد الذي ال مفر منه

 المسيحمحمود بإطار موجز لفهم األحالم في سياق النمو الروحي كونه كتابع ليسوع يد تزو

 . قراءة وكتابة تأمل2

اقرأ األقسام التالية من كتاب: زرع الكنائس: ما لم تسمعه من قبل. فيما تقرأ أكمل يوميات القراءة والتأمل وقدّمه على مودل. يرجى 

 إليها ِب *:االنتباه بخاصة إلى الفصول الُمشار 

 الكاتب و الفريق

 المقدمة 

 الباب األول : غيرمسبوق

 ني : إستراتيجية المسيح لصناعة التالميذ الباب الثا*

 الباب الثالث : صلى إلى رب الحصاد

 الضالل فى المشاركة : الخامس الباب*

 الباب السادس : دراسة أستكشاف األنجيل والطاعة المبنية على التلمذة*

 السبع  المتغيرات : عشر نيالثا الباب*

 سريع  شارأنت مثيرة، تحوالت بسيطة، كنائس : السابع الباب

 النتائج أعظم يجنون الشخصيات أصعب : العاشر الباب

 ابدأ : عشر الثالث الباب

 لتأمل والقراءة.سيتم وضع العالمات على أساس قدرتكم في إظهار قراءتكم الفصول المطلوبة حسب إجاباتكم على األسئلة في يوميات ا

 

 أنشطة التعلم:

 

 سياقاتهمالحصة األولى: تلمذة المؤمنين الجدد في 

  الحصة الثانية: التلمذة والهوية: انتماء ثنائي من دون والء ثنائي

 الحصة الثالثة: اإليمان المنتصر وسط االضطهاد 

 الحصة الرابعة: التعامل مع ممارسات اإلسالم الشعبي

 تحان النهائي(لمذة واألحالم )االمالحّصة الخامسة: الت

 

 التقييم:

 ٪20واالمتحان النهائي داخل الصف: المشاركة في الصف 

 ٪35القراءات والتحميل على مودل: 

 ٪45الرسالة الى محمود: 

 

 للتواصل مع االستاذ:

 WWatkins@ABTSLebanon.org  البريد االلكتروني:

 613 439 70 الموبايل:

 تاريخ حركات التلمذة

 عبد الكريم زين الديناألستاذ: 

 

ر وحدة   مذة )بكلوريوس(تاريخ حركات التلمقرَّ
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ة إن الكنيسة بطبيعتها حركة إعداد تالميذ للمسيح. سنقوم عبر هذا المقّرر بمسح لتاريخ حركات إعداد التالميذ، مبتدئين بالكنيسة الباكر

معاصرة أخرى عبر التاريخ مثل ما فعله جون وسلي. وسنختم بأمثلة  ومن ثم التطرق للحركة الرهبانية. كما وسنتطرق إلى حركات

راهنة لحركات إعداد التلمذة تحصل في الشرق األوسط وافريقيا. يهدف هذا المقّرر إلى إلهام المتعلمين، وذلك عبر العدسات التاريخية، 

 هذا بهدف تشكيل الحيوات والمجتمعات. على االنضمام إلى الحركات المستمرة إلعداد التالميذ والحاصلة في سياقاتهم،

 نتائج التعلّم:

ا في النواحي التالية: بحل  ول نهاية هذا المقّرر، يتعيّن على الطالّب ان يكونوا قد أظهروا نمو 

 عاطفيًا:

 شغف عند الطالب لالنخراط في اعداد تالميذ.

 مع اآلَخرين. التنبه أن التلمذة تتصف بكوننا منفتحين ومتواضعين في خضم عالقاتنا

 فردية وجماعية؛ مع الذات وجسد المسيح. اإلعتراف أّن رحلة التّلمذة مدى الحياة هي

 سلوكيًا:

وضع قائمة مبادئ ارشادية لإلنخراط في حركات التلمذة في السياق الذي يطمح الطالب ان يخدم فيه، وذلك بناء على دروس استقيناها 

 من تاريخ حركات التلمذة. 

 ط في اعداد تالميذ.الب لالنخراشغف عند الط

بدور في حياتنا كمتلمذين لنا، واالنفتاح على دعوة اآلخرين الى حياتنا، وتشجيع اآلخرين في مسيرتهم السماح للبعض أن يضطلعون 

 الروحية الشخصية. 

. 

 فكريًا:

 تطبيق في الخدمة المسيحية اليوم.فهم تعليم سفر األعمال حول الكنيسة كحركة تلمذة، وممارستها واستخالص مبادئ قابلة لل

 التلمذة والتشكيل الروحي من تراثنا التاريخي، وتعلم تطبيقها على سياق خدمتنا المسيحية اليوم.فهم مبادئ 

 ادراك تحديات السياق العربي المعاصرة التي تواجه حركات التلمذة والتشكيل الروحي وبعض الطرق لعالجها بطريقة خالقة وبناءه.

 وة على أنّها جماعية وفردية.أعمق لمعنى أن يدعوك يسوع. فهم الدع هم نقديتشكيل ف

ال يوجد نمط واحد للتلمذة المسيحية. والتعرف من خالل دراسة تاريخ المسيحية، على نماذج متعددة للتلمذة، وتعلم كيفية تطبيقها في 

 سياقنا الحالي.

 

ر وجدول الحصص  منهاج المقرَّ

 

 الميذاألعمال كحركة اعداد ت كنيسة الباكرة في سفراإلثنين: ال-أبريل 01

 اآلب المتسيِّد، المسيح الرسالة، والروح كالقوة الدافعة

 الكرازة تؤدي إلى إعداد التالميذ ونمو الكنائس 

 تنتشر الحركات من خالل المؤمنين العاديين 

 يمكن للحركات االزدهار في وجه االضطهاد

 نائسمسؤولين عن الحياة الروحية للكسيتم تعيين القادة المحليين ال

 للصحة الروحية للحركات ال ضمان 

 يجب أن نكون مستعدين ألن يفاجئنا هللا! 

 األربعاء: تلمذة الحركة الرهبانية وحركة تلمذة وسلي-أبريل 03

 بنديكتوس: التلمذة الجماعية والتوازن بين العمل والراحة

 القداسة والتوسعجون وسلي: المجموعات الصغيرة والمساءلة و

 روتستانتية في التلمذة والقيم الروحية:الخميس: مبادئ الب-أبريل 04

 الجسور اإللهية: حركات التلمذة مقابل المركز اإلرسالي

 خمس ميزات لحركات التلمذة: 

 كنائس محلية طويلة العمر

 متأصلة بطبيعتها

 تتوسع تلقائيًا

 إمكانية هائلة للنمو

 سيحنمًطا صحيًا إلتباع الم

 

 الحديثة: التلمذة في خضم الثوراتالجمعة: الكنيسة -أبريل 0٥

 حركات التلمذة المعاصرة في أثيوبيا

 حركات التلمذة المعاصرة في لبنان

 

 المتطلبات
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 %1٥الحضور والمشاركة 

 %٥0صفحة واحدة من المفكرة لكل حّصة من الحصص األربع )يشمل هذا التأمل بالقراءات ضمن المدونات(. 

. 201٧. كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة، 1ونتر، رالف، هوثرون، ستيف. أبعاد رسالة اإلنجيل في العالم، جـُمختارة من  ءاتقرا

 %3٥. 201٧. كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة، 2ونتر، رالف، هوثرون، ستيف. أبعاد رسالة اإلنجيل في العالم، جـ

 

 الكتب والمراجع:

 

 .201٧. كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة، 1ون، ستيف. أبعاد رسالة اإلنجيل في العالم، جـوثر، هونتر، رالف

 .201٧. كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة، 2ونتر، رالف، هوثرون، ستيف. أبعاد رسالة اإلنجيل في العالم، جـ

  .1992لصبح، ب اكوككيرنز، إيرل. المسيحيّة عبر العصور: تاريخ الكنيسة المسيحيّة. 

 .2001بدر، حبيب. المسيحيّة عبر تاريخها في المشرق. بيروت: مجلس كنائس الشرق األوسط، 

 .2002. بيروت: دار المشرق، 1حموي، صبحي. تاريخ الكنيسة المفصل، جـ

 . 2002. بيروت: دار المشرق، 2حموي، صبحي. تاريخ الكنيسة المفصل، جـ

 .1999. القاهرة: دار الثقافة، 1آباء الكنيسة، جـعة وسوعبد المسيح، عادل. تحرير. م

 .1999. القاهرة: دار الثقافة، 2عبد المسيح، عادل. تحرير. موسوعة آباء الكنيسة، جـ

 .1999. القاهرة: دار الثقافة، 3عبد المسيح، عادل. تحرير. موسوعة آباء الكنيسة، جـ

 .2002المشرق،  دارت: كمبي، جان. دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. بيرو

 رستم، أسد. آباء الكنيسة في القرون الثاّلثة األولى.

 .1991يتيم، ميشيل. تاريخ الكنيسة الشرقية. بيروت: المكتبة البولسية، 

 .1982بونهوفر، ديترش. إتِباع المسيح. بيروت: دار النشر المعمدانية، 

 

 

 

Earle Cairns, Christianity through Ages (Basic Text Book for Course) 

Ronald Wallace, Calvin’s Doctrine of the Christian Life 

Works on Monasticism & Desert spirituality in Arabic  

Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship  
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Biblical Theology of Discipleship/March 2019 

Emad W. Botros 

Ph.D. Candidate-Christian Theology-OT 

ebotros@abtslebanon.org 

Phone: 04-400-250 (Ext.291) 

 

Purpose  

The purpose of this course is to explore in depth the meaning of discipleship throughout the biblical 

narrative. In this journey, we will begin with exploring how the people of God in the Old Testament 

walk in covenant relationship with the Lord God. Second, we will look at Jesus’ first century cultural 

context in relation to the concept of a disciple, that is the world of the Greek philosophers and teachers 

and then explore the world of Judaism. Third, attention will be given to the form of discipleship Jesus 

developed. Fourth, we will move to discuss how the early church, as it is recorded in Acts and the 

Epistles, practice discipleship. Finally, we will examine how our biblical understanding of 

discipleship informs our own personal, ecclesiastic, mission practices of discipleship today.  

 

Learning Outcomes  

Cognitively  

To have a thorough knowledge of the meaning of biblical discipleship as it appears throughout the 

biblical narrative.  

To develop a better understanding of the first century cultural understanding and practices of a 

disciple and discipleship  

 

Affectively 

The student will have the desire to grow as a disciple himself or herself  

The student will examine his personal growth as a disciple in light of the biblical teaching  

The student will grow in his or her motivation to make disciples  

 

Behaviorally  

To reflectively define one’s own understanding of biblical discipleship  

To examine his/her own journey as a disciple and to be able to develop a plan of personal growth as 

a disciple   

To examine the practices of discipleship in his/her own local church and to develop a basic plan of 

how the local church should help its members to grow as disciples  

 

    

Learning Tasks  

Personal Journey of Discipleship (20%) 

In this learning exercise, each student is required to write a definition of discipleship and also defining 

what it means to be a disciple. Each student, moreover, will write a brief personal reflection of how 

he/she grew in his spiritual journey and was discipled, whether it was personally, or in a group, or by 

the church.  

Length: 250 words  

Due Date: First day of the class- Monday 11/03/19 at 5 pm. 

Format: Word- to be submitted on model   

 

Interpretation Paper (80%)  

In this learning exercise, each student will develop a research paper of biblical theology of 

discipleship. This paper should include the following:  

Biblical understanding of discipleship: Define your understanding of biblical discipleship and this 

definition should be based on well researched biblical passages. In other words, ask yourself: what 

does discipleship mean from a biblical perspective?  

mailto:ebotros@abtslebanon.org
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As a follower of Jesus Christ, reflect on how a disciple of Jesus should live out those biblical 

principles. Here, it is important to reflect on your own life as a disciple, particularly asking the 

question of how should I grow as a disciple of Jesus Christ.  

In light of your own biblical understanding of discipleship developed above, examine how the body 

of Christ (the community of believers) practices discipleship today.  

Finally, develop your own approach as you help others to walk the journey of being a follower of 

Jesus Christ.      

Length: 1000 words  

Due Date: Saturday 30/03/2019 at 10 pm.  

Evaluation of the Paper  

So I can properly evaluate your work and help you grow in your biblical and writing skills the 

following evaluation guide should be kept in mind as you write:  

Presentation: Is the spelling correct? Is the paper laid out properly?  

Argumentation: Is there a good introduction and conclusion? Does the argument flow  

with ample support? Is the question answered?  

Content: Are all the points considered? Is there proper documentation of sources used?  

 

Sessions (Schedule)   

Session # 1 Monday (11/03/19)   

Orientation to the course  

Definition of Discipleship  

Discipleship in the OT    

Session # 2 Tuesday (12/03/19)    

Jesus’ cultural and religious context related to discipleship  

Discipleship in the Gospels  

Session # 3 Monday (18/03/19)  

Discipleship in the early church: Acts  

Session # 4 Tuesday (19/03/19)  

Discipleship in the Epistles  
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 المفهوم الكتابي للتلمذة

 عماد بطرس

 ebotros@abtslebanon.orgبريد الكتروني:  

 044002٥0/291رقم الهاتف: 

 

 الهدف:

بمناقشة حياة الطاعة كما عاشها  هدف هذا المساق هو دراسة مفهوم التلمذة بعمق من خالل القصة الكتابية. في هذه الرحلة، سوف نبدأ

المسيح خالل القرن األول الميالدي  عالقة العهد. ثانياً، سوف ندرس السياق الحضاري والثقافي ليسوعشعب هللا في العهد القديم في 

انيين، ومن ثم ندرس فيما يتعلق بمفهوم التلميذ والتلمذة. في هذا القسم سوف ندرس مفهوم التلمذة في عالم الفالسفة والمعلمين اليون

طورها يسوع بحسب  الل القرن األول.  ثالثاً، سوف نناقش أسلوب وحياة التلمذة كماكيف ُمرست التلمذة سياق المجتمع اليهودي خ

، األناجيل. رابعاً، سوف ننتقل لنناقش كيف مارست الكنيسة األولى حياة التلمذة كما هو ُمسجل في سفر أعمال الرسل والرسائل. أخيراً 

 ساتنا الشخصية، والتبشيرية والكنسية للتلمذة اليوم. سوف نمتحن كيف يمكن أن يؤثر فهمنا الكتابي للتلمذة على ممار

  

 نتائج التعلم:

 فكريًا: 

 اكتساب معرفة عميقة عن معنى التلمذة الكتابية كما تظهر خالل القصة الكتابية. 

 حضارة القرن األول وكيف تمت ممارستها.  اكتساب معرفة أفضل عن مفهوم التلميذ والتلمذة في

 عاطفيًا:

 لرغبة لينمو كتلميذ للمسيح.دى الطالب اسوف يكون ل 

 سوف يفحص الطالب نموه الشخصي كتلميذ للمسيح في ضوء التعليم الكتابي. 

 سوف ينمو الطالب في دوافعه لصنع تالميذ. 

 سلوكيًا:

 أن يكتسب الطالب القدرة على تكوين تعريف شخصي التلميذ.  

 يكون قادرا على تطوير خطة للنمو الشخصي. أن يتمكن الطالب من فحص رحلته كتلميذ للمسيح، وأن

 أن يكون لدى الطالب القدرة على فحص ممارسات التلمذة في كنيسته المحلية، وأن يستطيع أن يطور خطة مبسطة حول الكيفية التي

 يجب أن تساعد الكنيسة أعضاءها لينموا كتالميذ للمسيح. 

 مهام التعلم

 ٪( 20الرحلة الشخصية للتلمذة )

ف ما هو المقصود بان يكون الشخص تلميذا. إضافة المهم في هذه ة التعليمية، يجب على كل طالب أن يكتب تعريف للتلمذة، كما يُعَّرِ

تأمل شخصي يوضح فيه كيف كانت رحلة نموه الشخصي كتلميذ للمسيح، وإذا  الى ذلك، يجب على كل طالب أن يكتب باختصار

 هذا الفرض ال يحتاج إلى أية مراجع.أو من خالل كنيسة.  كانت هذه الرحلة شخصية، أو ضمن مجموعة

 كلمة  2٥0 طول البحث:

 ب ظ.  ٥الساعة  2019 /03 /11اإلثنين  –اليوم األول قبل الصف مباشرة تاريخ التسليم:

 ٪( 80ورقة البحث التفسيري ) 

 ي للتلمذة. ويجب أن تتضمن ورقة البحث ما يلي: في هذه المهمة التعلمية، يجب على كل طالب أن يقدم ورقة بحث في الالهوت الكتاب

ف فهمك للتلمذة الكتابية، حيث يجب أن يستند هذا التعريف على مقاطع كتابية مدروسة جيد اً. بكلمات أخرى الفهم الكتابي للتلمذة: َعّرِ

 إسأل نفسك: ماذا تعني التلمذة من وجهة نظر كتابية؟

ئ الكتابية السابقة. من المهم هنا أن تتأمل في ن يحيا تلميذ المسيح في ضوء هذه المبادكتابع ليسوع المسيح، تأمل في كيف يجب أ

 يذ ليسوع المسيح؟ حياتك كتلميذ، وبالتحديد إطرح على نفسك هذا السؤال: كيف ينبغي أن أنمو كتلم

 جتمع المؤمنين( التلمذة اليوم. في ضوء فهمك الكتابي الخاص للتلمذة الذي تكلمت عنه أعاله، ناقش كيف يمارس جسد المسيح )م

ر منهجك الخاص لمساعدة اآلخرين لمواصلة رحلة اتباعهم ليسوع المسيح.  أخيراً، َطّوِ

 كلمة  1000طول البحث: 

 مساءاً. 10الساعة  30/03/2019لسبت تاريخ التسليم: ا

 تقييم ورقة البحث

ر مهاراتك في دراسة الكتاب المقدس واسلوب كتابتك، يجب حتى أتمكن من تقييم عملك بشكل صحيح ومن أجل مساعدتك على تطوي

 يل التقييم التالي في االعتبار أثناء الكتابة: وضع دل

 خالية من األخطاء اإلمالئية؟  الشكل النهائي للبحث: هل ُكتب النص بلغة عربية صحيحة

 قدمة وخاتمة جيدتان؟مناقشة موضوع البحث: هل تم عرض اآلراء المختلفة حول موضوع البحث؟ هل هناك م

 المحتوى: هل تم أخذ كل النقاط بعين اإلعتبار؟ هل تم استخدام مصادر توثيق مناسبة؟

 جدول الحصص

 2019 /11/03الحصة األولى: اإلثنين 

 قمقدمة المسا
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 تعريف التلمذة

 التلمذة في العهد القديم.

 12/03/2019الحصة الثانية: الثالثاء 

 فيما يتعلق بالتلمذةسياق يسوع الحضاري والديني 

 التلمذة في األناجيل

 18/03/2019الحصة الثالثة: اإلثنين 

 التلمذة في الكنيسة األولى: أعمال الرسل

 19/03/2019الصف الرابعة: الثالثاء 

 التلمذة في الرسائل

 تدريبات ختامية  
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Year B 

 

Module: The Kingdom of God 

Module Leader: Perry Shaw 

 

Purpose statement: 

The Kingdom of God was the heart of Jesus’ message, and is the anchor point for our Christian faith. 

As members of a redeemed people under God’s rule we are both active beneficiaries and agents of 

his grace, who are empowered by his Spirit to undertake transforming initiatives – in which we are 

both transformed and facilitate transformation in others. 

In this Module you will be led through the unfolding biblical teaching of the Kingdom of God, that 

culminates in the recognition of the unseen nature of this Kingdom and its visible manifestations as 

we live out the prayer, “Your Kingdom come, your will be done, on earth as in heaven.” 

In the course of history this biblical teaching has not always been understood by the Church, which 

in many cases has sought to build an earthly kingdom in God’s name, generally with very negative 

long-term outcomes. In reaction other Christians have seen the kingdom as purely heavenly and future 

and consequently have disassociated themselves from the world or developed a somewhat 

“schizophrenic” approach to Christian life in which faith is privatized and separated from engagement 

in the realities of earthly life. You will be guided through understanding how context has led to these 

two major misconceptions, and will be encouraged to consider their own context and ways in which 

these two common misconceptions can be avoided.  

Middle Eastern and North African Christians are unavoidably influenced by the Islamic milieu in 

which they live, and understanding a variety of Islamic perspectives on “al-Umma al-Islamiyya” can 

help further sensitise you to the impact of context, and the need to develop biblical responses of 

engagement.  

Living as a minority or a majority profoundly shape interpretation of “God’s Kingdom” and in the 

Unit on historical and contextual perspectives you will in particular be challenged to move beyond a 

“minority mentality” to the faithful participation in what God is seeking to do in the Middle East and 

North Africa. 

Ultimately the invitation is for us to live out our identity as members of God’s Kingdom through 

transforming initiatives. In the Unit on ethics you will be guided through a number of foundational 

lenses that can shape our practical decision-making. In the final Project you will be asked to work in 

small teams in taking at least one tangible reflective action that displays a practical manifestation of 

God’s Kingdom. 

 

Learning Outcomes: 

 

By the end of this module you will have demonstrated growth in the following areas: 

 

Affective: 

A longing to see, and participate in, the Kingdom of God as it is manifested within and beyond the 

Church. 

Confidence in God’s sovereign hand throughout history 

A passion for the transformation of society to see people in the churches applying Kingdom ethics in 

every area of their lives. 

 

Behavioural: 

The willingness to live by a Kingdom ethic despite the challenges and ultimate consequences. 

Developing servant leaders driven by Kingdom values with the ability to impact their world 

[economic, social, political, educational]. 

The ability to train people in the church to live a missional Kingdom life. 
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Cognitive: 

Deeper knowledge and understanding of the Kingdom of God through the ability to identify and 

exegete key Biblical passages as they relate to the Kingdom of God. 

Understand that God is the Lord of all creation and history. 

Understand the various ways in which the Kingdom of God has been interpreted & expressed 

historically by the historical church. 

The ability to discern and develop Kingdom values which has practical application. 

The ability to clearly express the core teachings of the Kingdom of God and differentiate these from 

other teachings of the church 
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 بكالوريوس –مخطط  – : ملكوت هللاالموديول

 مدير الموديول: د. بيري شو

 

 بيان الهدف:

حي. كأعضاء في الشعب المفدي تحت حكم هللا فنحن مستفيدون من سوع، وهي أساس إيماننا المسيكان ملكوت هللا جوهر رسالة ي

نتغيّر فيها كما نسعى الى تسهيل  –فعّالة فيها على حدّ سواء، ونحن ممّكنين بروحه القدوس التخاذ مبادرات تغيير نعمته وعناصر 

 عملية التغيير في اآلخرين.

ل ملكوت هللا، الذي يبلغ ذروته في االعتراف بالطبيعة غير المرئية لهذا الل تعاليم الكتاب المقدس حوسنُقاد في هذا الموديول من خ

 ملكوت ومظاهره الواضحة التي تتجلّى في عيشنا الصالة، "ليأِت ملكوتك، كما في السماء كذلك على األرض".ال

بر التاريخ، والتي سعت في كثير من الحاالت لبناء ملكوت أرضي لم تكن تعاليم الكتاب المقدس هذه مفهومة دائًما من قبل الكنيسة ع

ة على المدى الطويل. ورد ا على ذلك رأى مسيحيون آخرون الملكوت سماويًا بحتًا ومستقبليًا، هللا، وغالبًا مع نتائج سلبية للغاي بإسم

ياة المسيحية حيث خصخصوا اإليمان وفصلوه عن وبالتالي عزلوا أنفسهم عن العالم أو تبعوا الى حدٍّ ما نهج "الفصام" في الح

فهمكم لتأثير السياق في استخالص هذين المفهوَمين الخاطئَين، وسيتم  المشاركة في واقع الحياة الدنيوية. وسيتم إرشادكم من خالل

 تشجيعكم على النظر في السياق الخاص وطرق تجنّب هذين المفهوَمين الخاطئَين الشائعَين.

وجهات  ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال محال بالوسط اإلسالمي الذي يعيشون فيه، وقد يساعدنا فهمحيون في منطقويتأثر المسي

 .النظر اإلسالمية المختلفة حول "األمة اإلسالمية" كي ندرك أثر السياق، والحاجة إلى تطوير ردود بيبلية لإلنخراط مع المسلمين

وت هللا" وستتحداكم وحدة وجهات النظر التاريخية والسياقية على نحٍو عميق في كيفية تفسير "ملكإّن العيش كأقلية أو أغلبية يؤثّر 

 عقلية األقلية" للمشاركة بأمانة في ما يسعى هللا للقيام به في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.لتجاوز "

خالل مبادرات التغيير. في وحدة األخالقيات ستُقادون في نهاية المطاف الدعوة موّجهة لنا لنحيا هويتنا كأعضاء في ملكوت هللا من 

تشّكل عملية صنع القرار لدينا عمليًا. في المشروع النهائي وسوف يُطلب  دسات األساسية التي يمكن أنمن خالل مجموعة من الع

 ة لملكوت هللا.منكم العمل في فرق صغيرة إلتخاذ عمل تأملي ملموس واحد على األقل يعرض مظهًرا من المظاهر العملي

 

 نتائج التعلّم:

ا في النواحي  التالية: في نهاية هذا الموديول من المتوقع أن يُظهر الطالب نمو 

 عاطفيًا:

 الشوق لرؤية ملكوت هللا، والمشاركة فيه كما يتجلى ذلك داخل الكنيسة وخارجها. 

 الثقة في يد هللا السيادية على مر التاريخ 

 ق أخالقيات الملكوت في كل مجال من مجاالت حياتهم.رى الناس في الكنائس تطبّ شغف في تحّول المجتمع لن

 سلوكيًا:

 وفقًا ألخالقيات الملكوت على الرغم من التحديات والعواقب. اإلستعداد للعيش 

 وتربويًا[.  تطوير قادة خادمين ُمنقادين بقيم الملكوت مع القدرة على التأثير في عالمهم ]اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا

 القدرة على تدريب الناس في الكنيسة ليحيوا حياة الملكوت اإلرسالية.

 فكريًا:

وفهم أعمق لملكوت هللا من خالل القدرة على تحديد مقاطع رئيسة من الكتاب المقدس وتفسيرها من حيث عالقتها  تطوير معرفة

 بملكوت هللا. 

 فهم أّن هللا هو رّب كّل الخليقة والتاريخ. 

ر بها ملكوت هللا وعبّر عنه تاريخيًا من قبل الكنيسة التاريخية. هف  م الطرق المختلفة التي فُّسِ

 القدرة على تمييز وتطوير قيم الملكوت التي لديها تطبيق عملي. 

 القدرة على التعبير بوضوح عن التعاليم األساسية لملكوت هللا وتمييز هذه عن تعاليم الكنيسة األخرى

 

 

 ساعات داخل الصف( 3كاملي )البحث الت

 

 سيُقدّم البحث من خالل مقاربة التفكير والتطبيق:

 طالب.  3-2سوف تعملون في فرق من 

 ال يجب أن يعمل األزواج معًا في الفريق نفسه. 

شرين نوفمبر/ت 6( يوم االثنين 1٥30-1400بعد الظهر ) 3:30حتى  2:00دقيقة الساعة  90سيتم عقد ورشة عمل إلزامية لمدة 

 تريدون العمل عليه وتحقيقه. الثاني. قبل هذا التاريخ ينبغي عليكم تشكيل فرق وتحديد نوع المشروع الذي

( سيكون هناك ورشة عمل مع كل أساتذة 1٥30-1400بعد الظهر ) 3:30حتى  2:00نوفمبر/تشرين الثاني الساعة  20يوم االثنين 

ئمة التي يمكن إدراجها في القسم النظري للمشروع. قد ترغبون أيًضا في مناقشة الموديول، حيث يمكنكم استشارتهم بالمواد المال

نوفمبر/تشرين الثاني يجب أن تكوا قد شّكلتم الفرق وأحرزتم تقدًما كبيًرا في  20العناصر األخرى للمشروع مع األساتذة. وبحلول 
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كلمة حول  ٥00- 300توقّع من كل مجموعة أن تُقدّم تقريًرا من تنفيذ القسم العملي من المشروع. في إطار التحضير لهذا االجتماع يُ 

 صباًحا. 9نوفمبر/ تشرين الثاني الساعة  20قبل يوم االثنين التقدّم الُمحرز 

( سوف يطلب من كل مجموعة أن تقدم إلى 1100-0900قبل الظهر ) 11:00إلى  9:00كانون االول / ديسمبر من  1يوم الجمعة 

للمشروع، وكذلك دقيقة حول نتائج مشروعهم. العرض ينبغي أن يصف بوضوح المكون العملي  1٥-10مدة بقية الصف عرًضا ل

لمحة عامة عن التأمالت البيبلية والتاريخية والالهوتية والسياقية التي تقوم به المجموعة على القسم العملي من المشروع. يجب على 

 دقيقة.  1٥م معاقبة المجموعات التي تتجاوز الكل عضو في المجموعة المشاركة في هذا العرض. سيت

كانون االول / ديسمبر. وينبغي أن يتضمن المشروع  4من صباح يوم االثنين  9:00ي للمشروع قبل يجب تقديم العمل المكتوب النهائ

 ن أعضاء المجموعة.النهائي على العناصر المبينة أدناه، فضاًل عن الصفحة النهائية التي تقدّم تفاصيل مساهمات كّل عضو م

 

 مشروع الخدمة

خالله الى تطبيق محتوى الصف في الكنيسة و/أو المجتمع. يجب في أّول الموديول عليكم اإلنخراط في مشروع خدمة مهم تسعون من 

ساعات من المشاركة  10وضع عقد تعليمي يشرح طبيعة المشروع وضمان استمراريته وأهميته. يجب أن تُظهر ما ال يقل عن 

 فعّالة في التكوين العملي للمشروع.ال

دة وليس مجرد االنضمام إلى خدمة مؤسسة سابقًا. غير أّن من المقبول العمل مع منظمة يفّضل أن يكون المشروع مبادرة تحويلية جدي

 لمساعدتك في تطوير مبادرة تحويلية جديدة لتلك المنظمة.

 عض األشخاص الذين يمكن أن يكون مرجعًا لكم:إليكم بعض األمثلة للمشاريع الممكنة، باإلضافة الى ب

 سة المحلية. األشخاص المرجع: مرتان عقاد؛ كالب هاتشرسون.مشروع بيئي في الكلية أو في الكني

 إما الخروج من الكلية أو من الكنيسة المحلية الخاصة بك. األشخاص المرجع: دانيل تشتي؛ نادية عقاد  -الخدمة مع الفقراء 

في المجتمع ككل. األشخاص المرجع: إما في كلية أو في الكنيسة المحلية أو  -جمع األشخاص المتنازعينسالم من خالل مبادرة صنع ال

 باسم ملكي 

 معالجة العنصرية عن طريق رفع الوعي و / أو التعرض. األشخاص المرجع: كارين شو

 

 كلمة لكل عضو من أعضاء الفريق(  3000تقرير وتفكير )بحد أقصى 

 يشمل التقرير على المشروع العناصر التالية: ي أن وينبغ

 . الوصف:1

 يسعى المشروع إلى معالجتها، موضًحا لَم هو قضية أخالقية مسيحية.  وصف المشكلة التي

 وصف بالتفصيل كيف خططت ونفذت مشروع الخدمة.

 . تأّمل كتابي:2

قديم واثنين من العهد الجديد( تعالج الجوانب األخالقية لمشروع اختر أربعة مقاطع مفتاحية من الكتاب المقدس )اثنين من العهد ال

تعاليم الكتاب المقدس حول ملكوت هللا. مع األخذ بعين االعتبار السياق األدبي والتاريخي لكل نّص قدّم تفسيًرا الخدمة في ضوء 

 مشروعك.مفصاًل ودقيقًا لهذه المقاطع، وضع المبادئ األساسية التي المطبّقة ال سيّما على 

 . تأّمل تاريخي3

ية والسياقية لملكوت هللا التي درستها. أي منظور أو مقاربة يعتمد مشروعك قم بتحليل مقارباتك للمشروع في ضوء المناظير التاريخ

وة والضعف في معالجة القضايا اإليمانية والسياسية والمصلحة العامة؟ لماذا؟ في ضوء األمثلة السياقية والتاريخية، ما هي نقاط الق

 في مقاربتك التي خططت التخاذها في المشروع؟ 

ألمثلة المعروفة من مجموعات مختلفة عبر فترات مختلفة من التاريخ المسيحي التي سعت عمدًا وعلى نطاٍق قم باختيار اثنين من ا

كس قيم ملكوت هللا. صف بعض واسع لمعالجة المسألة األخالقية التي ترتكز عليها مبادرة مشروع الخدمة الخاص بك بطريقة تع

 اتها، وما األسس الالهوتية التي ارتكزوا عليها في هذه العملية.الطرق التي انخرطت من خاللها هذه المجموعات بمجتمع

 أخالقي-. تأمل الهوتي4

 صف المسألة األخالقية بعدسات تاريخ الخالص، ملكوت هللا، الحب المحّرر، العدالة، المنهجية الوعظية.

 يرلتقر. ا٥

 تقديم تقرير مفّصل عن نتائج مشروع الخدمة، بما في ذلك الصعوبات المحددة التي تواجهها. 

 فكريًا وعاطفيا، أو في تنمية المهارات. -صف بعض الدروس التي تعلمتها من خالل القيام بمشروع الخدمة 

 . التكامل6

شكيل الممارسة. في هذا القسم يجب عليك جمع المواضيع هوت بتالغرض من الوحدات التكاملية هو لكي تتعلّموا كيفية السماح لال

المشتركة من خالل العدسات البيبلية والتاريخية والالهوتية واألخالقية التي قمتم بتحديدها، وشرح كيف أن هذه المواضيع قد تشكل 

 عملية صنع القرار في الخدمة الحالية والمستقبلية.

 . خطة عمل٧

 روع هو خطة عمل. الجزء االخير من المش

تعمل الخدمة الفعالة من خالل الفرق، وتدّرب وتمّكن اآلخرين بحيث يقومون بدورهم بتدريب وتمكين اآلخرين. يجب بناء خطة عمل 

وع. وينبغي أن لتطوير الفريق الذي يمكن أن ينخرط في الممارسة والتفكير في مشروع خدمة مماثل لذلك الذي أكملته في هذا المشر

( كيف يمكن التوجه نحو تجنيد 1لتفاصيل المتعلقة بالتنفيذ الفعّال، بما في ذلك العناصر التالية وغيرها: )طة العمل الخاصة بك اتقدم خ
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( كيف يمكنك أن تقودهم في تنفيذ إجراءات مفيدة 3( كيف يمكنك مساعدتهم على تطوير األسس الالهوتية الصلبة للعمل، )2فريق، )

 عد األعضاء الرئيسين في فريقك ليطوروا فرق خدمة الملكوت الخاصة بهم.( كيف يمكنك أن تسا4)في خدمة ملكوت هللا، 

 . مساهمات الفريق8

 يجب أن في تقدّم الصفحة النهائية تفاصيل مساهمات كّل عضو من أعضاء المجموعة.
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Kingdom of God in the Old Testament 

Arab Baptist Theological Seminary   Fall 2017 

Wzailaa@abtslebanon.org 

 

 ملكوت هللا في العهد القديم

 رؤيُة كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّة

لعالم العربي.أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في ا  

الكليةرسالة   

أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر 

 .تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة

 

ر التعليمي   وصف الُمقرَّ

اوات" فهذه العبارات تنتمي الى مفردات العهد الجديد ولكن وت هللا" "ملكوت السمالقديم عن عبارة "ملكنبحث عبثاً في العهد  

عناصرها متوافرة في العهد القديم. المصدر المباشر االولي في العهد القديم لفكرة "ملكوت هللا" مصطلح العهد الجديد هي من سفر 

ه. على اساس هذه المملكة يبني شعب العلي حيث يملك قديسوكلم عن مملكة يقيمها ( حيث يت2٧-14: ٧ /44: 2دانيال تحديداً )دا 

الرب األمل والرجاء فبينما ينظر األمم بحزن الى ايام االمجاد والعصر الذهبي نرى اسرائيل وحدها تضع عصرها الذهبي في 

 المستقبل.

 

ر التعليمي  األساس المنطقي للُمقرَّ

ديانة االمل. منذ القديم نواة هذه  ا متشائمة وفاقدة لألمل. بينما ديانة اسرائيل فهيكانت نظرة ديانات العصور القديمة بالنسبة لتاريخه

الظاهرة تعود الى ذاكرة الشعب بالنسبة لعالقتهم مع هللا على غرار اي شعب آخر.  كانت خصائص هذه العالقة تأخذ شكالً من 

مصر تخبرنا كيف ان موسى وعدهم باسم يهوه انه ان  الوجهة غير االعتيادية. قصة خالصهم العظيم من ارضالتكريس الخاص و

كيف كان يُنظر الى  9: 23(. ونتذكر نبوات بلعام في سفر العدد 6-٥: 19اطاعوا صوته يكونون مملكة كهنة وأمة مقدسة )خر 

ق العناء من قِبل طالب كليّة  لك بشري  بل يهوه نفسه. وبالتالي فانّه أمٌر يستحاسرائيل كأنها متميزة عن باقي االمم وال يملك عليها م

العربية أن يسعوا لفهم ومعرفة طبيعة ملكوت هللا في العهد القديم، مفهوم الملكوت لدى شعب هللا مع بدء تكوين  الالهوت المعمدانية

 االمة مروراً بمرحلة االنقسام والسبي وعودة البقية الباقية. 

 

ر التعليمي  أهداف الُمقرَّ

لطالب قادرا على:ر، ينبغي أن يكون امع حلول نهاية الُمقرَّ   

 

فكريةأهداف   

. معرفة خصائص / عناصر الملكوت في العهد القديم 1  

. معرفة تأثير انقسام المملكة. 2  

حصراً على البقية الباقية من يهوذا. . ادراك ان العودة ال بد ان تكون شاملة ومكتملة سياسياً ودينياً واجتماعياً وليست3  

 

ية أهداف عاطف  

ويخدم ويعبد هللا  الملك العظيم. ُمحفزاً ليسعى. 1  

. ُمتلهفاً ليحيى حياةً مع شعب هللا في ملكوته عاكسا ً صفات هذا الملك.   2  

 

 أهداف سلوكية 

 فهم وجودنا ضمن ملكوت هللا وبالتالي السلوك والعيش بحسب اخالقيات الملكوت. 

 

يم/الجوانب المتعددة للملكوت.الحصة االولى: مفهوم الملكوت في العهد القد  

 الحصة الثانية: تجديد اسرائيل عرقياً سياسياً وروحياً بحسب رؤيا حزقيال.

تولوجيا العهد القديم.الحصة الثالثة: رؤيا زكريا: صهيون مركز اسخا  

 الحصة الرابع: مفهوم المثلث: الملك واالرض والشعب.

 

 الواجبات 

يكمل ما يلي:لمذكورة أعاله، يجب على الطالب أن لكي يتسنّى للطالب تحقيق األهداف ا  

 ورقة بحث 

1500ورقة بحثية  كلمة لطالب البكالوريوس  . الملكوت في العهد القديم.  اختر من النصوص ادناه: اشرح النص واربطه بمفهوم 

 )على النص ان يراعي المعايير االكاديمية لكلية الالهوت(.

mailto:Wzailaa@abtslebanon.org
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 .  Forum on Moodleالمشاركة في 

 

 

%10حضور والمشاركة                لا  

%    10الواجبات )في الصف(            

Forum                               10 %  

% ٧0البحث                                   

 

 النصوص : 

 ستة جوانب للملكوت 

 الجانب الروحي 

  2٥: 36، حز 8: 33، 34: 31، ار 24: 33الخطايا مغفورة اش 

21: ٥9، 3: 44، اش 14: 3٧، 2٧: 36الروح حز ب سك  

 الجانب المادي

3٧-36، حز 31دة في العهد الجديد  ار الروح يتحد مع الما  

 العالم سيتغير 

٧: 3٥،  26: 30المناخ يتغير اش   

  29: 34، حز 8: 14، زك 18: 3، 24-23: 2، يو 1٥-13: 32، 6: 2٧القفر يصبح مثمراً اش 

2٥: 34، حز 18: 2 ، هو8-6: 11وان اش تغيير في عالم الحي  

20: 6٥،  24: 33، 6-٥: 3٥تغيير في االجساد اش   

 الجانب الديني 

  4، 1: 110، مز 13-12: 6كاهن سيحكم زك -ملك

20: 3، صف 9، 6: 61اسرائيل ستكون قادة دينيين اش   

٧1: 3، يو 16: 14، 3: 8، زك 6: 31، ار ٧: 62، 14: 60اورشليم مركز ديني اش   

48-40، حز 9-6: 2، حج ٧: 60الهيكل المستقبلي اش   

 الجانب االخالقي 

2: 4، مي 33: 31، ار 4: ٥1، 4: 42، 3: 2كلمة هللا هي مقياس للدينونة اش   

24: 9، دا 16-1٥: 33، 6: 23، ار ٥: 16، ٥-4: 11، ٧: 9سيحكم البر والعدل اش   

 الجانب السياسي 

  9-8: 14، زك ٧-6: 9اش  ،2: 110الملكية: المسيا كملك مز 

  16-8: 14، زك ٧-6: 62، 3: 2، اش 2: 110العاصمة: اورشليم مز 

3-1: 4، مي ٧: ٥6، 2٥-24: 19، 12-10: 11، 4-2: 2اليهود واالمم في سالم اش   

 الجانب االجتماعي/االقتصادي 

3: 4، مي 18: 2، هو 10-9: 46نهاية الحرب مز   

14-11: 9، عا 22-21: 6٥، 9-8: 62، اش 14-12: 92ازدهار اقتصادي كامل مز   

4: 11، اش 13-12، 4: ٧2العدالة االجتماعية للفقراء/المظلومين مز   

 مفارقات: 

44: 2دانيال  --------  16: 10مزمور   

3: 24اشعياء  --------19: 103مزمور   

  6-4: 2مزمور  ----------22: 33اشعياء 

9: 14زكريا  -------- 10: 29ر مزمو  

29-2٧: 89مزمور  ------- 3٥-34: 4نيال اد  

 

 استخدام العبارة 

11: 2، 1٥: 1، يو 3: 30، حز  9، 6: 13يوم الرب  اش   

18، 1٥: 1، صف 3: 6، عا 19: ٧، حز 13: 13يوم الغضب  اش   

3: 10يوم العقاب  اش   

10: 46، ار 4: 63، 2: 61، 8: 34يوم االنتقام  اش   

1٥: 1، صف 20: ٥، عا  2: 2يوم الظالم  يو   
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 ملكوت هللا

 النظرة البيبلية

 

 توصيف المقرر

 

لُمعلنة تتّجه هذه المادة إلى دفع الطالب لفهم ما يُعلّم المسيح حول ملكوت هللا، وذلك من خالل الدّراسة الُمعّمقة ألقوال المسيح وأعماله ا

 في األسفار القانونية للعهد الجديد، وبشكل خاص في األناجيل اإلزائية. 

 

ُمها السستيماتيّة المنّظمة بهدف مادة العلوم تتجنب هذه ال نة( تَُؤّول النصوص ثم تُنّظِ إشباع دوافع سياسية آنيّة أو علوم منهجيّة )وُمهجَّ

فتنحرف عن الهدف الرئيس، وتُحّمل المعنى األول مفاهيماً مبرمجة بسبب إساءتها لتفسير هذه النصوص وتَصنيفها ضمن سلسلة من 

برمجة الملكوتية، بمراحله "الواثقة" و"الحاسمة"، والُمفعمة بالحرفية تاريخيا، فتُمسى نصوصاً في خدمة موضوع الاألحداث الُمتتاِبعة 

أو الروحانية )لتفسير الروايات الشعرية والنبّوات الكتابية(، تكون غريبة على أذن السامع األول فتُفاجئ، لربما أيضا، شخص المسيح 

 يسمع ويفهم.نفسه. ومن له أذنان للّسمع فل

 

 محتوى المقرر

 

 : جذور مصطلح "ملكوت هللا"الحصة األولى

 مصدر كلمة "الملكوت" في العهد الجديد

 مصدر كلمة "الملكوت" في العهد القديم

 الحصة الثانية: األقوال التي تتحدث عن ملكوت هللا اآلني في األناجيل 

 ي في األناجيلاألمثال التي تتحدث عن ملكوت هللا اآلنالحصة الثالثة: 

 األقوال التي تتحدث عن ملكوت هللا المستقبلي في األناجيلالحصة الرابعة: 

 األمثال التي تتحدث عن ملكوت هللا الُمستقبلي في األناجيل ونصوص ُمتفرقة أخرىالحصة الخامسة: 

 

 وصف الطالب بعد دراسته المقرر

 بعد دراسة هذا الُمقرر سيكون للطالب:

 الجديد، وومعرفة عن خلفية هذه الموضوع.في العهد هللا عن ملكوته  اإللمام بما أعلن

 المهارات الكافية لفهم ملكوت هللا في العهد الجديد بطريقة بيبلية وموضوعية بقدر اإلمكان

 الشغف للتقرب من هللا ملك الملكوت، والتعمق في الشركة المقدسة معه، والعيش حياة تعكس طبيعة الملكوت

 

 سة المقررمتطلبات درا

 واالشتراك في النقاشحضور المحاضرات 

 تفسير بعض النصوص الكتابية يُحددها إستاذ المادة

 مشاركة ومناقشة هذه النصوص مع الطلبة في الصف

 

 التقويم

 %٥0الحضور والمناقشة: 

 %٥0مشاركة النصوص في الصف 
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 -ملكوت هللا: نظرة تاريخية وسياقية 

 

 BTh وريوسمخّطط خاص ببرنامج البكال

 

 وصف المقّرر                                                                  

رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة 

عالن المسيح رب ا نحن نمارس ملكوت هللا. ولكن ماذا يعني ملكوت ه الرؤية وإالكنيسة في العالم العربي. في إطار سعينا إلى تحقيق هذ

 هللا في الواقع وإعالن المسيح رب ا؟ كيف ترتبط الكنيسة بملكوت هللا؟

هو "أن  إّن ملكوت هللا هو من أكثر المحاور مركزيةً في الكتاب المقدّس. وهي تشير إلى لغٍز أقدم من الخليقة نفسها: هدف هللا الكوني

(. غير أّن مصطلح "ملكوت هللا" هو من أكثر 10: 1يسوع الناصري )أفسس  -ع" كّل شيء تحت حكم ملك بشري واحد يجم

المصطلحات "الكتابية" التي يسيء المسيحيون استخدامه. على مدى التاريخ "المسيحي"، اتخذ مفهوم الكنيسة للملكوت معاٍن مختلفة 

 وفي أحيان أخرى، تنتقد نظريات الكنيسة التاريخية والسياقية فهمنا المعاصر للملكوت.ُملك هللا. تماًما عّما كشفه المسيح عن 

من خالل النظر إلى الوراء في التاريخ، نتعلّم كيف يتشّكل فهمنا لمعنى ملكوت هللا بعمق من خالل ممارساتنا إليماننا ومعتقداتنا في 

تضمين ملكوت هللا مع المصلحة الذاتية القبلية / القومية، أو أجندات الناشطين راء الخفي لمسائل الحياة العامة. يمكننا أن نالحظ اإلغ

االجتماعيين، أو مجرد الخالص الشخصي الذي يؤدي إلى بعٍض من أكثر أشكال الوثنية شيوًعا من التي مورَست خالل تاريخ الكنيسة. 

يحيون آخرون ملكوت هللا كنظرية العدالة االجتماعية وقد مارس مسوقد اتبع بعض المسيحيين "الملكوت" كإمبراطورية دنيوية. 

بمنأى عن شعب هللا وجسد المسيح. وتعامل مسيحيون آخرون مع ُملك هللا على أنه مجرد وضع روحي، مرتبط باختبار سماوي 

ومية، أو نشاط أيديولوجي، قبلية أو ق ومستقبلي، وبالتالي انفصلوا عن العالم وواقع الحياة. غير أّن ملكوت هللا أكثر من إمبراطورية

 أو خالص شخصي.

 في هذا المقّرر، سوف نتتبّع ونحّلل تاريخ ممارسة السياسة واإليمان، مع إيالء اهتمام دقيق لمساهمة السياقات التاريخية في كيفية فهم

بالوسط الذي نعيش فيه، كما أن يمكن تجنبه ملكوت هللا وممارساته. يتأثر المسيحيون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا على نحٍو ال 

أكثر لكيفية تشكيل سياقات منطقة  فهم مجموعة متنوعة من وجهات النظر اإلسالمية حول "األمة اإلسالمية" يمكن أن يجعلنا حساسين

ية والسياقية بات التاريخالشرق األوسط وشمال أفريقيا للكنيسة وكيفية تشكيل الكنيسة بدورها لهذه السياقات. من خالل دراسة المقار

للملكوت، سوف نعمل معًا إلعادة بناء مفهومنا وممارستنا للكنيسة في المجتمع. سيتم تحديكم لتجاوز "عقلية األقلية" والتوجه نحو 

 المشاركة األمينة والمتحّررة فيما يسعى هللا إلى القيام به في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 نتائج التعلّم:

 ر سيٌظهر الطالب نمًوا في المجاالت التالية:قرء هذا المعند انتها

 فكريًا:

 تحديد ووصف طرق تفسير ملكوت هللا والتعبير عنه تاريخيًا في الممارسات السياسيّة االجتماعية للكنيسة

ت الكنسية، استعراض المقاربات الشائعة "لألعمال االجتماعية" في ضوء المنظورات السوتريولوجية )الهوت الخالص(، الهو

 واإلشخاتولوجية )علم األخرويات(.

 وصف الهوت "الملكوت" في ضوء المنظورات االجتماعية والتاريخية والسياقية.

 التفريق بين النهج األمين والمتحرر وفهم وممارسة ملكوت هللا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل الكنيسة اليوم.

 عاطفيًا:

 مات الملكوت داخل الكنيسة وخارجها في انتظار اكتمال خالصها برجاءبرجاء لعال الحضور واالستجابة

 الُمعدّلة حول معنى ملكوت هللا وممارسته. التمسك بتواضع وصدق بقناعاتنا

 نبذ أي دمج وثني مع ملكوت هللا وأي والءات قبلية أو قومية أو إيديولوجية.

 سلوكيًا:

 السياسي االجتماعي على نحٍو يُظهر وعيًا وحساسية تاريخية وسياقيةة لالنخراط استخدام المشاركة األمينة والمتحرر

 تبني ممارسات ملكوت هللا بداًل من الوالءات القبلية والقومية واإليديولوجية.

 مهام التعلّم:

 ساعة( 18المشاركة في الصف... )

أن يكون وقتنا فيه تحدٍّ فكري وروحي. سنأتي منا تجاهكم ساعة في الصف نقضيها بالغوص في التعلم العميق مًعا. التزا 18لدينا 

حاضرين ومجهزين ونتوقع األمر نفسه منكم. نعتزم أن نكون في مسيرة معاًل كمجتمع تعلّم، نستخدم مهام التعلم المختلفة لتحديد 

جذبنا جميعًا إلى ممارسة أمينة ا تهدف إلى وانتقاد وإعادة بناء مفاهيمنا، ومواقفنا، وسلوكياتنا بطرق جديدة، وربما غير مريحة، ولكنّه

 أكثر لملكوت هللا. مشاركتكم ضرورية لمجتمعنا التعلمي. ونحن نتوقع أن تكون مشارًكا نشًطا في مسيرتنا معًا.

 ساعة( ٥0 –ساعات  3قراءة... )

 صفحة تقريبًا( ٥0تشمل القراءة األساسية لهذا المقّرر قراءة دقيقة إلحدى هذه النصوص: )

 39- ٥بن تيمية: ص  -سياسة الشرعية لا

 ٥0-2سيد قطب: ص  –معالم في الطريق 

 السيد مصطفى الخميني -ثالث رسائل، والية الفقيه 

 كلمة( 1400 –ساعات  9كتابة... مقال تحليل الهوتي مقارن... )
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 ٥كلمة ) 1400اوز البحث يتجأن مهمة التعلم األساسية خارج الصف لهذا المقّرر هي مشروع بحث الالهوت مقارن. ال يجب 

صفحات(. في هذا المشروع، ستعملون على اعتماد مقاربة لمعالجة قضية اجتماعية كبيرة أو تحٍد من سياقكم من خالل تحليل الهوتي 

 يقارن "الهوت الملكوت" ومفكر مسلم كبير )من القراءات(، ومنظور الهوتي تاريخي من التاريخ المسيحي.

 ثالثة أقسام رئيسة: قالالميجب أن يشمل هذا 

 في القسم األول، شرح وتوليف في صفحتين حول أحد المواضيع التالية التي تختارونها من القراءات:

 شروط الوالية )بن تيمية(

 خصائص الوالي )بن تيمية(

 عمل المكي والمدني في نظرية قطب السياسية )سيد قطب(

وضوع ليس اختيار للطالب الذين اخذوا مقرر "اإلسالم في العالم المعاصر" مع المذا تنبيه!! هفهم الجاهلية و الهجرة )سيد قطب( }

 د. مرتان{

 نظرية الجهاد في سبيل هللا )سيد قطب(

 فهم والية الفقيه )الخميني(

ذا ي هتبنصفحات. يجب أن  3-2( من مناظير كتابية والهوتية وتاريخية في 2في القسم الثاني، تحليل ونقد هذا الموضوع )القسم 

القسم في المقام األول على المناظير التي تم تطويرها في هذه الوحدة، ولكن قد تشمل مناظير كتابية أخرى. قد تكون الموارد المدرجة 

في قائمة المراجع لهذه الوحدة مساعدة إضافية في هذا القسم. كيف يمكن للمنظور الكتابي / الالهوتي / التاريخي المعاد بناؤه أن 

 حويل قضية اجتماعية أو تحٍد يمنع التقدم نحو "الصالح العام" في سياقك؟ي تد فيساع

 ستتحداك هذه المهمة في النواحي التالية:

 تحديد ووصف المقاربات التاريخية والثقافية للصالح العام

 تطوير مهارات االستماع والتمييز للممارسات التي في العالم التي تعبر عن "الهوت الملكوت"،

 ز المفاهيم الالهوتية المختلفة للملكوتمييوت وصف

 إظهار التواضع واالنفتاح في قناعاتكم حول معنى وممارسة ملكوت هللا.

 تقسيم نسبي لنسبة مهام التعلم والساعات

 الساعات بكالوريوس  مهمة التعلم

 18 %10 المشاركة في الصف

 3 %1٥ القراءة

 9 %٧٥ مقال تحليل الهوتي مقارن

 

 ساعة 12الوقت خارج الصف:  –ساعة  18 خل الصف:الوقت دا

 ساعة 30مجمل ساعات أنشطة التعلم: 

 

 هذه الوحدة هي جزء من موديول ملكوت هللا. الساعات المساقية النهائية ستُضاف إلى الموديول ككل.

 

 مخطط أنشطة التعلم

 المهام المطلوبة الموضوع الحصة

كالب  1

 هتشرسن

 ، مبررات منطقية ومنهجيةممارستنا للملكوتأسئلة معاصرة من مقدمة: 

 الكنيسة الباكرة: مونتانوس وإيرانيوس قبل ميالنو

 الكنيسة الباكرة بعد ميالنو: المجامع، السياسة، قوة اإلمبراطورية

 لمحة عامة عن خطة التعلم لهذا المقّرر

  مخطط المقّرر

كالب  2

 هتشرسن

 ياسية )؟(األخالقيات والممارسات السفكر أوغسطينوس، 

الصحراء واالمبراطورية: مقاربات رهبانية وسكوالستية في أوائل 

 العصور الوسطى

 الحمالت الصليبية

 قراءة

مرتان  4

 عقاد

 الوجه السياسي لإلسالم:

 المنهجية: كمكة والمدينة كاإلسالم

 القرآن والتقليد

 بن تيمية والشرعية السياسية

 سيد قطب

 آية هللا الخميني 

 مينية، قطب، الخقراءة: تيمي

 

 المشروع: تأمل؟
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كالب  3

 هتشرسن

 الملكوت في اإلصالح: مملكتا لوثر والملكوت واألخالق عند كلفين

اإلصالح الراديكالي: معتقدات األنابابتيست )معيدو المعمودية( 

 والبابتيستيك من هولندا إلى أمريكا.

 ر األعشاب...الحداثة: السروال الكاكي، الجينز الضيق وتنانيالملكوت في 

 التدبيرية وحروب الكتاب المقدس

 التحول واالمبراطورية الصالحة

 التحرير ومقاومة اإلمبراطورية )روشنبوش، مولتمن، وغوتيير(

 

مرتان  ٥

 عقاد

 الوجه السياسي لإلسالم:

 اإلسالمالحداثة واألصوات التقدمية المعاصرة في 

 مقاربة تصنيفية للسياسة في اإلسالم

 أن تنخرط مع الوجه السياسي لإلسالم؟كيف يمكن  ماذا إذًا؟

 قراءة

 

كالب  6

 هتشرسن

 الملكوت الداخلي –مقاربة أرثوذكسية 

دراسة حالة من لبنان: الحرب األهلية، السياسة "المسيحية"، 

 جفرس، فلول(والمعمدانيون.... )تركسلر( أو )ترامب، 

 رؤية جديدة لملكوت هللا:

 ض(عالمات وسط األنقا –بيجين في تحليلنا االجتماعي )نبو

 التفسير الكتابي )ماكنايت(

اإلمبراطورية مقابل  –ممارسة الحوار المحول ما بين ألديان )كون 

 الملكوت(

 

تاريخ 

تقديم 

 الواجبات

 بحث الالهوت المقارن ليس هناك أي حصة

 لالتصال بأستاذ المادة:

أو المرور بمكتبي. إنني أتواجد  chutcherson@abtslebanon.orgني: إّن أفضل طريقة للتواصل معي هي عبر البريد االلكترو

 في الكلية عادة أيام االثنين، والثالثاء، واألربعاء

 

 السياسات األكاديمية:

 أخر:العمل المت

 الكلية.كل الواجبات واألعمال يجب تسليمه وفقًا للسياسات األكاديمية الخاّصة ب

 الغياب

نحن بحاجة الى حضورك في الصف لتحقيق أفضل اختبار في التعلّم سويًا. لذلك سيتم التعامل مع الغياب وفقًا لدليل الطالب، حيث 

% من العالمة النهائية، مما 10غياب يسبب بانخفاض عالمتك بنسبة ينص على أنه ال يحق لك الغياب عن أي حّصة في الصف. كل 

 ب ترتيب عمل تعويضي معي.لتعلم نتيجة غيابك. للتعويض عن غيابك، يجيعكس فقدان ا

 

 الوصول المتأخر

ال أقلق حيال الوصول المتأخر إلى الصف إذا كان عرضيًا. ولكن أعتبر ذلك خسارة لك من التعلم المهم الذي يحصل في الصف. إذا 

ابًا واحدًا وهذا من اية الصف أو بعد االستراحة تُحسب غيمرات وصلت فيها متأخًرا سواء في بد 3الحظت تأخر دائم ومنظم، كل 

 شأنه أن يؤثّر على عالمتك.

 

 عدم النزاهة األكاديمية

إذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو كان عملك الخاص، فأنت تكسر عالقة الثقة بيننا. سأتّبع السياسات األكاديمية الخاصة بالكلية 

ك أشعر وفي شروط النزاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أنا أحب أن أرى وأقرأ تفكيرك، ولذلعن طريق تقديم العمل الذي ال يست

بخيبة أمل عميقة عندما اكتشف أنني قد قرأت كلمات أحد آخر قدمتها كأنّها عملك الخاص. نصيحتي لك إذا كنت تعاني صعوبة في 

 مهما كان األمر، ال تقدم عمل شخص آخر كما لو أنه عملك! مهمة التعلم، وال سّيما في عملية الكتابة: تعال وتكلم معي.

 

 :المقّرر موارد التعلم الخاصة بهذا

  

 دليل مكتبة الكلية لهذا المقّرر

236  Eschatology االمور النهيوية 

241  Christian Ethics  الالهوت االخالقي 

mailto:caleb.h@sent.com
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   Ethics of non-violence اخالق الالعنفي 

260 Christian social theology   الالهوت المسيحي االجتماعي 

261.7 – 261.8  Christianity: Politics and Social Affairs المسيحية و السياسة وشؤون اجتماعية 

261 Social Theology   الالهوت االجتماعي 

        [261.83 - .87] Peace Movement Activism - Christian Peacemaking - Social Justice 

262 Ecclesiology  الالهوت الكنسي 

      297.272 Islamic politics and political theory      السياسة اإلسالمية والنظرية السياسية 

 
 قائمة المراجع:

 

 مراجع عربية

  ,2001أحمد واعظي ، المجتمع الديني والمدني، )حيدر حب هللا، مترجم( بيروت: دار الهادي

 

 )لخدمات الترجمة)الشرق األوسط  ، إنجيل الملكوت،إيلدون الد  جورج

 >> إّن ملكوت هللا ال ينتمي إلى هذا الدهر، ال بل يُظِهر العهد الجديد بوضوح تعاُرض هذا الدهر مع الدهر اآلتي. << 

 

 )19٧0فهيم عزيز، ملكوت هللا، )القاهرة: دار الثقافة المسيحية، 

  هو ُملك هللا، حكمه وسلطانه. <<واآلراميّة التي ترجمت ملكوت هللا >>إّن المعنى األساسي للكلمة العبريّة

 

 غسان خلف، هللا والسياسيون، بيروت: دار المنهل. 

 

 .2001كاليستوس وير، الملكوت الداخلي )تعريب كاترين سرور(، بيروت: جميع الحقوق محفوظة 

 

 

 مراجع إنجليزية

 

Baldwin, M.W., ed. “The First Hundred Years.” In A History of the Crusades. Vol. 1. Madison, WI: 

University of Wisconsin Press, 1969. Accessed September 18, 2017. 
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Battenhouse, Roy. Eds. A Companion to the Study of Augustine. Grand Rapids: Baker Books, 1955. 
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Clouse, Robert G., Richard V. Pierard, and Edwin M. Yamauchi. Two Kingdoms: The Church and 

the Culture Through the Ages. Chicago: Moody Press, 1993.  

**(ABTS Lib – historical theological reading of the question of the church/culture relationship from 

the early church through modernity). 

 

Hopkins, Charles H. The Rise of the Social Gospel in American Protestantism: 1865-1915. New 

Haven, Yale University Press, 1961.  

*(ABTS Lib – really helpful introduction to the historical setting of social gospel activism in US).  

 

González, Justo L. The Story of Christianity: Volume 1 - The Early Church to the Dawn of the 

Reformation. New York: HarperCollins, 1984. ** 

 

———. The Story of Christianity: Volume 2 - The Reformation to the Present Day. New York: 

HarperCollins, 1985.** 

 

Jenkins, Philip. The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in 

the Middle East, Africa, and Asia--and How It Died. New York: HarperOne, 2008. 
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Ladd, George Eldon. Jesus and the Kingdom of God. Waco TX: Word, 1970. (ABTS Lib.) 

 

Maalouf, Amin. The Crusades through Arab Eyes, London: Al-Saqi, 1984 (original in French: Les 

croisades vues par les Arabes, Paris, 1983).  (ABTS Lib) 

 

McKnight, Scot. Kingdom Conspiracy: Returning to the Radical Mission of the Local Church. Grand 
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Moltmann, Jürgen. Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian 
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Olson, Roger E. The Mosaic of Christian Beliefs. Downers Grove: InterVarsity, 2002.  
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Salvatore, Armando, and Dale F. Eickelman, eds. Public Islam and the Common Good. Leiden: Brill, 

2006.  
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Saucy, Mark R. “Regnum Spiriti: The Role of the Spirit in the Social Ethics of the Kingdom.” Journal 
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Wright, N. T.  Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the 
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  بكالوريوس –المخّطط  –أخالقيات الملكوت 

  ABTS 2017                                                                                          بيري شو وايلي حدّاد

 

 هدف المقّرر:

ق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف تتمحور مهمة كلية الالهوت المعمدانية العربية في خدمة الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقي

اّن شهادة المسيحيين على الصعيدين فير مصادر تعليمية متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة. بالمسيح رباً بتو

المسائل االجتماعية الفردي والجماعي ككنيسة غالبًا ما يتم تهميشها بسبب عدم القدرة على ايجاد طرق لالستجابة بصدق على 

لشخصي ودورك القيادي المستقبلي في المنطقة، اذ سيزودك باألدوات الالزمة التخاذ والشخصية. اّن هذا المقّرر مهّم لتشكيلك ا

  وللوصول إلى هذه الغاية سيتم تحدّيكمقرارات في الحياة والخدمة تُكرم المسيح وتعكس االنجيل في األعمال وليس فقط في الكالم. 

ة اليومية. كما سيتم التركيز على تاريخ الخالص وبصورة خاصة على أمل في مفاعيل المبادئ الكتابية الرئيسية على تطبيقات الحيالتل

 محورية ملكوت هللا على حياة يسوع وخدمته ورسالته وعلى أخالقيات بولس فيما يتعلّق الناموس والنعمة. 

 

 ق النتائج التعلّمية المرغوبة في هذا المسا

  :اليةبحلول نهاية هذه الوحدة يجب أن تظهر نمًوا في المجاالت الت

 الناحية العاطفية 

 حّب النزاهة قوالً وفعالً.  –أ 

 تطوير رغبة داخلية عميقة بتسليم كل الكيان لربوبية المسيح.  –ب 

 الناحية السلوكية 

 تطوير المهارات المتعلقة:

معينة لعيش حياة تعترف بربوبية المسيح بالرغم من كتابي على الحياة اليومية وإيجاد طرق برؤية مفاعيل الالهوت والتفسير ال –أ 

 ضغوطات البيئة المحيطة. 

جهة بتنمية مهارات لتقويم كل من الخير والشر في البيئة المحيطة واتخاذ خطوات تعويضية جريئة وفدائية لتثبيت الخير وموا –ب 

 الشر في كل من الذات واآلخرين. 

 ناحية الفكريةلا

 فقط، إلى مفهوم كتابي أعمق لألخالقيات.  يات البيّنات"تطوير المهارة لالنتقال من مقاربة المبادئ األخالقية من ناحية "اآل –أ 

خ الخالص، ملكوت هللا والناموس التوصل إلى مفهوم أفضل حول المضامين والمفاعيل للمواضيع الكتابية األساسية مثل تاري –ب 

 ة في الحياة المسيحية والقيادية. والنعم

 

 قراءات مطلوبة 

 Kingdom)النشر األصلي:  2012، بيروت: مدرسة الالهوت المعمدانية العربية ،  أخالقيات الملكوتغلن ستاسن و دايفد غوشي ، 

Ethics  ،Downers Grove: IVP  ،2003) 

 

 المهام التعلّمية 

 

 التالية:لّم المرغوبة فسيطلب منك انجاز المهام انّها وسيلة لتُظهر نموك في نتائج التع

 

 الحضور والمشاركة الفعالة أثناء الحصص  – 1

اشات وغيرها وتتضمن هذه النقطة عددًا من المهام كما يحددها الدكتور بيري و/أو األخ إيلي، بما فيها تحضير الحاالت الدراسية والنق

 من النشاطات ضمن مجموعات. 

 

 ال  ورقة تأّمل حول القراءات : : يتعيّن عليك إكمسجّل القراءات  -2

 تشرين األول )أكتوبر( 26( : تاريخ تسليم السجل قبل يوم الخميس 4( والرابع )2( والثاني )1أخالفيات الملكوت الفصل األول )

 اني )نوفمبر(تشرين الث 2( : تاريخ تسليم السجل قبل يوم الخميس ٧لسابع )( وا٥أخالفيات الملكوت الفصل الخامس )

(٥ X  = ٥ساعة واحدة  .)ساعات 

 

 تقديم الفرق  – 3

أشخاص لتحضير عرض للصّف يناقشون فيه مسائل أخالقية  4أو  3في خالل الحصص الثالث األخيرة، ستعملون في مجموعات من 

 أساسية من الناحية الالهوتية.

دقيقة. ال يجب أن تُقدّم هذه الدروس على شكل  60حوالي  م تنمية التعلم من خالل سلسلة مجموعات دراسية، كل درس مدتهسيت

 ضرات ولكن يجب استخدام استراتيجيات خالقة في التعلّم والتعليم. محا

 يمكن أن يكون على الشكل التالي:

 دقائق(  ٥ – 1تصريح مقتضب حول أهمية الموضوع بالنسبة للكنيسة في مهمتها المرسلية )
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الكنائس المحلية في منطقتك، من المفضل تقديم هذه النقطة على وع المتداول من قبل قادة من مظاهر مهمة للموض 4أو  3عرض 

 دقيقة(  40 – 20طريقة المنتدى حيث يمثل كل عضو من الفريق وجهة نظر مختلفة )

ة. )يمكن أن تشكل هذه التأمل بالموضوع من خالل وجهات نظر تاريخ الخالص وملكوت هللا والكنيسة المرسلة المحبة الفادية والعدال

 دقيقة(  30 – 1٥النقطة جزٍءا من من المرحلة الثانية أعاله( )

 دقيقة(  1٥دراسة واقعية لحالة معينة حيث ال يمكن تقديم حل مباشر لها. )

 يتوقع من كل عضو في الفريق أن يلعب دوًرا فاعالً في التحضير والعرض. 

 مواضيع مقترحة: 

 الطالق 

 تعدد الزيجات 

 هاض جاإل

 البيئة 

 الهجرة 

 العصبية القبلية 

 وسائل اإلعالم والتطّور 

 10من المجموعة )التحضير : على كل مجموعة أن تجتمع مع الدكتور بيري قبل العرض لمناقشته والتأكد من مساهمة كل فرد 

 ساعات (

 

 (Peer-Mentoring)عالقة إرشادية على نفس المستوى  – 4

ة على األقل أربع مرات خالل فترة المقّرر بهدف مساعدة اآلخرين في النمو كقادة ثنائيات وذلك لمدةّ ساع يتعيّن عليك أن تجتمع في

عن اجتماعاتك  بما في ذلك موجز عن محتوى األحاديث فضالً عن تأّمل أكثر يتمتّعون بالنزاهة. سيُطلَب منك االحتفاظ بمذّكرات 

 لشخصية والخدمة مع إحترام السرية الشخصية .تفصيالً حول المسائل التي نوقشت على صعيد ا

دقيقة = ساعة في كتابة المذكرات،  X 1٥ 4ساعات لقاءات؛  4) تشرين الثاني )نوفمبر( 2٧تاريخ تسليم التقرير النهائي االثنين 

 ساعات(.  ٥المجموع : 

 

 ساعة  30الوقت داخل الصف : 

 ساعة  20الوقت خارج الصف : 

 ة ساع ٥0مجموع الساعات: 

 

 سيتّم توزيع العالمات على الشكل اآلتي: 

 
 الواجب 1 2 3 4 المجموع

 10% 60% 20% 10%  

 

 EHaddad@abtslebanon.orgللتواصل مع األخ إيلي: 

  

 يمكنك التواصل مع األخ بيري على األرقام والعناوين التالية:

 PShaw@abtslebanon.orgني: البريد اإللكترو

 269الهاتف: كلية الالهوت المعمدانية العربية الرقم الداخلي 

سأحاول أن أكون متوفًرا ولكن لدي عبء عمل ثقيل جد ا في ابريل/ نيسان. لذلك فمن األفضل تحديد موعد معي. لدي ذاكرة سّيئة 

 ى ما لم يكن لدي بريد الكتروني منكم.ما أنسولذا كثيرا 

 

 التزامات متبادلة:

 إليكم ما نتوقعه منكم كقادة ناشئين في خدمة المسيح:

 أتوقع منكم أن تكونوا دؤوبين في اإلعداد الدقيق لكّل حّصة.

 قبل الموعد المحدّد.العمل أتوقّع منكم تسليم العمل في الوقت المحدّد وإن كان ذلك غير ممكنًا أن تقدموا طلب تمديد وقت 

 أتوقّع منكم المشاركة على نحٍو كامل وبنّاء في كّل أنشطة المقّرر والنقاشات.

أتوقّع منكم أن تُظهروا احتراًما للطاّلب، أن تكونوا حّساسين لإلختالفات القومية والثقافية والجنسية وجميع اإلختالفات الفرديّة 

 خرون في الصف.لّم اآلاألخرى، واإلصغاء بلياقة عندما يتك

أتوقّع منكم تقديم تغذية راجعة دقيقة وبناءة على محتوى المقّرر وطريقة التعليم تساعدني عند تعليم هذه المقّرر مّرة أخرى في 

 المستقبل.

 التزاماتنا من نحوكم هي التالي:

 سنحّضر بدقّة لكّل حّصة.

mailto:EHaddad@abtslebanon.org
mailto:PShaw@abtslebanon.org
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 ن.الناشئيسنشجع التبادل والتعاون بينكم كصّف من القادة 

 سنرّكز على وقت المهّمة إلستخدام الوقت المتاح بأفضل صورة ممكنة بغية تعزيز التعلّم الجيّد.

 سنعّزز التعلم الناشط، واحترام المواهب وأنماط التعلم المتنوعة.

  .سوف نوفر فرصة كافية خارج أوقات الصف لكي تناقشوا معنا المواد الدراسية

 رية لعملكم.اجعة فوتغذية رسنبذل قصارى جهدي لتقديم 

 

 النشاطات التعلميّة:

)إيلي حداد(: مقدمة ؛ ملك هللا والشخصية المسيحية ؛ القواعد المحورية لألخالق المسيحية ؛ المحبة والعدالة ؛  3 - 1الحصص 

 النزاهة

 

 والتشجيع؛ الحث لمجتمع المسيح وا)بيري شو(: تاريخ الخالص : الخلق ، السقوط ، الفداء ، االكتمال ؛  ٧ – 4الحصص 

 

 : عروض الطالب 10 – 8الحصص 

 

 الموارد التعلمية:

 ( 198٧، )القاهرة: دار الثقافة، علم األخالق المسيحيةفايز فارس، 

 ( 1993، التعريب بقلم نجيب جرجور، )القاهرة: دار الثقافة، المسيحية والقضايا المعاصرةجون ستوت، 

 (199٧يوسف، )القاهرة: دار الثقافة، بقلم بهيج ، التعريب الحافة الحادةمارك إلينجسن، 

 (199٧، التعريب بقلم نكلس نسيم، )القاهرة: دار الثقافة، النعمة والجنسماري ستيوارت، 

 

Clouse, Robert G., ed., War: Four Christian Views, Downers Grove: IVP, 1981 

Clouse, Robert G., ed., Wealth and Poverty: Four Christian Views of Economics, Downers Grove: 

IVP, 1984 

Hewes, Dewi, God of the Poor: A Biblical Vision of God’s Present Rule, Milton Keynes: Authentic, 

1998 

Ladd, George Eldon, The Gospel of the Kingdom, Grand Rapids: Eerdmans, 1959 

Niebuhr, H. Richard, Christ and Culture, New York: Harper and Row, 1951 

Sine, Tom, Mustard Seed versus McWorld: Reinventing Life and Faith for the Future, Grand Rapids: 

Baker, 1999 

Volf, Miroslav, Exclusion and Embrace, Nashville: Abingdon, 1996 

Wolterstorff, Nicholas, Until Justice and Peace Embrace, Grand Rapids: Eerdmans, 1983. 

Yoder, John H., The Politics of Jesus, Grand Rapids: Eerdmans, 1972 
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Module: The Missional Church 

 

Purpose 

The ABTS Vision is to see God glorified, people reconciled and communities restored through the 

Church in the Arab world.  Our mission statement is to serve the church in our region as it realizes 

its Biblical mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources 

and equipping faithful men and women for effective service. 

 

A large proportion of our communities in the region remain unreached. There is opportunity for the 

Church to grow in its transformative missional role in our societies; Hence the need for missional 

leaders. 

 

The purpose of this module is to help our students understand the mission of God in Christ and how 

it manifests itself in and through the Church, and be transformed in alignment with the missional 

heart of God, in order to facilitate the transformation of their local churches into missional 

communities. 

 

Module outcomes   

Affective:  Students will 

Have a deep sense of gratitude to God for His salvation 

Have a deep love for the world (John 3:16) and a longing for its salvation 

Display a passion to see the church live up to its missional calling in the world 

Nurture a sensitivity to God’s timing  

A deep conviction of the need to be transformed and to be agents of transformation of the Church 

(Ephesians 3:10)  
To seek positive, loving relationships with those from different cultures. 
To grow in their commitment to better understand and engage with people and groups from non-

church cultural contexts,  
To grow in their openness to new expressions and models of church. 
To reduce the level of anxiety often associated with stepping into an unknown cultural context. 
To desire a missional approach to all aspects of life. 
 

Behavioral:  Students will 

Model a missional/incarnational lifestyle 

Discern what God is doing in the church and its context 

Be able to influence and educate the church and to be catalysts for mission 

Explain the contribution of the parts of the Bible to its grand missional theme 

Design a high-quality sermon/teaching series to help the church realize its missional identity and to 

motivate the church to live up to its missional calling 

Be able nurture the church in a way that responds to the needs of the community 

Develop skills that will enable the church to listen and observe the context in which it seeks to 

minister, and respond appropriately. 
Reflect on a range of missional approaches, and examine how these may or may not translate into the 

students’ context. 
Practice skills needed for outreach. 
Give evidence of patience and persistence in communicating to the church God’s heart for mission 

 

Cognitive:  Students will 

Define the church in a manner that is biblically and theologically sound and informed 

Explain the model of Jesus as the ultimate manifestation of God’s heart for mission 

Outline how the people of God have grasped and acted upon their understanding of the church’s 

mission in history and evaluate the primary paradigms 
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Give an overview of the whole of church life:  gathered and missional 

Gain a deeper Biblical and theological understanding of the motivation and need for the local church 

to be missional in its DNA. 
Understand the concept of Missio Dei as the source of the church’s raison d’etre sufficiently to build 

a plan of action upon that basis 

Understand the fears associated with engaging missionally with diverse communities.  
Understand the processes involved in leading a church towards becoming missional. 

Have a basic understanding of how to structure the ministry of the church in a way that responds to 

the needs of the host community 

Understand and evaluate different models  of the Church as a missional community 

Articulate an adequate understanding of their own personal calling and vocation 
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2016كانون الثاني  – 1٥20كانون األول                                          موديول الكنيسة المرسلة  

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                        المشرف األكاديمي: مايك كون

 

 المشروع التكاملي للكنيسة المرسلة

 لطالب الباكلوريوس

 

مساعدتك على تصور ووصف كيف يمكنك تسهيل الطريق امام كنيسة محلية للتحول نحو المشروع هو الهدف : الهدف من هذا 

 جماعة مرسلة.

األساس المنطقي: إن موديول الكنيسة المرسلة يهدف الى تطوير فهم الطالب عن إرسالية هللا في المسيح في الكتاب المقدس. إضافة 

نظرة الطالب إلى المواءمة  الية في الكنيسة ومن خاللها تاريخيًا. ثم تحويلا هذه االرسإلى تعزيز الوعي عن الكيفية التي تتجلى فيه

مع قلب هللا االرسالي. وفي نهاية المطاف، فإن هذا الوعي الجديد والتحول في نظرة الفرد سيفقد هدفه إذا كان ال يؤدي الى  تحول 

 كنائس محلية لتصبح جماعات مرسلة.

لالهوتي عن ارسالية هللا وطبيعة الكنيسة وطابعها غير ذي صلة بالممارسة الملموسة والحقيقية د التفكير افي كثير من األحيان، نج

للخدمة. والنتيجة هي ممارسات مجزأة وإقليمية للخدمة، وصراع بين األفراد، وتراجع عن مواجهة األسئلة الصعبة حول غرض 

د الحلول "المستوردة" دون وضع عالمة استفهام حولها. فهناك حاجة ة إلى اعتماوفعالية العديد من األنشطة والبرامج الكنسية. إضاف

إلى دمج فهمنا إلرسالية هللا وأنشطة الكنيسة، وفهمنا لتاريخ الخالص ومكاننا فيه، ولالهوت االرسالي وممارستنا له. ولتحقيق هذا 

اصل سواء فيما يخص سبب وجود هذا النموذج را على التوالتحول الفعلي في الكنيسة، يجب على الطالب أن يخطط لذلك ويكون قاد

 الجديد، أو كيف يجب أن تمارس الكنيسة هذا النموذج بشكل ملموس.

فالتخطيط والوصف لعملية في هذا النطاق بصفة واقعية، هو أكبر بكثير مما يمكن القيام به في حدود هذا المشروع الواحد. وفي 

فإن محاولة دمج محتويات هذا الموديول ستعد الطالب للعمل باستمرار كأدوات   ذا المشروع،الوقت الذي نعترف فيه بمحدودية ه

 لتغيير الكنيسة بهدف ان تصبح جماعة مرسلة في العالم.

23:00المتطلبات: يجب على جميع الطالب أن يقدموا مشاريعهم إلكترونيا على مودل قبل  كانون  –يناير  23، يوم السبط مساءً  

ن يبرهن المشروع وينبغي أ 1620الثاني  30 ساعة من العمل. وينبغي أال يتجاوز إجمالي طول محتوى المشروع   5500 كلمة .   

 

 عناصر )أو فصول( المشروع:

 تحليل وصفي للكنيسة المحلية التي يشارك فيها الطالب 

 بيان مبادئ كتابية مرشدة إلرسالية الكنيسة.

يسةدستور مرسلي )وقانون داخلي( لهذه الكن   

راتيجية لتحويل الكنيسة المختارة الى جماعة مرسلةخطة است  

 قائمة مراجع بالموارد المستخدمة في كتابة المشروع.

 معايير التقييم : 

 نص مكتوب بطريقة جيدة، تم تحريره بعناية.

 التدعيم بمراجع قوية مع حواشي صحيحة.

طرق تعبيرها عن ذلك.لهويتها، و إظهار إدراك كنيسة الطالب )أو الجماعة التي تم اختيارها(  

 رؤية ارسالية واضحة لقيم، وطابع، وهدف، ووظيفة، وهيكلية، ودور هذه الكنيسة في العالم.

 خطة محكمة لتسهيل التغيير في الكنيسة المعينة من الوضع الراهن نحو أن تصبح جماعة مرسلة.

 

 وصف عناصر أو فصول المشروع التكاملي:

ا موسعا لفصول المشروع التكاملي الخمسة. ويهدف كل وصف إلى توضيح ما يحتاج ذلك سوف تجد وصففي المقاطع التالية، 

 الفصل إلى شرحه من أجل ادماج وحدات الموديول بفعالية.

بعد كل وصف، ستجد قائمة من األسئلة ليست بالضرورة خطوطا عريضة لذلك الفصل. فلن تكون قادرا على اإلجابة على جميع 

ال يجب أن تحاول. تهدف هذه األسئلة لتحفيز تجميعك للمواد من مختلف وحدات موديول الكنيسة المرسلة. بينما تقرأ األسئلة، و

التفكير بخصوص ذلك الفصل، فال تتردد في استخدامها كإطار أو خطوط عريضة له. ال  لممكن تتوضح لك طريقةاألسئلة، من ا

استعمال قائمة االسئلة بأكملها كمخطط.  يجب تحت أي ظرف من الظروف أن تفكر في ضرورة   

 أ. التحليل الوصفي

 الوصف:

ودها، أو تنوي العودة إليها بعد التخرج. كجزء من في هذا القسم، سوف تقدم تحليال وصفيا عن الكنيسة التي كنت مشاركا فيها، أو تق

 وصفك، تأكد من شرح دورك الرسمي وغير الرسمي في هذه الكنيسة.

يسة ذاتها حاليا في ارتباط مع "االرسالية". باستخدام نماذج بوش، ِصف كيفية إدراك الكنيسة تفهم هذه الكنحلل وِصف كيف 

تبار تأثير العوامل التاريخية على فهم الكنيسة الحالي لهدفها وإرساليتها.لوجودها، وهدفها، وإرساليتها. ضع في االع  

تواجه الكنيسة. إضافة الى د من تأملك ووصفك للفرص والتحديات السياقية التي أثناء وصفك لفهم الكنيسة لهويتها وإرساليتها، تأك

سالية في المجتمع األوسع. كن حذرا في وصفك ونقدك وصف المخاوف الممكنة لهذه الجماعة التي تمنعها أو تعوق مشاركتها االر
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حليلك باالحترام، والتواضع، والحساسية للوضع. حتى يكون بطريقة تضمن استمرار التواصل مع قيادة الكنيسة. وينبغي أن يتسم ت

40وسيَعتمد ٪ من العالمة الخاصة بهذا القسم على نزاهة نقدك .   

 أسئلة لألخذ بعين اإلعتبار:

هدف الُمعلن وإرسالية الكنيسة المعينة )إن وجد(؟ما هو ال  

نيسة عن هدف وجودها؟استنادا إلى أنماط سلوكية بدال من الكلمات، ماذا يعتقد معظم أعضاء هذه الك  

باعتبار كيفية استخدام الكنيسة لمواردها )الصالة، والوقت، والمال، والتكنولوجيا، والتسهيالت(، ما هي بنظرك رؤية الكنيسة 

حقيقية ومهمتها؟ال  

د، والديانة السائدة في ما هي التحديات السياقية التي تَحُول دون تنفيذ الكنيسة لمهمتها اإلرسالية؟ )مثال: الوضع االقتصادي لألفرا

 المنطقة، والمسافة التي يقطعها أعضاء الكنيسة لحضور الخدمات، الخ(.

بالكنيسة نظرا لموقعها، وأعضائها، والسياسة، والدين السائد، الخ.(ما هي الفرص اإلرسالية؟ ) الفرص الخاصة   

 ما هي احتياجات المجتمع حول الكنيسة؟

ية الرؤية اإلرسالية بين أعضاء الكنيسة؟ة والشيوخ، وقادة الخدمات( لتنمكيف يسعى قادة الكنيسة )القساوس  

مر على ذلك النحو، كيف يحدث ذلك، وماهي بنظرك األسباب التي هل هناك قادة يعيقون الرؤية اإلرسالية الصحيحة؟ إذا كان األ

 تجعل من الصعب عليهم التكيف ودعم رؤية اإلرسالية الصحيحة؟

هم الكنيسة الحالي لهويتها؟ )من الذي بدأ الكنيسة؟ ماذا كان نموذجهم عن "الكنيسة"؟ ماهي ريخية التي شكلت فما التأثيرات التا

فية والسوسيولوجية األخرى التي تؤثر على فهم الكنيسة لماهيتها؟(  التأثيرات الدينية والثقا  

ك(. ما هي المقاطع المستخدمة في معظم األحيان؟ على كيف استخدمت هذه الكنيسة الكتاب المقدس لتعزيز اإلرسالية )إن حدث ذل 

انة؟ة الكنيسة واإلرسالية، كيف تم استخدام الكتاب المقدس بصدق وبأمضوء المواد من وحد  

بيان مبادئ كتابية مرشدة إلرسالية الكنيسة.ب.   

 الوصف:  

اإلرسالية" لكرستوفر رايت باإلضافة إلى ما في هذا القسم سوف تعلن المبادئ المرشدة التي إستخرجتَها من قراءتك لكتاب "

 للمبادئ باإلضافة إلى وصٍف ملّخٍص  في الكتاب المقدّس."  في هذا البيان عليك ان تضع عنواناً حصلت عليه من وحدة "إرسالية هللا

ة التي قد تُنتَج عن قراءة لها يبيّن خالل فقرة او فقرتين ما هو دور هذا المقطع في سرد إرسالية هللا موّضحاً اية مفاهيم مغلوط

ي النطاق الواسع لسرد سطحية او غير سياقية للمقطع.   يجب أن تذكر المقاطع الكتابية التي تساند كّل مبدأ.  إّن هذا البيان يغطّ 

بات الكبرى في الكتاب المقدّس بما فيه نصوص العهد القديم.  يُطلَب منك ان تشّخص هذه المبادئ نظراً لقصد هللا المرِسل أثناء الحق

 الكتاب المقدس شامال الخلق والسقوط والطوفان والعهد اإلبراهيمي والناموسي والداودي باإلضافة إلى السبي والعودة وفترة

.   إّن البيان الجيد سوف يُظهر فهماً واسعاً لقصد هللا المرسل إثناء إنتقاال إلى المبادئ الملحوظة في خدمة المسيح وتالميذه  اإلنبياء

البشري الهالك حتى يخلّصه ويصالحه مع نفسه.هذه الحقبات كلها باإلضافة إلى مجيء المسيح كتاج سعي هللا وراء الجنس   

ز في هذا الجزء يُظهر إدراكا لوحدة الكتاب المقدس عبر كل أصنافه األدبية وفتراته الزمنية ويعطي إّن العمل الممتا 

الهوتية شائكة.  أيضاً يتوقع ان يشّكل هذا البيان العمود الفقري لسلسلة عظات او دروس إشارة واضحة )إن لم تكن مفّصلة( ألسئلة 

ية هللا في مجتمعها.لكتاب المقدس تهيئ الكنيسة لإلنخراط في إرسالا  

 اإلسئلة لإلخذ بعين اإلعتبار 

 ما هو تأثير الخطية على مصير اإلنسان ومدى إنتشارها؟

د الجديد؟ي العهد القديم بالفداء في العهكيف يرتبط الحل لتدهور الخطية ف  

 ما هي عناصر الوحدة عبر سرد الكتاب من السقوط إلى اإلكتمال؟

  إلبراهيم؟ ما هو مفهوم البركة في وعد هللا

 ما هو دور شعب الرب ووظيفته نحو شعوب العالم؟

 ما هي طبيعة عالقة الكنيسة بشعب العهد القديم؟

ب هللا في العهد القديم؟ ما هو دور الوعود باإلرض لشع  

 كيف يواصل جسد المسيح الخدمة التي بدأها المسيح على األرض؟

وتكوين جسد المسيح على األرض؟ما هو دور الروح القدس في إرسالية هللا   

 هل يجب على تالميذ المسيح ان يمارسوا عناية الخليقة كجزء ال يتجزئ من هذه اإلرسالة؟

قام بها المسيح؟ما هي طبيعة المصالحة التي   

 ما هي النظرة الكتابية للثقافات والتنّوع العرقي واللغوي الذي حّل في الكنيسة الباكرة؟

لمعاناة في إرسالية هللا ؟ما هو دور اآلالم وا   

ما هو مفهوم مواهب الروح في الخدمة والقيادة والكالم واهمية ذلك إلرسالية الكنيسة المعاصرة؟   

 

وانين الداخلية:ت .دستور مرسلي والق  

 

 الوصف:
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القسم )أ(، بحيث تعكس، على ضوء ما تعلمته من خالل الوحدات المختلفة بهذا الموديول، ضع دستورا وقوانينا داخلية للكنيسة من 

سيرية عن قصد وبطريقة واقعية، المميزات االرسالية التي ينبغي أن تكون في الكنيسة. خذ بعين االعتبار نماذج بوش، واإلعمال التف

بيقيا )سواء الخاصة بك، أو تلك التي قام بها زمالؤك(، وبيانات اإلرسالية/الرؤية، والبيانات الكنسية التي عملت على تطويرها تط

 في تصميم هذه لكنيسة .

جب أن التحدي في هذا القسم هو أنك يجب أن تفكر تجميعيا في تحويل األفكار، والنظريات التي تعلمتها إلى تصميم عملي لما ي

ي ا فرديا أو فتكون عليه إرسالية، ورؤية، وقيم، وبنية، ووظائف هذه الكنيسة. أنت مدعو لالستفادة من المواد التي عملت عليه

 مجموعات في كل الوحدات ضمن هذا الموديول، و الموديوالت األخرى.

سالية يعلن وجودها وممارساتها.  عناصر هامة في هذا القسم، تحتاج إلى توضيح رؤية لما ستبدو عليه هذه الكنيسة مع نموذج ار

لكنسة المرسلة". ية ستطور من درستك و المناقشة في الوحدة "الهوت افي هذا الدستور والقوانين الداخل  

 

 اسئلة لألخذ بعين اإلعتبار:

 

 

رسالية التي يجب أن تحدد هذه ماهي الخصائص اال -العالمات التي تميز الكنيسة المرسلة -بعيدًا عن مختلف "الميزات االرسالية" 

 الكنيسة في سياقها؟  ولماذا؟

6-4عين عددا محدودا)  ( من المميزات أو التحوالت في التفكير والممارسة التي ينبغي أن تشكل هذه الكنيسة وتصف الرؤية،  

 واإلرسالية، والقيم والبنية، والوظائف. 

“ما هي الطرق التي تشكل فيها ارسلية هللا  missio Dei الفهم للخدمة المسيحية وقيادة هذه الكنيسة؟”   

الكنيسة؟ إدارة الكنيسة؟ الطرق التي تستخدم بها الكنيسة مواردها؟ماذا تعني "اإلرسالية" في برامج   

 ج . الخطة االستراتيجية

 الوصف:

ها الحالي عن ذاتها وتعبيرها في هذا الجزء سوف تضع خطة لتسهيل التغيير في الكنيسة التي وصفتها في القسم)أ( من خالل فهم

 بوعي عن كونها جماعة مرسلة. 

سم، يجب أن يتضمن الخطوط العريضة لسلسلة تعليم توجه الجماعة إلى فهم ارسالي من الكتاب المقدس، وكعنصر هام من هذا الق

لك في خدمتك المستقبلية )أي وتطور منطق كتابي للكنيسة المرسلة. يمكن أن يكون هذا التصميم بأي شكل تشعر أنه سيكون مفيدا 

رة(. هذه المواد يجب أن تنبني على العمل التفسيري الذي الجظته في سلسلة وعظات، سلسلة تعليمية، مواد لمجموعة دراسة صغي

الوحدة >إرسالية هللا في الكتاب المقدس<. ينبغي أن يفّصل المخطط بعض المقاطع الرئيسية في الكتاب المقدس التي تتوافق مع 

رة الرئيسية لكل درس، ومخطط أولي )ب(. يجب أن تتضمن الفك بيان مبادئ كتابية مرشدة إلرسالية الكنيسةناقشتك في قسم م

 إلظهار كيف تخطط لتطوير تلك الفكرة من خالل الدرس.

لك، شخصيا، اتخاذها لكن ، السلسلة التعليمية ليست الخطوة الوحيدة من الخطة االستراتيجية. ما هي الخطوات األخرى التي يمكن 

جماعة مرسلة؟ كن متعاطفًا، وواقعيا قدر اإلمكان في الطريقة التي للمساعدة في قيادة التغيير داخل هذه الكنيسة نحو أن تصبح 

 تتعامل بها مع أعضاء الكنيسة المتمسكين بالطرق التقليدية لعمل الكنيسة.

تحول إلى كنيسة تغيير في الكنيسة المختارة، من التعبير الحالي نحو الهذا القسم يجب أن يبرهن على وجود خطة محكمة لتسهيل ال

 مرسلة.

 أسئلة لألخذ بعين اإلعتبار:

فكر ربما في الئحة لبعض األهداف قصيرة وطويلة األمد. وصف األهداف والخطوات التي يمكن اتخاذها عمليا لتحقيق تلك 

 األهداف .

اك؟من أين تبدأ ، ولماذا عليك أن تبدأ من هن  

هي الطرق األخرى التي قد تستخدمها لذلك؟ ما الوسائل التي ستستخدمها لتقديم الرؤية؟ هل ستعتمد فقط على التعليم؟ ما  

 ما هي نقاط القوة والمواهب الممّيِزة للكنيسة وأعضائها ؟

 كيف تمكن الوظائف األساسية لألعضاء من خلق فرص لإلرسالية؟

تذهب نحو  ي تحتاج إلى تطوير لدعم أهدافك؟ كيف يمكنك أنة و/أو ما الهيكليات الجديدة التكيف يمكن استخدام البنيات الحالي

 تطوير هذه البنيات؟

 ماهي مناهج التدريب والتعليم، والوعظ، والتلمذة التي قد تساهم في تحقيق هذه األهداف؟

لكنيسة لنمط ارسالي أكبر في حياتهم، وكيف ما هي بعض القضايا الرعوية التي من المرجح أن تظهر بينما يتحول الناس في ا

 ستحتاج هذه القضايا ألن تُعالج؟

هي اإلحتياجات المالية المترتبة على األهداف التي قمت بتعيينها؟ما   

 ماذا سيحدث للبرامج الحالية في الكنيسة؟ حيث من المرجح أن تنشأ الصراعات؟

؟كيف يمكن للناس أن تطمئن و/أو تتجرأ لعمل التغييرات  

 د. الئحة المراجع

 الوصف:
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كنت تبحث أو تكتب، حتى وإن لم تقتبس منها مباشرة في صفحات البحث مع  اذكر في هذه الالئحة المراجع التي استخدمتها بينما

 حواشي واضحة.

 اإلتصال:

 مايك كون: 

293الرقم الداخلي   

٧1912360رقك الموبيل:     

  eastwestconnect2@gmail.com  او      mkuhn@abtslebanon.orgالبريد اإللكتروني: 

 

  

mailto:mkuhn@abtslebanon.org
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 2016كانون الثاني                                                          201٥موديول  : ارسالية هللا والمقدس كانون األول 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                 مساق ارسالية هللا

 

مايك كونكريستوفر رايت،   

 إرسالية هللا في الكتاب المقدس

باكلوريوسالمنهج التعليمي لطالب ال  

 الهدف:

ان رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية هي معاينة مجد هللا، ومشاهدة مصالحة الشعوب، ورؤية مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة 

ي العالم العربيالكنيسة ف  . الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف رسالة الكلية أن نخدم 

 بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

العالم. بشكل أكثر تحديدا، سندرس البركة الكنيسة على أنها قناة ارسالية هللا في هدف هذا المساق وضع األسس الكتابية لكي نفهم 

االبراهيمية "منك تتبارك كل األمم" من خالل تاريخ الكتاب المقدس. سنستخدم منظور لهدف هللا اإلرسالي في العهد القديم كما يرد 

لملوك، الهيكل الخروج، العهد مع موسى، فترة القضاة، ا في قصة الخلق، الطوفان، العهد االبراهيمي، إقامة يوسف في مصر،

والكتابات النبوية. بالرغم من كون تعامالت هللا  في المقام األول مع إسرائيل في هذه الحوادث، بيد ان هذا المساق سيلفت أنظارنا 

بر السنين.إلى األمم المجاورة وخطة هللا المعلنة من خالل حضوره في وسط شعب إسرائيل وقيادته له ع  

ب نحو تفكير جديد ومبتكر حول إمكانية الكنيسة تطبيق ارساليتها في العالم المعاصر. كما ان يسعى هذا المساق إلى حث الطال

إسرائيل مثلت مجتمعا يحكمه قانون هللا ومملوء بحضوره، هكذا تستطيع الكنيسة أن تصبح جماعة مدعوة للخارج، تحت حكم المسيا 

ازة والعدالة االجتماعية والمصالحة )العرقية، الجنسية، والطبقية(، لقدس. سنتناول تطبيقات مثل هذه رؤى للكرومملوءة بالروح ا

 تلمذة المحيط وأبعاد أخرى من خدمة الكنيسة.

 

 نتائج التعلم:

 مع نهاية هذا المساق يتوجب على الطالب اظهار نموا في الجوانب التالية:

 العاطفي:

القديم. َخالصية لشعوب العهد اعتناق أهداف هللا ال  

بمن لم تصلهم البشارة، خاصة في الشرق األوسط وشمال افريقيا. االهتمام   

 معرفة العالقة بين قداسة هللا وبين ارساليته وأهمية ربط هذا بالكنيسة المعاصرة. 

 الشغف أن تتم الكنيسة االرسالية المعطاة لها من هللا للعالم.

والجنسي. العرقي، الطبقي  على الرغم من االختالف االلتزام بوحدة الكنيسة  

 السلوكي:

 تطبيق مهارات تفسيرية نظراً للسرد الكتابي.

 زيادة الجاهزية لوعظ وتعليم البشارة من نصوص العهد القديم.

 السعي وراء النمو في القداسة مبني على فهم إرسالية هللا على الصعيد الشخصي والجماعي.

ل مجتمعها وبالخارج.لكنيسة معّينة بداختشخيص أغراض مرسلة   

 السعي لعالقات محبة مع الناس من ثقافات أخرى.

 وضع أهداف شخصية بخصوص ارسالية هللا.

 الفكري: 

 فهم التيار االرسالي للكتاب المقدس ضمن السرد الشامل للكتاب.

 توضيح الدوافع االرسالية وراء وعود وشخصيات العهد القديم.

الكنيسة وإسرائيل.اإلستمرارية بين  تمرارية او عدمفهم جوانب اإلس  

 شحذ المهارات التفسيرية في ضوء المفاهيم الالهوتية الكتابية. 

 تشخيص مفاهيم مرسلة مناسبة للوعظ او التعليم في كل من العهد القديم والجديد.

 

 

 مهام التعلم: 

 القراءات:

ريستوفر رايتكل قراءات المساق ستكون من كتاب إرسالية هللا لك  باإلضافة إلى مقاطع الكتاب المقدس المذكورة في كتاب   

 كريستوفر رايت عند الحاجة.    

 لطالب البكالوريوس والماجستير:

ية العظمى( أثناء المديول.مطلوب من كل طالب أن يتّمم قراءة كتاب كريستوفر رايت )اإلرسالية: فتح أختام القصة الكتاب  

ل.مطلوبة قبل الصف األو الحظ ان قراءة المقدمة  

صفحة 4٥9وهي إجمالي  4٧8إلى الصفحة  19من الصفحة   

صفحة خالل ساعة واحدة 20القراءة محسوبة على أساس قدرة الطالب العادي ان يقرأ   
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ساعة.   23صفحة تتطلب  4٥9إذًا قراءة   

الكتاب مع سؤال بسيط عن احد النقط الرئيسة  استمارة تتطلب تسجيل تاريخ إكمال قراءة كل فصل فييتم تقييم القراءة بإمالء 

 للفصل.  يتم تسليم هذه الورقة عن طريق "المودل" قبل يوم 1٥ كانون الثاني الساعة 12 ليالً.

 تقييم التعلّم:

 يتم تقييم التعلّم على األساس اآلتي:

% من العالمة النهائيية  ٥0الحضور واإلشتراك في الصف:   

% من العالمة النهائية ٥0جودة في موقع مودل(:  عن أسئلة القراءة )المو إتمام القراءة  واإلجابة  

 

 النشاط التعليمي:

 الحصة األولى: )مايك كون( مقدمة للتفسيراإلرسلي للكتاب المقدّس تتضمن األسئلة التالية:

لسلبيات لهذه المقاربات في الفصل األول ذها لتشكيل ارسالية تفسيرية. )أنظر اإليجابيات وادراسة الخطوات الغير كافية التي تم اتخا

ايت(.من كتاب ر  

 مناقشة "هللا واالرسالية". كيف تؤثر فهمنا هلل واالرسالية على قراءتنا للنصوص الكتابية. 

 تفكير بكنائس الطالب وتعليمهم السابق:

ج الرسالية هللا ؟ هل تعلمتم ان الكتاب المقدس هو منت  

ين والقديم والجديد.دّل على فهم الوحدة بين العهدهل ترى في تعليم كنيستكم ما ي  

 رأي رايت عن السلطة وما يترتّب عليه بخصوص التعليم والوعظ. 

 

 الحصة الثانية:  كريس رايت: قراءة إرسالية  للكتاب المقدّس

 مقدمة: مقدمة كتاب رايت

البحث عن تفسير إرساليالفصل األول:   

 الفصل ثالثة عشر: اإلرسالية وصورة هللا

 الفصل الثاني عشر: اإلرسالية وارض هللا 

 الحصة الثالثة: كريس رايت: دعوة شعب الرب اإلرسالية

مختار للبركة –الفصل السادس: شعب هللا المختار   

 الفصل الحادي عشر: حياة شعب هللا اإلرسالي

وأسرائيل واألممالحصة الرابعة: هللا   

عهد القديمالفصل الرابع عشر: هللا واألمم في رؤية ال  

 الفصل الخامس عشر: هللا واألمم في إرسالية العهد الجديد

 الحصة الخامسة: اإلرسالية التكاملية واإلرسالية العظمة

 الفصل الثامن: النموذج اإللهي للفداء: الخروج

اليوبيل الفصل التاسع: النموذج اإللهي لإلترداد:  

اضرات كريس رايت ومضمون الكتاب:: مايك كون، مراجعة وتطبيقات على مح٧و  6الحصتين   

 محاضرات قصيرة ومناقشة حول النقط المشار إليها في محاضرات كريستروفر رايت

 نقاش في مجموعات صغيرة 

 مراجعة مبادئ اإلرسالية وادخالها في الواجب الكتابي وفي البحث التكاملي.

 

 
واصل :للت  

٧1912360يل: ، رقم الموبا293مايك كون: الرقم الداخلي في الكلية   
 eastwestconnect2@gmail.comايميل: 

mkuhn@abtslebanon.org 
 
 

 تعليمات:

تسليم المتأخر، والسرقة األدبية.بسياسة كلية الالهوت المعمدانية العربية بما يتعلق بالحضور، واليجب ان يلتزم الطالب   

 اإلجتماعي مثل الـ"فايسبوك".وسائل االعالم يمنع استخدام الهواتف الخلوية في الصف و

كل الواجبات المتأخرة يجب تسليمها في  لن يقبل التسليم المتأخر للواجبات، اال اذا أخذ الطالب اذناً مسبقاً خطياً من المدرس. 

 حاسبة الواجبات المتأخرة.المكتب االكاديمي. سيتم م

إّن المناقشة في الصف وسيلة من وسائل التعلّم فلذا يتوقع من الطالب ان سيسعى الطالب الى تشكيل جو إيجابي في الصف.  

من الطالب ان يتحكموا في مداخالتهم حتى يوفّروا فرص يشتركوا في مجموعات المناقشة والحوار المفتوح في الصف. يُطلب 

 األخرين الذين لم يشتركوا. خرين. بعد مداخلتين من الطالب الواحد، قد يدعو المعلّم الطالب االشتراك لآل

mailto:eastwestconnect2@gmail.com
mailto:mkuhn@abtslebanon.org
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ك يُطلب مراعاة حرية التساؤل والتعبير في الصف. لذلسيستمع ويتكلم الطالب باحترام مع المدرسين والموظفين وباقي الطالب.  

. لن يُسمح بأي نوع من التقليل من شأن اآلخر او عباراتهم فاف مناإلستخمن الطالب االمتناع عن الحكم على نية زمالئهم او 

 السخرية من رأيه.  

يُطلب من الطالب ان يحضروا الى اصف في الوقت المحدد. إن كان الغياب ضروريًا، يُنقص من درجة الحضور واالشتراك. 

لعمل التعويضي للطالب الغائب.  في حالة ضرورة يمكن تعويض حضور الصف في حالة الغياب. لهذا لن يعيّن المعلّم ا عموًما ال

 جيل المحاضرة.  الغياب، الرجاء تس

في الصف الذي يدوم ثالث ساعات، تُعطى فترة استراحة مدتها عشرون دقيقة.  يُرجى ضبط وقت العودة الى الصف بعد 

 االستراحة.  

 

 راجع التعلم:م

 .2008الثقافة، القاهرة كتابية الكبرى. دار : فك أختام القصة ال رايت، كريستوفر. ارسالية هللا

 .2011رايت، كريستوفر.  اإلله الذي ال أفهمه: عندما ننتظر ان يتكمل هللا.  دار الثقافة، القاهرة، 

 .2008أفضل للعهد القديم.  دار المنشورات النفير، بيروت، رياض قسيس.  لماذا ال نقرأ الكتاب الذي قرأه المسيح؟ نحو فهم 

 .2014فر.  معرفة الروح القدس من خالل العهد القديم.  دار الثقافة، القاهرة، كريستورايت، 

 .2010رايت، كريستوفر.  معرفة يسوع من خالل العهد القديم.  دار الثقافة، القاهرة، 
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 .2014عب هللا: الهوت كتابي الإرسالية الكنيسة.  دار الثقافة، القاهرة، ر.  إرسالية شرايت، كريستوف
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 2016 – 201٥تاريخ الكنيسة وارسالية هللا 

 برنامج البكالوريوس

 كارين شو

 كلية الالهوت المعمدانية العربية

 

 الهدف:

شهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة ان رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ون

العالم العربي . ويحدث هذا األمر على نحٍو متزايد، ولكن هناك إمكانية لتحقيق المزيد. يتخصص هذا المساق بتاريخ توسع الكنيسة في 

ب ليخدموا الكنيسة بينما تالحظ ارساليتها المسيحية وتاريخ فهم الكنيسة إلرساليتها في العالم. نعتقد أن هذا المساق سيجهز الطال

 بالطرق التالية:

ما  توضيح الصورة الُكبرى: يتغافل الكثير من طالبنا وأعضاء كنائسنا للقصة التي يشكلون جزء منها، لذا فالرؤيا التي نتبناها غالبا

عالم العربي ضمن سياق هللا الخالصي عبر تكون غير واقعية. هذا المساق مصمم لكي يشجع الطالب على تقدير مكان الكنيسة في ال

ن عمل هللا من خالل شعبه. نأمل أن يساهم هذا المساق بزيادة الحس االرسالي بين التاريخ.  يهدف إلى توعية الطالب بينما يدركو

واقتراح الوسائل الممكنة ي يخدمون فيها. الوعي لعمل هللا الوسع يساعد القادة على التعاون معا، مساندة رؤآهم، الطالب والكنائس الت

 التي يمكن أن يسروا وفقها. 

تزويد الطالب بنماذج متعددة لإلرسالية: سيعّرف هذا المساق الطالب على مجموعة مختلفة من نماذج االرساليات واالساسيات 

ت بديلة عوضا عن االختيار الغير لتطبيقات التاريخية والنتائج المتوقعة من هذه النماذج. سيساعد هذا على اختيار مقارباالكتابية، وا

 ناقد للنماذج المنتشرة. 

تدريب الطالب على تقييم نماذج االرساليات: سيزود هذا المساق الطالب بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات الضرورية لتقييم 

ديد فعاليتها. الطالب الذين سيستطيعون رساليات. سيُطلب من الطالب ان يقيموا الصحة الكتابية والكنسية للنماذج المختلفة وتحنماذج اال

 ختيار النموذج االنسب لالرسالية و:فعل هذا هم االكثر تأثيرا في قيادة الكنيسة وا

 عرضه بذكاء

 تطبيقه بحكمة

 القوية تجنب بعض ضعفات النموذج وتطبيق جوانبه

 التعاون مع من يستخدم نماذج أخرى 

 يتهاقيادة الكنيسة على تقييم كتابي جاد الرسال

الصالة من أجل نمو وصحة الكنيسة فهي وكيل هللا االساسي في العالم. النجاح الحقيقي في االرسالية مرتبط باالنحياز إلى مشيئة هللا. 

 ى هللا.هدف هذا المساق تذكير الطالب باعتماد الكنيسة عل

 

 نتائج التعلم: 

 التالية: مع نهاية هذا المساق، على الطالب أن يظهروا نموا في الجوانب

 فكريا:

 تعريف الكنيسة بطريقة كتابية والهوتية صحيحة.

 تقديم مخطط لتوسع المسيحية )واضمحاللها( حول العالم.

 تقديم أمثلة عن تجاوب شعب هللا مع ارسالية الكنيسة عبر التاريخ.

 الكتابية. تقييم نماذج االرسالية عبر تاريخ الكنيسة بناء على الكتاب المقدس ونتائج تطبيق النصوص

 الحصول على معرفة كتابية والهوتية أعمق لدوافع االرسالية وحاجة الكنيسة المحلية أن تكون مرسلة.

 دراسة وتقييم النماذج المختلفة للكنيسة كونها مجتمع ارسالي.

 

  عاطفيا:
 (10: 3ق القناعة للحاجة للتحول لوكالء التغيير في الكنيسة )أفسس تعم

 ته.للمشاركة في ارسالي تقدير دعوة هللا لنا

 ( والتوق إلى خالصهم.16: 3محبة العالم محبة أعمق )يوحنا 

 نمو الوعي ألهمية االندماج مع االشخاص والمجموعات خارج السياق الكنسي.

 أساليب جديدة للكنيسة.نمو االنفتاح لتعابير جديدة و

 

 

 سلوكيا:

 اتخاذ أسلوب حياة ارسالي تجسدّي.

 كنيسة وسياقها.فهم عمل هللا في ال

 التأثير وتثقيف الكنيسة لتتحفز على العمل االرسالي.

 التوكيد على تراث الكنيسة المرسلة لتوضيح الخيارات االرسالية، االيجابية والسلبية.
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 إلكتروني جذاب ودقيق وسهل االستخدام.إنشاء جدول زمني 

 تسعى لتخدم فيه، واالستجابة له على نحٍو مالئم.تنمية مهارات تمّكن الكنيسة من االستماع ومراعاة السياق الذي 

 الصالة لعمل هللا حول العالم.

 

 المهام التعلمية:
 واضمحالل المسيحية في مساحة واسعة من العالم.سيعمل الطالب في مجموعات على تلخيص وتقييم وتقديم تاريخ توسع 

 ستقوم المجموعات بتقديم هذه المعلومات بطريقتين:

 

الُمختارة على جدول زمني لتوسع المسيحية. يُتوقع إضافة معلومات جديدًا أسبوعيًا على الجدول الزمني. عن المنطقة  تقديم معطيات

كانون األّول / ديسمبر. يجب انهاء الجدول الزمني في  16زمالء الصف في يجب مشاركة مسودة الجدول الزمني مع األستاذة و

 كانون الثاني/ يناير(. 11أو  8) ساعة قبل حصة تعليم المجموعات  ٧2غضون 

 كانون الثاني/ يناير. 14أو  11دقيقة في الصف عن تاريخ التوسع في المنطقة الُمختارة.  ٥0الى  40شرح ما بين 

 

 طالب الماجيستير باالمور التالية: لمعلوماتكم سيقوم

 الُمختارة ببحث اضافي بلغات غير اللغة العربية.دعم المنطقة 

 رة تعريف عن شخص مميز في إرسالية تلك المنطقة.منطقة المختاإضافة على ال

 

ى في ملف منفصل. ال ساعة من طالب البكالوريوس. المتطلبات المحددة، التوجيهات وطريقة التقييم ستعط 30تتطلب هذه المهام 

 يوجد امتحانات، مقاالت، أو أوراق بحث من الطالب.

 .12صف: البكالوريوس ساعة. الوقت خارج ال 18الوقت داخل الصف 

  ساعة. 30مجموع ساعات التعلم: البكالوريوس 

 

 أنشطة التعلم:

 حصص دراسية في هذا المساق: 6هناك 

المساق. شرح عن المهام. تاريخ انتشار المسيحية في دقيقتين. مفاهيم ومصطلحات ، مقدمة عن 201٥كانون األول/ ديسمبر  ٧

 رثوذكسي لإلرسالية. وإذا سمح الوقت سيتم تنظيم المجموعات.لوصف وتقييم نماذج االرسالية. نموذج أ

االصالح االنجيلي واألنابابتست )معيدو ، نماذج في االرسالية: الكاثوليكية في العصور الوسطى، 201٥كانون األول/ ديسمبر  10

 المعمودية(.

 الحداثة.، نماذج في االرسالية: ما بعد التنوير وما بعد 201٥كانون األول/ ديسمبر  14

، مراجعة تاريخ توسع المسيحية في دقيقتين. دور هللا ودور االنسان في خطة هللا االرسالية عبر 201٥كانون األول/ ديسمبر  1٧

همية الصالة والمصادر التي تساعدنا على الصالة. نقاش: ماذا يفعل هللا في أيامنا في الشرق االوسط وشمال افريقيا ؟ ما التاريخ. أ

 االسالية األكثر مالئمة لما يقوم به هللا في منطقتنا ؟ هو نموذج 

 ، حصة تعليم المجموعات 2016كانون الثاني/ يناير  11

 ة تعليم المجموعات، حص2016كانون الثاني/ يناير  14

 

 للتواصل:

kshaw@abtslebanon.org 

 )04 (531 977,المنزل: 

 2٥2تب: المك

 .833 279 (70)الموبايل: 

 

 

 سياسات:

 إضافة إلى سياسة الكلية بما يخص النقل، الحضور، وتسليم الواجبات، يطلب من الطالب أن

 األجهزة االلكترونية المشتتة في الصف. تجنب استخدام

 االستماع باحترام للمدرس أو أي طالب آخر يتكلم في الصف.

 

 

 مصادر التعلم:

 المواقع االلكترونية، إلخ . . التي تشكل مصادرا للطالب في تعلمهم: نصوص، المراجعهذه الئحة بال

 

Badr, Habib, ed.  Christianity:  A History in the Middle East.  MECC:  Beirut, 2005. 

mailto:kshaw@abtslebanon.org
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Bosch, David J.  Transforming Mission:  Paradigm Shifts in Theology of Mission.  Orbis:  Maryknoll, 

New York, 1991. 

Latourette, Kenneth Scott.  (Any book by this author, but especially) A History of Christianity.  

Harper and Row:  New York, 1953. 

Moffett, Samuel Hugh.  A History of Christianity in Asia, Vol. I (and II if you can find it).  Orbis:  

Maryknoll, New York, 2006. 

Mundadan, A. M.  History of Christianity in India, Vol. I.  Theological Publications of India:  

Bangalore, 1984.  

Neil, Stephen.  The Story of the Christian Church in India and Pakistan.  Eerdmans:  Grand Rapids, 

1970. 

Neill, Stephen. A History of Christian Missions.  Penguin:  Middlesex, England, 1964. 

Oden, Thomas C.  Early Libyan Christianity: Uncovering a North African Tradition.  IVP Academic:  

Downer’s Grove, Ill., 2011.  (And any other book by Oden) 

Sunkler, Bengt, and Christopher Steed.  A History of the Church in Africa.  Cambridge University 

Press:  Cambridge, 2000. 

Yates, Timothy.  Th Expansion of Christianity.  Lion:  Oxford, 2004. 

 

 أفريقيا

http://exploringafrica.matrix.msu.edu/students/curriculum/m14/activity4.php 

%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD        آسيا

D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7  

الصين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A

%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8                    إيران

%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86  

 أمريكا الالتينية:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A

%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9  

 منغوليا، كازاخستان:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A

%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%

A7  

 المسيحيون في الصين

http://st-takla.org/books/shepherd-voice/christians-1/china.html 

 نمو المسيحية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3

%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9 

 المسيحية حسب دول العالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8

A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

 قائمة الطوائف المسيحية بحسب عدد األعضاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%

8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF

%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1 

 أمريكا الجنوبية

 المسيحية في أمريكا الجنوبية

http://exploringafrica.matrix.msu.edu/students/curriculum/m14/activity4.php
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://st-takla.org/books/shepherd-voice/christians-1/china.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8

A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D

8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

وبيةدخول المسيحية ألمريكا الجن  

http://st-takla.org/books/shepherd-voice/christians-5/south-america.html 

 التحوالت الدينية حول العالم أمريكا الالتينية تنتقل من الكاثوليكية إلى البروتستانتية

http://www.qenshrin.com/details.php?id=4563#.VkEC37crK1t 

 المسيحية في إندونيسيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8

A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8

%B3%D9%8A%D8%A7 

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=131130 

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=131130 

http://archive.arabic.cnn.com/2010/entertainment/4/16/indonesia.christianity 

 المسيحية في الهند

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8

A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF 

 المسيحية في كولومبيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8

A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9

%8A%D8%A7 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://st-takla.org/books/shepherd-voice/christians-5/south-america.html
http://www.qenshrin.com/details.php?id=4563#.VkEC37crK1t
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=131130
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=131130
http://archive.arabic.cnn.com/2010/entertainment/4/16/indonesia.christianity
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 2016 -2015                      علم الكنيسة المرَسلة

 ةالهوت المعمدانية العربيكلية ال                     إيلي حداد

 

 مخطط المقرر لطالب البكالوريوس

 الهدف:

رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض بواسطة الكنيسة في 

 ا.لى اإلعتراف بالمسيح ربً يتها البيبلية الهادفة إالعالم العربي. رسالتنا، أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأمور

، من أجل إن هدف هذا المقرر هو مساعدة القادة في الكنيسة ليفكروا ويحللوا في كيفية جعل الكنائس أكثر فعالية خارج جدرانها

ض الطالب لمختلف أشكال الكنيسة  مة لتعّرِ طالب قد المرَسلة. بنهاية هذا المقرر سيكون الاالعتراف بالمسيح ربًا. هذه الوحدة مصمَّ

 كنيسة المرَسلة، من شأنه تمكين جماعاتهم المحلية لتصبح شهادة ارسالية حيوية وفعالة.طوروا فهًما كافيًا لدراسة ال

 

 نتائج التعلم: 

 بحلول نهاية هذا المقرر يكون الطالب قد أظهر نمو في المجاالت التالية:

 فكريًا:

 ي العمل المرسلي.، وخصائص، وبنية الكنيسة التي تشارك ففهم طبيعة• 

 فهم دور القادة المرَسليين في الخدمات المؤسسة بالكنائس، وتلك المؤسسة في أماكن العمل واألسواق.• 

 بلورة فهم كنسي صحيح يحفز ويخدم الجماعة المرسليّة.• 

 عاطفيًا:

 كنيسة.اإليمان وامتالك الدور الذي ائتمن هللا عليه ال• 

 لة تزدهر في مجتمعاتنا.الحماس لرؤية الكنيسة المرسَ • 

 الرغبة واإلستعداد للمساهمة في تحول الكنيسة.• 

 قلب إلرسال المؤمنين إلى العالم ليكونوا شهودا.• 

 

 سلوكيًا:

 القدرة على التعبير بوضوح عن الالهوت الذي يدعم العمل المرسلي.• 

 وتنفيذ بنية مرسليّة تدعم العمل المرسلي.القدرة على تعزيز • 

 حفيز وتعبئة أعضاء الكنيسة للعمل المرسلي.ة على تالقدر• 

 مهام التعلم:

 المهمات التعليمية لهذه المادة:

 دقيقة = نصف ساعة(.  1٥×  2إكمال ورقة التأّمل ووضعها في الموودل بعد الحصة الثانية والحصة الرابعة. )• 

 في قائمة المراجع أدناه أو مراجع أخرى موجودة في ن علم الكنيسة من مراجع الالهوت النظامي المذكورةدراسة الفصول ع• 

 المكتبة.

ساعات(. موعد  9كلمة ) 2000 – 1٥00بناًء على ما تعلمته في هذه الوحدة، اكتب نقدا لثالثة من هذه المراجع، في بحث واحد، • 

 التسليم هو يوم تقديم عروضكم في الصف.

هو أسبوع بعد تقديم  ساعات(. موعد التسليم 3،٥ –كلمة  1000 - ٧٥0مي )اكتب فصال خاصا بك عن علم دراسة الكنيسة النظا• 

 عروضكم في الصف.

دقائق يلخص حصيلة النتائج التي توصلت إليها، سيتم التقديم في الصف يوم  10تحضير عرض تقديمي على الباوربونت لمدة • 

 عة(.يناير/كانون الثاني )سا 1٥كانون الثاني والجمعة /يناير 13األربعاء 

 وسيتم اعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه المهمات في الصف.

 

 المحتويات:

 الخدمة المرسليّة.• 

 الخدمة التجسدية.• 

 الهوت الدعوة. -العمل، المهنة، والخدمة • 

 الممارسات المرسليّة.• 

 القيادة المرسليّة.• 

 

 الحصص:توزيع 

 يسة المرَسلة /الخدمة التجسديةللكن مقدمة ظهًرا 1-10ديسمبر/كانون األول  11الجمعة 

 العمل، المهنة، والخدمة. ظهًرا 1-10ديسمبر/كانون األول  16األربعاء 

 الممارسات المرسليّة ظهًرا 1-10ديسمبر/كانون األول  18الجمعة 

 القيادة المرسليّة ظهًرا 1-10ديسمبر/كانون األول  21اإلثنين 
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 أمثلة عن مسيرات مرسليّة ظهًرا 1-10يناير/كانون الثاني   8الجمعة 

 العروض التقديمية للطالب ظهًرا 1-10يناير/كانون الثاني  13األربعاء 

 العروض التقديمية للطالب ظهًرا 1-10يناير/كانون الثاني  1٥الجمعة 

 ا

 والمشاركة ضروريين إلتمام المادة.لحضور الكامل للحصص 

 

 معلومات االتصال:

 .24٥أو في الرقم الداخلي  ehaddad@abtslebanon.orgي حداد على يمكنكم اإلتصال بإيل

 
 المراجع :

 .P.T.Wالمجلد األول. ترجمة منيس عبد النور.  كيف نفهم علم الالهوت؟(، 2006كندل، ر. ت. )

 . كلية الالهوت المعمدانية.الهوت المسيحي النظاميعلم ال(، 2003)  جراهم، فنلي م.

 . مطبوعات ايجلز.اذا يفكر اإلنجيليون في أساسيات اإليمان المسيحيمب(، 2009جرودم، واين. )

 (، محاضرات في علم الالهوت النظامي. ترجمة فريد فؤاد عبد الملك. دار الثقافة.198٧ثيسن، هنري. )
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 كليّة الالهوت المعمدانية العربية                                                                         قيادة التغيير                      -

 2016-201٥                                                                                        ايلي حدّاد                             

 مخّطط المقرر لطالب البكالوريوس

 :الهدف

لشعوب، ونرى مجتمعاتنا تنهض، بواسطة الكنيسة في ة: أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة ارؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّ 

هللا من خالل الكنيسة المحليّة في المجتمع الموجودة العالم العربي. ال يمكن لهذه الرؤية أن تتحقّق بدون قادة قادرين على رؤية عمل 

فيه وإلهام شعب هللا ليكونوا مؤثّرين في رؤيتهم، أي قادة ينظرون إلى األمام والى الخارج ال إلى الوراء والى الداخل. والهدف من 

ق بوضع الرؤية والتجهيز للمستقبل وصياغة ادة المسيحيّين على فهم كيفيّة طرح األسئلة المناسبة فيما يتعلّ هذا المقرر هو مساعدة الق

 .الرؤية والمهّمة وإلهام اآلخرين لتبنّي رؤية تتمحور حول هللا وتحقيق هذه الرؤية، وقيادة جماعاتهم إلحداث هذا التغيير

 :نتائج التعلم

ا على المستويات التالية  :بنهاية هذه الوحدة، يتعيّن على الطالّب أن يكونوا قد أظهروا نمو 

 

 :المستوى الفكري

 فهم معنى تكوين الرؤية وتحقيقها على أساس مقاصد هللا •

 فهم دور القائد في إرشاد مجموعة من المؤمنين إلى التأثير في المجتمع •

 فهم كيفيّة التحضير للتغيير وقيادته وإدارته في جماعة هللا •

 

 :المستوى العاطفي

 للمستقبلاإليمان بأهميّة التجهيز الهادف  •

 استعداد الطالّب ليتغيّروا ويكونوا أدوات تغيير يعملون بانسجام مع مقاصد هللا •

 

 :المستوى العملي

 القدرة على التعبير عن رؤية ومهّمة محورهما هللا من خالل التخطيط اإلستراتيجي •

 ةمة مسيحيّ القدرة على ترويج رؤية محورها هللا وتحقيقها في كنيسة محليّة أو منّظمة أو خد •

 القدرة على التجهيز للتغيير وقيادته وإدارته• 

 

 المهام:

أشخاص. وسيدور هذا البحث حول كنيسة أو  4إلى  2المهّمة األساسيّة عبارة عن بحث يُنَجز في مجموعات، يتألّف كّل منها من 

 منّظمة أو خدمة مسيحيّة نظرية، بحيث عليكم أن:

 ة من حيث تاريخها وإطار خدمتها وأعضائها...أو الخدمتصفوا بدقّة الكنيسة أو المنّظمة 

 تحددوا ما هي رؤية هذه الكنيسة أو المنّظمة ورسالتها

 تصفوا بإسهاب خّطة التنفيذ الواقعيّة والوسائل الالزمة لترويج الرؤية )مخّطط سلسلة عظات، عروض، الخ.(

 حدّ أقصىي الصف ككلمة( بعد أسبوع من عرض البحث ف 1,٥00يُسلَّم البحث )حوالي 

 تقدّموا ما توّصلتم إليه في الصّف 

  ستوصف هذه المهامّ بشكل مفّصل أكثر خالل المقرر

 المحتوى: 

 أهميّة التحلّي ببيان رؤية وبيان مهّمة 

 كيفيّة إعالن الرؤية والمهّمة 

 كيفيّة تحقيق الرؤية والمهّمة 

 كيفيّة قيادة التغيير

 

 جدول الصفوف: 

 مساءً  10-٧ كانون األول /ديسمبر، 1٥ الثالثاء الرؤية والمهّمةبناء 

 مساءً  10-٧ كانون األول /ديسمبر، 1٧ الخميس القيادة المغيّرة

 مساءً  10-٧ كانون األول /ديسمبر، 22الثالثاء  القيادة المغيّرة

 مساءً  10-٧ كانون الثاني /يناير، 12الثالثاء  عروض الطالب

 
 ركم ومشاركتكم في الصفّ ي هذا المقرر حضويتطّلب نجاحكم ف

 

  أو على مقسم: ehaddad@abtslebanon.org24٥يمكنكم االتّصال بايلي حدّاد على عنوانه االلكتروني: 

 

 المراجع: 

mailto:ehaddad@abtslebanon.org
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. التغييرالرؤية في الكنيسة وحتمية (، 2008إبراهيم، صموئيل رزفى )   

. معهد تدريب القادة بالشرق األوسط.تحقيق الرؤية(، 0920ستانلي، آندي )  

ترجمة رضا الجمل. معهد  الكنيسة المنطلقة نحو الهدف: تحقيق النمو دون التفريط في الرسالة أو اإلرسالية.(، 200٥وارين، ريك )

 تدريب القادة بالشرق األوسط.

 

Barna, George (1992). The Power of Vision. Regal Books. 

Allison, M. & Kaye, J. (1997). Strategic planning for nonprofit organizations: A practical guide 

and workbook. New York: John Wiley & Sons, Inc.  

Ford, Kevin G. (2008). Transforming Church: Bringing Out the Good to Get to Great. David C. 

Cook Publishing Co. 

Herrington, J., Bonem, M., & Furr, J. (2000), Leading Congregational Change: A Practical Guide 

for the Transformational Journey. San Francisco: Jossey-Bass. 

Kotter, John P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press. 

Mancini, Will (2008). Church Unique: How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, and 

Create Movement. Jossey-Bass Publishers.  
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Module: Leadership 

Module Leader: Perry Shaw 

 

1. Purpose statement: 

The vision of ABTS is to see God glorified, people reconciled and communities restored through the 

Church in the Arab World. Our mission is to serve the Church in our region as it realizes its Biblical 

mission of having Christ acknowledged as Lord by offering specialized learning resources and 

equipping faithful men and women for effective service.  

For the church to fulfill its missional mandate it needs quality faith-full leaders who recognize God-

given gifts in themselves and others, and use their influence and skills to liberate the latent divine 

gifting in the whole Body of Christ. These leaders strategically exercise their own gifts, and affirm, 

equip, qualify, and empower others for the sake of the church as a whole. No one person can alone 

fulfill the great commission; rather effective leaders see themselves as channels for what God is doing 

in each member of the Body of Christ, so that the church as a whole reflects the glory of Christ to the 

world.  

This module seeks to nurture a desire within emerging leaders to walk with others in their leadership 

pilgrimage, and to establish biblical and historical bases for empowering leadership, and to provide 

tools for influencing and motivating all members of the Body of Christ to fulfill their potential for the 

corporate fulfillment of the Church’s missional mandate. 

2. Learning Outcomes 

By the end of this module, students should have demonstrated growth in the following areas: 

Affective 

Sober-self-understanding with humble self-confidence in Christ’s power. 

Learning to trust what God has gifted in others and learning to trust others to use those gifts 

Willing to accept the level of ability and application of others. 

Enthusiasm for the potential of liberated leadership. 

Confidence in being a leader and enabling others in leadership 

Humility, sorrow and repentance for counter-productive expressions of leadership (control, mistrust, 

self doubt, sowing discouragement, categorisation/stereotyping 

Cognitive 

Understanding significant Biblical models of leadership and empowerment 

Understanding Christ’s radical paradigm of leadership and authority and influence, and how this was 

worked out in the apostolic church. 

Understanding Biblical model of individual spiritual giftedness in the corporate body of Christ 

Developing a biblical theology of self-understanding as a leader 

Evaluating the strengths and weaknesses of historical patterns of leadership and church polity 

Critically evaluate dominant cultural pattern of leadership and their impact on the church 

Critically evaluate secular models of leadership 

Theological reflection on behavioral and social science analyses of leadership and authority 

Understanding the stages of lifelong leadership pilgrimage 

Behavioural  

Ability to lead, motivate, and influence others in a godly way 

Recognising where people (both self and others) are in their leadership pilgrimage and facilitating 

their ongoing journey. 

Learning to listen to the voice of God in terms of vision, spiritual gifts and identifying leaders. 

Ability to discern the gifts that God has given to self and others. 

Ability to paracletically mentor and coach others as they develop into leaders who are kingdom-

advancers through exercising their gifts and in turn empowering others.In the light of the student’s 

own home church context, determining how best leadership can be empowered.  
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 للبكالوريوس –ة القادة الخدّام موديول: تقوي

 األستاذ المسؤول: بيري شو

 

 بيان الهدف:

تقوم رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم 

 .العربي

ا البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا بتوفير مصادر تعليمية الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتهمهّمتنا هي خدمة 

 متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة.

ي اآلخرين ويستخدمون نفوذهم تحتاج الكنيسة التمام مأموريّتها الكاملة الى قادة نوعيّين يعترفون بالمواهب التي خلقها هللا فيهم وف

راج المواهب الكامنة في جسد المسيح ككّل. فيمارس هؤالء القادة مواهبهم ويجّهزون اآلخرين ويقّوونهم من أجل ومهاراتهم الخ

له هللا في الكنيسة ككّل. ال يستطيع شخص واحد اتمام المأموريّة العظمى؛ بل بالحري، يرى القادة الفعّالون أنفسهم مثل قنوات لما يفع

 الكنيسة ككّل مجد المسيح في العالم. كّل عضو في جسد المسيح، لتعكس 

نسعى من خالل هذا الموديول الى تنمية رغبة في القادة الناشئين الى الّسير مع اآلخرين في رحلتهم كقادة، والى تأسيس ركائز بيبلّية 

م على استخدام امكانيّاتهم دوات للتأثير في أعضاء جسد المسيح وتحفيزهوتاريخيّة للقيادة القائمة على تقوية اآلخرين والى تأمين أ

 التمام المأموريّة العظمى كجماعة.

العناصر المختلف في هذه الوحدة هي في غاية األهمية بالنسبة لك ألنها توفر األسس الرئيسية للقيادة التي تعكس بصدق شخصية 

 ونموذج المسيح. 

 

 الفوائد التعلّمية

 ظهروا نمّواً على األصعدة اآلتية:هذا الموديول، على الطالّب أن يكونوا قد أبنهاية 

 على الصعيد العاطفي:

 فهم واعٍ للذات وثقة متواضعة بقّوة المسيح

 تعلّم الوثوق بالمواهب التي وضعها هللا في اآلخرين والثقة بهم في استخدامها 

 االستعداد لقبول قدرات اآلخرين مهما كان مستواها 

 رةالحماس المكانيّة ممارسة القيادة الُمَحرَّ 

 الثقة بكونهم قادة وتمكين اآلخرين 

التواضع والحزن والتوبة على الممارسات المعاكسة للقيادة الصحيحة )حّب السيطرة، عدم الثقة، الشّك بالنفس، التفشيل، تصنيف 

 اآلخرين...( 

 على الصعيد المعرفي

 للقيادة والتقويةفهم النماذج البيبليّة المهّمة 

 كالي في القيادة والسلطة والنّفوذ وكيف اتُّبِع في الكنيسة الرسوليّةفهم نموذج المسيح الرادي

 فهم النموذج البيبلي للمواهب الروحيّة الفرديّة في جسد المسيح

 تطوير الهوت بيبلي لفهم الذّات كقائد

 ونظام الكنيسة تقييم نقاط القّوة والّضعف في نماذج القيادة التاريخيّة

 ة الثقافي السائد وتأثيره على الكنيسةتقييم نقدي النموذج القياد

 تقييم نقدي لنماذج القيادة غير الدينيّة

 تأّمل الهوتي حول التحليل السلوكي واالجتماعي للقيادة والسلطة

 فهم مراحل رحلة القيادة التي تستمّر مدى الحياة

 على الصعيد السلوكي

 ضي هللاالقيادة والتحفيز والتأثير في اآلخرين بشكل يرالقدرة على 

 تحديد المرحلة التي يمّر بها اآلخرون في مسيرة قيادتهم وتسهيل رحلتهم المستمّرة

 تعلّم االصغاء الى صوت هللا من حيث الرؤية والمواهب الروحيّة وتحديد القادة

 دى اآلخرينالقدرة على تمييز المواهب التي مصدرها هللا في الذات و ل

 فيما يصبحون قادة  القدرة على ارشاد اآلخرين وتدريبهم

 تحديد أفضل طريقة لتقوية القادة في اطار كنيسة الّطالب المحليّة 

 

 برنامج الموديول

 وحدات: 6يتضّمن الموديول 

 

 األستاذ عنوان الوحدة
الساعات في 

 اصف

الساعات خارج 

 الصف
 مجموع الساعات

% وضع 

 العالمات
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نماذج  2061

القيادة من الكتاب 

 المقدّس

 20 40 16 24 وليد زيلع

دروس  2062

عمليّة عن القيادة 

 من تاريخ الكنيسة

 10 20 8 12 دانيل شتي

القيادة  2063

 عبر الثقافات
 10 20 8 12 وسيم وتكينس

الرحلة  2064

الشخصيّة في 

 القيادة

 20 40 16 24 باسم ملكي

البحث  206٥

 التكاملي
 40 30 2٧ 3 وليد زيلع

 100 1٥0 ٧٥ ٧٥  المجموع
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 يرة شخصيّة في القيادةمس

 مخّطط المقّرر التعليمي

 كلية الالهوت المعمدانيّة العربية

 باسم ملكيالمدّرس: 

 الهدف:

مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة رؤيةُ كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّة هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى 

لتنا هي أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف ورسا .الكنيسة في العالم العربي

 بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

لى تمييز مواهب هللا في أنفسهم واآلخرين، كما يستخدمون تأثيرهم مّكـن الكنيسة من إتمام رسالة تحتاج إلى قادةً أمناء قادرين علكي تت

ن ومهاراتهم لتفعيل المواهب اإللهية في جسد المسيح كلّه. يمارس هؤالء القادة استراتيجيًا مواهبهم الخاّصة، ويعدّون، يؤهلون، ويمكنّو

ورية العظمى. بل يرى القادة الفعالّون أنفسهم كقنواٍت لما ن أجل الكنيسة ككّل. ال يمكن لشخٍص واحٍد وحده أن يتّمم المأماآلخرين م

 .يقوم به هللا في كّل عضٍو من أعضاء جسد المسيح، حتى تعكس الكنيسة ككّل مجد المسيح إلى العالم

أثير في جميع ن على السير مع اآلخرين في رحلتهم القيادية، وتوفير أدوات للتتسعى هذه الوحدة إلى تعزيز الرغبة في القادة الناشئي

 أعضاء جسد المسيح وتحفيزهم لظفر إمكاناتهم بغية تحقيق إرسالية الكنيسة.

 

 نتائج التعلّم:

 :بنهاية هذه الوحدة، يجب على الطالب أن يُظهر نمًوا في المجاالت التالية

 عاطفيًا:

 النفس متواضعة في قوة المسيحفهم ذاتي متين وثقة ب

 ين في القيادةثقة في كونه قائدًا وتمكين اآلخر

 تواضع، وحزن، وتوبة عن التعبير غير الُمثمر في القيادة 

 فكريًا:

 تقييم نقدي للنماذج العلمانية في القيادة

 والمواقف القلبيةفهم نماذج القيادة بما في ذلك القضايا المتعلقة بنمو المهارات األساسية 

 فهم مراحل مسيرة القيادة المستمرة مدى الحياة

 سلوكيًا:

 لقدرة على القيادة والتحفيز، والتأثير في اآلخرين ا

 .تحديد أين هم الناس )الشخص نفسه واآلخرين( في مسيرة قيادتهم وتسهيل مسيرتهم

 .القدرة على تمييز المواهب التي قد أعطاها هللا له ولآلخرين

ي تقدم الملكوت من خالل ممارسة مواهبهم رة على تدريب اآلخرين وإرشادهم "عمليًا" في تطورهم ليصبحوا قادة يساهمون فالقد

 وتمكين اآلخرين أيًضا.

 الكتب:

Edgar J. Elliston Home Grown Leaders (Pasadena; William Carey, 1992) or translation 

Simon P Walker Leading out of Who You Are (Carlisle; Piquant Editions, 2007) or translation. 

 ن الكتابان لدعم المقّرر، وسيكونان المرجع لقراءات ما قبل الصف. قد ينصح األستاذ بقراءات أخرى في الصف.سيُستخدم هذا

 

 متطلبات المقّرر

غياب. يتضّمن الوقت داخل الّصف، مناقشاٍت الحضور والمشاركة في الّصف. يجب حضور كّل الحّصص إاّل عند إعطاء إذن لل

 من عمليّة التعلّم. وإجاباٍت من الطاّلب كجزٍء أساسي

ينبغي أن يقوم بها كّل طالٍب قبل مجيئه إلى الّصف. سيساعد  واكر و إليستونالقراءة المطلوبة. مطلوب لكّل حّصة بعض القراءات من 

ة هذا في فهم النواحي الرئيسة للموضوع، مسبقًا. في بعض األوقات، ستغطي موضوعات لن يتّم التطرق إليها في الصف ولكنّها مهمّ 

سيكون من المفيد للطالب القراءة قدر  ولكن واكر و إليستونأيًضا. يجب أن يكون كّل طالٍب في نهاية المقّرر على دراية بكتابي 

 اإلمكان من الكتاب قبل بداية المقّرر. يُمكن اقتراح مواد أخرى للقراءة من قِبل المعلّم في الصف.

لم أثناء وقت المقّرر. وسوف تكون هناك مهمة محددة للمفّكرة بعد كّل وحدة في المقّرر. مفّكرة التأمالت: سيكتب كّل طالب مفّكرة التع

-2٥0مقابلة في نهاية المقّرر ستكون مستوحاة من أفكاركم حول الموضوعات الرئيسة التي ُطلب منكم الكتابة عنها في المفّكرة. ال

نجليزية. ساعات العمل الُمتوقّعة من طالب الماجستير هي أكثر في هذه كلمة لكّل مهمة ويمكن الكتابة في اللغة العربية أو اإل 400

 كلمة لكل موضوع وبمزيد من التعمق في فهم القضايا ونفسك. 400رى، حول وبعبارة أخ -المهمة 

كيف قمت بتطبيق المقابلة الشخصية. سيتم القيام بها في اليوم األخير، من قبل أعضاء هيئة التدريس، وستسعى إلى معرفة ما تعلمته، 

ة المسيح. سوف تستند جزئيًا على اإلجابات في مفكرتك ما تعلمته في حياتك الخاصة وما هو تفكيرك حول دعوتك إلى القيادة في كنيس

 .الخاصة والتي يمكنك استخدامها للرد في المقابلة

 Lencioni - Silos, Politics and Turf Wars (Jossey-Bass)خاص لطالب الماجستير. ستكتبون ملخًصا من صفحتين 

 رة في قيادة الكنيسة في السياقات التي تأمل أن تخدم بها في المستقبل.لمناقشة األفكار المفيدة أو التعلم المرتبط بالصراعات المعاص
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 ساعات العمل والتقييم

 طالب البكالوريوس

 نسبة العالمة النشاط الساعات

 20 المشاركة في الصف 24

 10 الصف القراءة قبل ٧

 ٥0 المفكرة  8

 20 المقابلة 1

 100 المجموع 40

 

 طالب الماجستير

 نسبة العالمة النشاط الساعات

 20 المشاركة في الصف 24

 10 القراءة قبل الصف ٧

 40 المفكرة  12

 20 المقابلة 1

 10 تقرير حول كتاب 6

 100 المجموع 40

 

 2018 –لعربية جدول الحصص في كلية الالهوت المعمدانية ا

 الحّصة الموضوع المحتوى القراءة قبل الصف  المفّكرة بعد الّصف

حدّد مفهومك للقيادة 

المسيحية وكيف 

تطور نتيجة هذه 

 الحّصة.

 1:20 –للقيادة و مقدمة عامة للمقرر•  26-9اليستون ص

لقيادة العلمانية والقيادة لتعريفات • 

 1:20. المسيحية

يادة المسيحية  "كيف تعارض القمناقشة: 

الثقافة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا؟"

 القيادة المسيحية

طبيعة القيادة 

المسيحية: حّصة 

 تمهيدية

 الحصة األولى

 3\22الخميس 

9:00-12:00 

اختر موضوًعا 

لعالقة قيادية واشرح 

لَم تفضله وكيف 

يمكن أن تؤثر في 

 قيادتك.

 واكر

 ،49-41ص

12٧-138 

اذج للعالقات في الخدمة أنماط ونم• 

 1:20 –والقيادة 

السلطة، الخدمة والتواضع للقيادة مسافة • 

 1:20 –في الخدمة والبيت 

"إلى أي مدى وبأي طرق يمكن  مناقشة:

تشكيل عالقات شخصية والتمتع بها مع 

المخاطر والحسنات في  -الذين نقودهم؟ 

 ثقافتنا"

 تنمية العالقات 

أولوية العالقات في 

ة، في القيادة الخدم

 وفي تنمية الفريق

 الثانيةالحصة 

 3\29لخميس 

9:00-12:00 

سمات  4أذكر 

روحية وشخصية 

يجب أن يتمتع بها 

القائد المسيحي 

الجيد. امتحن نفسك 

 في هذه الفئات.

 1:20 –نمو النواحي الروحية عند القائد •  ٥4-43أليستون ص

عند القائد وفهم  ميزيةنمو النواحي ال• 

 1:20 –ات الضعف

لى الصالة "كيف نبني قيادتنا ع مناقشة:

وكيف نخلق جًوا من الصالة بين 

األشخاص الذين نقودهم؟ كيف يبدو 

 الشخص المصلي في ثقافتك؟"

 تنمية الشخص

أسلوب القائد، 

 مواهبه وصفاته.

 الحصة الثالثة

 4\11األربعاء 

9:00-12:00 

ما هي المواقف 

واألنماط األساسية 

لس في قيادة بو

ويسوع؟ إلى أي 

مدى تشاركهما 

 إيّاها؟

 -٥٥إليستون ص

68 

 دقيقة ٥0 –القيادة كخدمة • 

 ٥0 –يسوع والقيادة، أنماط ومواقف • 

 دقيقة

 ٥0 –بولس والقيادة، أنماط ومواقف • 

 دقيقة

 2تسالونيكي 1دروس من • 

 تنمية الخدمة

قضايا ومواقف من 

الكتاب المقدّس التي 

 فيها سيطرة ووحي.

 ة الرابعةالحص

 4\12الخميس 

9:00-12:00 
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اشرح أساس 

شعورك بالدعوة إلى 

 الخدمة

-9٥إليستون ص

10٧ 

 1:20 –الدعوة الشخصية واإلرشاد • 

 1:20 –صنع القرارات في الخدمة • 

"من يأخذ القرارات؟ أنظر في  مناقشة:

أنواع مختلفة من القرارات وأدوار القائد 

ى والفريق في كّل منها مع الرجوع إل

 الوضع الثقافي لكّل منها."

تنمية الدعوة 

 واإلرشاد

فهم دعوة هللا 

 وإتباعها

 الحصة الخامسة

 4\2٥األربعاء 

9:00-12:00 

اشرح أساسيات حل 

النزاعات في القيادة 

المسيحية. أنظر في 

نزاع من واقع الحياة 

اليومية وكيف تّم حلّه 

في ضوء هذه 

 السمات.

-139واكر ص

149 

تمع المسيحي والمفاهيم أساسيات المج• 

 1:20 -المسيحية المرتبطة

فهم أسباب النزاع وعملية تسوية • 

 1:20 -النزاعات

"أدرس سيناريو من النزاع مناقشة: 

 كتابيًا وثقافيًا."واقترح طرقًا لحل النزاع 

تطوير مهارات 

 المصالحة

العمل مع النزاعات 

 وحلّها 

 الحصة السادسة

 4\26الخميس 

9:00-12:00 

رح مبادئ إدارة اش

الوقت بالنسبة 

للمسيحيين. ما مدى 

نجاحك في إدارة 

 حياتك ووقتك؟

-1٥2واكر ص

161 

 1:20 –إدارة التغيير والوقت. • 

والمفاهيم المفتاحية في بعض المهارات • 

 1:20 –إدارة المنظمات 

"كيف تغيّر كنيسة؟ أدرس مناقشة: 

استراتيجيات لتنمية كنيسة لتحّول نظرها 

خل إلى الخارج تجاه االحتياجات من الدا

 الثقافية والوضع الديني."

تطوير مهارات 

 إدارية

إدارة المنظمة 

 ونفسك

 الحصة السابعة

 ٥\2األربعاء 

9:00-12:00 

دد المراحل ح

الرئيسة في تجربة 

القيادة وحدّد مكان 

 وجودك في القيادة.

 إليستون

-109، 91-٧9ص

1٥1 

ي العمل على تحقيق النضج الشخصي ف• 

  1:20 –القيادة واألهداف والمراحل. 

اكتشاف قادة المستقبل ورعايتهم وتسليم • 

 1:20 –القيادة والخروج 

 أسئلة وأجوبة

 تنمية القادة

نفسك والقادة تطوير 

 اآلخرين

 الحصة الثامنة

 ٥\3الخميس 

9:00-12:00 

 1٥التقييم الشفهي    

دقيقة تقريبًا لكّل 

 طالب

 التقييم الشخصي

 ٥\9ء األربعا

 

 معلومات إضافية

 للتواصل مع األساتذة:

 يرجى التواصل مع األستاذ عبر البريد اإللكتروني الخاص:

  bmelki@abtslebanon.orgباسم ملكي:

 

 قراءات قبل الصف

. سيكون من الجيّد كتابة ملّخص لما قيل واكرو  ليستوناتأّكد أن تقرأ وتفهم قبل حضورك الصفوف المقطع المعيّن من كتابي 

قرأته أو أن تفّسر لَم تظن أّن فكرةً ما مالئمة ومفيدة، وسيكون لمساعدتك في فهم المعلومات واكتسابها. قد يُطلب منك شرح أمٍر 

 ذلك داخل الصف من قِبل المعلّم ولن يكون هناك أي فحص آخر للفراءة قبل الصف.

 والمراجع:قائمة الكتب 

كتب قّيمة للقراءة حول إليكم قائمة تضم مجموعة متنوعة من الكتب )الُمختارة من مجموعة كبيرة من الكتب التي تُنشر سنويًا( إنّها 

 موضوع القيادة المسيحية باللغة اإلنجليزية:

Henri J. Nouwen  In the Name of Jesus (New York; Crossword, 1991) 

 

J. Oswald Sanders Spiritual Leadership (London; Marshall, Morgan and Scott, 1967) 

 

L.O.Richards and C Hoedtke Church Leadership ( Grand Rapids; Zondervan, 1980) 

 

Steve Chalke Making a Team Work (Eastborne; Kingsway, 1995) 

 

David McCormack  Peacing Together: From Conflict to Resolution (London; Monarch, 1989) 

 

mailto:bmelki@abtslebanon.org
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Chua Wee Hian  Learning to Lead (Leicester; IVP, 1987) 

 

Robert Banks Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches (Grand Rapids; 

Baker, 2004) 

 

Ralf E. Enlow Jr. The Leader’s Palette (Bloomington; Westbow Press, 2013) 

 

Walter C. Wright Relational Leadership (Exeter; Paternoster, 2000) 

 

John Stott Basic Christian Leadership (Leicester, IVP, 2006) 

 

James Lawrence Growing Leaders: Reflections on Leadership, Life and Jesus (London; Bible 

Reading Fellowship, 2004) 

 المفّكرة

فّكرة:إليكم األسباب الرئيسة لكتابة الم  

Note that the subjects set out below for you to meditate on are not prescribed. If there are other related 

issues you feel you should spend time on in your journal, follow these instead. 

 

وع، بعد خروجك من الّصف مباشرةً. فهذا يساعد على الفهم حك فرصة التعبير عن القضايا واألفكار األساسية حول الموضتمن -1 

 والحفظ

تساعدك غلى جمع النظرية وتطليقك الخاص. أي إنّه تمرين في التفكير والتطبيق. نحن نتعامل مع موضوع عملي لديه أسس  -2

كليزية، الفرنسية أو أّي لغة أخرى ترتاح لها. علّم في هذا المقرر. يمكنك الكتابة باللغة العربية، اإلننظرية قوية، فهذه وسيلة جيّدة للت

يجب أن تكون متوفرة لألستاذ عند االمتحان. إذا كنت ترغب بكتابة معلومات شخصية يرجى القيام بذلك في مفكرة أخرى شخصية. 

 إليكم مواضيع المفكرة مع بعض التعليقات.

تشعر أنّه من الجيّد التفصيل والتحديد. إذا كان ثمة قضايا أخرى ظ أّن المواضيع المقترحة أدناه هي للتأمل وليست مشروحة بالح -3

 أن تقضي وقتًا في التأمل بها، افعل ذلك رجاًء.

 

 التعليقات الموضوع الحّصة

1  

 

ما هو مفهومك للقيادة المسيحية وكيف 

 تطّور نتيجة هذه الحّصة

يجب أن تلّخص مفهومك لطبيعة القيادة أواًل، 

خالل الصفوف والقراءات. ثّم في فقرةٍ المسيحية من 

ثانية أذكر ما كنت تؤمن به قبل الحّصة وما هي 

 المفاهيم التي توّسع من خاللها مفهومك الخاص.

اختر موضوًعا لعالقة قيادية واشرح لَم  2

 تفضله وكيف يمكن أن تؤثر في قيادتك.

حوافز المختلفة التي تّم تقديمها في الصف اختر من ال

تلك التي تعتبرها األكثر فائدة لك في هذه وبخاصة 

المرحلة القيادية التي تمر بها حاليًا. ثّم تقوم بتأمل 

شخصي لتكتشف النواحي التي تؤمن أّن هللا يريدك 

 أن تنمو بها.

أذكر أربع سمات روحية وشخصية للقائد  3

نفسك في ظّل  المسيحي الجيّد. افحص

 هذه الفئات.

بالخصائص الروحية والبشرية ضع قائمة قصيرة 

المهمة للقيادة الجيّدة ثّم، اختر واحدة أو اثنين بالتأمل 

  والصالة كنواحٍ للنمو أو التغيير في حياتك.

ما هي المواقف والنماذج األساسية في  4

قيادة يسوع وبولس؟ إلى أّي مدى 

 تشاركهما هذه المواقف؟

وع جب أن تبدأ النواحي المفتاحية في مواقف يسي

وبولس القيادية. أّما الخطوة الثانية فهي تحديد بعض 

منها التي ال تظهر بوضوح في مواقفك القيادية. وثالثًا 

عليك القيام بتأمٍل شخصي لتكتشف بعض المجاالت 

 التي تؤمن أّن هللا يريدك أن تعمل عليها لكي تنمو.

بالدعوة إلى  اشرح أساس شعورك ٥

 الخدمة

ة ويجب أن تفّكر بحذر وروح هذا أساسي في المفّكر

الصالة قبل أن تبدأ الكتابة. أذكر ما تعنيه بالدعوة في 

هذا المجال ثّم أذكر ما الدليل أّن لديك هذه الدعوة. 

وهل يمكنك أن تصف موقفك وتفكيرك وصالتك في 

 هذه المسألة إذا كنت غير متأكد بعد.
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اسيات حل النزاعات في القيادة اشرح أس 6

نظر في نزاع من واقع الحياة المسيحية. أ

اليومية وكيف تّم حلّه في ضوء هذه 

 السمات.

يمكن أن تبدأ بوضع المبادئ األساسية كما تراها. ثم 

يمكن أن تصف الوضع باختصار ومن ثم تظهر كيف 

يمكن أن تنجح المبادئ الجيدة في حل الصراع أو قد 

 في تلك الحالة. تكون ناجحة

ت بالنسبة اشرح مبادئ إدارة الوق ٧

للمسيحيين. ما مدى نجاحك في إدارة 

 حياتك ووقتك؟

مبادئ أساسية أعجبتك في الّصف. ثم  4أو  3ضع 

اختبر حياتك من جهة حسن إدارة الوقت. الشيء 

الوحيد الذي من شأنه أن يساعد هنا هو وضع أولويات 

كس هذه في الوقت حياتك وبعد ذلك أنظر كيف تنع

 الذي تقضيه.

المراحل الرئيسة في تجربة القيادة حدّد  8

 وحدّد مكان وجودك في القيادة.

كما سترون في الصف، هناك مسيرة حج على طول 

الطريق في تنمية المهارات القيادية، لكن ال يتغيّر كل 

القادة وستطورون في الطريقة نفسها. أين أنت في 

علمت وكيف تعتقد أنك ال تزال عملية التطور، ماذا ت

 ى التطور؟بحاجة إل

 

 المقابالت

لن تُجرى عن طريق المواجهة من قبل زميل متعلّم في المسيح. أحضر مفكرتك معك وشارك معنا ما تعلمته وفكرت به خالل فترة 

خاص كقائد. سيكون لديك أيضا المقّرر وأين أنت في تفكيرك والصالة لمسألة الدعوة إلى القيادة في كنيسة المسيح وتطورك ال

لتسأل المعلّم أي أسئلة حول المقّرر وكيفية التقدّم.فرصة   

 

 تقرير عن كتاب

A4 يجب أن تكتب حوالي صفحتين من مقاس الماجستير. هذا ينطبق فقط على طالب كلمة، ولكننا لن  1٥00-1000، حوالي 

 .نكون صارمين في عدد الكلمات

 

 :سينظر المصّحح فيما يلي

فهم القضايا التي أثارها الكاتب .1 . 

2 .  بعض النقد لموقفه وكتابته )حتى لو كنت تتفق معه عليك أن تعطي األسباب(. 

. تطبيق أشكال وتجارب القيادة التي درستها.3  

 

 دروس عملية عن القيادة في التاريخ

 مدرس المادة: د. دانيال شيتي

2018التاريخ: نيسان   

ر  هدف المقرَّ

نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة الهوت المعمدانية العربية أن رؤية كلية ال

في العالم العربي ورسالة الكلية أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح 

رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل ربًا، وذلك من خالل توفير   

لتحقق الكنيسة ارساليتها تحتاج الى قادة امناء الذين بدركون مواهب هللا المعطاة لهم ولالخرين ايضاً، لتحرير المواهب االلهية 

نيسة ككل. ال ن ويشجعون االخرين من اجل الكالكامنة في جسد المسيح. يمارس هؤالء القادة مواهبهم بشكل استراتيجي ويدعمو

يمكن لشخص واحد ان يحقق االرسالية العظمى بل يرى القادة المتمرسون انفسهم كقنوات لما يفعله هللا في كل عضو من جسد 

 المسيح. فتعكس الكنيسة ككل مجد المسيح للعالم.         

رحلتهم القيادية. وان يؤسسوا قاعدة كتابية  شئين ان يسيروا مع االخرين فييسعى هذا الموديول  الى زيادة الرغبة لدى القادة النا

 وتاريخية لدعم القيادة. وان يؤمنوا ادوات ليؤثروا ويحثوا كل اعضاء جسد المسيح ان يحققوا ارساليتهم. 

 النتائج التعليمية 

 بنهاية هذا الموديول سيكون الطالب قد اظهر نمواً على االصعدة التالية:

عاطفيال  

تواضعة في النفس في قوة المسيح.فهم ذاتي متزن مع ثقة م  

 يتعلم ان يثق كبف ان هللا اعطى المواهب لالخرين ويتعلم ان يثق بهم في كيفية استخدام هذه المواهب.

 يظهر استعداداُ لتقبل مقدرة االخرين وتطبيقهم.

 الحماسة لتحرير القيادة المحتملة لدى االخرين.

لك.كون قائد ويشجع االخرين على ذالثقة في ان ي  

التواضع والحزن والتوبة على عبارات النتائج العكسية عن القيادة )السيطرة/ عدم الثقة/ الشك في الذات/ زرع االحباط/ التصنيف/ 

 النموذج النمطي(.
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 الفكري

 فهم النماذج الكتابية المهمة في القيادة ودعم االخرين.

والتاثير، وكيف نجح هذا في عصر الكنيسة الرسولية.يادة والسلطة فهم نموذج يسوع الجذري عن الق  

 فهم النموذج الكتابي عن الموهبة الفردية في جسد المسيح.

 تطوير الهوت كتابي عن فهم الذات كقائد.

 تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة لالنماط التاريخية عن القيادة وسياسة الكنيسة.

طرة وتأثيرها على الكنيسة.لقيادية المسيتقييم نقدي لالنماط الثقافية ا  

 تقييم نقدي لالنماط القيادية العلمانية.

 تأمل الهوتي عن تحليل القيادة والسلطة على الصعيد السلوكي والعلوم االجتماعية.

 فهم مراحل الرحلة القيادية مدى الحياة.

  السلوكي

تقوي.القدرة على القيادة والتحفيز والتأثير في االخرين في شكل   

 القدرة على إدراك مكان الناس في رحلتهم القيادة والقيام بتسهيل رحلتهم المستمرة.

 التعلم على سماع صوت هللا من خالل الرؤيا والمواهب الروحية وتحديد القادة.

 القدرة على تمييز المواهب المعطاة من هللا للذات ولآلَخرين.

تطورهم كقادة محتملين في ملكوت هللا من خالل ممارستهم لمواهبهم ودعم  مرحلة القدرة العملية على ارشاد وتدريب االخرين في

 االخرين.

 في ضوء سياق كنيسة الطالب المحلية، تحديد كيف يمكن للقيادة ان يتم تدعيمها.  

 

13الجمعة  نيسان    

  خصائص القيادة:

تيين مثل ن الذااالستراتيجيات/التقنيات كما هو معتمد لدى مستشارين االعمال/ المحفزي Franklin Convey و   John Maxwell 

)كيف تطور صفات قيادية التي تساعدك على النجاح كما تساعد ايضاً االخرين على اتباعك(.الخ   
 قارن مع 

 صفات قيادية من منظار يسوع ومن تعليم الكتاب المقدس. )تشكيل الشخصية/التشبه بالمسيح الخ(.

 

الباكرة: لكنيسةنماذج عن القيادة الحية من ا  

لمحة مختصرة.-الحقبة الرسولية  

 النساء والقيادة في الكنيسة االولى: دروس وتصحيح محتمل في مفهومنا للسلطة والقيادة.

 الحركة الرهبانية: نماذج جديدة في القيادة المسيحية.

 

20الجمعة  نيسان   

باكرةنماذج في القيادة الحية: من االصالح الى الحقبة البروتستانتية ال  

 لوثر/ كالفن والمصلحين الرئيسيين: الهوت قوي ولكن تغيير ضعيف في النماذج القيادية.

 االنابابتست والروحانيين: الالهوت الراديكالي والتغيير الراديكالي في نماذج القيادة وايضاً بعض الراديكاليات المضللة.

Herman frankeالبروتستانت التقويين:  ومجتمع   Herrnhut اءلة الفردية واالجتماعية، االرشاد الروحي.المس   

 المورافيين: نموذج ارسالي، العيش الى الملء ومحبة االخرين للخالص.

 جون ويسلي: االرشاد والمساءلة الروحية.

 

25الثالثاء،  نيسان   

 بعض النماذج عن القيادة من الحركة االرسالية

الراية االمبريالية؟ او السير بحسب ارسالية المسيح العظمى؟  تكبر القلب  السير بحسب-مختلطةالحركة االرسالية الحديثة: دوافع 

 مقابل قلب الخادم.

 وليام كاري: قادة ملتزمين ومجازفين.

 مراكز الرياضة الروحية: بناء المجتمعات ونماذج قيادية ارشادية سياقية.

ية المتالمة.ن خالل خدمة البشراالم تريزا: القيادة من خالل االرشاد: خدمة يسوع م  

: الرحلة من العبودية الى أسقف افريقيا االول )نيجيريا( قادة يملك رؤيا والذي تنبا عن Samuel Ajai Crowtherاالسقف 

 تحديات االسالم: الجمع بين التعلم بامتياز مع تواضع القلب.

 

26الجمعة،  نيسان   

 نماذج قيادية من الكنيسة الحديثة

مكلفة.نهوفر: التلمذة الديتريش بو  
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 مارتن لوثر كنغ: قائد بصوت نبوي للعدالة والحرية.

 : قائد كراعي "الراعي الذي يضع نفسه من اجل خرافة".Oscar Romeroاالسقف 

 بيلي غراهام ومؤسسته: قائد ذات رؤيا، مرشد شغوف، قلب هللا للضالين في العالم.

ة فاسقة.غير محدودة، قياد المبشرين التلفزيونيين: اقدام من طين وانا  

 اعجوبة الصين: قوة المجتمع والشراكة في القيادة.

 ذبول لبنان والعالم العربي؟ سعيد جريديني ونجيب خلف )لبنان( صانعي خيام شغوفين.

 هل قادة العرب المسيحيين ذات رؤيا ونبوة؟  وهل يحاكون نماذج السياسة العلمانية؟ التغيير والوضع الراهن.

 

 

BIBLIOGRAPHY:   المراجع 

(English) 

Arthur Patzia, The Emergence of the Church: Context, Growth, Leadership & Worship. 

Suzanne Hine, Women and Early Christianity. 

Richard Mouw (Ed) Traditions Leadership: How Faith Traditions Shape the Way we lead. 

Mark Shaw, Ten Great Ideas from Church History. 

Jonathan Hill, Zondervan Handbook of Christianity. 

Tony Lambert, China’s Christian Millions. 

 John Stott, Basic Christian Leadership. 

 History of the World Christian Movement , Volume I & II by Dale Irvin & Scott Sundquist. 

 The Missional Church and Leadership Formation by Craig Van Gelder. 

 

 إيرل كيرنز، المسيحية عبر العصور. )الكتاب االساسي في هذا الصف باالضافة إلى قراءات اخرى(.

 

 (100الواجبات )العالمة على 

 %( 2٥لصف )الحضور والمشاركة في ا

)من مقطعين( حول المواضيع المحددة التي ناقشناها في الصف:  (: على كل طالب ان يكتب مفكرة يومية%2٥المفكرة التأملية )

مقاطع او على حد  8االفكار الرئيسية وافكار تم تجميعها من الطالب مع افكاره/افكارها الشخصية. طول المفكرة ال يجب ان يتعدى 

 . A4حجم اقصى ورقتين من 

 .A4صفحتين لكل تدوين يومي من حجم مفكرة طالب الماجيستر يجب ان تكون نقدية ويمكنهم ان يكتبوا 

%: المقابلة مبنية على المواد التي تم مناقشتها في الصف اضافة الى القراءات من كتاب كيرنز في  ٥0مقابلة شفهية مع كل طالب 

 لب ان يقرأها اضافة الى المفكرة التأملية.اللغة العربية، واي قراءات اخرى يرغب الطا

 

 للبكالوريوس –لمخّطط ا – القيادة عبر الثقافات

 نزد. وسيم وتك

 الهدف:

تقوم رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم 

 .العربي

عتراف بالمسيح ربًا بتوفير مصادر تعليمية لكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االمهّمتنا هي خدمة ا

 .متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة

اآلخرين ويستخدمون نفوذهم  تحتاج الكنيسة التمام مأموريّتها الكاملة الى قادة نوعيّين يعترفون بالمواهب التي خلقها هللا فيهم وفي

المسيح ككّل. فيمارس هؤالء القادة مواهبهم ويجّهزون اآلخرين ويقّوونهم من أجل ومهاراتهم الخراج المواهب الكامنة في جسد 

ه هللا في الكنيسة ككّل. ال يستطيع شخص واحد اتمام المأموريّة العظمى؛ بل بالحري، يرى القادة الفعّالون أنفسهم مثل قنوات لما يفعل

 العالم.كّل عضو في جسد المسيح، لتعكس الكنيسة ككّل مجد المسيح في 

ر تعاني الكنيسة في الشرق األوسط أزمة في القيادة. نعاني نقصاً في القادة. فكثيرون هم القادة الذين ال يعرفون كيف يفّكرون من المنظا

شائع  ة واالهتمام بالمظاهر الخارجيّة بدالً من التركيز على الجوهر وهو أمرالالهوتي بدورهم. فالنّمط الثقافي القائم هو الديكتاتوريّ 

 في الكثير من الكنائس. باختصار، يميل القادة الى التأثّر بالثقافة أكثر من الكتاب المقدّس. 

لمقدّس أن يقيّم الثقافة من حيث نسعى من خالل هذا المقّرر الى تأمين أدوات للتفكير بالعالقة بين الثقافة والقيادة، متيحين للكتاب ا

 لمقابل مميّزات الّسقوط، حتّى تكونوا مؤثّرين في الكنيسة فيما تحقّق عملها االرسالي.المميّزات التي تعكس شخصيّة هللا وبا

 

 الفوائد:

 بنهاية هذه الوحدة، على الطالّب أن يكونوا قد أظهروا نمّواً على األصعدة اآلتية:

 العاطفي:على الصعيد 
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 موجودة في ثقافتكمرغبة بأن تتشّكل خدمتكم من خالل القيم الكتابيّة عوضاً عن األنماط ال

 التّواضع والحزن والتوبة في حال لم تكن القيادة بحسب المعايير الكتابيّة

 على الصعيد المعرفي:

 التقييم النّاقد لألنماط الثقافيّة القياديّة الّسائدة وتأثيرها على الكنيسة
 تأّمل الهوتي حول تحليل علم االجتماع للقيادة والسلطة

 على الصعيد السلوكي:

 ى ضوء اطار كنيستكم المحليّة، حدّدوا ما هي الطريقة الفضلى لتقوية القادة عل

 

 المهاّم التعلمية:

 دراسة حالة

مل طالب البكالوريوس في مجموعات طالب. يجب أن يع 4-2يجب أن يتمم الطالب المهمة األساسية من خالل العمل في مجموعات 

ماجستير االنخراط على مستوى أكثر تعقيدًا في التأمل والتحليل من طالب منفصلة عن طالب الماجستير. يُتوقّع من طالب ال

 البكالوريوس.

 

 :1القسم 

للقيادة تلعب دورا هاما في ألولى سنقدّم لكم حالة دراسية موسعة عن صراع نشأ حيث المفاهيم الثقافية المختلفة ا خالل الحصة 

 ب منكم:الصراع. بعد الحصة األولى وقبل الحصة الثانية سيُطل

 طالب. 4-2تشكيل فريق من 

كمجموعة اكتبوا الحالة الدراسية الموسعة الخاصة بكم، حيث المفاهيم الثقافية المختلفة للقيادة تلعب دوًرا في الصراع. يجب إتمام 

 المقرر. لحصة الثانية، وسيتم استخدامها كعامل أساسي في الحوار خالل الفترة المتبقية منالحالة الدراسية قبل بداية ا

 

 :2القسم 

 سيتم إعطاء وقتًا داخل الصف لكي تناقش مجموعتكم انعكاسات المواد المقدمة في الصف على حالتكم الدراسية الخاصة.

 ة على ضوء الموادّ المأخوذة في الصّف. بعد كّل حّصة، يتعيّن عليكم كتابة مالحظات حول دراسة الحال

 

 :3القسم 

الحّصة األخيرة تقديم اقتراحات عمليّة وخّطة عمل للتجاوب مع الحالة التي نتأّمل بها. يتعيّن عليكم  ويلي كتابة هذه المالحظات في

ً قراءة المقالة )بيري شو، "المغامرون مقابل شيوخ القبائل" : مقاربة ظواهريّة للقياد ة والعمل الجماعي في الشرق األوسط" أيضا

 ، الذي سيتّم ارساله اليكم الكترونيّاً من خالل المودول.1٧-2: (200٥) 1، المجلّد الثاني، رقم MEATEمجلّة 

طفي في هذا التمرين يجب أن تأخذوا بعين االعتبار نتائج التعلم المقدمة آنفًا، وسيتم تقييم عملكم على أساس مدى إظهار نمو فكري وعا

 وسلوكي نحو تأمل نقدي كتابي لنماذج القيادة الثقافية.

 ساعات( 8ساعات كتابة خالصة وتوصيات =  2,٥دقيقة كتابة تأملية + 30*4اعتان لكتابة الحالة الدراسية +دقيقة قراءة + س 90)

 

ساعات ، ولكن  8منك الفريق اإللتزام بال  مالحظة: القادة الجيدون يسعون إلى العمل الجيد مع الحفاظ على التوازن في الحياة. يٌتوقع

مل متميز في بعض المجاالت وعمل مقبول فقط في مجاالت أخرى. وأتوقع أن أرى أنّه في ليس أكثر من ذلك. أتوقع أنك ستقوم بع

ر على الحالة هو حين عملك على هذه الحالة أن تقوم أيًضا بإعطاء الوقت المناسب للجسم والقلب، والعالقات. فالحد المطلق للتقري

 كلمة لكل عضو في المجموعة!!   1000

 

 ساعات.  8الوقت خارج الصّف:  ساعة. 12الوقت في الصّف: 

 ساعة.  20مجموع الساعات: 

 

 للتواصل مع أستاذ المادة:

 WWatkins@ABTSLebanon.org البريد اإللكتروني:

 613 439 70 961+رقم الهاتف: 

متاًحا تمكنيكم من تطوير مشاركتكم في إرسالية المسيح لجميع شعوب األرض. سأبذل قصارى جهدي ألكون أرى دوري كميّسر هو 

لالستشارة حول المساق ومسيرتكم في إرسالية هللا. أكون في الكلية يوم الثالثاء عادة. إذا أرسلتم رسالة عبر البريد اإللكتروني أو 

 ا لنلتقي.الواتساب أو اتصلتم بي يمكننا أن نرتّب وقتً 

 

 المراجع:

 رابطة اإلنجيليين بمصر   –ا غبريال، لجنة الكرازة المشتركة ، تعريب من قلم سامي حنالقادة وإعدادهم للقيادة إيدجار ج. إليستون،

William B. Gudykunst, “Individualistic and Collectivistic Perspectives on Communication,” Journal 

of Intercultural Relations, Vol. 22 No. 2 (1998): 107-134. 
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Geert Hofstede, Cultures and organizations: Software of the mind, London: McGraw-Hill, 1991 

Sherwood G. Lingenfelter, Leading Cross-Culturally, Grand Rapids: Baker, 2008. 

Sherwood G. Lingenfelter, Transforming culture: A challenge for Christian mission. Grand Rapids: 

Baker, 1992. 

Perry W. H. Shaw, “Entrepreneurs and Tribal Leaders: A Phenomenological Approach to Leadership 

and Teamwork in the Middle East,” MEATE Journal, Vol. 2 No. 1 (2005): 2-17. In Arabic:  المغامر

 مقابل شيخ القبيلة

Fons Trompenaars and Ed Voerman, Servant-leadership across cultures: Harnessing the strength of 

the world’s most powerful management philosophy. New York: McGraw-Hill, 2010. 

Plueddemann, James. 2009. Leading Across Cultures: Effective Ministry and Mission in the Global 

Church. Downers Grove, IL: InterVarsity. 

 

  



286 | P a g e  

 

للبكالوريوس –القيادة من الكتاب المقّدس نماذج   

Wzailaa@abtslebanon.org 

 

 المخّطط

 الهدف:

الكنيسة في العالم تقوم رؤية كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على رؤية هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل 

 .العربي

مهّمتنا هي خدمة الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا بتوفير مصادر تعليمية 

 .متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة

خلقها هللا فيهم وفي اآلخرين ويستخدمون نفوذهم ن يعترفون بالمواهب التي تحتاج الكنيسة التمام مأموريّتها الكاملة الى قادة نوعيّي

ومهاراتهم الخراج المواهب الكامنة في جسد المسيح ككّل. فيمارس هؤالء القادة مواهبهم ويجّهزون اآلخرين ويقّوونهم من أجل 

مثل قنوات لما يفعله هللا في  القادة الفعّالون أنفسهم الكنيسة ككّل. ال يستطيع شخص واحد اتمام المأموريّة العظمى؛ بل بالحري، يرى

 كّل عضو في جسد المسيح، لتعكس الكنيسة ككّل مجد المسيح في العالم.

ة، سيدرس هذا المساق المبادئ التطبيقيّة للقيادة من خالل حياة بعض شخصيّات الكتاب المقدّس ودراسة النماذج البيبليّة للقيادة المسيحيّ 

 يسوع وفي الكنيسة األولى.  التي نراها في حياة الرب السيّما تلك

 هذا المقرر هو في غاية األهمية إذ يزّودكم بالمبادئ والعمليات التي تسمح للكتاب المقدّس أن يشّكل قيادتكم الحاضرة والمستقبلية.

 

 نتائج التعلم:

 التالية:في نهاية هذا المساق يجب أن يظهر الطالب نمًوا في المجاالت 

 

 فكريًا

 بي لفهم الذات كقائدتنمية الهوت كتا• 

 معرفة كيفية استخالص المبادئ من األمثلة اإليجابية والسلبية للقادة األساسيين في الكتاب المقدّس.• 

 فهم نموذج المسيح الجذري في القيادة والسلطة والتأثير، وكيف ُطبّق في الكنيسة الرسولية.• 

 الكنسية للكنيسة األولى.-اإلرساليةفهم عناصر الرؤية • 

 

 عاطفيًا

 تقييم السلطة الضعيفة كنموذج الصليب في القيادة• 

 العثور على الهوية في العالقة مع هللا من خالل المسيح وليس في المكانة واللقب.• 

 بهمتعلّم الوثوق في ما منحه هللا من مواهب لآلخرين، وتعلّم الوثوق في اآلخرين إلستخدام مواه• 

 تحررة.الحماس إلمكانيات القيادة الم• 

 

 سلوكيًا

 القدرة على القيادة والتحفيز، والتأثير في اآلخرين بطريقة تشبه المسيح• 

 

 

 القدرةعلى التعرف على نقاط القوة والضعف في قادة الكتاب المقدس، والتعلم من هؤالء نماذج في التعبير عن القيادة بطريقة عملية • 

 هب الروحية وتحديد القادة.غاء لصوت هللا من حيث الرؤية والمواتعلم اإلص• 

 

 مهام التعلم:

من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق كل قائد مسيحي أن يتحلى بالقدرة على إرشاد المؤمنين في قراءة الكتاب المقدس وفهمه 

 وتقديمهما للطالب اآلخرين في الصف.وطاعته. وبالتالي إّن عملكم لهذا المقرر سيكون تحضير درسي كتاب 

 

 أشخاص. نشّجع طالب البكالوريوس والماجستير أن يعملوا سويًا. 3ع أن تحضروا وتقدموا درسا الكتاب في فرق من يُتوقّ 

 

يكون  إّن أحد العناصر المفتاحية في القيادة الجيدة هو القدرة على العمل مع أنواع مختلفة من الناس فكل درس ستقدمونه يجب أن

ب الذين ستعملون معهم على الدرس الثاني يجب أن يكونوا مختلفين عن الطالب الذين تعملون لمجموعة مختلفة تماًما. لذلك فالطال

 معهم على الدرس األّول. 

 

-األدبيّة والتاريخيّةعند تقديم الدرسين يجب أن تُظهر تطبيقك الدقيق لمبادئ التفسير الجيّد األساسيّة، واإلهتمام بشكٍل خاص بالسياقات 

 كتابيّة المستخدمة في الدراسة.الثقافيّة للنصوص ال
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ال يجب أن يكون تقديم الدرسين بشكل محاضرة. بل عليك أن تطّور مواداً تسّهل عمليّة انخراط كّل أعضاء الّصف من خالل 

 د تقديمك المعلومات:المجموعات الصغيرة، المناقشة، الخ. يجب أن تكون األمور التالية ظاهرة بوضوح عن

 

 لتعليمية شامل كل المقاربات ا

 الثقافيّة.-انخراط بالنصوص الكتابيّة، ويشمل ذلك احترام السياقات األدبيّة والتاريخيّة

اإلنتقال من النّص الكتابي الى سياق الكنيسة اليوم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبشكٍل خاص الى حياة الطالب في 

 سوسة في سلوكهم طريق التلمذة مدى الحياة.الّصف الذين تنطبّق عليهم أمور خاّصة، مهّمة ومح

 مشاركة جميع أعضاء الفريق الثابتة والنافعة في عملية التحضير والتقديم.

ول اإلمبراطورية من المهم أن تأخذوا السياق الثقافي/التاريخي على محمل الجد. نحن ال نعيش في اسرائيل القديمة وال في قرن أ

عد الطالب ليتصارعوا مع كل االختالفات السياقية وأوجه التشابه لتمييز المبادئ المركزية لخدمة الرومانية. العروض المتميزة تسا

 اليوم.

 

 الدرس االول

 

 العهد القديم:

( التعلم من 2ادئ من هذه األمثلة، و)( تطوير قدراتك في تحديد نقاط القوة والضعف في قادة الكتاب المقدس وإستخالص المب1بغية: )

 في التعبير العملي عن القيادة: هذه النماذج

دقيقة تقودون الصف من خالله إلى دراسة نموذج القيادة لواحد  ٧٥طالب على عرض لمدة  3يُتوقع أن تعملوا في مجموعات من 

 من قادة الكتاب المقدّس: 

 

(؛ منسى 20-18مل  2(؛ حزقيا )22-1٧مل  1(؛ آخاب )14 - 11مل 1ام )(؛ يربع16-13(؛ شمشون )قضاة 8-6جدعون )قضاة 

وصالة منسى(؛ نحميا. أنت حر في اختيار قائد مختلف بالتشاور معي. يجب أن يكون القائد من الشخصيات غير  21ملوك  2)

 المعروفة كثيًرا في الكتاب المقدس.

 

 ئد.من المهم أن يتم عرض الجوانب اإليجابية والسلبية للقا

 

 ي العهد القديم ليس تعليمنا عن القيادة، ولكن إخبار قصة الشعب. خذوا بعين االعتبار أن قصد الكتاب األصلي ف

 

 الدرس الثاني

 

 العهد الجديد:

القيام بهذا في بغية )أ( وضع الهوت كتابي لفهم الذات كقائد )ب( فهم نموذج المسيح الراديكالي في القيادة والسلطة والنفوذ، وكيف تم 

 صوت هللا من حيث الرؤية والمواهب الروحية وتحديد القادة:الكنيسة الرسولية و)ج( تعلم االستماع إلى 

 

 1؛ 1٧سيوّجه الطالب في الدراسة التفسيرية المتأنية لنصوص في العهد الجديد متعلقة بموضوع القيادة. النصوص المقترحة: يوحنا 

؛ 13؛ عبرانيين ٧: 4-10: 3تيموثاوس  2؛ 18-1: 2؛ فيلبي 16-1: 4؛ أفسس 10كورنثوس  2؛ 13كورنثوس  1؛ 9كورنثوس 

 .2، رؤيا 11-1: ٥بطرس  1

 سوف يتم نقد الدروس من قبل باقي التالميذ. 

 الموارد التعلمية: 

 رابطة اإلنجيليين بمصر   –ة ، تعريب من قلم سامي حنا غبريال، لجنة الكرازة المشتركالقادة وإعدادهم للقيادة إيدجار ج. إليستون،

 ، القاهرة: دار الثقافةعاتفن قيادة الجما صموئيل حبيب،

 ، تعريب من قلم باقي صدقه، القاهرة: دار الثقافةأسلوب يسوع في القيادةمايكل يوسف، 

 198٥، دار النشر المعمدانية، كيف تكون قائداً جديراً ليروي إيمز، 

 ة ، جمعية الخدمة المسيحية العمليكن أن تساهم في نمو كنيستكمواهبك الروحية يم س. بيتر واجنر،
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RN216 – September Diagnostic 2 

RN226 – September Diagnostic 3 

 (a) Redo diagnostics to see progress. Some new diagnostics. Introduction to the year. (b) Evaluation 

of institutional competencies – both self evaluation by students, and evaluation by faculty. (c) 

Integrative reflection on what students have learned the previous year and how they’ve applied it 

during the summer. (d) Further development of Study Skills – particularly in researching and writing 

integrative papers 

  

 

RN218 – Middle East Conference 2 

RN228 – Middle East Conference 3 

 

Second-Third Year Non-Formal Components 

 

RN219 – Public Speaking at ABTS Chapel 2 

RN229 – Public Speaking at ABTS Chapel 3 

 

RN220 – ABTS Student Mentoring Program 2 

RN230 – ABTS Student Mentoring Program 3 

 

RN222 – Arabic for Christian Ministry 2 

RN231 – Arabic for Christian Ministry 3 

 

RN223 – Theological English 2 

RN232 – Theological English 2 

 

RN224 – RN225 – Theological Reflection on Life and Ministry 
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Elective Courses 

 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية     الروحية تأسيس الكنائس ونمّوها من خالل المجموعات

 القس د.كيث سمي     2٧/9/2018الى  1٧/9/2018من  2018فصل الخريف 

      9الى الساعة  6الى يوم الخميس من الساعة ين كل يوم من اإلثن

 ktsummey2@outlook.com 

         (24/26ساعة للتعلم ) ٥0

 

 ن خالل المجموعات الروحيةالمساق: تأسيس الكنائس ونمّوها م

 المنهج التعليمي لطالب البكالوريوس

 

 رؤيةُ كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العربيَّة

 

 مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى 

  

 رسالة الكلية

 

ة إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعي

 تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 

 :المساقغرض والً:أ

 

يساهم هذا المساق في دعم الرؤية يهدف هذا المساق الى تحقيق كل جزء من الرؤية واالرسالية والقيم األساسية لكلية الالهوت.  

الرئيسي الكتابية لتأسيس كنائس جديدة وتعزيز الشركة والخدمة والنمو في الكنائس الموجودة من خالل المجموعات الروحية.  الهدف 

 يركز على تهيئة مرسلين ومرشدين لزرع الكنائس ونموها وامتدادها من خالل المجموعات الروحية.

 

 علمية: ثانياً:النتائج الت

 

 أ  عقلياً:

 التعرف بحسب الكتاب المقدس على ما يلي:  ممن تتكون الكنيسة؟  وكيف كان يتم تأسيس الكنائس في القرن االول في العهد الجديد؟

األوجه العملية للمجموعات الروحية، بما في ذلك تأسيسها ومكوناتها ومحركاتها ودور األعضاء فيها والمهارات المطلوبة من فهم 

 رشديها وكيفية تقييم تقدمها.م

 دها.تقييم عالقة المسيح بالرسل كمجموعة روحية وتفحص المبادئ القيادية التي استخدمها المسيح في تأسيس الكنيسة ونموها وامتدا

 

 ب. موقفياً:

للمجموعات الروحية  النظر في الحاجة إلى مجموعات الروحية في الشرق األوسط وافريقيا الشمالية، وكذلك في األهداف المتنوعة

 مع التركيز على التلمذة للنمو الروحي الشخصي .

الشركة، وكيفية تقوية الشركة المسيحية من خالل  دراسة فهم المؤمن العادي )في الكنيسة المحلية( لمعنى الشركة، والتعليم الكتابي عن

 المجموعات الروحية.

 

 ج. عملياً:

 عن ثالث مرات. تأسيس وإرشاد مجموعة روحية لمدة ال تقل

 التعود على المناقشة مع اشخاص من األغلبية والهدف أن يشارك اإلنجيل معهم. 

مناقشة دور الراعي في تأسيس وقيادة وإعداد وإرشاد المجموعات الروحية والسعي في كنيسة كل الطالب للتعاون معه باستخدام 

 المجموعات الروحية لنمو الكنيسة.

 

 ثالثاً:المهام التعلمية:

 

 ساعة(13لوبة: )القراءات المط
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ء إقرأ الكتب المذكورة التالية وفقاً للترتيب الزمني المحدد لهم في جدول األنشطة التعلمية في القسم الرابع، على أن يقرأ الطالب الجز

 المطلوب لكل حصة قبل موعدها.

 

 )باللغة العربية(. 0042مدانية ، آب   . عمان: المكتبة المع نمو الملكوت من خالل المجموعات الروحيةسمي، كيث.  

 )باللغة العربية(. 2001.  بـرنامج تعليم الالهوت باالمتداد:  عمان، االردن، المجموعات البيتية

 )باللغة العربية(. 1963.  دار ف. هـ. ريفل للنشر:  نيوجرزي، أمريكا، الــكرازة المثلىكولمـــــان، روبرت . 

 قراءات مقترحة: 

 

 .0032. مصر,  لسماويالرجل ا

 .1992: هيوستن, Touch Outreach Ministries مرشد القائدنيبور, رالف. 

 .1999. فيسبادين, المانيا, حركات زرع الكنائسجاريسون, ديفيد. 

 

 ج. دفتر الجلسات:

 

 ية.يتم توزيع أوراق مع الخطوط العريضة للحصص.  يتوقع من الطالب أن يضيفوا عليها حسب الحاجات الشخص

 

 ت المكتوبة:د. الواجبا

 

 ساعات(  3) ة:تحديد الرؤي

 

 على كل من الطلبة أن يكتب مقالتين )صفحتين مطبوعتين لكل مقالة( يحدد فيها رؤيته:

 

يتم تقديم المقالة االولى في الموعد المذكور في جدول الدروس.  اذكر في هذه المقالة األمور التالية:  دعوتك إلى الخدمة، مواهبك 

للخدمة، رؤيتك لنمو الكنيسة في الشرق األوســــط أو شمال أفريقيا، ورؤيـــتك لتأسيس الكنائس في الشرق األوسط أو شمال رؤيتك و

 أفريقيا.

 

(  يتم تقديم المقالة الثانية في الحصة األخيرة.  اذكر في هذه المقالة رأيك حول مدى مالءمة المجموعات الروحية للخدمة، ورؤيتك 2

 مجموعات الروحية في نمو الكنيسة، ورؤيتك الستخدام المجموعات الروحية في تأسيس الكنائس.دام الالستخ

 

 ساعات( 3: )مجموعات الروحيةالممارسة العملية بال ه. 

 

موجز لألستاذ بنفس التاريخ. مكتوب ويقدم تقرير  24/9على كل طالب أن يقوم بقيادة ثالث لقاءات روحية مع شخٍص آخٍر قبل 

 ستخدم الدروس الثالثة المتوفرة من األستاذ.ا

 

 ساعات( 3المقابالت الثالثة مع أشخاص من األغلبية: ) و. 

 

ية مستخدماً مع كل شخص احد األسئلة الفلسفية التي تعلمتها في الحصة الثانية يقوم كل طالب بثالث مقابالت مع أشخاص من األغلب

 .1/10ل. يقدم تقرير مكتوب موجز لألستاذ يوم عشر.  الهدف من المقابلة هو مشاركة اإلنجي

 

 ساعات( 4االمتحانان: ) ز. 

 

وهذان االمتحانان يشمالن األنشطة التعلمية والمناقشات  االمتحانان:  يقدم الطالب امتحانين بحسب ما ورد في جدول األنشطة التعلمية. 

 والقراءات.

 

 النهائية بحسب ما يلي:ثالثاً: موجز المهام التعلمية: يتم حسبان العالمة 

 

 %20  أ. الحضور والمشاركة من القراءة اليومية في الصف  

 %20                  ب. القراءة اليومية  

 %10                 لتينج. تحديد الرؤيا في مقا  

 %10     د. المجموعات الروحية الثالثة 

 %10   ه. المقابالت الثالثة مع اشخاص من األغلبية 

 %1٥                  و. االمتحان األول  
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 %1٥                  ز. االمتحان الثاني  

 

 

 

 

 

 جدول األنشطة التعلمية والواجبات واالمتحانات.  رابعاً:

 

 القراءات مواضيع المناقشات الحصة التاريخ

1٧/9 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 مقدمة الى المادة

 تعريف المصطلحات

محدوديات خاطئة حول  4ل تأسيس الكنائس و أفكار مسبقة خاطئة حو 4

 نمو الكنائس.

 تأسيس الكنائس ونموها

 ما هي الكنيسة

 

 

18/9 

18/9 

 

4 

 تقديم المقالة األولى:  تحديد الرؤيا

 الكنائس البيتية في العهد الجديد

 

 

 

 

-2٥المجموعات البيتية )م.ب.(

٥4 

 نمو الملكوت)ن.م.(

1-4٥ 

 

 

٥ 

6 

 هد الجديد واليوممقارنة الكنيسة في الع

نموذجان:  الكنيسة المبنية على أساس البرامج والكنيسة المبنية على 

 المجموعات الروحية.

 نماذج لتأسيس الكنائس

 الى أين نذهب من هنا؟

11 - 3٥،  ٧8 

المجموعات )الخاليا( في نمو 

 13 – 3الكنيسة 

 ٧4-٧0ن.م. 

19/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/9 

٧ 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 الروحية المجموعات

الحاجة إلى المجموعات الروحية في المحيط الشرق أوسط وأفريقيا 

 الشمالية

 شركة، التبشير، التلمذة، اإلرسالياتالأهداف المجموعة الروحية:  

 المواضيع األساسية الستة لتلمذة األشخاص من األغلبية

 أنواع من المجموعات

 جوانب عملية في بدء المجموعات الروحية 

 مجموعة روحيةكيف تبدأ 

 المجموعة الروحيةاجتماع مكونات 

 المجموعات؟لماذا تفشل بعض 

 منهجان لمشاركة االنجيل مع األغلبية:

 الفريدة ليسوعااللهية سبعة األلقاب 

 (٥الحاجات العاطفية االساسية األربعة للبني آدم )رو 

 

 ٧0-٥8ن.م. 

 11 - 1م.ب.  

 23-19م.ب.  

 

 

 

 136-111م.ب. 

-119، 10٥-98، 84-٧٥ن.م. 

120 

 

24/9 

 

12 

13 

 

14 

 األغلبية من خالل اسئلة فلسفيةمداخل للمشاركة مع 

 االمتحان األول

 تقديم تقرير موجز من المجموعات الثالثة

 الشركة:  أساس المجموعات الروحية

 الشركة في الكنيسة

 الشركة:  مفهوم العهد الجديد

 الشركة في المجموعات الروحية

 

 

 

 64-٥٥م.ب.  

 (9٧-9٥مقابالت ) 3

 ٧2-6٥م.ب.  

 ٧8-٧3م.ب.  

 

 

 

2٥/9 

1٥ 

 

 

16 

 خطوات عملية نحو تعزيز الشركة في المجموعات الروحية 

 خمس مستوايات التواصل

 المشاركة في اختبارات الحياة

 خمسة احتياجات شخصية ملحة: تقييمها ومشاركتها مع شخص آخر.

 

 11٧-114ن.م. 

 148-14٧م.ب. 

 1٥0-149م.ب. 
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1٧ 

 

 

18 

 المجموعات الروحيةمهارات عملية لبنيان 

 تفاعل أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض

 تحديد االدوار في حياة المجموعة

 صفات المرشد ومهاراته ومسؤولياته

 

 110-101، 86-٧9م.ب. 

 94-8٧م.ب.  

 113-106، 8٧-8٥ن.م. 

 

 

 

 

 

 االستماع الى االخرين 

 لمجموعة الروحيةتحديد سبع مراحل في حياة ا

 

 

 المجموعة الروحيةتقييم تقدم 

 100-9٥م.ب. 

المجموعات )الخاليا( في نمو 

 28 – 2٧الكنيسة   

 9٧-8٧ن.م.  

  1٥6-1٥1م.ب.  

 119-118ن.م. 

26/9 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 نموذج العهد الجديد

 أساليب يسوع في تعليم التالميذ

 المسيح ومجموعة الرسل "البيتية"

 

الرسل االثني عشر وتطبيق للخدمة استخدمها يسوع مع ثمانية مباديء 

 المباديء الثمانية على المجموعات الروحية

 عناصر عامة لحركة تكاثر كنائس

 

 ٥٧-4٥ن.م. 

 الكرازة المثلى )ك.م.(

٧ – 14 

 82 – 1٥ك.م. 

 90 – 83ك.م. 

 الراعي والمجموعات الروحية 21 

 دور الراعي في المجموعات الروحية

 

 12٥-121ن.م.

2٧/9 

 

 

 

1/10 

6/10 

22 

23 

 

24 

 دور الرسول في زرع المجموعات الروحية الجديدة

 مبادئ للمجموعات الروحية في بيئات االضطهاد

 وقت لمشاركة مالحظات وأسئلة ولتقييم المساق

 االمتحان النهائي 

 تقديم تقرير موجز من المقابالت الثالثة

 المقالة الثانية في تحديد الرؤيا.

 

 

 

 

 

 التواصل مع األستاذ:خامساً: 

الطريقة المفضلة للتواصل مع األستاذ هي من خالل البريد االلكتروني. األستاذ يكون متاحة بعد الحصص ولمدة اطول من خالل 

 الموعد.

 سادساً: التفاصيل اإلدارية للمساق:

 أ. الواجبات المتأخرة:

 كاديمية.األيتعامل األستاذ مع الواجبات المتأخرة حسب السياسات 

 ب. الحضور:

ال يعفى أي من الطلبة من حضور الحصص إال في الحاالت الطارئة.  التأخر أكثر من خمسة عشر دقيقة من الحصة يحسب غياباً.  

او غير مكتمل ويكون مسؤولية الطالب أن يقدم إعادة النظر في تكميل المساق للفريق   ”I“يحسب حصص الغياب اكثر من ست 

 األكاديمي.

 تقدير العالمات: ج.

 يستخدم العالمات حسب السياسات األكادينية:

A ممتاز B جيد  C عادي  I غير مكتمل 

 سابعاً:  مراجع إضافية:

 أ. بالعربي:

 .199٥ابناء القمص بولس بولس. الكنيسة التي في بيتك. اس بي سنتر، دمنهور، بحيرة، 

 باهور، عزت حنين. المجموعات الصغيرة، مصر.

 سامي. زرع كنائس وامتدادها. مصر: الرابطة اإلنجيلية في مصر.، جبرائيل

 .1992مقدمات علم نمو الكنيسة. مطبعة اصل وصورة، مصر،             

 .199٧نمو الكنائس اإلنجيلية في مصر مع التركيز بالقيادة. كلية الهوت فولر،             

 .198٧ثقافة، حبيب، سموئيل. فن قيادة المجموعات. القاهرة: دار ال

 .1989و 19٧٧زاكا، أنور. كيف تقود مجموعة او دليل لقيادة المجموعات. مصر: دار الثقافة، 

 .2002:مصر  العالم. بيوت ستغيرولفجانج سمسون ، 
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 كيف تعد كنيستك للحصاد الوفيد؟ بتيمبل سيتي، كاليفورنيا. –كامل، الدكتور هشام. الكنيسة والمجموعة الصغيرة 

 .1989ل ك. كيف نبدأ حلقات لدراسة الكتاب المقدس. عمان: شركة المطبعة االقتصادية، كانز م. وش

 حلمية الزيتون. 20ة: ص. ب. الكنيسة الحقيقية. مؤلف بخدام اإلنجيل. القاهر

 .199٥مونتجومري، جيمس. التلمذة للجميع. دار وليم كاري: باسيدينا، كاليفورنيا، 

 .2003وى الهدف. زوندرفان، وارن، ريك. الكنيسة المنطلقة نح

 .2004الحياة المنطلقة نحوى الهدف. زوندرفان،   
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 التّشكيل الّروحي

 د. أميت باهيتا

 

 كليّة الاّلهوت المعمدانيّة العربيّة

 ... رّوِض نفَسك للتّقوى

٧: 4تيموثاوس  1  

 

 . نظرة عاّمة

الموت ، ون في مأمن من المشاكل والتّحدّيات التي ظهرت في الحياة اليوميّة. فاأللم والتّرقية، المعاناة، الّزواجلم يكن المسيحيّ   

يحي ا أو لم يكن. حتّى في خضّم تجارب الحياة وإغراءاتها، فإّن سواء كان المرء مس –وخيبات األمل هي التي ميََّزت تدفّقات الحياة 

يتشّكلوا ليُصبحوا على شبه يسوع المسيح. إّن التّشكيل الّروحي هو العمليّة التي يقوم بها المسيحّيون. إنّها  ّللّا يدعو المسيحيّين أنْ 

طابَق صورة المسيحعمليّة النمو المعطاة لنا بالّنعمة التي تنمو الّروح من خاللها ِلتُ  . (Boa, 2001, p. 515) هذه العمليّة تُيّسر من  

الممارسات التي تساعد المسيحيّين على التّواصل مع ّللّا واآلخرين، وتعلّمهم االنفصال عن  –الّروحيّة  االنضباطيات خالل استخدام

 الفخاخ التي تبدو مغرية في العالم.
يّة لعمليّة للتّنمية الّروحيّة المسيحيّة. وسيتّم إيالء اهتمام خاّص لفهم االنضباطيات الّروحسيكشف هذا المقّرر الجوانب النّظريّة وا

سواء شخصي ا أو جماعيًا.  –واالشتراك بها   

 

 . المواد الدّراسيّة

(. فرح االنضباط.  1988فوستر، ر. ) New York, NY: HarperCollins Publishers. 

Foster, R. (1988). Celebration of discipline: The path to spiritual growth. New York, NY: 

HarperCollins Publishers. 

 

 . الّسياسات المتّبعة

 APA أّواًل: مستندات تتبع معايير 

 APAيجب أْن توافق جميع األعمال المكتوبة )أوراق العمل/اإلجابات بشكل مقال، األوراق التأملية، البحث النّهائي...( أسلوب 

APAصفحة أولى للعنوان وفق أسلوب  عنوانًا وترقيًما للصفحة تتضّمن:  header and page number 

)يُعَدّ الملّخص ضروري ا لورقة البحث فقط، وليس للواجبات الّصغيرة(. نبذة ُمختصرة مؤلّفة من فقرة أو فقرتين ُملَّخصتين للبحث  

إْن كان قاباًل للتّطبيق( -الّصفحة اقتباسات في النّص )ذكر المؤلِّف، التّاريخ ورقم   

الحظ جيّدًا: حتّى في منتديات النقاش أو عروض "الباور بوينت"، على سبيل المثال، ينبغي استخدام االقتباسات النّ صيّة عندما 

 تستشهد بعمل شخٍص آخر أو أفكاره.

 صفحة "المراجع" )وهي ال تُسّمى فهرًسا(

 هوامش بوصة واحدة.

12الخط رقم   

ة ُمضاعفة ما بين األسطر.مساح  

 

األكاديميّة.إّن الفشل في توثيق أعمال اآلخرين عند استخدامها واالستشهاد بأفكارهم، سيؤدّي إلى االتهام بعدم النزاهة   

 

 ثانيًا: النّزاهة األكاديميّة

والنّزاهة األكاديميّة. تتّخذ االنتهاكات  كأعضاء في كليّة الاّلهوت المعمدانيّة العربيّة، نطلب منكم الحفاظ على أعلى معايير الّصدق 

 أشكااًل عديدة، وهي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

الّسرقة األدبيّة: وتشتمل استخدام أعمال اآلخرين أو أفكارهم دون توثيق مناسب، مّما يتطلّب ذكر اسم المؤلِّف أو المؤلّفين، تاريخ 

اًل للتّطبيق(.النّشر ورقم الّصفحة )إْن كان قاب     
 الغّش: ويشتمل استخدام المالحظات، الكتب أو الغّش في االمتحانات، أو النّسخ من ورقة تلميذ آخر.

 تقديم عمل سابق: ويشتمل تقديم عمل قد تّم تسليمه من قبل.

 انتحال صفة تلميذ آخر: وتشتمل تقديم بحث أو الخضوع المتحان )أو أّي تقييم( مكان تلميذ آخر.

المساعدة والتّحريض: وتشتمل مساعدة اآلخرين على ارتكاب أفعال تخّل باألمانة األكاديميّة، أو عدم التّبليغ عن أولئك الذين يقومون 

ّططون للقيام بذلك.أو يخ  

 

أو غير متعّمدة. فإذا تّم  سيقوم أعضاء الهيئة التّعليميّة بالتّحقيق في جميع االنتهاكات المتعلّقة بالنّزاهة األكاديميّة، سواء كانت متعّمدة

Fتأكيد إثباتها، سينال التلميذ عالمة  النسحاب من الُمقَّرر. سيقوم على الواجب والُمقّرر. قد ال يُْجبَر الّطالب في هذه الحالة على ا 

كاديمي على نسخة عضو هيئة التّدريس بتوثيق حالة عدم النزاهة األكاديمية، شارًحا الحادثة واإلجراء المتّخذ. سيحصل العميد األ



296 | P a g e  

 

األمانة األكاديميّة من هذا التّقرير، وسيتّم وضع نسخة في ملف التّلميذ قد يختار العميد األكاديمي في الحاالت الخطيرة المتعلّقة بعدم 

برنامج.أْن يجتمع مع التّلميذ وعضو هيئة التّدريس لمراجعة القضيّة. قد تؤدّي االنتهاكات المتعدّدة إلى فصل التّلميذ من ال  

 

 ثالثًا: التغيّب عن الصف

المقّرر.من عالمة  %3في حال تغيّب الّطالب عن حّصة دراسيّة واحدة، سيتّم اقتطاع ما نسبته   

 

 رابعًا: التأخير عن الصفّ 

قتطاع نسبة من دقيقة، سيتّم ا 30يُتََوقّع من التاّلميذ الحضور إلى جميع الّصفوف في الوقت المحدّد. إْن تأّخر التّلميذ ألكثر من 

 عالمة المقّرر وفق ما يلي:

عن تأّخر التّلميذ على حضور الحّصة األولى 1%  

ور الحّصة الثّانيةعن تأّخر التّلميذ على حض 2%  

عن كّل تأخير بعد ذلك %3عن تأّخر التّلميذ على حضور الحّصة الثّالثة، واقتطاع  3%  

 

 خامًسا: سياسة تقديم العمل المتأّخر

، سيتّم الواجبات في الوقت المحدّد أو قبله. أّي واجب )بما في ذلك ورقة التّعلم التّطبيقّي( يتّم تسليمه بعد الوقت المحدّد ينبغي تقديم

 اقتطاع العالمات وفق ما يلي:

ساعة( 24عن التأخير ليوم واحد ) 10%  

ساعة( 48عن التأخير ليومين ) 20%  

ساعة( ٧2عن التأخير لثالثة أيّام ) 30%  

ساعة( 96عن التأخير ألربعة أيّام ) 40%  

ساعة( 120عن التأخير لخمسة أيّام ) ٥0%  

(، ما لم يكن هناك موافقة ُمسبقة من العميد 0أيّام على الوقت المحدّد سيحصل على عالمة )أّي واجب يتّم تسليمه بعد مرور خمسة 

 األكاديمي.

 

 أهداف المقّرر:

تلميذ قادًرا على:عند نهاية هذا المقّرر، يجب أْن يكون ال  

 فًِهْم عمليّة التّشكيل الّروحي.

 شرح أهميّة عمليّة التّشكيل الّروحي.

الّروحانيّة الشخصيّة والّروحانيّة الجماعيّة.الّشرح والتّمييز بين   

 تعريف االنضباطات الّروحيّة ودورها في النمّو الّروحي الّشخصي.

يّة شاملة.توليف اإلنضباطات الّروحيّة في خّطة نمّو روح  

 متطلّبات المقّرر:

نقطة 200(                                4 – 1أوراق العمل )خالل الحصص   

نقطة 100تأمل التّطبيقيّة                                                   ورقة ال  

نقطة    300المجموع:                                                                   

 

 الدّرجات:

ال فترة المقّرر:ستعتمد الدّرجة النّهائيّة للمقّرر على إجمالي عدد النّقاط التي يحصل عليها التّلميذ طو  

 

 النسبة الدرجة

A 92 – 100  

A- 90 – 91    

B+ 88 – 89  

B 82 – 8٧  

B- 80 – 81  

C+ ٧8 – ٧9 

C ٧2 – ٧٧ 

C- ٧0 – ٧1 

D+ 68 – 69 

D 62 – 6٧ 

D- 60 – 61 
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F 0 – ٥9 

 

 

 جدول المقّرر:

                            

                                   الحّصة األولى: مقدّمة / نظرة عاّمة

   

أكتوبر/ تشرين األّول 18#: الخميس، 1الواجبات المقّررة للحّصة األولى    

Celebration of disciplesاقرأ كتاب "فوستر"  فرح االنضباط   

لّروحي؟أجب على السؤال التالي في الفصل األّول. ما هو هدف االنضباط ا  

 . ماذا يقصد "فوستر" بالّنعمة الُمنضبطة؟ ما هو مفهوم "الّنعمة الّرخيصة"؟ أين تجد نفسك بين هاتين النّعمتين؟

 

 معايير التقييم

نقطة.  ٥0ن األسئلة األربعة = اإلجابة الكاملة ع-فقرة واحدة للسؤال الواحد-أربع فقرات  

نقاط من كل سؤال لم ترد إجابته بوضوح. ٥تُحسم إذا لم تتم اإلجابة بوضوح عن األسئلة، عندها   

 

 

                                   الحّصة الثّانية: االنضباط الدّاخلي

 

ّولأكتوبر/ تشرين األ 18#: الخميس، 2الواجبات المقّررة للحّصة الثّانية   

 منحنا االنضباطات في الحياة الّروحيّة كوسيلة لقبول . يقول "فوستر" إّن ّللاّ ٥ – 2أجب على السؤال التّالي بعد قراءتك للفصول 

، ٧نعمته. يسمح لنا االنضباط الّروحي أْن نضع أنفسنا أمام ّللّا ليُشّكلنا. )الصفحة  English version صف كيف سيساعدنا .)

الّسماح له بتشكيلنا.على قبول نعمة ّللّا و -التأّمل، الّصوم، الّصالة ودراسة الكلمة  -من خالل  االنضباط الّروحي  

 معايير التقييم

اإلجابة الكاملة عن شرح كيف سيساعدك كل إنضباط على طلب وجه هللا ومن ثم كيف يسمح -فقرة واحدة لكل إنضباط-أربع فقرات

. نقطة ٥0هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك =   

 إذا لم تُوَجد إحدى األمور المطلوبة أعاله، عندها:

تشرح كيف سيساعدك هذا اإلنضباط على طلب وجه هللا. نقاط إذا لم 2.٥تُحسم   

نقاط إذا لم تشرح كيف يسمح هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك. 2.٥تُحسم   

 

 

 

                         الحّصة الثّالثة: االنضباط الخارجيّ 

أكتوبر/ تشرين األّول 18#: الحميس، 3المقّررة للحّصة الثّالثة  الواجبات  

  9 – 6أجب على السؤال التّالي بعد قراءتك للفصول 

ام . يقول "فوستر" إّن ّللّا منحنا اإلنضباطات في الحياة الّروحيّة كوسيلة لقبول نعمته. يسمح لنا اإلنضباط الّروحي أْن نضع أنفسنا أم

، ٧الصفحة ّللّا ليُشّكلنا. ) English version البساطة،  –لخارجي من خالل (. صف كيف سيساعدنا االنضباط الّروحي ا

على قبول نعمة ّللّا والّسماح له بتشكيلنا. –اإلنعزال، الخضوع والخدمة   

 معايير التقييم

ب وجه هللا ومن ثم كيف يسمح اإلجابة الكاملة عن شرح كيف سيساعدك كل إنضباط على طل-فقرة واحدة لكل إنضباط-أربع فقرات

ة. نقط ٥0هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك =   

 إذا لم تُوَجد إحدى األمور المطلوبة أعاله، عندها:

نقاط إذا لم تشرح كيف سيساعدك هذا اإلنضباط على طلب وجه هللا. 2.٥تُحسم   

نقاط إذا لم تشرح كيف يسمح هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك. 2.٥تُحسم   

 

 

 

 الحصّ ة الّرابعة: اإلنضباط الُمشترك

 

أكتوبر/ تشرين األّول 18#: الخميس، 4الّرابعة الواجبات المقّررة للحّصة   

  13 – 10أجب على السؤال التّالي بعد قراءتك للفصول 
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وحي أْن نضع أنفسنا أمام . يقول "فوستر" إّن ّللّا منحنا االنضباطات في الحياة الّروحيّة كوسيلة لقبول نعمته. يسمح لنا االنضباط الرّ 

، ٧ّللّا ليُشّكلنا. )الصفحة  English version االعتراف، العبادة،  –(. صف كيف سيساعدنا االنضباط الّروحي الُمشترك من خالل 

على قبول نعمة ّللّا والّسماح له بتشكيلنا. –اإلرشاد واالحتفال   

 

 معايير التقييم

ومن ثم كيف يسمح  ابة الكاملة عن شرح كيف سيساعدك كل إنضباط على طلب وجه هللااإلج-فقرة واحدة لكل إنضباط-أربع فقرات

نقطة.  ٥0هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك =   

 إذا لم تُوَجد إحدى األمور المطلوبة أعاله، عندها:

نقاط إذا لم تشرح كيف سيساعدك هذا اإلنضباط على طلب وجه هللا. 2.٥تُحسم   

رح كيف يسمح هذا اإلنضباط هلل أن يشّكلك.نقاط إذا لم تش 2.٥تُحسم   

 

 

 

                              ورقة العمل النهائيّة: خّطة التّشكيل الّروحي

 

 ضع خّطة تشكيل روحيّة للمستقبل في ورقة العمل النّهائيّة، ُمرفقة بأمثلة صلبة وعينيّة:

خطتّك المتعلقة  –تجري في الّصف ومن خالل كتاب التّدريس  والتي –صف في ضوء النّقاشات المتعلّقة باالنضباط الّروحي 

لتّشكيل الّروحي ومساهمتها في نمّو عالقتك مع المسيح والتشبّه به أكثر.با  

ن في نقاشك:  ضّمِ

 . تعريف ُموجز ألنواع االنضباطات.

 . مبدأ مهّم تعلّمته في كّل فصل. )باإلمكان مناقشة أكثر من مبدأ(.

تك الّروحيّة على أسس يوميّة، أسبوعيّة أو شهريّة.. كيفيّة ظهور حيا  

 

 مبادئ توجيهيّة ومعلومات إضافّية:

 أكتب ورقة العمل على شكل مقال يتضّمن مقدّمة، صلب موضوع وخاتمة.

كلمة كحدٍّ أقصى. 1٥00يجب أْن تحتوي ورقة العمل على   

شرين األّول.أكتوبر/ ت 2٥التّاريخ المحدّد لتسليم ورقة العمل نهار الخميس،   

 معايير التقييم

نقاط لكل إنضباط( تصف فيها التالي:  8)فقرة واحدة لكل إنضباط   

نقاط إذا لم يوجد التعريف(. 3تعريف لإلنضباط )تُحَسم   

نقاط إذا لم يوجد المبدأ أو المبادئ(. 3مبدأ واحد على األقل قد تعلّمته بخصوص هذا اإلنضباط )تُحَسم   

و أسبوعي أو \خالل هذا اإلنضباط إّما على صعيد يومي أو الّسماح هلل أن يكون أكثر إنخراًطا في حياتك وذلك منقدّم وصفًا لكيفيّة 

نقاط إذا لم يوجد هذا الجزء(. 2شهري )تُحَسم   
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 2018 (ECTS Credit 1) الالهوت والفلسفة

 كلية الالهوت المعمدانية العربية د.معز مديونيالمدّرس: 

 

 التعليمي مخّطط المقّرر

 

 الهدف:

يتمثل الهدف من هذا الدرس في مساعدة طلبة الالهوت على فهم األسس الفلسفية الثاوية خلف الالهوت المسيحي خالل القرون 

الخمسة األولى من تاريخ الكنيسة. ذلك أن مولد هذا الالهوت لم ينفصل عن عالقة جدُّ وثيقة وشائكة في آن مع الفلسفة اليونانية، 

فالطونية المحدثة. أّما تأثير أرسطو فلم يبدأ فعليّا إال ابتداء من القرن الثامن. فلسفة أفالطون واأل وبخاّصة  

يجد أغلُب المسيحيين صعوبةً في فهم مسائل الهوتيّة من قبيل الثالوث، أو في شرحها لآلخرين. واستحالت هذه الّصعوبات لدى 

وضع أصالة الكتاب المقدّس موضع شّك. ويُعلُن تاريخ الدّفاعيات ى أّن من بينهم من الكثيرين إلى ُمعضالت لها عالقة باإليمان حتّ 

المسيحية على هذه الّصعوبة في ّكل مّرة تعلّق فيها األمر بمواجهة الهرطقات ذات التوّجه الفلسفي، وبخاّصة الفكر الغنوسي. ورأس 

وأورشليم، أو بين الكنيسة واألكاديميّة؟". يٍر يصُل بين أثينااألمر هو في ما صاغه ترتوليانوس عبر الّسؤال التالي: "أّي ن  

 سنعمل في هذا الدّرس على إيجاد مخرجٍ من هذا الحرج الذي طرحه ترتوليانوس عبر اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما هو الدّاعي للحديث عن صراعٍ بين الالهوت والفلسفة؟

الفلسفة؟إلى أُطر هل من إمكاٍن للتفكير الهوتيّا دون الحاجة   

 هل نستطيع اليوم التفكير في هللا خارج األفق الذي رصده الالهوتيون؟

 كيف واجه كلٌّ من ترتوليانوس وأغسطينوس تأثيرات الفلسفة اليونانية على اإليمان المسيحي؟

 هل من دوٍر تلعبه الفلسفةُ في فهم اإليمان المسيحي؟

ريخ الالهوت اليهودي والمسيحي؟ وهل من سبيٍل لفهم أمور العقيدة من دون ّول في تاما هي تداعيات المنعرج الهرمينوطيقي األ

 التأويل؟

سنعمُل في هذا الدّرس على بيان مستويات الوصل التاريخية بين "هللا " و"الكينونة" وما انطوى عليه هذا الوصُل من تجلّيات على 

ثالوث تحت سقٍف عاّم للمقوالت الفلسفيّة التي تتفق مع الفهم لى فهم المستوى تاريخ الفلسفة والالهوت. كما سنساعدُ الّطلبة ع

اإلنساني، والتفّكِر في عالقة الوحدة والكثرة من دون العودة بالّضرورة إلى نصوص الكتاب المقدّس. والقصدُ من وراء ذلك هو 

رجي.بأسلوب خامساعدة أولئك العابرين من خلفيات غير مسيحيّة على التعاطي مع مسائل كتابيّة   

 نتائج التعلّم

 يجب أن يُظهر الطالب في نهاية هذه الوحدة نمًوا في النواحي التالية:

 فكريًا

 القدرة على رؤية الرابط التاريخي بين "هللا" و"الكائن" وكيف يمكن أن يتداخل ذلك مع تاريخ الالهوت والفلسفة.

االقتباس من الكتاب المقدس. ني من دونالقدرة على التفكير في الثالوث تحت فئات الفكر اإلنسا  

 عاطفيًا

 مزيد من التقدير للجذور التاريخية للمعتقدات المسيحية األساسية، وال سيما عقيدة الثالوث.

 سلوكيًا

  القدرة على مساعدة أولئك الذين ليسوا من خلفية مسيحية على االقتناع بالثالوث من خالل الفلسفة.

الالهوتي الذي يمكن أن يساعد الدفاعيات المسيحية / االنجيليين / المعلمين في مشاركاتهم مع ا قبل القدرة على إيجاد األساس م

 اآلخرين.

 مهام التعلّم

 

 طالب البكالوريوس: امتحان نهائي

 

:مراجع التعلّم  

 الكتاب األساسي:

.2011معز مديوني، مقدّمة لقراءة فكر أغسطينوس، جداول للنشر، بيروت، لبنان،   

 

ونية على شبكة االنترنت:الكتر كتب  

Tertullian: 

http://www.tertullian.org/library.htm  

http://www.tertullian.org/works.htm  

Tertullien, Œuvres de Tertullien, traduites en français par M. de Genoude. 2e édition, Paris: Louis 

Vivès, 1852.  

On the prescription of heretics 

Traité de la chair de Jésus Christ 

http://www.tertullian.org/library.htm
http://www.tertullian.org/works.htm
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Contre Marcion 

De la résurrection de la chair 

Augustine 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Augustine%2C%20Saint%2C

%20Bishop%20of%20Hippo  

Saint Augustin, Œuvres complètes de Saint Augustin, Traduites  sous la direction de M. Poujoulat et 

de M. l'abbé Raulx,  Bar-le-Duc, 1864-1872.  

De la Trinité 

Les confessions (There is an Arabic translation published in Beyrouth) 

Des hérésies 

Contre les manichééns 

Controversies avec les pélagiens 

 

Texts 

Marius Victorinus, Traité théologique sur la Trinité, Introduction, traduction et notes par Pierre 

Hadot, Paris, Edition Cerf, 1960 

Paul Ricœur et André LaCocque, Penser la Bible, Paris, Seuil, 1998. 

Arendt, H., Le concept de l’amour chez Saint Augustin, traduit de l’allemand par Anne-Sophie Astrup, 

Ed. Payot et Rivages, Paris, 1996. 

Burt, D. X, O.S.A, Friendship and Society, An introduction to Augustine’s practical philosophy, 

Grand Rapids, Michigan and Cambridge, UK, 1999. 

Brown, P., Augustine of Hippo, Faber and Faber, London, 2000. 

Fitzgerald,OSA, Allan D, Augustine through the ages, Grand Rapids, Michigan, USA, 1999. 

Gonzàlez, J. L., The story of Christianity, Harper San Francisco, BR 142. G66 1984. 

Kelly, J.N.D., Early Christian doctrines, revised edition, first printing, Prince Press, USA, 2003. 

Philip Schaff, History of the Christian church, Hendrickson Publishers, Inc, Second Edition, 

Wallis, R. T., Neoplatonism and Gnosticism, State University of New York Press, Albany, 1992. 

Wolfson, H. A., The philosophy of the church fathers, Massachusetts, Harvard University Press, 1951. 

Wolfson, H.A., Philo: foundations of religious philosophy in Judaism, Christianity and Islam, 

Massachusetts, Harvard University press, 1948. 

Van Der Meer, F.,  Augustine the bishop, th life and work of a father of the church, Translated by 

Brian Battershaw and G.R. Lamb, Sheed and Ward, London and New York, first published, 1961. 

Vermon J. B., Wisdom from St. Augustine, Center for Thomistic studies, University of St. Thomas, 

Houston, Texas,  1984 

Rose, H.J. La Notion du divin depuis Homère jusqu’à Platon : sept exposés et discussions,  

Vandoevres-Genève, Fondation Hardt, 1954. 

Rist, J. M., Augustine, Ancient thought baptized, Cambridge University Press, Melbourne, 1994. 

Plato, Complete works, edited, with introduction and notes, by John M. Cooper, Hackett Publishing, 

Indianapolis, 1997. 

Moreland, J.P and Lane Craig, W, Philosophical foundations for a Christian worldview, Intervarsity 

Press, USA, 2003 

Nizzahon, V., The Jewish-Christian debate in the high middle ages, Introduction, translation and 

commentary by David Berger, The Jewish publication society of America, Philadelphia 5739, 1979. 

O’daly, Platonism, Pagan and Christian, Studies in Plotinus and Augustine, Ashgate Variorum, St 

Edmundsbury Press, 2001. 

Osborn, E., Tertullian, first theologian of the west,  Cambridge University Press, Melbourne, 1997. 

Marcovich, M., Studies in Greco-Roman religions and Gnosticism,  Leiden, New York, E.J. Brill, 

1988. 

Hebblethwaite, B., Philosophical theology and Christian Doctrine, Blackwell, Oxford, UK, 2005 

Grant, R.M., Gnosticism and early Christianity, Harper Torch books, New York, 1959 

Harisson, C., Rethinking Augustine’s early theology, Oxford University Press, New York, 2006. 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Augustine%2C%20Saint%2C%20Bishop%20of%20Hippo
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Augustine%2C%20Saint%2C%20Bishop%20of%20Hippo
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Dillon. J, et L. P.Gerson., Néoplatonistic philosophy, Hackett publishing company, Inc, Indianapolis-

Cambridge, 2004. 

De Renéville J.R., Essai sur le problème de l’un-multiple et de l’attribution chez Platon et les 

sophistes, Paris, Vrin, 1962. 

 

 

  



302 | P a g e  

 

 تدبير الكنيسة واإلدارة الماليّة       

 2019     ABTS 

 (1ECTS Credit)ساعة مساقية واحدة 

ق التعليمي: كميل ملكي  المنّسِ

 

 مواصفات المساق

 

 هدف المساق:
نات العمليّة والنظريّة لإلعداد الموازنات وإمساك  هذا المساق هو دراسة في الهوت وممارسة الوكالة واإلدارة الماليّة ليتضّمن المكّوِ

 الحسابات. 

 

مساق هو مساعدة القادة الجدد في تحضيرهم لخدمتهم المستقبليّة من خالل دراستهم ألفضل الممارسات في تدبير الهدف من هذا ال

ر الكنيسة،أمو  وفي إدارتها الماليّة، والتي بدورها تؤدّي إلى محاسبة ماليّة قويمة، ومضاعفة الموارد، وفعاليّة كبيرة.   

 

يَّة ورسالتها وقِّيمهارؤيةُ كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العرب  

ة في العالم العربي.أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيس  

 

 رسالة الكلية

صادر أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير م

 تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 

 النتائج التعليميّة:
اق، على الطالب إظهار نمو في النواحي التالية:عند اتمام هذا المس  

 

 من ناحية المعرفة: 
 إدراك مفهوم الوكالة وطريقة ممارستها وتقديمها.

التي تحكمها، وطريقة القيام بهاإدراك مفهوم حمالت جمع التبرعات، والسياسات  . 

 فهم دور الراعي/القائد في عمليّة اإلدارة الماليّة لخدمة معيّن.

 

 من ناحية العاطفة: 

 تقدير أهميّة النزاهة والوكالة في حياة الخادم.

 

 من ناحية السلوك: 

 إظهار مقدرة في إعداد الموازنة من ناحية تخطيط وإدارة وتقييم ماليّة الكنيسة.

يسة.هار مقدرة في اإلمساك بحسابات الكنيسة من ناحية إستالم، وتسجيل، وإدارة، وتوزيع، وإنفاق موارد الكنإظ   

 

 

 الواجبات التعليميّة: 

الملف المرفق ربًطا. راجع  

 

 :النشاطات التعليميّة
الملف المرفق ربًطا. راجع  

 

 للمراجعة: 
690629/03كميل ملكي:   

Camille.melki@heartforlebanon.org or Camille.melki@gmail.com 

 
 السياسة المعتمدة

سي للنجاح فيه.ساعات كل سبت. إّن الحضور الكامل هو شرط أسا-6هذا المساق هو ساعة مساقية واحدة يُعطى على سبتين ولمدّة   

 2019                                       عالمتان معتمدتان / كريديتان(                                     2تعليم سفر الجامعة )

هوت المعمدانية كلية الال                                                                           ميِسّر التعلم: بيري شو                      

 العربية

mailto:Camille.melki@heartforlebanon.org
mailto:Camille.melki@gmail.com
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 منهج المقّرر التعليمي

 

 الهدف:

تقوم رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على تدريب رجال ونساء أمناء وتأهيلهم لخدمة الكنيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ح ربًا. تقّصر العديد من الكنائس في إتمام هذه المهمة ألن التعليم الذي أفريقيا لتحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسي

دور فيها ال يربط على نحٍو كاٍف الكتاب المقدس باالحتياجات المحسوسة للناس في الرعية، وبالنمو والنضج الذي في إرسالية يسوع ي

هذا المقّرر لتزويدكم بالمهارات العملية لتطوير مناهج  (. استجابة لهذه الحاجة، تم تصميم28:19العظمى لتلمذة جميع األمم )متى 

 (. 13: 4لمتعلم وتشجع التعلم التحويلي نحو النمو والنضج الروحي )أفسس دراسية تركز على ا

ون سفر الجامعة أهمية كبيرة لكّل جيل ألنّه يتصارع مع قضايا الحياة األساسية، ويسعى إلى االستجابة بحكمة ذكيّة. يحتاج المؤمنل

 ن.إلى تطوير هذا النّوع من الحكمة عندما يمّرون في الحياة كتالميذ مخلصي

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذا المقّرر يجب أن تُظهروا نمًوا في النواحي التالية:

اه المتعلمين ما يؤدي عاطفيًا: )أ( تقدير قيمة التحضير الدقيق لمواد دراسة الكتاب المقدس الموجهة إلى المتعلم، )ب( تنمية المحبة تج

لكتابي بتلك االهتمامات، )ج( تقدير ثراء نوع أدب الحكمة للعهد القديم في يومنا إلى االهتمام باهتماماتهم والرغبة في ربط التعليم ا

  هذا.

باينة متعددة سلوكيًا: تنمية مهارات في: )أ( تصميم دروس كتاب مقدّس منّظمة نفسية ومرتكزة على المتعلم، )ب( تطوير أسئلة مت

يادة دروس الكتاب المقدس المتمحورة حول المتعلم بدال من التركيز األبعاد، )ج( توجيه المتعلمين نحو تطبيق هادف للدروس، )د( ق

 على المعلم.

 فكريًا: التصارع مع العناصر األساسية للنصوص في سياقاتها، وهيكلة دروس تساعد المتعلّمين على المصارعة مع معنى الكتاب

 المقدس في حياتهم اليومية.

 

 :المقررات الدراسية األساسية

التعليم". يركز المقرر الحالي )"تعليم سفر الجامعة"( على تطبيق المبادئ المغطاة في مقرر فن التعليم. من المفترض أّن تكون "فن 

 القضايا األساسية التي يتم تناولها في هذا المقرر مفهومة من الطالب.

 

 طلوبة:القراءات الم

 (2004ان: برنامج التعليم الالهوتي باالمتداد، ، التعريب بقلم نبيل عبد الملك، )عمفن التعليمبيري شو، 

(Perry Shaw, The Art of Teaching, trans. By Nabil Abdul Malik, Amman: PTEE, 2004) 

 

 مهام التعلّم:

 :ليسيتم تطوير المقرر في سلسلة من ورش العمل على النحو التا

 

 : 1الحّصة 

 المطلوب، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لبدء عملية تطوير الدروس.ستوجهكم هذه الحّصة إلى العمل 

 سينقسم الصف إلى مجموعات.

 سنحدد المقاطع التي ستتناولها كل مجموعة.

 سيُطلب من طالب الماجستير في اإللهيات تطوير مقدمة لجميع الدروس.

 التي تم تقديمها في مقرر فن التعليم. ع واحد لكل مجموعة، ونستعرض عملية تطوير الدروسسنبدأ العمل معًا في مقط

 سنضع جدوالً زمنيًا لما تبقى من المقرر، بما في ذلك مسؤوليات تقديم الدروس في باقي الحصص.

 عقد جلسات عمل اختيارية.سنناقش الموارد المناسبة، وما يجب عليك فعله إذا واجهتك مشكلة، وعملية االجتماع بي و / أو 

 

  فترة العمل واإلعداد:

 :خالل هذه الفترة، يجب أن تعملوا على التطوير الدقيق للدروس المخصصة لكم

يجب أن تُظهر دروسك تحقيق نتائج التعلم المذكورة أعاله، وعلى وجه الخصوص حساسيتك والتزامك بالتركيز على التعلم بدالً من 

 راسة الكتاب المقدس البيتية العالية الجودة.التعليم في تطوير مواد د

االستيعاب والتي تتضمن أسئلة شاملة متعددة األبعاد  -الكتاب  -ب عليك أن تتأكد من أن دروسك تتبع العملية النفسية الكالب يج

 السلوكية(. –العاطفية  –)الفكرية 

 

 التقديم واالختبار الميداني
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رًسا تم تطويره من قبل إحدى المجموعات ميداني التي سيقود فيها كل فرد من أفراد الصف دسيشمل باقي حصصنا تجارب االختبار ال

 األخرى، وسيكون كل الصف كمشاركين.

 سيتم أيًضا منح الفرصة ألقرانكم لتقديم اقتراحات لتحسين الدروس.

 

 التقديم النهائي

 مارس.أذار /  11يجب تقديم جميع خطط الدروس المعدلة بحلول يوم االثنين 

تجميع جميع مواد المجموعات في كتيب واحد، والذي يتضمن أيًضا المواد التمهيدية. يجب سيكون طالب الماجستير مسؤولين عن 

 أذار / مارس. 1٥أن يكتمل هذا بحلول يوم الجمعة 

ذا كانت جودة المنتج النهائي سيتم توفير الكتيبات النهائية لجميع الطالب في الصف بمجرد أن أكمل التعديل النهائي والمراجعة. إ

 يكفي فسوف نسعى أيًضا إلى نشر المواد رقميًا على موقع كلية الالهوت المعمدانية العربية.عالية بما 

 

 هيكلية الدرس:

يجب أن يتبع العمل األولي على الدروس الهيكلية المعطاة في مقرر "فن التعليم". سيتم نشر الهيكلية األساسية وبعض الدروس 

 وذجية على موودل.النم

 

 التعلمية:الموارد 

 

 الموارد الممتازة: 

 

 الموارد الجيدة: 

 

 الموارد استخدامها بالحذر )هناك العديد من التفسيرات الضعيفة(:

 

Outstanding English resources: 

 

Classic texts: 

 

 النزاهة األكاديمية:

سنقوم بنشر وتوزيع المواد، وإذا وجدت أي سرقة ورية في هذا المقرر. ألننا تعتبر النزاهة األكاديمية مهمة على الدوام، ولكنها ضر

للملكية الفكرية، فإن الكلية ككل ستعتبر مخالفة للقانون في لبنان ويمكن رفع دعوى قانونية ضدها. وبالتالي، سيتم إجراء مجموعة 

يتبين أنه لم يصل إلى أعلى  اءات األكثر شدة ضد أي طالبمتنوعة من الفحوصات لتحديد ما إذا كان ثمة انتحال، وسيتم اتخاذ اإلجر

 مستوى من النزاهة األكاديمية.

 

 ساعة لطالب الماجستير 36ساعة لطالب البكالوريوس.  26ساعة. الوقت خارج الصف:  24الوقت داخل الصف: 

 رساعة لطالب الماجستي 60ساعة لطالب البكالوريوس؛  ٥0مجمل ساعات األنشطة التعليمية: 

 ديتان عالمتان معتمدتان / كري 2
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 مقدمة الى اإلرشاد الزوجي

 ) ساعتان مساقيتان(

2019 

 

 منهج المقّرر الدراسي

 

 رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية

 .أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي

 

 المعمدانية العربيةة الالهوت رسالة كلي

أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر 

 .تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة

 

 :مدّرسة المقّرر

 سميرنا خلف مغبغب

smeerna@hotmail.com 

03-299522 

 

 .إذا كنت تحتاج الى موعد معي الرجاء التواصل معي لتحديد موعد

 

 :تحية شخصية من المدّرسة

 .أهاًل وسهاًل! أنا متحّمسة فعاًل لمشاركتكم في هذا الفصل فيما نتعلّم ونناقش في قضايا متعلقة باالرشاد الزوجي

 !أتطلع قدًما لنتعلّم من بعضنا البعض

 لف معبغبسميرنا خ

 

 وصف المقّرر

سيساعد هذا المقّرر الطالب لتشكيل لمحة عامة عن االرشاد الزوجي. وسيشمل لمحة من مقاربات مختلفة ونظرة كتابية يمكن أن 

 يستخدمها الشخص في إرشاد األزواج. وهذا من شأنه أن يعدّ الطالب ليتمّكنوا من مساعدة أزواجٍ في مجتمعاتهم في طريقة فعّالة أكثر

  .المسيحتتشبّه ب

 

 :نتائج التعلّم

 :في نهاية هذا المقّرر سيظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية

 

 :فكريًا

سيكتسب الطالب فهًما لبعض المقاربات التي تساعدهم على االنخراط بشكٍل فعال في تقديم المشورة الزوجية في مجموعة متنوعة  •

 .من سياقات الخدمة

 .على الزوجين اع وآثارهسيفهم الطالب الصر •

 سيفهم الطالب دور المسامحة والنعمة في الزواج •

 

  :عاطفيًا

 سيقدّر الطالب المشورة الزوجية أكثر •

 سيقدّر الطالب المسامحة والنعمة أكثر كأدوات مهمة في المشورة الزوجية •

 سينمو الطالب في وعيهم لبعض مجاالت النزاع بين الزوجين •

 

 :سلوكيًا

 مهارات مساعدة الناس في المسائل المتعلقة باألزواج ور الطالبسيط •

 .سيطور الطالب المهارات الالزمة لتعزيز مفاهيم النزاعات بين الزوجين •

 سيطّور الطالب المهارات الالزمة لمساعدتهم على االستجابة بطريقة تشبه المسيح في الصراعات •

 

 :مهام التعلّم

 ٪2٥تأمالت: 
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 لمتها في الحصةر التي تععدد بعض األفكا

 اكتب فقرة عن فكرة معينة واعكسها على حياتك

 

 ٪30حالة دراسية من فيلم: 

 خطة تقييم

 خطة عالج

 مناقشة: لماذا اخترت خطة العالج هذه، إذا كنت ترغب في اختيار خطة أخرى ماذا كنت ستفعل؟

 

 ٪4٥ورشة عمل ساعتين على إثراء الزواج: 

 :الزواج ويدمجه مع الهوت الكتاب المقدس وإعداد ورشة عمل لساعتين. تحتاج إلى تضمين ما يليري اختر موضوًعا واحدًا يث

 ٪1٥عرض )باور بوينت( 

 ٪20مالحظات )تفاصيل ورشة العمل( 

 ٪10دقائق عرض في الصف  ٥
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   "الخدمة وسط المسبيين"

 2019  2ساعة مساقية  

 العربية الالهوت المعمدانيةكلية   المدرس: براين كرايغ وشارلين غريغ

 

 المنهاج الدراسي

 

 الهدف:

، في حياة جماعة اإليمان، وفي المجتمعات التي نعيش فيها. قد تكون هذه التحوالت مدمرة تهميواجه الجميع فترات تحول في حيا

فترة صعبة من التشويش والتحول:  وصعبة، إال أنها ممتلئة بالفرص أيضاً. واجه شعب هللا في القرنين السابع والخامس قبل الميالد

وتدعى هذه الفترة " السبي". كيف باستطاعتنا أن نتعلم من إختبار شعب هللا، عندما واجهوا السبي وعادوا منه، بغبة اكتساب طرق 

 للنمو في المسيح والخدمة في أوقات "السبي" هذه. 

اإلعتراف الهادفة الى ل " بخدمة الكنيسة في منطقتنا فيما تتّمم مهمتها البيبلية نظًرا إلى مهّمة كليّة الالهوت المعمدانية العربيّة، التي تتمث

"، كيف  ليقوموا بخدمٍة أفضل وأكثر فعاليةنساء ورجال أمناء  وتأهيلتعليميّة متخصصة  مصادر توفيرمن خالل وذلك بيسوع رب ا، 

ً أكثر فعالية في مواجهة أوقات ال بل أزم ات على صعيد التحول شخصي، الرعوي، المجتمعي أو حتى بإمكاننا أن نكون خداما

 اإلقليمي؟ ماذا يعلمنا إختبار سبي يهوذا عن العيش في أيامنا هذه؟ كيف بإمكاننا أن نظهر عملياً عالمات شبيهة بتلك التي أعطاها هللا

تجددة في العالم العربي اليوم؟ في رعيّاتنا؟ لشعبه أثناء وجودهم في السبي؟ كيف يخاطب هذا المقطع الكتابي الجماعات المتصالحة والم

 في حياتنا الشخصية؟ ووسط النازحين والالجئين الذين نخدمهم اليوم؟

 

 المحصالت التعليمية:

  في نهاية هذه الوحدة على الطالب أن يبدي نمواً في النواحي التالية:

 في التفكير:

 لكتابات التي نشأت عنهاالسبي وبامعرفة أكبر بالقصص الكتابية المتعلقة بفترة 

 فهم أوجه الشبه بين وقتنا الحاضر، على المستوى الشخصي واإلجتماعي، وهذه الفترة من التاريخ الكتابي

 فهم ما تقدمه العلوم االجتماعية حول مواضيع االزمات والصدمات في حياتنا اليوم 

ثروا بمسيرتنا مع هللا، وبخدمتنا وبكنيستنا وبعالقاتنا مع الراهنة لكي يؤفهم كيفية تفاعل قصص الكتاب المقدس مع قصص حياتنا 

  جماعاتنا المحلية.

 

 في العاطفة:

  تقدير وحساسية عميقة الختبار أوقات التحول في حياة الناس، كما يظهر في كتابات كتّاب السبي.

 طبق على اختباراتنا في السبي، وبخاصة ما ينانفتاح أكبر لكيفية لمس هللا حياة الناس في أوقات األزمات أو التحول

 في التصرف:

تطوير مهارات أكبر لمساعدة الناس خالل أوقات التحول في الحياة وتكون تلك المهارات مرتكزة على مقاربات استخدمها هللا مع 

 أولئك الذين واجهوا السبي.

ة من خالل إظهار التشابه بينها وبين اختباراتنا ة السبي، وبخاصالقدرة على التعليم بشكل أكثر فعالية من المقاطع األدبية حول فتر

 الخاصة، مبنية على افضل الممارسات في حقل العلوم االجتماعية.  

  التحول إلى قادة أكثر فعالية يشكلون الخدمة على غرار القادة الذين عاشوا في السبي.

 

 الواجبات التعليمية:

طالب أن يظهروا في المناقشات كيف يطبقون قصة السبي على اختباراتهم ت الصف. على الالحضور والمشاركة الناشطة في نقاشا

  الخاصة.

 )ساعتان( Walter Brueggemann’s Cadences of Home من كتاب 23-11قراءة الصفحات 

، ن حياتك الخاصةصفحات( اختبار حياة حقيقي م ٧-6صف باختصار في بحث قصير )حوالي  "حالة دراسية عن اختبار في السبي":

 ستناداً إلى مواد الحصة، تأمل في هذه المواضيع:اأو حياة شخص تعرفه. 

  ما التشابهات التي تالحظها بينها وبين اختبار السبي؟ استخدم الفئات المشروحة في الصف والقراءة من كتاب بروجمان.

 ة او يجب استخدامها؟مقاربات مستخدمأي  أي ايقاعات في الخدمة الحظتها، أو كان من المفروض التعبير عنها.

  ساعات كتابة 8ساعات تأمل، و 4

صفحات(. من خالل النظر في  ٧-6كيف تكون قائداً في السبي: ادرس قصة أحد القادة في السبي وكتاباته في بحث قصير )حوالى 

أو كيف بإمكانك أن تعكس م في القيادة، كتاباتهم، ما هي أهم خصائص القيادة التي يظهرونها؟ كيف تجد نفسك منجذباً إلى اسلوبه

 ما هي المهارات او المقاربات التي يمكن تطبيقها مع الحفاظ على األسلوب الُمتبع؟ بشكل أفضل طريقتهم في القيادة؟

  ساعات من الكتابة 8ساعات من القراءة والتأمل، و 4

 

 لطالب الماجستير في اإللهيات فقط:
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وأكتب تأمالً قصيًرا عن الدروس األساسية التي إستخلصتها من إختبار شارلز  صفحة(. إقرأ 80" تعلم كيفية الحلم من جديد" )

  عن األزمة والخدمة في خالل مرض ابنه. باج

  ساعات 10أشر إلى بعض مواضيع "السبي" من مواد الحّصة من خالل تحليلها. 

 ساعة 36اجستير في اإللهيات: ساعة؛ طالب الم 26البكالوريوس ساعة. الوقت خارج الصف: طالب  24الوقت في الصف: 

 ساعة  60طالب الماجستير في اإللهيات   ساعة؛ ٥0مجموع ساعات األنشطة التعليمية: طالب البكالوريوس 

 ساعتان مساقية  

 

 أنشطة تعليمية:

 شخصي على قيادتكالحّصة األولى: التحوالت البشرية: تحوالتنا وتحوالت يهوذا. تأثير اختبارك ال

 الحزن: الفهم والمهارات التي تؤدي إلى الرعاية الفعالة -13٧: مجتمعات الحزن الصادق: اختبار السبي من مزمور الحصة الثانية

 الرثاء يصف المنفى. االكتئاب والصدمات النفسية: الفهم والمهارات التي تؤدي إلى الرعاية الفعالة –الحصة الثالثة: الجذور واليأس 

المفترض واالخالل المعنوي، رغم ذلك نبتهج. نموذج عملي لبناء المرونة لجميع األعمار. إعادة  الحصة الرابعة: الشعور بالغياب

 تصور الكتاب المقدس كرد على تجارب المنفى

النفسية. ايقاعات رثاء، شكوى وتوبة. مزيد من النهج لالكتئاب والصدمات  -الحصة الخامسة: ما يحتاجه المسبيون: ايقاع الوطن 

 التأكيد

 (. إيقاع الوعود. تخيل الوعد لحياتك3ة السادسة: إيقاع حمدلة المواجهة )حبقوق الحص

الحصة السابعة: ما يحتاجه المسبيون: الجماعة بين المنفيين المعبر عنها في المهرجانات واالسرار المقدسة والمهارات والنهج لتطوير 

 شعور بالمجتمع

 :قصص قادة المنفى

 ارميا: الرحمة

 الثقافي دانيال: الفهم

 أدوات للفهم واالستجابة لسياقات الخدمة المختلفة

 الحصة الثامنة: المزيد من قصص قادة السبي: 

 حزقيال: الجهارة النبوية

 إشعياء: الشاعر الذي يوقظ الوعد

 استير: العالقات التعويضية

 استراتيجيات إلخبار الحقيقة في الحب

 المشاركة واالحتفال

 يح!ما وراء المنفى: في المس

 

 معلومات للتواصل:

عنوان البريد اإللكتروني الخاص  .bcraig@baptist.ca عنوان البريد اإللكتروني الخاص ببراين:

  .sharlenebcraig@gmail.com بشارلين:

  رة الحصة وسنبلغ الطالب بفترة تواجدنا.سنكون في حرم الكلية أثناء فت

 ياسات:الس

 .يجب تسليم كافة األعمال إلى المكتب األكاديمي. عند إستالم العمل سيسجل المكتب األكاديمي تاريخ اإلستالم على الواجب

أي تبرير في مستند خاص المتأخرة. سيسجل كل عمل متأخر من دون  في حال تأخر العمل سيتم تدوين تاريخ التسليم وعدد األيام 

 بملف الطالب.

للتسليم، وقت التسليم، وأيام التأخر ستسجل على  بأسبوع، غير أن التاريخ المحدد  لعمل الذي يسلم بعد التاريخ المحدد يتم قبول ا

  الواجب وفي ملحوظة في ملف الطالب.

هذا يعني  من عالمة الواجب. )في الواقع، %10تسليم هو حسم يوماً من التاريخ المحدد لل 14إلى  ٧إن العقاب على العمل المسلم بعد 

 إنخفاض عالمة الواجب (.

من عالمة الواجب. ) في الواقع، هذا يعني إنخفاض عالمة الفرد  %20يوماً هو حسم  21إلى  14إن العقاب على العمل المسلم بعد 

 بدرجتين(

تب األكاديمي. وفي حال ستالم إن لم يكن مرفقاً بطلب خطي يقدم إلى المكيوماً من تاريخ اإل 21ال يتم قبول العمل الذي يسلم بعد 

  قبوله بموجب الطلب الخطي، يكون الحد األقصى من العالمة هو ج .
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ب العهد القديم عن السبي مناسبةإضافة إلى تلك المراجع، تعتبر كل التعليقات حول أد .  
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 إنجيل يوحنّا

 

 شباط/ فبراير                                                          د. "باروش باروشيف"                                                           

 2019                                                                           كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة                                    

 

 المنهج

 

 الهدف:

يق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف في بالدنا، الساعية إلى تحق إّن رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي أن نخدم الكنيسة

 بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

س إلى الّسياق المباشر، واالحتياجات تستند جميع الخدمات المسيحيّة الفعّالة بشكل مباشر على فهم وتطبيق النّصوص في الكتاب المقدّ 

 والتّحدّيات الخاّصة التي تواجه أولئك الذين يشاركون في الّرسالة الكتابيّة. 

ٌر حاسٌم بالنّسبة للخدمة المسيحيّة. يهدف هذا المقّرر إلى تمكين القادّة النّاشئين إّن القدرة على فهم معنى الّرسالة الكتابيّة وأهمّيتها هو أم

هم العاّمة والفعّالة في الكالم والكتابة من خالل اكتساب مهارات تفسيريّة وتأويليّة في التّفسير الكتابي المدروس والّراسخ في خدمت

 دّس.وهو نّص إنجيلي رئيس في الكتاب المق –إلنجيل يوحنّا 

ضوعات الاّلهوتيّة الرئيسة التي تعمل من لذا، فإّن الهدف من المقّرر هو تحديد الخطوط العريضة للكتاب المقدّس والتّحقيق في المو

خالل النص بأكمله. باإلضافة إلى ذلك، سنحاول تزويد الطالب ببعض التّوصيات العمليّة للدّراسة الذّاتيّة للكتاب المقدّس وتشجيعهم 

 ّسردي للنّص الكتابي.وير مهارات عمليّة للقراءة التّفسيريّة والالهوتيّة عن قرب مع إيالء اهتمام خاّص للتدفّق العلى تط

 

 نتائج التعلُّم:

ا في المجاالت التّالية:  عند االنتهاء من هذا المقّرر، ينبغي أْن يُْظِهَر الطالب نمو 

 فكريًا

رة.إثبات القدرة على االختيار، القراءة والتّ   فاعل مع نّص إنجيل يوحنّا بطرق نقديّة، منطقيّة وُمبَرَّ

 التّحليل التّوضيحي للنّص بطرق متماسكة، وذلك باستخدام وجهات نظر منهجيّة واضحة. إظهار مهارات تنظيم الحجج بشأن

 دراسة الهيكل المنطقي لحجج كاتب اإلنجيل والمجتمع الذي يهتّم به.

بعبارة "أنا هو".  في الالهوت: يتّم ترميز الهويّة الذاتيّة ليسوع في إنجيل يوحنّا بأقواله الشهيرة المتمثّلة بالنّسبة لطاّلب الماجيستير

 االختيار من األقوال التّالية:

 3٥: 6أنا هو خبز الحياة 

 12: 8أنا هو نور العالم 

 ٧: 10أنا هو باب الخراف 

 14، 11: 10أنا هو الّراعي الّصالح 

 2٥: 11والحياة  أنا هو القيامة

 6: 14أنا هو الّطريق والحّق والحياة 

 1: 1٥أنا الكرمة الحقيقيّة 

 8، 6، ٥: 18أنا هو 

ر إحدى هذه األقوال في سياق محاضرة عن إنجيل معيّن. أّما فيما يتعلّق بكلمة  العبريّة، التي تكشف عن الذّات  tetragrammatonفَّسِ

 ّي من هذه العبارات أْن تُساعد على تحديد مفهوم األصل اإللهي ليسوع، وفقًا إلنجيل يوحنّا؟(، فكيف يُمكن أل14: 3اإللهيّة )خروج 

 

 عاطفيًا

 الحساسيّة تجاه اختالف وجهات النّظر الفكريّة، االجتماعيّة، التّحفيزيّة، العاطفيّة والّروحيّة لكاتِب الوحي وجمهوره.

 ّص من اإلنجيل.على التّحليل المنطقي لن الثّقة في قدرات المرء

 الّصريح في النص الكتابي إلى أّن التّغيير وارد.الّرغبة في إعادة النّظر في آراء المرء وتنقيحها حيث يشير التّفكير النّقدي 

 

 سلوكيًا

دريس والبحث شرح الفضائل المسيحيّة كالحكمة والّصدق والعدل: التّوق إلى التّعبير عن شخصيّة ّللّا في الحّب والقداسة من خالل التّ 

 والعالقة الّشخصيّة.

 صعوبات التّفسيريّة عند قراءة اإلنجيل.النّظام في العمل مع التّعقيدات والمثابرة أثناء مواجهة ال

 لطالب الماجيستير: إدارة الوقت والتّركيز على تفاسير تأويليّة ُمحدّدة.

 

 مهام التعلُّم

 يجب تقديم أوراق البحث إلى المكتب األكاديمي، ال إلى الدّكتور "باروشيف". مالحظة هاّمة:

 الحضور والمشاركة الفعّالة في مناقشات الصف.
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ساعات في الخارج  4اية الُمقّرر، يتّم إجراء امتحان خّطي في المواد التي تغّطيها المحاضرات )ساعة واحدة في االمتحان وعند نه

 العالمة(.من  %٥0 –للتّحضير 

ت خارج الفصل ساعا 4قبل بداية المقّرر، اقرأ إنجيل يوحنّا. استخدم التفاسير الكتابيّة المتوّفرة ومواد أخرى للتّعبير عن النّص ككّل )

 الدّراسي(.

الية )الحوارات استنادًا إلى المادّة التي تّم تقديمها في الصف واستخدام التفاسير الكتابيّة المتوفّرة عن إحدى خطابات يسوع التّ 

 والخطابات(:

 21-1: 3بشأن الوالدة الجديدة 

 26-4: 4بشأن ماء الحياة 

 4٧-19: ٥بشأن القيامة والحياة 

 ٥9-2٥: 6ة بشأن خبز الحيا

 ٥9-12: 8بشأن ألوهيّة يسوع 

 21-1: 10 بشأن الّراعي والقطيع

 42-22: 10بشأن يسوع المسيح 

 ٥0-20: 12بشأن الفداء 

 31: 14 – 31: 13د صعود يسوع بشأن الحياة بع

 33: 16-1: 1٥بشأن االتحاد مع يسوع 

م تأّمالت مكتوبة مؤلّفة من صفحتين أو ثالث  بشأن حّجة الكاتب، االدعاء األساسي وتحليل أهميّة النص  –ة( كلم 1000 – 800) -قدِّ

من العالمة لطالب  %30بكالوريوس ومن العالمة لطالب ال %40 –ساعات خارج وقت الصف  ٥المختار لمجتمعك اإليماني )

 .شباط/ فبراير قبل الّساعة الخامسة مساءً  22تاريخ التّسليم نهار الجمعة  –الماجيستير في اإللهيّات 

ل العالمة النّهائيّة للمقّرر تقييًما أساسي ا ألداء الطالب وستأخذ بعين االعتبار أيًضا حضورهم ومشاركتهم في مناقشات ال صف َستَُشّكِ

 من العالمة. %10وااللتزام بالعمل األكاديمي الجيّد، وقد يتّم جّراء ذلك منح 

م حول الخطاب المعيّن من اإلنجيل، َسيُْطلَب من طالب الماجيستير في اإللهيّات طالب الماجيستير في اإللهيّات: باإلضافة إلى تأّمالته

ى إحدى األقوال: "أنا هو". يجب أْن يتضّمن الملّخص االدعاء تحضير عظة أو درس كتاب مقدّس مبنّي على عملهم التّفسيري عل

لبنية مع التّحّوالت والّرسوم التّوضيحيّة المناسبة لربط رسالة الّرئيسي/ العظة، بنية حّجة العظة، مع محتوى فقرة واحدة لكّل نقطة في ا

أْن يتألّف الُملَّخص من صفحتين كحدٍّ أقصى )حوالي النّص بالوضع المعاصر لجمهور ُمحدّد أو مجتمع إيماني يخدمه الطاّلب. يجب 

شباط/ فبراير قبل الّساعة  22جمعة تاريخ التّسليم نهار ال –من العالمة  %10 –ساعات خارج الصف  ٥كلمة(،  600 – 400

 الخامسة مساًء(.

 

 18ب الماجيستير في اإللهيّات ساعةّ، طال 13ساعة. الوقت خارج الصف: طالب البكالوريوس في الالهوت  12الوقت في الصف: 

 ساعة.

 ساعة. 30إللهيّات طالب الماجيستير في ا –ساعة  2٥مجموع ساعات النّشاط التّعليمي: طالب البكالوريوس في الالهوت 

 درجة سياقيّة

 المحتوى:

 (٥4: 4-1: 1)يوحنا  Cana Cycleالمحاضرة األولى: المقدّمة، البنية الدّوريّة إلنجيل يوحنا و 

 (٥٧: 11-1: ٥المحاضرة الثانية: دورة المهرجان: العداء المتزايد لخدمة يسوع. )يوحنا 

 (26: 1٧-1 :12الحّصة الثالثة: الّسرج ودورة الوداع )يوحنا 

 (2٥: 21-1: 18الحّصة الرابعة: الّسرد العاطفي واالستنتاجات )يوحنا 

 معلومات إضافيّة:

. عادةً ما يكون الُمحاِضر موجودًا للتّشاور بشأن الُمقّرر في مكتبه بناًء على موعد parushev@abts.euعنوان بريدي اإللكتروني: 

 لغاية الساعة  14:00لك أيّام الثالثاء والخميس بعد المحاضرة من الّساعة وذ

16:00 

 

 الّسياسات:

ي. عند استالم البحث، سيقوم المكتب األكاديمي بتسجيل تاريخ االستالم على ورقة يجب تسليم جميع األبحاث في المكتب األكاديم

 الواجبات.

رة، سيتم تسجيل تا ريخ االستحقاق وعدد أيّام التأخير. وستوضع إشارة على جميع األبحاث المتأّخرة دون تفسير بالنّسبة لألبحاث المتأّخِ

ر في وثيقة التتبُّع الموجودة في ملف ال  طالب.ُمبَرَّ

يتم قبول البحث الُمقدّم في غضون أسبوع واحد من تاريخ االستحقاق بدون عقوبة، ولكن سيتّم تسجيل تاريخ االستحقاق وتاريخ 

 م وعدد األيّام المتأّخرة على الواجب ووضع مالحظة في ملف الطالب.االستال

ر ما بين  من عالمة الواجب. )خفض درجة  %10ستحقاق هي اقتطاع أيّام بعد تاريخ اال 10إلى  ٧إّن عقوبة تسليم البحث المتأّخِ

 واحدة من عالمة الواجب(

mailto:parushev@abts.eu
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ر ما بين  )خفض   من العالمة على الواجب. %20أ بعد تاريخ االستحقاق هي اقتطاع يومً  21لغاية  14إّن عقوبة تسليم البحث المتأّخِ

 درجتين من عالمة الواجب(

يوًما على تاريخ االستحقاق بدون تقديم كتاب خّطي إلى المكتب األكاديمي. إْن تّم  21من  لن يتم قبول البحث المقدّم بعد مرور أكثر 

 .Cو قبوله، سيكون الحدّ األقصى للعالمة الممكنة ه

 

 

 المراجع:

 المراجع العربية:؟؟؟

 المراجع اإلنكليزيّة:

 

 القراءات األساسيّة

Borchert, Gerald L. “John”. In Watts E. Mill and Richard F. Wilson, eds., Mercer Commentary on 

the Bible. Machine, Ga.: Mercer University Press, 1995, 1043-1082.   

Borchert, Gerald L. John 1-11. In E. Ray Clendenin gen.ed., The New American Commentary: An 

Exegetical and Theological Exposition of the Holy Scriptures NIV Text Series. Vol. 25 A. Nashville, 

Tenn.: Broadman & Holman Publishers, 1996.  

Borchert, Gerald L. John 12-21. In E. Ray Clendenin gen.ed., The New American Commentary: An 

Exegetical and Theological Exposition of the Holy Scriptures NIV Text Series. Vol. 25 B. Nashville, 

Tenn.: Broadman & Holman Publishers, 2002. 

     Borchert presents a narrative reading of the Gospel of John from a Baptist perspective. 

 

 القراءات الموصي بها

Beasley-Murray, George R. John. In David A. Hubert & Glen W. Barker gen. eds. Word Biblical 

Commentary Series. Vol. 36. Dallas, Tex.: Word Inc., 1987 

 A standard Baptist Commentary on the Gospel of John   

Brown, Raymond E., S.S. The Gospel According to John. In William Foxwell Albright & David Noel 

Freeman, gen. eds., The Anchor Bible Series. Vols. 29 and 29a. Garden City, N.Y.: Doubleday & Co., 

Inc. 1966-1970.    

 A thorough analysis of the Gospel from a Roman-Catholic perspective 

Borchert, Gerald L. Assurance and Warning. Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1987 

 A very helpful study for the understanding of biblical tension in the Gospel 

Carson, D. A. The Gospel According to John. Grand Rapids, Mich.: William B. Eeerdmans, Publ., 

1991 

 A Reformed evangelical perspective on the Gospel of John 

Craddock, Fred B. John. In John H. Hayes, ed. Knox Preaching Guide Series. Atlanta, Ga.: John 

Knox Press, 1982.  

 Helpful insights for preaching through the Gospel 

Culpepper, R. Alan, Anatomy of the Forth Gospel: A Study in Literary Design. Philadelphia, Penn.: 

Fortress Press, 1983.  

 

A Baptist narrative study of the Gospel 

Duke, Paul D. Irony in the Forth Gospel. Atlanta, Ga.: John Knox Press, 1985 

 An excellent complement to Culpepper’s study by one of his doctoral students 

Kysar, Robert. John: The Maverick Gospel. Louisville, Ky.: Westminster/ John Knox Press, 1993. 

 A good beginner’s guide to the Gospel from a Lutheran perspective 

Schnackenberg, Rudolf. The Gospel According to St. John. Trans. From German K. Smith, C. 

Hastings, et al. 3 vols. New York, N.Y.: Crossroad, 1987 

 An exegetical masterpiece of the text of the Gospel by a renowned German Roman-Catholic 

scholar           

Thompson, Marianne Meye, John: A Commentary. In The New Testament Library Series. Louisville, 

Ky.: Westminster/ John Knox Press, 2015. 

 A Reformed evangelical perspective on the Gospel of John 
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 التفكير النّقدي والممارسة

 )درجة مساقيّة(

 

  

 2019مايو/ أيّار                                                                                     د. "بيل ميريفيلد"                                 

 كليّة الالهوت المعمدانية العربية

 

 المنهج

 

 الهدف: 

المتمثّلة في معرفة المسيح  خدمة الكنيسة في المنطقة، ألنّها تُدِْرك رسالتها الكتابيّةإّن رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي 

صة وتجهيز رجال ونساء أمناء للخدمة المسيحّية الفعّالة وللّصالح العاّم.  َكَرّب وسيّد من خالل توفير مصادر تعليميّة ُمتخّصِ

ر ديات الخاصة في السياقات المختلفة. إّن القدرة على فهم الطرتستند جميع الخدمات الفعّألة على فهم اإلحتياجات والتّح يقة التي يُفَّكِ

ه أفكارهم ويَُحفِّز نقاشاتهم وقدرتهم على إيصال فكرتهم بوضوح، هو أمر بالغ األهميّة للتفاهم المتبادل في  بها اآلخرون، وما يَُوّجِ

ساب المهارات في لى تمكين القادّة النّاشئين في خدمتهم الفعّالة من خالل إكتالتّواصل اإلنساني والخدمة المسيحيّة. يهدف هذا المقّرر إ

التّفكير المستنير والناقد إليصال أفكارهم وفهم أفكار اآلخرين. لذا، فإّن الهدف من المقّرر هو تعريف الطالب على نماذج مختلفة من 

وار البنّاء. نه المساعدة في تقييم النقاش والسعي إلى التفاهم وتصميم الحالتفكير النّقدي ودفعهم إلى تطوير نموذج للتفكير النقدي من شأ

باالضافة إلى ذلك، سنحاول تزويد الطالب ببعض التوصيات العمليّة من أجل القراءة التحليليّة والتركيبيّة للنّصوص الالهوتيّة وكذلك 

 هادفة. المهارات العمليّة للعمل مع المواد المكتوبة والمشاركة في محادثة

 

 

 

 

 نتائج التعلّم:

ا في المجاالت التّاليةعند اإلنتهاء من هذا المقّرر، ي  نبغي أْن يُْظِهَر الطالب نمو 

 

 المعرفة

 سيكون الطالب قادًرا على:

 تحديد وتَتَبُّع العالقة بين مجموعات مختلفة من االفتراضات واألدلّة والمعتقدات.

 ضعف في المدارس الموضوعيّة والذاتيّة للتفكير النقدي.توضيح  اإلختالفات ونقاط القّوة وال

 الخطوط العريضة للمبادىء األساسيّة لنموذج "اإليمان الّساعي إلى الفهم" في التفكير النّقدي. تحديد

 إثبات القدرة على تحديد المصادر المكتوبة والشفويّة وقراءتها والمشاركة فيها بطرق ُمدَْركة ومنطقّية وُمبَّررة.

 الخدمة والّسياقات الّشخصيّة.لجدال من أجل االستخدام الّصحيح وتحديد التّفكير النقدي في ا

 فحص البنية المنطقيّة وإدانة حجج المؤلّفين.

 

 التأثير

 سوف ينمو الطالب في الحّس، والعواطف والمواقف المتعلّقة بما يلي:

 التفكير النقدي.إدراك نقاط القّوة الشخصيّة والضعف فيما يتعلّق بتوّجهات 

 في وجهات النّظر الدينيّة والفكريّة المختلفة.قبول اتّساق القناعات المنطقيّة المتضّمنة 

 ة.الحساسيّة تجاه المنظورات الفكرّية واالجتماعيّة والتّحفيزيّة والعاطفيّة والروحية المختلفة للمسيحيّين الذين يملكون قناعات مختلف

 على التفكير من منظور مسيحي.الثقة في قدرات الفرد 

ر.االستعداد إلعادة النظر في وجهات نظ  ر الفرد ومراجعتها حيث يُشير التفكير النقدي الّصادق إلى أّن التّغيير مبرَّ

 

 السلوك

 سيتمّكن الطالب من التصّرف وفقًا لما يلي:

 التفكير المسيحي والنقدي لفضائل الحكمة والصدق والنزاهة.

 تبط بالمحبّة واالحترام في التّدريس، والبحث والعالقة الشخصيّة.شخص ّللّا المر

 االنتظام في العمل مع التعقيدات والمثابرة خالل الصعوبات التي يواجهها في البحث والحوار.

 

 مهام التعلّم

 يجب تقديم ورقة العمل على تطبييق "مودل".

 يلي:في واحد يونيو/ حزيران، يجب أْن يكون الطالب قد أكمل ما 
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 تعريف شخصي للتفكير النقدي.

 بيق "مودل".الوصف والعنوان متوفّران على تط

 التقييمات التشخيصيّة. )متوفّرة على تطبيق مودل(

 إختبار "كورنيل" للتفكير النقدي.

 إختبار عيّنة التفكير المنطقي.

 إستبيان وجهة النظر العاّمة )متوفّر على تطبيق مودل(

 

 هام التعلّم التالية خالل المقّرر.سيتّم توقُّع وتقييم م

 مناقشات الصف. الحضور والمشاركة الفعّالة في

 قراءة المقّرر

 منتدى المناقشات.

 مهام التعلّم في الصف.

 مسابقات المحتوى.

 ورقة التأّمل.

 اإلمتحان النهائّي.

 

 سيتّم تقديم وصف للمهام المحدّدة والدّرجات خالل الحّصة األولى.

إلعتبار الحضور والمشاركة في مناقشات الصف وإكمال الدرجة النهائيّة للمقّرر على تقييم األداء الكلّي للطالب مع األخذ في اتعتمد 

 المهاّم واإللتزام بالعمل األكاديمي الجيّد. سيتّم توفير نماذج وأوصاف لمهام الصف حسب االقتضاء.

 

 طالب الماجستير في اإللهيات:

يل نقدّي لتعليقَْين على إحدى رسائل ام المتضّمنة في الصف، سيُطلَب من طالب الماجستير في اإللهيات تقديم تحلباإلضافة إلى المه

 بولس )بإستثناء فليمون(. يجب أْن يَُمثِّل كّل تعليق يختاره الطالب مقاربة الهوتيّة مختلفة.

 

 

م الطالب واجب نهائّي يتضّمن ما يلي.  سوف يُقَدِّ

 تعليق كّل مؤلّف. تحديد ووصف إثنَْين أو ثالثة من اإلفتراضات الّرئيسة التي تَُميِّز نهج يجب على الطالب

 يجب على الطالب تقديم ثالثة أو أربعة أمثلة تدّل على كيفيّة تأثير إفتراضات المؤلّف على تفسيره للنص.

 قّوة واحدة ونقطتَْي ضعف في المقاربة.يجب على الطالب تقييم إفتراضات كّل مؤلّف وتفسيرها وتوفيرعلى األقّل نقطة 

ل  كلمة يشرح من خاللها مقاربته الخاّصة لتفسير الرسالة. 300مكّونة من  يجب على الطالب تقديم ورقة تأمُّ

 

 يجب على الطالب إختيار تعليَقْين من المقاربات التفسيريّة التالية:

 الهوت التحّرر  

 التّعليق اإلسالمي

 الالهوت الكاثوليكي

 هوت آباء الكنيسةال

 الالهوت النّسوي

 العلمانيّة/ التعليق النقدي

 األرثوذكسيالالهوت 

 الهوت ما بعد الحداثة

 

 التعليقات متوفّرة عبر المكتبة الاّلهوتيّة الّرقميّة.

 سيتّم توفير نموذج للمهام على تطبيق "مودل".

 

 ساعات. 6الوقت التّقريبي = 

 وقراءة التّعليقات، تحديد االفتراضات وتَتَبُّع األمثلة.ساعات لتحديد وإختيار  4

 راضات المؤلّفين وتفسيرهم.ساعة واحدة لتقييم إفت

 ساعة واحدة إلعداد ورقة تأّمل شخصي لشرح مقاربة الطالب.

 

 ساعة. 12الوقت في الصف: 

 ساعة. 18ساعة / الماجستير في اإللهيّات  13الوقت خارج الصف: البكالوريوس في الاّلهوت 

 ساعة. 30في اإللهيّات  ساعة / الماجستير 2٥مجموع ساعات نشاط التعلّم: البكالوريوس في الالهوت 
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 درجة المقّرر: درجة مساقيّة.

 

 المحتوى:

 : المقدّمة، األُسس واألسئلة.1الحّصة 

 : نماذج التّفكير النقدي.2الحّصة 

 .1: ممارسة التفكير النّقدي: الجزء 3الحّصة 

 .2: ممارسة التّفكير النقدي: الجزء 4 الحّصة

 

 معلومات إضافيّة:

. يكون الُمحاِضر موجودًا لإلستشارات الهاتفيّة أو عبر تقنيّة bill.merrifield@ideasworld.orgي: عنوان بريدي اإللكترون

 .14:00لغاية الساعة  13:00الثالثاء والخميس قبل المحاضرة من الساعة  الفيديو بناًء على موعد وذلك أيّام

 

 ت:الّسياسا

 يجب تسليم جميع األبحاث ضمن الوقت المحدّد على تطبيق "مودل".

رة من دون تفسير ُمبّرر وفقًا لنماذج المهام.  ستوضع إشارة على جميع األبحاث المتأّخِ
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 أدب حكمة في العهد القديم                                                                                                د. دايفيد باير                 

 2019أيار  1٧-6                                              كليّة الالهوت المعمدانية العربية                                                    

David.baer@uwm.org                                                                                                       ساعتان مسقيتان 

 24الساعات داخل الصف: 

 26الساعات خارج نشاط التعلّم في الصف:

 وس في الالهوتالبكالوري

 مخطط المقرر

 أدب حكمة في العهد القديم 

 البكالوريوس في الالهوت

 

 الهدف:

المسيح إّن رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي خدمة الكنيسة في المنطقة، ألنّها تُدِْرك رسالتها الكتابيّة المتمثّلة في معرفة 

صة وتجهيز رجال ونساء أمناء للخدمة المسيحّية الفعّالة وللّصالح العاّم. تعليميّة َكَرّب وسيّد من خالل توفير مصادر  ُمتخّصِ

 أولئك الّرجال المؤمنون والحكماء يحتاجون إلى حكمة عميقة إذا أرادوا مواجهة التّحدّيات الّتي تكمن أمامهم.

يز على العيش بحكمة ُمكثّفًا بل متبلوًرا في مجموعة صبح التركيكمن التركيز على "الحكمة" في اتّساع نطاق العهد القديم. ومع ذلك، يُ 

ة، معّينة من كتب العهد القديم: األمثال، سفر أيوب، سفر الجامعة، ونشيد األنشاد. تُعَدّ المزامير أيًضا خّزان غني من الحكمة الكتابيّ 

ا باسم "مزامير   الحكمة". مع مجموعة معيّنة من المزامير التي تستحّق اعترافًا خاص 

وعلى الرغم من أن حكمة الكتاب المقدس تركز بشكل كبير على االنتقال من جيل إلى آخر من خالل المعرفة الموثوقة حول كيفية 

عمل الحياة، فإنّنا سنكتشف أن "الحكمة" ستتحدى العديد من أفكارنا المكتسبة. في هذا المعنى، فإّن" الحكمة " ليست هي نفسها دائما 

 باؤنا وأمهاتنا ورعاتنا وأساتذتنا. أحيانا هي مختلفة جدا.نا عنها اّ كما أخبر

 هناك هدفان لهذا المقّرر:

ل شعب المسيح بصورة مثمرة أكثر.  إشباع حياتنا بحكمة الكتاب المقدّس حتّى نعيش بحكمة ونَُشّكِ

 أْن نكون قّراء أفضل لنتواصل مع أدب حكمة العهد القديم.

يّة والمجتمعيّة بينما نغوص في المقاطع الّرئيسة الّتي تُْخبِر عن الموضوعات الّرئيسة ألدب حكمة راض الفردسوف نخدم كال  من األغ

العهد القديم. ومن خالل االقتراب من المقاطع والموضوعات المتمثِّلة، سنحاول أن نعدّ أنفسنا لكي نكون قّراًء دائمين "لحكمة الكتاب 

 كشف عن نفسه باعتباره هللا حكيم والمصدر النهائّي للحكمة. الّذي يالمقدّس" وخدّاًما حكماء للّربّ 

على الرغم من أنّه لدي خبرة كبيرة في مراقبة كيف يواجه القّراء األنغلو أمريكيون والالتينيّون األمريكيون وكيف يتشاركون في 

ألدب وإلقاء الضوء على الحياة في الشرق ثير هذا انصوص حكمة الكتاب المقدس، إاّل أنّكم ستكونون أساتذتي فيما يتعلق بكيفية تأ

 األوسط وشمال أفريقيا.

 

 نتائج التّعلّم:

 عند االنتهاء من هذا المقّرر، يجب أن تكونوا قادرين على إظهار النّمو في المجاالت التّالية:

 فكري ا

 فهم وشرح مختلف أصوات ومناهج أدب حكمة العهد القديم.

 حكمة" مع الكتاب المقدّس والّصيغ المسيحيّة المتمثّلة في الوحي واالستقبال والسلوك.ل بها "الإدراك الطرق التي تتفاع

 فهم ما هو في "متناول اليد" و "حدود" الحكمة.

توضيح من خالل ورقة عمل مكتوبة كيف يواجه موضوع حكمة رئيسي السياق الذي يخدمه أو سيخدمه الطالب )طالب الماجستير 

 في اإللهيات(.

 

 عاطفي ا

 تطوير الّرغبة والبهجة في حكمة ّللّا.

 المراقبة بحماس وجذب العالم كلّه إلى عالم هللا الحكيم الفنّي المبدع.

 

 سلوكي ا

 الوعظ، التعليم، والنّصح وخدمات آخرى مع فهم عميق لحكمة هللا.

 اة والخدمة.األمام في الحيتوضيح المحاذاة بين ما ستتعلّمه عن كيفيّة "كونك حكيًما" ومسارك إلى 

 

 مهام التّعلّم:

 من الدّرجة النّهائيّة %2٥ –.المشاركة في مناقشات الّصّف 1

كما في الحياة، سوف تحتاج أْن تكون ُمتعلًِّما نشًطا للحصول على أقصى إستفادة من هذا الصف. يعتمد النجاح النهائي لهذا الصف 

 تعد ا للحوار مع زمالئك.جب أْن تكون مسعليك أكثر منّي. عندما تأتي إلى الصف، ي
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نظًرا ألّن التعلم األكثر أهمية يحدث عندما نتفاعل بشكل جماعي حول الموضوعات التي فّكرنا فيها بصرامة ، فإّن معظم عملنا يتّكون 

روح فإنّنا نسمح للمن نظرة مجتمعنا الصغير ومناقشة نصوص الحكمة األساسية. من خالل تفسير اإلنجيل بشكل جماعي وفردي ، 

 القدس بمساعدتنا في فهم كلمة هللا بشكل أكمل مّما لو كنّا قد فّسرناها بشكل فردي.

 

الّضعف كوني أستاذكم وأخوكم، فأنا أتطلّع إلى أن أتعلّم منكم الكثير بينما نتشارك أدب حكمة العهد القديم معًا، حاملين معنا نقاط القّوة و

 فة.ثقافيّة المختلواالفتراضات في سياقاتنا ال

 

 ساعة(. 13من ساعات التّعلّم خارج الّصّف ) %36من الدّرجة النّهائيّة؛ تقريبًا  %3٥ –.القراءات اليوميّة 2

 

من أجل فهم المساهمات المتنوعة ألدب حكمة العهد القديم ، من األهمية بمكان أْن نغوص بمجموعتها التّعبيريّة الكاملة ، على الرغم 

ليل من النصوص المتَمثِّلة خالل وقت الفصل الدراسي، فإّن معرفتكم المتزايدة بكامل أدب الحكمة سوف من أننا سوف نتشارك بعدد ق

 ءتنا الوثيقة ألجزاء منها. تبلغ وتضيء قرا

ستساعدكم القراءة اليوميّة المدروسة  ألقسام كبيرة من "الحكمة" على التعرف على الكتاب ومواضيعه الرئيسة. ستساعدكم هذه 

 على المساهمة في مناقشات الصف، كما ستُعدّكم أيًضا لإلجابة على أسئلة الدراسة المعينة. القراءة

 

 قرأون:إسألوا أنفسكم، بينما ت

 ماذا تبدو الخلفيّة التّاريخيّة و/أو الحياتيّة لما أقرأه؟ ما هي المشكلة وسوء التفاهم أو التّحدي الّذي يتّم معالجته؟

 ا أقرأه؟كيف يكشف الرب عن ذاته في م

 ما هما الموضوعان أو الثالثة مواضيع الّرئيسة الموجودة في ما أقرأ. كيف تتطّور هذه المواضيع.

 

 ول قراءاتكم عن "الحكمة" على النحو التالي:سيعمل جد

 ال يتعيّن عليكم القراءة قبل اليوم األّول من الصف.

ص قراءات يوميّة وأسئلة للدراسة )باستثناء اليوم األّول(. ستحتاجون إلى إكمال هذه القراءات  خالل وجودنا معًا لمدّة أسبوَعين، سأَُخّصِ

 راسي.وأسئلة الدراسة قبل انتهاء الفصل الد

وهكذا، فإّن الغالبيّة العظمى من قراءاتكم ستكون في النصوص الكتابيّة نفسها. أشّجعكم أيًضا على القراءة على نطاق واسع في األدب 

 العربيّة واإلنكليزيّة )طالب الماجستير في اإللهيّات( والمتوفّرة لدى مكتبة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربية.الثانوي باللّغتَين 

يترتّب على طالب الماجستير في اإللهيات تقديم ورقة بحث بعد انقضاء مدّة األسبوَعين. ستتضّمن هذه الورقة التّفاعل المعتاد مع 

 األدب الثانوي ذات الصلة.

 

 ساعة(. 13من ساعات التّعلم خارج الّصّف ) %36من الدّرجة النّهائيّة؛ تقريبًا  %40-أسئلة الدّراسة  .3

ة من أسئلة الدّراسة استنادًا إلى النّص، والمحتوى، والهوتكم الخاص المتعلّق بقراءاتكم حول "الحكمة" وذلك سوف أضع سلسل

ألولى. يُرجى دراسة كّل األسئلة واإلجابة عليها بشكل فردّي استعدادًا لكّل حّصة الستكمالها قبل كل حّصة دراسيّة ما عدا الحّصة ا

ر تطبيق "مودل"، قبل الحضور إلى الصف. سأحاول أنا أو أحد أعضاء فريق التدريس لدينا قراءة دراسيّة. ستقومون بتقديم نسخة عب

ًما قراءة هذه اإلجابات قبل الفصل الدراسي. ليس هدفي تصنيف إجاباتكم كّل يوم ، على الرغم من أنّه لن يكون من الممكن لنا دائ

لمشكالت التي يتناولها. إّن اجتهادكم في اإلجابة على أسئلة الدراسة تلك، صّحة ما كتبتموه، وإّنما تقييم مدى ارتباطكم بالنص وا

، سيكون المفتاح لجلسات دراسيّة مثيرة وذات سيجعلكم قّراًء أقوياء وفاهمين ألدب حكمة العهد القديم. إّن إكمال هذا العمل بوعي

 مغزى.

 

 ملّخص مهّمة التّعلّم: طاّلب البكالوريوس في الالهوت.

 %2٥المجموعة في الصف                 مناقشات

 %3٥القراءات اليوميّة                               

 %40أسئلة الدارسة                                  

 ساعة. 26ساعة. الوقت خارج الصف:  24الّصّف:  الوقت في

 درجة سياقيّة. 2ساعة =  ٥0مجموع ساعات نشاط التّعلّم 

 

 يضة للمقّرر، التّاريخ: الموضوع: الوقت الُمحدّدالخطوط العر

 

 أيّار: ما هي الحكمة؟ 6

 ما الّذي يمكننا االعتماد عليه؟         

 )األمثال(. مقدّمة إلى الحكمة التّقليديّة        

 .1النّصوص األساسيّة: سفر األمثال        
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 أيّار: تعلُّم النّمو: العيش بثقة في العالم. ٧

 للتّحضير: أسئلة الدراسة حول سفر األمثال.         

 النّصوص األساسيّة: سفر األمثال.         

 

 قليديّة(.أيّار: هذا ليس صحيًحا!: سفر أيّوب وحدود الحكمة )الحكمة غير التّ  8

 للتحضير: أسئلة الدّراسة حول سفر أيوب.         

 

 اء أيوب، شكوى أيوب.النّصوص األساسيّة: مقدّمة سفر أيوب، أصدق         

 أيار: القرار: ولكْن هل يُمكن أْن يكون "يهوه" معروفًا؟ 9

 للتحضير: أسئلة الدراسة حول سفر أيوب.         

 الظهور اإللهي، الخاتمة.          النصوص األساسية:          

           

 أيّار: البهجة بحكمة هللا: مزامير الحكمة. 13

 للتّحضير: أسئلة الدّراسة حول المزامير.         

  119، 112، ٧8، ٧3، ٥0، 49، 3٧، 19، 1النّصوص األساسيّة: المزامير          

 

 الجامعة. أيّار: ال شيء له معنى: الّصوت الغريب لسفر 14

 للتّحضير: أسئلة الدّراسة حول سفر الجامعة.          

 ، ومقتطفات آخرى.1سفر الجامعة  النّصوص األساسيّة:         

 

 أيّار: رأًسا على عقب: شعر حّب الكتاب المقدّس )نشيد األنشاد(. 1٥

 للتّحضير: أسئلة الدّراسة حول نشيد األنشاد.         

 ساسيّة: نشيد األنشاد ومقتطفات آخرى.النّصوص األ         

 

 تعلّمناه.أيّار: هل نحن أكثر حكمة؟ تقييم ما  16

 للتّحضير: يتّم التّنظيم، بناًء على التّقدّم المحرز حتّى اآلن.         

 النّصوص األساسيّة: يتّم التّنظيم، بناًء على التّقدّم المحرز حتّى اآلن.         

 

 

 أسئلة الدّراسة

 تكون أسئلة الدّراسة متاحةً لكم قبل قراءتكم. سوف

 

 أمور آخرى

 David.Baer@uwm.org:البريد اإللكتروني 

تمّرة!(. سأكون متاًحا عبر البريد اإللكتروني خالل األسبوَعين من الفصل )وبالّطبع بعد ذلك أيًضا، بما أنّني أتوقّع أْن نبني صداقة مس 

 رجاًء ال تتردّدوا في االتّصال بي.

 

 الغياب

ر، ما لم يكتمل العمل التّعويضي بالتّنسيق مع األستاذ. ومع ذلك، ال يُعتبر هذا عماًل مثالي ا. أّي غياب سيؤدّي إلى تخفي ض عالمة الُمقرَّ

ر من ذلك، يحتاج مجتمع التعلُّم الذي نُْنِشئه في ستحصلون على الفائدة القصوى من خالل المشاركة في جميع الحصص الدّراسيّة. أكث

 فإنّكم تؤثّرون على تعلُّم اآلخرين. -بغّض النّظر عن الّسبب  -يُّب عن الصف الصف إلى مساهمتكم. عند التغ

 

 الّسرقة األدبيّة 

بع الّسياسات األكاديميّة الخاّصة بكليّة إذا قمتم بتقديم ورقة بحث شخٍص آخر كما لو كان بحثكم، فأنتم تكسرون عالقة الثّقة بيننا. سأتَّ 

العربيّة، عن طريق تقديم هذا البحث المسروق إلى الفريق األكاديمّي وفقًا لّسياسات األكاديميّة التّابعة لكليّة الالهوت المعمدانيّة 

 ّن كلماتكم المكتوبة هي لكم.الالهوت المعمدانيّة العربيّة. أنا أتطلّع لرؤيتنا نتعلّم من بعضنا البعض. أريد أْن أعرف أ

 

 مصادر التّعلّم

لالهوت المعمدانيّة العربية بوجود مجلّدات عالية الجودة بما يخّص أدب حكمة العهد القديم، وهي متوفّرة لنا أثناء تنعم مكتبة كليّة ا

ا الصف يقرأ اللّغة اإلنكليزيّة بطالقة. ومع صفّنا وبعده. إنّها إلى حدّ كبير أعمال باللغة اإلنكليزيّة، وال أفترض أّن أّي طالب في هذ

 العديد من هذه الكتب بينما نعمل معًا على أمل توفير التّوجيه للطالب الذين يُتقنون اللّغة اإلنكليزيّة.ذلك، سأَُعلِّق على 
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 2019                                                                      الهوت بولس )درجة مساقيّة( لالمفاهيم الّرئيسة 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                                                                                             

  ميّسر التعلّم: د. داستن إلينغتون

 

 الهدف

 

مجتمعاتنا تنهض بواسطة خدمة ربيّة أْن نعاين مجد هللا ونشهد مصالحة الشعوب ونرى إّن رؤيتنا في كليّة الالهوت المعمدانيّة الع

سيح رب ا الكنيسة في العالم العربي. مهّمتنا أْن نخدم الكنيسة في بالدنا الساعية إلى تحقيق مأموريّتها البيبليّة الهادفة إلى اإلعتراف بالم

 أهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.وذلك من خالل توفير مصادر تعليميّة متخّصصة وت

  

ر هدفان رئيسيّان: كتحضير  للحياة المسيحية وخدمتها ، فإّن لهذا المقرَّ

 

ر الطالب إلى نظرة أعمق 1 المفاهيم الرئيسة لالهوت الرسول بولس وكيف فّكر بولس  الهوتيا" عن الحياة  داخل( يرشد المقرَّ

 يّة.المسيحية ، والخدمة ، والمأمور

 

ر إلى تزويد الطالب بتعريف أعم2  ق لالهوت بولس وقدرة أكبر على صياغة رسائله في سياق حياتهم وخدمتهم.( يسعى المقرَّ

 

 

 نتائج التعلم

 

 عند نهاية هذا المقّرر ، سيتمكن الطالب من القيام بما يلي:

 

والرسالة ، بولس  الهوتيا" عن الحياة المسيحية ، والخدمة ، ( فهم العديد من مفاهيم بولس الرئيسة بشكل أعمق ، وفهم كيفية تفكير 1

 من منظور كتاباته الخاصة.

 

( إظهار االرتباط مع الهوت بولس وطريقة تفكيره لحياتهم وخدمتهم. بمعنى آخر ، سوف ينمو الطالب نحو امتالك مفاهيم بولس 2

 خدمتهم.الالهوتية األساسيّة وطرق التفكير الالهوتيّة من أجل حياتهم و

 

 

 مهام التعلّم

 

ساعات من القراءة ؛ نتائج التعلم  3ساعة في الصف +  12٪ من النتيجة النهائية ؛  20)لتحضير للصف ( المشاركة في الصف وا1

1  ،2) 

 

التي : ِصفوا جوانب فهم بولس للمشاركة في المسيح )أو أحد المفاهيم الرئيسة األخرى ( تقديم عرض شفهي لإلجابة على السؤال2

لكم ومن أجل المؤمنين من وطنكم أو الناس الذين تخدمونهم حاليا. كيف تتحدّث هذه ندرسها( والتي تجدونها ذات مغزى أكبر من أج

ساعات تحضير؛ نتائج التعلم  3٪ من إجمالي النتائج ؛  20دقائق لكّلٍ منها خالل الصف مساء االثنين ؛  ٥الجوانب لكم ولسياقكم؟ )

1  ،2.) 

 

٪ من النتيجة اإلجمالية(. سيتم تحديد المواعيد يوَمي األربعاء  60) رقة البحثديم العرض الشفهي النهائي للدكتور إلينغتون مع و( تق3

ر  30إلى  29والخميس من  ايار. يجب إرسال نسخة إلكترونية من ورقة البحث عبرتطبيق مودل بعد أسبوع واحد من انتهاء المقرَّ

أيار، يحتاج كّل طالب إلى  30و  29الّشفهي يوَمي  حزيران(. ومع ذلك ، لكي تكونوا جاهزين لالمتحان 3)يوم اإلثنين الموافق 

؛ والنّصف الثّاني  1العمل الُمبكرعلى العرض النهائي. يتّم تخصيص نصف ورقة البحث والعرض التقديمي لإلجابة على الجزء 

 .2يَُخصَّص للجزء 

 

 

ساعات تحضير ؛ نتائج  ٧صفحات ،  3من  دقيقة ، ورقة البحث المؤلّفة 13عرض تقديمي لمدة )  طالب البكالوريوس في الالهوت

 (2،  1التعلّم 
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: أخذ أحد المفاهيم الّرئيسة التي تناولناها ، ودراستها في سياق إحدى رسائل بولس، ووصف منظور بولس بشأن هذا الجزء األّول

)راجع "دليل موجز لدراسة موضوع  في اعتباركم أيًضا َوْصف سياقها ليومنا الحاضر. المفهوم وتطبيقه على قّرائه األصليّين. ضعوا

  في رسالة من العهد الجديد".(

 

روا المواد التي يمكنكم استخدامها في دراسة الكتاب المقدس في المنزل أو 1على ضوء  ما تعّلمتموه في الجزء  الجزء الثّاني: ، طّوِ

تكونوا صادقين مع ما يقوله بولس وهادفين من  األحد. ِصفوا االتجاه الذي ستتّخذونه، من أجل أنتحضيرعظة أو تدريس في مدرسة 

 أجل حياة الناس الذين تخدمونهم.

 

ساعة تحضير ؛  12دقيقة من العرض التقديمي ، ورقة البحث المؤلّفة من خمس صفحات،  20) طالب الماجستير في اإللهيّات 

 (2،  1النتائج 

 

: أخذ أحد المفاهيم الرئيسة التي تناولناها ، ودراستها في سياق إحدى رسائل بولس، ووصف منظور بولس بشأن هذا لالجزء األو

اعتباركم أيًضا وصف سياقها ليومنا الحاضر. )راجع "دليل موجز لدراسة موضوع  المفهوم وتطبيقه على قّرائه األصليّين. ضعوا في

  في رسالة من العهد الجديد".(

 

تطوير المواد التي يمكنكم استخدامها لدراستَْين من الكتاب المقدس في المنزل أو وعظتَْين أو تعليَمْين في مدرسة األحد  الثاني:الجزء

االتّجاه الذي ستأخذونه، حتى تكونوا صادقين مع ما يقوله بولس وهادفين لحياة األشخاص الذين حول هذا الموضوع أعاله. صفوا 

 تخدمونهم.

 

 علّمأنشطة الت

 ظهًرا، المقدّمة ، المشاركة في المسيح )االتّحاد مع المسيح(. 12:00لغاية  –صباًحا  9:00أيار، الساعة  20الحّصة األولى االثنين، 

 

 األخرويّات )اإلسكاتولوجيا(.علم ظهًرا، موت المسيح وقيامته،  12:00صباًحا لغاية  9:00أيار، الساعة  22الحّصة الثّانية األربعاء، 

 

 ظهًرا، الحياة المسيحيّة: النّعمة واإليمان والخطيّة والبر. 12:00لغاية  –صباًحا   9:00أيار، الساعة 24الجمعة،  حّصة الثالثةال

 

 مساًء ، الخاتمة ، عروض  الطالب الشفهيّة. 9:00لغاية -مساًء  6:00أيار، الساعة 2٧الّرابعة االثنين،  الحّصة

 

 معلومات اإلتّصال:

صة التحدث مع أي طالب يتابع الّصف. ال تترددوا أيًضا في تحديد موعد أو التوقف والتحدّث معي عندما تروني. أرّحب أرّحب بفر

 بالحديث معكم.

 

Email: ellingtondustin@gmail.com 

 مصادر التعلُّم:

 

All the letters that bear the Apostle Paul’s name. 

Ellington, Dustin. 2019. “A Brief Guide for Studying a Theme in a Letter of the New Testament”  

Ellington, Dustin. 2009.  الفكر الالهوتي عند بولس الرسول (Translated with Wael Elian Haddad)   

 Resources 2 and 3 above will be available on Moodle. 

The following English Resources are also recommended (if available in the library).  

Dunn, James. 1998. The Theology of Paul the Apostle. 

Gorman, Michael. 2001. Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality of the Cross 

Gorman, Michael. 2015. Becoming the Gospel: Paul, Participation, and Mission 

Hays, Richard B. 1996. The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation 

 

  

mailto:ellingtondustin@gmail.com
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 الهوت الصليب وصلته بكنيسة اليوم

 م: الدكتور جون تشانعلّ الم

  .orgjchan@cbminEmail:   

 

 مقّرروصف ال

 

ف هذا الُمقّررس  الطالب على جوهر الهوت الصليب. يُعَّرِ

تداعيات هذا الالهوت على التطبيق العملي للكنيسة واألفراد المسيحيين في الّسياق  المباشر كما أنّه سيُحفّز التفكير والمناقشة حول 

 .للفرد

 

 نتائج التعلّم

 

 انعكاس الهوت الصليب. عند نهاية المقّرر ، يجب أن يكون الطالب قادرين على: الهدف األساسي من المقّرر هو تسهيل

 

 الصليب "عدسة" يمكننا من خاللها "رؤية" هللا والعالم وأنفسنا كما نحن. . المعرفة: سوف يفهم الطالب كيف يكون حدث1

 

 مشاركة القريب بهذا الحب.. التأثير: سيشعر الطالب بعرض وطول وعلّو وعمق حب الصليب وسيتّم تحفيزهم ل2

 

عدسة الصليب وصياغة خطط العمل . السلوك: سيقوم الطالب بتطوير القدرة على تمييز القضايا الرعوية واألخالقية من خالل 3

 وفقًا لحب الصليب.

 

 

 القراءة المطلوبة

 مقدمة الهوت الصليب )مقالة(

 

 القراءات الموصى بها

 

Forde, Gerhard. On Being A Theologian of the Cross: Reflections on Luther's Heidelberg Disputation, 

1518. Grand Rapids: Eerdmans, 1997. 

Loewenich, Walther von. Luther's Theology of the Cross. Translated by H.J.A. bouman.  

 

McGrath, Alister E. Luther's Theology of the Cross: Martin Luther's Theological Breakthrough. 

Oxford: B. Blackwell, 1990. 

 

Bonhoeffer, Dietrich. The Cost of Discipleship. Translated by T.R.H. Fuller; New York: Touchstone, 

1995. 

Moltmann, Jürgen. The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism of 

Christian Theology. Translated by R.A. Wilson and John Bowden. London: SCM, 1974. 

Ngien, Dennis. The Suffering of God According to Martin Luther’s ‘Theologia Crucis’. Vancouver: 

Regent, 1995. 

Craig Nessan, “‘Thine is the Kingdom, the Power, and the Glory’: New Vistas for the Theology of the 

Cross,” Dialog 50 (2011), 81.  

  

mailto:jchan@cbmin.org
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 الخطوط العريضة للمقّرر

 الدراسة المكثّفة في حرم الكليّة:

 التاريخ الموضوع العمل المطلوب

 حزيران/ يوينو 3 نظرة عامة عن الهوت الصليب 

 حزيران/ يونيو 4 من خالل "عدسة" الصليب قراءة ورقة التأّمل

 حزيران/ يونيو ٥ حرية المسيحي عرض المجموعة

 حزيران/ يونيو 6 الدعوة إلى الشفافيّة  عرض المجموعة

 

 

 

 مهام التعلّم

 

 ٪( 20. حضور الصف )1

ينبغي على الطالب حضور جميع الحصص الدراسيّة كمشارك مستنير ونشط. مع األخذ بعين االعتبار أّن الحضور إلزامي. يرجى     

 لكم الخاص لتكونوا متوفّرين بالكامل ألسبوع الدراسة.ترتيب جدو

 

 ٪( 30ض المجموعة ). عر2

دقيقة )سيتّم تحديد   المجموعة والموضوع في  30-20اقرأ الكتب والمقاالت ذات الصلة وقم بصياغة عرض تقديمي جماعي مدته   

 اليوم الدراسي األّول( ليتم تقديمه في نهاية األسبوع الدراسي.

 

 

 ٪( ٥0قة تأّمل المقّرر  ). ور3

فّكر في ما تّم تعلمه في المقّرر )المحاضرات والمناقشات والعروض التقديمية  اقرأ المادّة المنصوص عليها وأكتب ملّخًصا لها. ثم ،

 الجماعية( ومدى ارتباطها بقضية حالية في حياة الطالب/ وخدمته.

 

 

 2000الكلمات: 

 مساًء. 10.00 - 2019و  حزيران/ يوني 1٥تاريخ االستحقاق: 

 

 

 طالب الماجستير في اإللهيات:

 

 2٥00الكلمات: 

 مساًء. 10.00 - 2019حزيران/ يونيو  1٥تاريخ االستحقاق: 

 

 

 ملخص مهمة التعلّم

 طالب البكالوريوس في الالهوت 

 ٪20ساعة /  12المشاركة في الصف ................... 

 ٪ 30ساعات /  6... عرض المجموعة .....................

 ٪ ٥0/  ساعة 12ورقة التأّمل النهائية ................... 
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 201٧ (ساعة مساقيّة واحدةعلم آثار الكتاب المقدس )

 كلية الالهوت المعمدانية العربيّة المدّرس: بيتر مكويلين

 

 

 المنهاج الدراسي

 

ومهمتها من خالل تمكين القادة وتزويدهم العربية كلية الالهوت المعمدانية   الهدف: تساهم دراسة آثار الكتاب المقدس في تحقيق  رؤية

بإثباتات على تاريخية الكتاب المقدس وجغرافيته. ويذكرنا علم اآلثار بأن قادة الماضي الروحيين عاشوا ايمانهم في مواقع حقيقية، 

في الصخور الى جانب الكتابات البيبليّة، تجعلنا نتأكد من كتابات   ت فيها الكثير من التحديات. ان مراقبة اآلثار المنحوتةووسط  ثقافا

 االيمان الملموسة.  يزّودنا فهم سياق حياة يسوع والكنيسة األولى باإللهام والتوجيه االستراتيجي للخدمة اليوم .

 

 نتائج التعلم:

 ة، على الطالب أن يُظهر نمًوا في النواحي التالية:في نهاية هذه الوحد

 االدراك:في 

 فهم كيف أن اللفافات والمخطوطات القديمة تقبت مصداقية الكتاب المقدس.

تساعد على فهم اللغات القديمة وتعزز القدرة على قراءة السجالت التاريخية العلمانية التي   فهم كيف أن النقوش القديمة واالسطوانات

 .تؤكد الكتابات البيبلية

 .لقديمة التي مّرت بشارة االنجيل عليهااظهار معرفة أساسية حول الطرقات ا

   اظهار فهم أساسي للتسلسل الزمني للكتاب المقدس.

 

 في العاطفة:

 . زيادة الثقة في مصداقية الكتاب المقدس

 خالل مسيرتهم في االيمان. الشعور بأنهم قادرون على التأثير في التغير الثقافي والتاريخي من

 ف سجالت تكون مصدر الهاٍم لآلخرين وتقدير هذا األمر.التأمل في كيف أّن حياتهم ستخلّ 

 الشعور باإللهام في استخدام طرقات العصر الراهن التي قد تمر عليها بشارة االنجيل.

 

 في السلوك:

 قراءة الكتاب المقدس ودراسته وتعليمه،  واثقين من مصداقيته.

 خي.تعزيز التعليم ضمن سياق قصص الكتاب المقدس الثقافي والتاري

 مواجهة االنتقاد الموجه الى الكتاب المقدس مدركين سياقه  التاريخي.

 تقديم براهين لآلخرين عن علم اآلثار في الكتاب المقدس, ما يجعلهم يثقون بمصداقيته.

 كومات والتاريخ بفعالية.مشاركة هللا في عمله فيما ال يزال يغير الثقافات والح

 

 :المهام التعليمية

 ساعات(.  4الى 3ركة الناشطة في نقاشات الصف  )حصص من الحضور والمشا

 دقيقة, اضافة الى ساعة ونصف للتحضير( 30امتحانان, أحدهما يوم الثالثاء واآلخر يوم الخميس ) مجمل وقت االمتحان هو 

 ساعات( 4محاضرة بهدف التأكد بالنظر من اآلثار والمواقع المهمة ) دراسة مالحظات الباور بوينت الخاصة بكل 

 ساعات( ٧انجاز القراءات المعينة واالجابة عن األسئلة التأملية خطياً. للتسليم يوم الثالثاء والخميس والجمعة. ) 

ى في علم اآلثار في القرن العشرين, على طالب  الماجستير في االلهيات قراءة المقال الذي تحت عنوان " االكتشافات العشرة األول

 س", بقلم كايث ن. شوفيل ) ساعة واحدة(المتعلقة بالكتاب المقد

ان سياق أي مقطع من الكتاب المقدس يتخطى  اآلية التي تسبقه أو تليه, اذ يعتمد السياق الحقيقي على   -لطالب الماجستير في االلهيات

جز لموعظة تتضمن  أفكار لتي أُعطي فيها التصريح. تحضير درس من الكتاب المقدس أو موفهم الموقع والثقافة واللحظة التاريخية ا

, أخبار أيام 18مستخلصة من سياق المعلومات األثرية والتاريخية والثقافية والجغرافية )مثاًل: حياة الملك حزقيال من ملوك الثاني 

سؤال يسوع  كتبت في الوقت نفسه الذي بدأت فيه األلعاب االولمبية, معنى, استخدام بولس لتعابير رياضية في رساالته التي 18الثاني 

 ساعات( 4. ( )1٥:  16" من تقولون اني أنا؟ " في قيصرية في فيليبي, من متى 

 

 

 

 أنشطة تعليمية:

 : جولة على اآلثار في المتاحف األساسية1الدورة 

 اللفافات, والمخطوطات, والتاريخ, والنقوش, واألسطوانات, والختم, والطرقات القديمة.             
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 لى اآلثار للنصف األول من رحلة بولس االرسالية الثانية  : جولة ع2الدورة 

 : جولة على اآلثار للنصف الثاني من رحلة بولس االرسالية الثانية  3الدورة 

 آلثار متّى بالصور: جولة على ا4الدورة 

    

 معلومات للتواصل:

  inglesideinternational@gmail.comالدكتور بيتر مكلوين    

 يكون الدكتور مكلوين  حاضراً قبل الحصص وبعدها أو عند موعد معه.

  

mailto:inglesideinternational@gmail.com
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     مهارات المساعدة األساسية

(1ECTS Credits) 

 

2017أكتوبر   

 

 منهاج المقرر التعليمي

 

 :رؤية الكلية

ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي.أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب،   

  

 :رسالة الكلية

ة إلى االعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادف

ة.تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّال  

 

 مدّرس المادة:

 سميرنا خلف مغبغب

smeerna@hotmail.com 

03-299522 

 

 إذا كنتم الحصول على موعد يمكنكم االتصال بي وحجز موعد.

 

المدّرسة:تحية خاصة من   

 أهال بكم! أنا متحمسة جدًا ألن أنخرط معكم هذا الفصل فيما نتعلّم ونناقش قضايا متعلقة بمهارات المساعدة.

 

ا ألن نتعلّم من بعضنا البعض.أتطلع قدمً   

 سميرنا خلف مغبغب

 

 وصف المقّرر

مة والمساِعدة. سيرّكز هذا المقّرر على مهارات يهدف هذا المقرر الى مساعدة الطالب على فهم المبادئ الالزمة في العالقات الداع

م تطبيقًا عمليًا. سنتأّمل في بعض المواضيع التواصل العالجية الالزمة في العالقات المساعدة. وسيناقش المهارات المختلفة ويقدّ 

لمطاف سيُعّد الطالب ليتمّكنوا من الالهوتية مثل نعمة، والخالص والغفران، والرجاء، الخ ... في العالقة المساعدة. وهذا في نهاية ا

لرعوية، والتعامل مع حاالت تطبيق بعض مهارات المساعدة األساسية التي سوف تساعدهم في سياقات مختلفة مثل: تقديم المشورة ا

 الصراع، والتواصل اليومي مع األسرة والمجتمع ..

 

 نتائج التعلّم:

النواحي التالية:في نهاية المقّرر يجب أن يُظهر الطالب نمًوا في   

 

 فكريًا:

 سيطور الطالب فهًما أفضل للعالقات المساعدة

المساعدةسينّمو الطالب في أنواع مختلفة من المهارات في العالقات  . 

 سينّمو الطالب في فهمهم للغفران، والنعمة والرجاء، والمحبة، وكيفية تأثيرها على العالقات

 

 عاطفيًا:

ارات المطلوبة في مساعدة الناسسينمو الطالب في تقديرهم للمه  

 سيقدّر الطالب أكثر قيمة التواصل العالجي وال سيّما اذا كان وفقًا لمبادئ الالهوتية

ب في إدراكهم ألنفسهم واآلخرين من حولهمسينمو الطال  

 

 سلوكيًا:

 سيطّور الطالب مهارات لمساعدة الناس من حولهم على نحٍو أفضل

تساعدهم على االستجابة بطريقة تشبه المسيح أكثر في عالقاتهم في المجتمعسيطّور الطالب مهارات   

 سيتمّكن الطالب من تطبيق مهارات مساعدة الناس في سياقاتهم
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ام التعلّم:مه  

 تأمالت يومية:

الشخصية. بعد كل حّصة يجب أن يكمل الطالب تأماًل حول المواد التي تمت تغطيتها في الصف وكيفية ارتباطها في اختباراتك  

 لعب األدوار:

 تطبيق مهارات المساعدة المختلفة التي تّم تعلّمها.

 بحث:

ن أن تكون مفيدة ومنخرطة في مهارات مساعدة الناس في صفحات يناقش وجهة نظرك الالهوتية وكيف يمك 3-2بحث من 

 مجتمعك.
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 الالهوت النظامي

 

 2017                                                                                            (ECTS Credit 3) ساعات مساقية( 3)

 كليّة الالهوت المعمدانية العربية                                                       مدّرس المقّرر: د. غّسان خلف                       

 

 مخّطط المقّرر

 

 :الهدف

يسعى هذا المساق إلى تعريف العقائد المسيحية األساسية بطريقة نظامية تساعد الطالب على تقدير كّل العقائد األساسية وجميع القضايا 

 .المتعلّقة بها

طالبنا في هدف األساسي هو أن نخلق في كّل طالب وعيًا شاماًل لكيان اإليمان المسيحي كلّه. إّن خلق هذا الوعي العقائدي يساعد إّن ال

 .الوقوف راسخين في إيمانهم المسيحي، ليكونوا قادرين على إعالنه بمجاهرة، والدفاع عنه بقناعة وتدريسه على نحٍو صحيح

 ."دّرون اإليمان المعمداني واإلنجيلي التاريخي و الذي هو "الصخرة التي نُحتوا منهاكما نهدف إلى جعل الطالب يق

 يق رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية ورسالتها:وفي نهاية المطاف نهدف إلى تحق

 :رؤية الكليّة رسالتها وقيمها

 نهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي .رؤيتنا هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا ت

مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل رسالتنا هي أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق 

 توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 

 عليميملّخص المقّرر الت

 الكتاب المقدس: اإلعالن، الوحي والتفسير

 هللا، الثالوث المقدس، خالق الكون وحافظه

 الرب -الهوت، التجسد والتمجيد يسوع المسيح: ال

 الروح القدس: الألقنوم، العمل والمواهب

 الجنس البشري، الخطيئة، الفداء والخالص التطبيقي

 نسية(الكنيسة، الخدمة والمراسيم )أو األسرار الك

 علم األخرويّات

 

 :نتائج التعلم

 :التاليةوبحلول نهاية هذه الوحدة سيُظهر الطالب نمًوا في المجاالت 

 فكريًا

يساهم التفكير في تكوين البنية المنطقية للعقائد المسيحية والذي تمثّل المنطق الفلسفي، فكذلك دراسة الالهوت النظامي تساعد على 

 .لمنطقي في كل قضايا الحياةترسيخ عادة تطبيق التفكير ا

 عاطفيًا

مسؤولية مواصلة مهّمة "المثابرة بجديّة للحفاظ على اإليمان الذي خلق شعوٍر من التقدير لإليمان المسيحي التاريخي كي يشعروا ب

 أعطي مّرة للقديسين". 

 سلوكيًا

ر بنا أن نربط الالهوت باألخالق، ونُنتِج إيمانًا يتجلّى في بما أّن العديد من عقائد االيمان المسيحي ترتبط بقضايا الحياة الواقعية يجد

يمان هذه حاكت عصرها الخاص في حالة معينة، فنحن يمكننا أن نحذو هذا الحذو ونعلّم هذه السلوك األخالقي. وبما أّن عقائد اإل

أساسيات اإليمان اإلنجيلي ليصبحوا  العقائد في سياق هذا العصر وفي نفس المنوال. وستكون بركة إضافية أن يدرك الطالب وحدة

 أكثر انفتاًحا على الزمالة والتعاون مع جميع اإلنجيليين.

 

 :ام التعلّممه

 ساعة لطالب الماجستير  ٥4 ساعة لطالب البكالوريوس؛ 39 ساعة. الوقت خارج الّصف 36الوقت داخل الصف: 

 ة لطالب الماجستير ساع 90 ساعة لطالب البكالوريوس؛ ٧٥مجمل ساعات نشاط التعلم، 

 (ECTS Credit 3ساعات مساقية ) 3

 

 الجزء األّول

 لطالب الماجستير ٥ساعة +  18التعلّم في الّصف: 

 ساعة لطالب الماجستير 20صفحات  ٧ساعة لطالب البكالوريوس،  12صفحات  4ورقة البحث: 

 طالب الماجستيرصفحة( ل 1٧٥ساعات ) ٧صفحة( لطالب البكالوريوس،  160ساعات ) 8القراءة: 
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 الجزء الثاني

 لطالب الماجستير ٥ساعة +  18التعلّم في الّصف: 

 ساعة لطالب الماجستير 20صفحات  ٧ساعة لطالب البكالوريوس،  12صفحات  4ورقة البحث: 

 صفحة( لطالب الماجستير 1٧٥ساعات ) ٧صفحة( لطالب البكالوريوس،  160ساعات ) 8القراءة: 

 

 للتواصل:

 لفد. غّسان خ

  +244 616 3) 0(961 (Viber, WhatsApp)الهاتف الخلوي:

 +961 )0 (4 872 945المنزل: 

 gekhalaf@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

www.ghassankhalaf.com 

 1ghassan.khalafسكايب: 

   Lebanon –Maten  -Mansourieh  60عنزان البريد: 

 

 المراجع العربية

 2000يحي، تأليف ر. ك. سبرول: مكتبة المنار، القاهرة، حقائق وأساسيات اإليمان المس

  2002القاهرة  –ول( واين غرودم باللغة العربية، مطبوعات إيجلز علم الالهوت النظامي )الجزء األَ 

   19٧3إيماني، القس الياس مقار، دار الثقافة، القاهرة، 

  1999األُردن، لنعرف هللا، أَليستر ماكجراث، منشورات ينبوع الحياة، الكرك، 

  2010نية( اإليمان بالثالوث، توماس ف. تورانس، دار باناريون، القاهرة، )طبعة ثا

  199٥األَحد، فاضل سيداروس، دار المشرق، بيروت، -سر هللا الثالوث

  2011الكنوز في الثالوث، القديس كيرلس االسكندري، المركز األُرثوذكسي للدراسات اآلبائية، القاهرة، 

  1993المعمدانيين، هيرشل هوبس، دار النشر المعمدانية، المنصورية، لبنان،  عقيدة

 إليمان والقداسة، ه. ري، دننج، منشورات ينبوع الحياة، الكرك، األُردن، النعمة وا

  1999شبرا، القاهرة، -دراسات في آباء الكنيسة، دار مجلة مرقس

 م بسترس، حنا الفاخوري، جوزيف العبسي، المكتبة   تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، كيرلس سلي

  2001البولسية، جونية، لبنان، 

  2006المسيحيين، فالتر كاسبر، المكتبة البولسية، جونية، لبنان،  إله

  2001في سبيل الحوار المسكوني، جورج صبرا، دار النفير، بيروت، 

 ؛ )الجزء 1981القاهرة، )الجزء األَول( تاريخ الفكر المسيحي، حنا جرجس الخضري، دار الثقافة، 

    1994؛ )الجزء الرابع( 1991؛ )الجزء الثالث( 1986الثاني( 

 مدخل إلى الكنائس اإلنجيلية والهوتها، عيسى دياب، مدرسة الالهوت المعمدانية العربية، المنصورية، 

  2009لبنان، 

  200٧، القاهرة، و الهوت عربي معاصر، مجموعة من المؤلفين، دار الثقافةنح

 ( غسان خلف، دار الثقافة، 193-9٥يسوع واليهودية، كتاب في "نحو الهوت عربي معاصر"، )ص 

  200٧القاهرة، 
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 سفر إشعياء  د. دايفد بير

201٧أيلول/سبتمبر  22-11 كلية الالهوت المعمدانية العربية  

david.baer@uwm.org ساعتان مساقيتان 

24الصف: عدد الساعات داخل    

 عدد ساعات أنشطة التعلّم 

ساعة 36ماجستير: -ساعة 26بكالوريوس:   

 

 سفر إشعياء

بكالوريوسمخّطط خاص بطالب ال  

 

 الهدف:

الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف رسالة كلية الالهوت المعمدانية العربية هي أن نخدم 

ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.بالمسيح   

ار اقتُبِس منها من العهد القديم في إّن سفر إشعياء هو من األسفار الرئيسة في الكتاب المقدّس. وهو من ضمن أكثر ثالثة أسف

مجتمعات "العهد الجديد" هذه واضح. وما زال سفر إشعياء في يومنا هذا  مخطوطات قمران والعهد الجديد. دوره التكويني في هوية

ها أن يكون يغذّي حياة وعمل الذين يرعون ويشّكلون المجتمعات المسيحية. ورسالته الغنائية تنشط شهادة الكنيسة الخادمة وشوق

 عدل الرب األخبار جيدة التي تسمعها جميع األمم.

 لهذا المقّرر هدف ذو وجهين:

ن يُشبع ويشّكل حياتنا كرعاة لشعب المسيحأ  

 أن يوضح طبيعة الخادم لخدمة الكنيسة وأفاق رسالتها

رئيسة من هذا السفر الكبير الذي ليس لدينا وهذا الهدف الفردي والجماعي سيتحقق عندما ننغمس بنصوص أساسية تعلّمنا أفكاًرا 

ا للنصوص واألفكار الرئيسة سنحّضر أنفسنا لنصبح قّراء مدى الحياة الوقت الكافي ألن نعالجه بصورة شاملة. من خالل دراستن

 لسفر إشعياء ولنكون خدّام الرّب الشغوف الذي كشف عن نفسه في صفحاته.

 نتائج التعلّم:

يجب أن تُظهر نمًوا في النواحي التالية: في نهاية هذا المقّرر  

 فكريًا:

 فهم وشرح الحركات الرئيسة في سفر إشعياء

خيط الهوت إشعياء الذي يتداخل في حبكة نسيج الكتاب المقدّس بجملته تحديد  

 عاطفيًا:

 عبادة إله إشعياء "اْلعَِليُّ اْلُمْرتَِفُع" بالمخافة نفسها التي يعكسها السفر

شاركة بشغف الرب تجاه األمماالحتفال والم  

 سلوكيًا

فر التشكيلي ومعالجته لمواضيع: صهيون، والمجد، واألمم، الوعظ، والتعليم، واإلرشاد والخدمة مع معرفة عميقة بهذا الس

 والمرونة، والرجاء، والخدمة، والخالص من خالل العدالة

 التعبير عن المواءمة بين دعوتك ورسالة هللا في سفر إشعياء

م التعلّم:مها  

من العالمة النهائية %2٥ –المشاركة في نقاشات الصف   

لك في الصف عليك أن تكون ناشًطا لكي تستفيد أكثر ما يمكن. إّن نجاح هذا الصف يعتمد عليك كما هي الحال في الحياة عامةً كذ

ف.أكثر مما يعتمد علي. وعن حضورك الصف يجب أن تكون مستعدًا لتتحاور مع زمالئك في الص  

، فإن جزًءا كبيًرا من عملنا يتكون وبما أن التعلم األكثر أهمية يحدث عندما نتفاعل اجتماعيًا حول الموضوعات التي نفكر بها بجدية

من األخذ بعين االعتبار مجتمعاتنا الصغيرة ومناقشة نصوص رئيسة من إشعياء. من خالل تفسير الكتاب المقدس جماعيًا وكذلك 

المجال للروح القدس لمساعدتنا على فهم كلمة هللا بصورة أكمل مما لو قمنا بتفسيره فرديًا فقط.فرديَا، نحن نفسح   

علمكم وأخيكم، أتطلع قدًما إلى تعلم الكثير منكم فيما ننخرط بسفر إشعياء معًا، ونحضر معنا نقاط قوتنا وضعفنا، وافتراضات كم

 سياقاتنا الثقافية المختلفة.

ساعة( 13من ساعات التعلّم خارج الصف ) %٥0من العالمة النهائية، حوالي  %3٥ –القراءات اليومية  .2  

لمعقدة لهذا السفر الطويل، فمن مهم أن نغمر أنفسنا في الفصول الستة والستين كاملةً على الرغم من أننا سوف بغية فهم الرسالة ا

المتزايدة بكل السفر ستنير وتفيد قراءتنا المفّصلة ألجزاء ننخرط فقط بنصوص أساسية خالل فترة الفصول الدراسية. إّن معرفتكم 

 .من هذا السفر

م كبيرة من السفر كل يوم ستساعدك على التآلف مع السفر ومواضيعه الرئيسة. هذه القراءة سوف تساعدك القراءة المدروسة ألقسا

دراسة المعينة.على المساهمة في مناقشات الفصول الدراسية وأيًضا إعدادك للرد على أسئلة ال  

 فيما تقرأ اسأل نفسك ما يلي:
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 كيف تبدو الخلفية التاريخية لما أقرأه؟

رب نفسه فيما أقرأه؟كيف يكشف ال  

 ما الموضوعان الرئيسان أو الثالثة المقدَّمة فيما أقرأه؟ كيف تتطور هذه المواضيع؟

 جدول قراءات سفر إشعياء:

12-1أيلول/سبتمبر: الفصول  11اقرأ قبل حصة   

23-13أيلول/سبتمبر: الفصول  12اقرأ قبل حصة   

39-24أيلول/سبتمبر: الفصول  13اقرأ قبل حصة   

٥٥-40أيلول/سبتمبر: الفصول  14قبل حصة اقرأ   

)القراءة الثانية( 12-1، 66-٥6أيلول/سبتمبر: الفصول  18اقرأ قبل حصة   

)القراءة الثانية( 23-13ول أيلول/سبتمبر: الفص 19اقرأ قبل حصة   

)القراءة الثانية( 39-24أيلول/سبتمبر: فصول  20اقرأ قبل حصة   

)القراءة الثانية( ٥٥-40لفصول أيلول/سبتمبر: ا 21اقرأ قبل حصة   

إلى ما  أعتقد أن تكرار )مرتين تقريبًا خالل أسبوعين( قراءة سفر إشعياء يوفر فرصة تعلم رائعة ونحن نتعرف على السفر ونتطلع

 هو أكثر من النصوص 'المفضلة' التي يعرفها العديد من المسيحيين. وهذه الممارسة تساعدنا على االقتراب من السفر وفهم

خصوصيته قبل أن نقرأه بعدسة العهد الجديد والقراءات المسيحية التقليدية. إّن سفر إشعياء المعقّد يجعل التعلم التدريجية وكشف 

ألخرى أفضل مدخل لفهم رسالته. بعد سنوات عديدة كطالب في سفر إشعياء، ما زلت أجد أنّه سفر ال ينضب. كما طبقاته طبقةً تلو ا

وال حياتي، سوف تفعلون ذلك أيًضا!أنا أقرأه وأدرسه ط  

 ستجدون أن فهمكم قد تعزز كثيًرا عند بدء القراءة الثانية للسفر. وأنّه يتحسن بعد ذلك ...

ساعة( 13من ساعات التعلّم خارج الصف ) %٥0من العالمة النهائية، حوالي  %04 -أسئلة الدراسة  .3  

األول على نصوص قراءاتكم من إشعياء ومحتواها والهوتها ويجب إكمالها قبل سأرتّب سلسلة من أسئلة الدراسة تستند في المقام 

سئلة في التحضير لكل حّصة. ستقدمون نسخة على كّل حّصة باستثناء الحّصة األولى. يرجى الدراسة فرديًا والرد على جميع األ

لن يكون من الممكن دائًما قراءتها قبل  مودل، قبل الحضور إلى الصف. سأحاول قراءة إجاباتكم كل يوم، على الرغم من أنه

لها. هذه األسئلة ال الصفوف يوميًا. إن هدفي ليس تقييم مدى صحة ما كتبتموه، بل تقييم مدى تفاعلكم مع النص والقضايا التي يتناو

شعياء. إنهاء هذا تتعلق بالضرورة على وجه التحديد بموضوع كّل حّصة والنص الخاص بها. غير أنّها ستجعلك قارئ فهيم لسفر إ

 العمل هو المفتاح للحصص المثيرة والمفيدة.

 

 ملّخص أنشطة التعلّم لطالب البكالوريوس:

%2٥مناقشات داخل الصفوف   

%3٥إشعياء قراءات يومية من   

%40أسئلة الدراسة   

ساعة 26عدد الساعات خارج الصف:  -ساعة  24عدد الساعات داخل الصف:   

ساعة = ساعتين مساقيتين ٥0 مجمل ساعات أنشطة التعلّم:  

 

 جدول المقّرر: التاريخ: الموضوع: 

12-1أيلول / سبتمبر: مقدمة في سفر إشعياء: أسئلة الدراسة حول الفصول  11  

6، 4، 1الرئيسة: إشعياء النصوص   

 

23-13أيلول / سبتمبر: النظر والسمع: أسئلة الدراسة عن الفصول  12  

3٥، 11، 6النصوص الرئيسة: إشعياء   

 

39-24أيلول / سبتمبر: العدالة والتأديب: أسئلة الدراسة عن الفصول  13  

40، 32، 9، ٥، 4، 1النصوص الرئيسة: إشعياء   

 

٥٥-40سبتمبر: العدالة والفداء: أسئلة الدراسة عن الفصول أيلول /  14  

أيلول / سبتمبر( 13النصوص الرئيسة: )نفس المقاطع كما في   

 

12-1و 66-٥6هوه واألمم: أسئلة الدراسة عن الفصول أيلول / سبتمبر: ي 18  

66، 4٥، 41، 21، 19، 14-13النصوص الرئيسة: إشعياء   

 

23-13ه: أسئلة الدراسة عن الفصول أيلول / سبتمبر: خادم يهو 19  

،٥3-٥2، 49، 44، 42النصوص الرئيسة: إشعياء   
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)القراءة  39-24المواضيع التي فاتتنا: أسئلة الدراسة حول الفصول أيلول / سبتمبر: غير المتوقع وغير المقبول في إشعياء و 20

 الثانية(

 النصوص الرئيسة: تُحدَّد الحقًا

 

)القراءة الثانية( ٥٥-40عد وخيبة األمل والمستقبل المفتوح: أسئلة الدراسة حول الفصول أيلول / سبتمبر: الو 21  

عهد الجديد، استشهادات وتلميحات ال66النصوص الرئيسة: إشعياء   

 

 أسئلة الدراسة

 ستكون أسئلة الدراسة متاحة لكم قبل القراءات

 

 David.Baer@uwm.orgالبريد اإللكتروني: 

 

ر استمتاعنا بصداقة سأكون متوفًرا للتواصل عبر البريد اإللكتروني أثناء أسبوعي تقديم المقّرر وما بعد هذه الفترة أيًضا ألنني أقدّ 

 مستمرة. ال تترددوا في التواصل معي.

 

 الغياب:

تعويضي )بالترتيب مع األستاذ(. غير أّن ذلك ليس باألمر المثالي. أي غياب يؤدي إلى تخفيض العالمة إاّل في حال إكمال عمل 

مجتمع التعلّم الذي نخلقه في الصف  ستحصلون على منفعة قصوى من خالل المشاركة بكّل حّصة في الصف. وعالوة على ذلك إنّ 

 يحتاج إلسهاماتكم. عندما تتغيّب عن صف بغض النظر عن السبب تؤثّر في تعلّم اآلخرين.

 

م النزاهة األكاديميةعد  

إذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو كان عملك الخاص، فأنت تكسر عالقة الثقة بيننا. سأتّبع السياسات األكاديمية الخاصة 

ية عن طريق تقديم العمل الذي ال يستوفي شروط النزاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أتطلع قدًُما لنتعلّم من بعضنا البعض. بالكل

 وكي يحدث ذلك يجب أن أدرك أّن الكالم المكتوب هو كالمك فعاًل.

 

 موارد التعلّم

الجودة العالية حول سفر إشعياء وهي متاحة لنا خالل وقت إّن مكتبة الكليّة مباركة لكونها تحتوي على عدد كبير من الكتب ذات 

تالميذ في هذا الصف يرتاحون لقراءة الكتب اإلنجليزية لكنني الصف وبعده. معظم هذه الكتب باللغة اإلنجليزية وال أفترض أّن كل ال

يتمكنون من القراءة باللغة اإلنجليزية.  سأعلّق على العديد من هذه الكتب فيما نعمل معًا داخل الصف على أمل توجيه الطالب الذين  
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 كلية الالهوت المعمدانية العربية                 بطرس )ساعة مساقية واحدة(                                          1تفسير 

 2018                       ميّسر التعلّم: د. دستن إلينغتون                                                            

 مخطط المقّرر الدراسي

 الهدف:

 رؤية الكلية، رسالتها وقيمها:

 الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربي. أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة

إلى االعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر  أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة

 تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 

 صدد التأهل للحياة والخدمة المسيحية، ثمة غرضان رئيسيان لهذا المقّرر:في 

بطرس كمثال على  1ة من العهد الجديد، وذلك باستخدام يؤّهل المقّرر الطالب بتزويدهم بالمهارات الالزمة للقيام بتفسير عميق لرسال

 س.ذلك، وبهدف تنمية قدرتهم ليؤهلوا آخرين لتفسير رسائل من الكتاب المقدّ 

بطرس، لتطوير عالقة وثيقة مع هذه الرسالة ومحاكاة محتواها، وليكونوا مؤهلين لتفسيرها  1يرشد هذا المقّرر الطالب على فهم 

 س منها في سياقاتهم الخاصة. بهدف تقديم عظات ودرو

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذا المقّرر سيكون الطالب قادرين على:

األساسية الستخدام السياق األدبي لدراسة رسالة من العهد الجديد. وسوف يتعلم الطالب أن يكتشفوا التمتع بالمعرفة والمهارات 

الكاتب واستراتيجيته، والموضوعات الالهوتية واألخالقية الرئيسة. على أمل بأنفسهم، من الرسالة نفسها، الوضع التاريخي، أهداف 

ها الدارسون بحيث يتمكنون من فعل ما يفعله الدارسون بداًل من االعتماد فقط على أن يبدأ الطالب في استخدام المهارات التي يستخدم

 ثمرة أبحاث الدارسين.

اة المسيحية والتعليم المسيحي. على الطالب أن يالحظ منظور الرسالة الخاص بطرس ككتابه)ا( الخاص حول الحي 1االنخراط مع 

 أن تحاكي حياته وسياق خدمته.حول اإليمان والحياة المسيحية والسماح للرسالة ب

بطرس وعيش ضوء محتواها باإلضافة تقديم  1كتابة نتائج عملية التفسير الخاصة بالطالب ووجهة نظره في الوعظ والتعليم من 

 شفهي لهذه النتائج.

 

 مهام التعلّم

 (3و 2و 1ساعة، نتائج التعلّم  12٪ من النتيجة النهائية، والمجموع 20) المشاركة في الصف

 بطرس للمؤمنين في بلدك أو األشخاص الذين تخدمهم حاليًا؟ 1العرض الشفوي واإلجابة على السؤال: ما هي الرسالة )الرسائل( من 

(. انظر 3و 2و 1ات للتحضير، نتائج التعلّم ساع 3٪ من النتيجة النهائية؛ 20الصف يوم الجمعة، و دقائق لكل طالب خالل ٥)

من "دليل مختصر جدًا لتفسير رسالة في العهد الجديد"، والتي تُبنى على أساس إجاباتك على األسئلة السابقة. سيقوم  6و ٥السؤالين 

 األستاذ بتسجيل هذه العروض الشفهية.

آذار  12يجة النهائية( سيتم تعيين مواعيد لصباح يوم األربعاء ٪ من النت60للدكتور إلينغتون ) توب والشفهي النهائيالعرض المك

مارس باإلضافة لبعد الظهر ومساء اليوم نفسه. سيتم قياس األداء على اظهار الطالب استخدامه للمهارات التي تعلمناها في الصف، 

على مودل. نصف الورقة البحثية مخصص  المختصرة". وينبغي تقديم نسخة إلكترونية قبل الموعدلذا يرجى االستفادة من "األدلة 

بطرس في زمانها ومكانها والنصف الثاني مخصص  1لإلجابة على الجزء األول، السؤال المتعلق بالحياة المسيحية من منظور 

 للجزء الثاني، ملخصات تعاليمك أو عظتك.

 (3و 2و 1 ساعات للتقديم، نتائج التعلم 10دقيقة،  13م )العرض طالب البكالوريوس والدبلو

بطرس، ماذا يعني أن تعيش الحياة المسيحية؟ )انظر "دليل  1: قدّم إجابتك الوصفية الخاصة على هذا السؤال: من منظور 1الجزء 

 ، الذي يستند إلى األسئلة السابقة(.4مختصر جدا لتفسير رسالة في العهد الجديد"، سؤال 

بطرس وتستهدف حياة  1رس، أي اتجاه سوف تأخذ لكي تكون أمينًا لـبط 1: إذا كنت ستعد عظتين أو درسي كتاب من 2الجزء 

 األشخاص الذين تخدمهم؟ ما المقاطع والموضوعات التي ستختارها؟ قدّم ملخصات من دروسك وعظاتك.

 (3و 2و 1لم ساعة للتحضير، نتائج التع 1٥دقيقة،  20طالب الماجستير )العرض 

بطرس، ماذا يعني أن تعيش الحياة المسيحية؟ )انظر "دليل  1لى هذا السؤال: من منظور : قدّم إجابتك الوصفية الخاصة ع1الجزء 

 ، الذي يستند إلى األسئلة السابقة(.4مختصر جدا لتفسير رسالة في العهد الجديد"، سؤال 

، أي اتجاه سوف بطرس لجماعة بلدك أو الجماعة التي قد خدمتها 1على  : إذا كنت ستحضر سلسلة من أربع عظات بناء2الجزء 

بطرس وتستهدف حياة الناس الذين تخدمهم؟ ما هو محور التركيز الرئيس  1تأخذ؟ كيف ستحضر السلسلة بطريقة تكون وفيًا لما تقوله 

 كل عظة ستقدمها. للسلسلة؟ ما المقاطع التي ستختارها، وما هو محمر التركيز لكل عظة؟ لّخص محتوى

 أنشطة التعلم:

 ح األربعاء(الحّصة األولى )صبا

 بطرس والوضع الذي أدى إلى كتابة الرسالة؛ الكاتب واألهداف 1مقدمة. مهارة استخدام السياق األدبي؛ تفسير رسالة ككل؛ جمهور 

 الحّصة الثانية )صباح الجمعة(
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 يات. دراسة موضوع ونص في مجموعات صغيرة( أخرو2( المشاركة في المسيح و1بطرس:  1توجيه لفكر 

 لثة )صباح االثنين(الحّصة الثا

 بطرس  1الرسالة، الخضوع، وقوة السلوك الجميل؛ دراسة موضوع ونص في المجموعات؛ تسييق 

 الحّصة الرابعة )مساء الثالثاء(

 والمالحظاتإلى الكنيسة اليوم؛ العمل النهائي  1التقديم الشفوي للطالب حول كيف يتحدث بطرس 

 

 للتواصل مع األستاذ

   التكلم مع أي طالب بعد الصف أو بتحديد موعد.أسر بفرصة 

 ellingtondustin@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 موارد التعلّم

التعلّم )متوفر الطالب على االستفادة منهم في تحضير مهام  سوف نستخدم هذه الموارد الثالثة في الصف مراًرا وتكراًرا، أشّجع

 باللغتين اإلنجليزية والترجمة العربية(:

 داستن إلينغتون. "دليل مختصر لتفسير رسالة في العهد الجديد"

 "دليل مختصر لتفسير نص من رسالة في العهد الجديد" -----

 الجديد""دليل مختصر لدراسة موضوع في رسالة في العهد  -----

 السياق األدبي -----

بطرس اكتشاف بنفسك ما هو داخل الرسالة، يجب  1يرّكز هذا المقّرر في المقام األول على تعلم استخدام السياق األدبي من في حين 

 أن تقرأ أيًضا من المراجع الثانوية للمهام الخاصة بك.

 المراجع التالية متوفرة باللغة العربية:

 

 

The following English Resources are also recommended and available in the library.  

Boring, Eugene M. 1 Peter (Abingdon New Testament Commentary) 

Grudem, Wayne. 1 Peter (Tyndale New Testament Commentaries) 

Horrell, David G. 1 Peter (New Testament Guides) 

 2018معمدانية العربية، موديول آذار/مارس كليّة الالهوت ال

 التعّرف على هللا من خالل الالهوت واالختبار

 المدّرس: د. جيم برفس

 

 الهدف:

mailto:ellingtondustin@gmail.com
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الهدف من هذا المقّرر هو مساعدتنا على ربط اختبارنا الشخصي هلل، وصاياه والمجتمعات من حولنا بأفكار محوريّة من الكتاب 

 المقدّس.

ماذا يجب أن نتوقّع من هللا في اختبارنا الشخصي؟ هل ثّمة  ما معنى أن تكون مسيحيًا من حيث االختبار.  سنكتشف في هذا المقّرر

"اختبار عادي" هلل في الحياة المسيحية؟ سندرس، مقاطع كتابية رئيسة، ونتأّمل في كيفية ارتباطها مع اختباراتنا الراهنة وكيف تتحدى 

، بالمعتقدات الالهوتية المركزية المتعلقة باختبار هللا، والممارسات التي نعبّر فيها عن هذا االختبار تقبلية. سنتأّمل مليًاتوقعاتنا المس

 في حياتنا الفردية والسياقات الجماعية.

سندرس مقاطع  الصّف سوف ندرس ونتأمل في قصص العهد الجديد من كتابات بولس، ولوقا، وبطرس ويوحنا. فيفي األيام األربعة 

الكتاب المقدس. سوف ندرس ونتأمل في العالقة بين األفكار الالهوتية في هذه المقاطع واختباراتنا، في حياتنا الشخصية  رئيسة من

 والمشتركة في الكنيسة وفي انخراطنا مع المجتمع األوسع من حولنا.

 نتائج التعلّم:

ا  في النواحي التالية: في نهاية هذه الوحدة، يجب أن يُظهر الطالب نمو 

 ربط اختباراتهم الخاصة مع هللا بموضوعات في العهد الجديد الكتاب المقدس.

 فهم أفضل لدعوة الكتاب المقدّس لينموا وينضجوا في فهمهم وممارستهم لإليمان.

 يحملوا حضور هللا في عالقاتهم الشخصية والجماعية.

 مهام التعلّم:

 ن هللا عن ذاته لنا في حياتنا.لجديد والتأمل في إعالدراسة مقاطع مفتاحية من العهد ا

 اكتشاف ممارسات تؤدّي إلى إيمان ناضج وكامل وتنمية هذه الممارسات.

 فهم أفضل للممارسة الجيدة في تقديم حضور هللا في الظروف والمجتمعات المنخرطين بها.

 أنشطة التعلّم:

 سترّكز كّل حّصة على ما يلي:

 مفتاحية من الكتاب المقدّسدراسة نصوص 

 اقشة ضمن المجموعاتمن

 

 : اللقاء مع يسوع المسيح1اليوم 

، سندرس 1نختلف جميعًا، في مستوى الوحي الذي نحتاجه لنتمّكن من عيش المرحلة الراهنة من رحلة إيماننا. اليوم، في النقطة 

 عن هذا اإليمان. ، سننظر في كيفية التعبير2طة طبيعة اإليمان الذي يدعونا إلى التركيز على يسوع المسيح. في النق

 

 : اللقاء مع مجد هللا وصالحه2اليوم 

(. فالرجاء هو ما يشّكل اإليمان الكتابي، وهو ما يجب 13كو  1، سننظر إلى موضع الرجاء في فكر بطرس وبولس )1في النقطة 

يز اإليمان من الرأي الوجودي الفردي ق في يسوع المسيح. وهذا ما يمأن يحدّد تجاوبنا مع هللا المتجذر في وعود العهد القديم التي تتحق

 أو االحتماالت الفلسفية. فهم الرجاء يشّكل أيًضا معنى المحبة، كتعبير عن اإليمان. 

له ، سننظر في عقيدة التأ2ومعنى اللقاء مع مجد هللا. في النقطة  34-33وسنتطرق الى هذا في ضوء ظهور هللا في سيناء الخروج 

 .1بطرس  2كيز على في الكتاب المقدس، مع التر

 النقاط الرئيسة: موضع الرجاء: الحاجة إلى التوق 

 االحتفال بمجد هللا  -الحمدلة 

 مشاركة -التأله 

 

 : اللقاء مع الروح القدس3اليوم 

قدس يف يمكننا الحديث عن الروح ال، سننظر في كيفية فهم العالقة بين الروح الخالق وروح القيامة. وسوف ننظر في ك1في النقطة 

 الموجود والفاعل في الخليقة كلها، والحاضر بصورة معينة، ليسكن في الحياة المسيحية. 

 (εχουσια، سوف ننظر في مسألة التمكين في الحياة المسيحية. وعلى وجه التحديد، سننظر في استخدام "السلطان" )2في النقطة 

 .(δυναμιςو "القوة" )

 

 : كيف نصبح شعب السالم4اليوم 

في أهمية شالوم وطبيعته في الحياة المسيحية. وسننظر كيف يجلب يسوع السالم وسط التالميذ وتوقع شالوم. وسندرس بخاصة سننظر 

 تعليم الرسول يوحنا.

 سيتم تقييم الطالب على أساس كتابة مقالة تأملية واحدة. 

 

 الموارد:

 ى الصف.الرجاء إحضار الكتاب المقدس معكم إل
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 2018آذار )مارس( 

 . د. رياض قسيسق

 سفر األمثال واألمثال العربية

 

ّبِ َرأُْس اْلَمْعِرفَِة" )الكتاب المقدّس(  "َمَخافَةُ الرَّ

 "َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما يَْعِقلَُها إاِلَّ اْلعَاِلُموَن" )القرآن الكريم(

 

 :أهداف المساق

 هذا المساق إلى تحقيق ما يلي:يهدف 

 ادة فهم الطالب لسفر األمثال من ناحية نوعه األدبي والهوته.زي

 تعريف الطالب بالتراث الحكمي العربي.

 قيام الطالب بإجراء مقاربات بين حكمة سفر األمثال واألمثال العربية.

 تشجيع الطالب على االهتمام بتطبيق الحكمة في حياته وخدمته.

 

 المساق: محتويات

 مة الكتابي.مقدمة عامة في أدب الحك

 سفر األمثال: تاريخه، تقسيمه، طرق تفسيره...

 المصادر المكتوبة للحكمة العربية.

 أهمية المقاربة بين األمثال الناشئة في حضارات مختلفة.

 المرأة في سفر األمثال واألمثال العربية. 

 ة.الفقر والغنى في سفر األمثال واألمثال العربي

 مثال.التطور األدبي والديني في األ

 مواضيع أخرى.

 

 طريقة تدريس المساق:

، (flipped classroom)وتطبيق بعض مبادئ "الصف المقلوب"  إن طريقة تدريس المساق تجمع بين أسلوبي المحاضرة والمشاركة

 وتؤكد على أهمية البحث المشترك.

 

 متطلبات المساق:

 (%٥(. )1993ر الحديث للكتاب المقدس )القاهرة: دار الثقافة، كتاب ديريك كدنر، سفر األمثال، التفسيمن  ٥4-٥قراءة الصفحات 

 

 قراءة ما يلي من كتاب امرأة فاضلة... كف عدس:

 ص.( –القراءة  المطلوبة )ص.  التاريخ

 236 - 211، 39 – 2٥ قبل بدء المساق

  100 – 53، 290 – 239 أذار )مارس(  5االثنين 

 33٥ - 319 أذار )مارس( 7األربعاء 

 31٥ - 293 أذار )مارس( 8خميس ال

 189 - 12٧، 123 – 103، 20٧ – 19٧ بعد االنتهاء من المساق 

 

 (%30) أعاله( مبدياً رأيك الشخصي )صفحة واحدة فقط(. 2و  1تقويم القراءات )

 

امل السفر خالل تدريس المساق. الرجاء كتابة جملة واحدة تفيد أنك قرأت كقراءة كامل سفر األمثال مرة واحدة خالل تدريس هذا 

 (%1٥هذا المساق. )

 (%20مشاركة في الصف على أساس اإلجابة والتفاعل مع األسئلة الموجودة نهاية الفصول. )

جيداً، ثم قارنه مع ما جاء في  سفر األمثال، ادرسهالرجاء اختيار أحد الموضوعات الّتي يتناولها ورقة بحث وفق مقاييس الكلية. 

موضحاً إمكانية االستفادة من هذه الدراسة المقارنة على صعيد الكنيسة لكالسيكية أو الشعبية في الموضوع ذاته، األمثال العربية ا
 (%30صفحة كحد أقصى(. ) 12-10)والمجتمع حيث تحيا، تعمل، أو تخدم 
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 2018 رسالة يعقوب )ساعة مساقيّة واحدة(

 بيةكلية الالهوت المعمدانية العر دّرس: د. مارك يونغالم

 

 مخّطط المقّرر

 الهدف:

إن رؤية كليّة الالهوت المعمدانية العربية هي أن تعاين مجد هللا وأن تشهد مصالحة الشعوب وأن ترى المجتمعات تنهض بواسطة 

هم. قد ي القرن األّول ليشهدوا تحقيق هذه الرؤية في سياقالكنيسة في العالم العربي. تتوّجه رسالة يعقوب الى جماعة من المؤمنين ف

تكون رسالة يعقوب أقدم وثيقة في العهد الجديد، وهي تصف التحديات والفرص المتاحة امام مجتمع مهمش من األقلية يتعلمون كيفية 

رب ا في بيئة صعبة اقتصاديًا واجتماعيًا  عيش ايمانهم بالمسيح المقام من األموات. وهم على غرارنا كانوا يجاهدون لالعتراف بالمسيح

 ا.ودينيً 

ية وكثيرا ما يُساء فهم رسالة يعقوب وتُعامل بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بعض األحيان في الكنيسة. غير أّن هذه الرسالة تتحدانا بغ

لتنا للمجتمع. الغرض من هذا المقّرر هو دراسة إعادة التفكير في الطريقة التي نفهم بها خالصنا، حياتنا كمجتمع من المؤمنين، ورسا

 الرسالة وتحدي بعضنا البعض لعيش رسالتها.نص 

 نتائج التعلّم:

ا في النواحي التالية:  في نهاية هذا المقّرر سيظهر الطاّلب نمو 

 فكريًا

 فهم سياق رسالة يعقوب، المواضيع الرئيسة والجدل المقدّم فيها 

 فيها الصعبة في الرسالة في ضوء رسالتها الشاملة والمواضيع الرئيسةتفسير المقاطع 

 عاطفيًا

 الرغبة في إعادة النظر في التفسيرات التقليدية للرسالة في ضوء وجهات النظر والمقاربات الجديدة 

 رحمة أعمق تجاه الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين كتعبير جوهري عن اإليمان بالمسيح

 سلوكيًا

 ختلفين القدرة على تلخيص الرسالة الرئيسة للسفر وإيصالها لجمهورين م

 القدرة على تصور استراتيجيتين للخدمة في سياق محدّد انطالقًا من فهمهم للسفر

 

 مهام التعلّم:

ا فعليًا في النص الحضور والمشاركة الفعالة في المناقشة في الصف. من خالل هذه المناقشات من المتوقع أن يثبت الطالب انخراطً 

 الكتابي لرسالة يعقوب.

 -ساعات  3ساعة =  0.٧٥×  4يُرجى من الطالب قراءة النص الكامل لرسالة يعقوب قبل بداية كّل حّصة. ) قراءة النص الكتابي.

 ٪ من العالمة(.20

ب على توضيح فهم متزايد للكاتب، ٪ من العالمة(. ستساعد اجابات الطال80 -ساعات  10ساعة =  2×  ٥التأّمل في النص الكتابي. )

 رسالة يعقوب والرسالة التي فيها. التأمالت المطلوبة هي على النحو التالي: وسياق بعض المقاطع مختارة من

 

 شباط/ فبراير: التأمل في يعقوب أخي يسوع. 12االثنين 

 19: 1وغالطية  26-1٧: 21؛ 29-1: 1٥؛ 1٧: 12؛ اعمال٧: 1٥كورنثوس: 1و  ٥: ٧، يوحنا 3:  6، مرقس ٥٥: 13اقرأ متى 

–2 :18 . 

 لمقاطع عن حياة يعقوب؟ ماذا تخبرنا هذه ا

 ماذا تخبرنا هذه المقاطع عن الهوت يعقوب وقيمه؟ 

 تفّسر فيها رسالة يعقوب؟كيف تؤثر األجوبة على السؤالين اآلنفين في الطريقة التي 

 

  1شباط/ فبراير: التأمل في يعقوب  13الثالثاء 

 تحديد ثالثة موضوعات الهوتية أساسية في هذا المقطع 

 مبادئ مهمة في الحياة الروحية في هذا المقطع تحديد ثالثة 

 تحديد ثالثة تطبيقات مهمة على الخدمة من هذا المقطع

 

 2ل في يعقوب شباط/ فبراير: تأم 14الثالثاء 

 تحديد ثالثة موضوعات الهوتية أساسية في هذا المقطع 

 تحديد ثالثة مبادئ مهمة في الحياة الروحية في هذا المقطع 

 طبيقات مهمة في الخدمة من هذا المقطعتحديد ثالثة ت

 

 3شباط/ فبراير: التأمل في يعقوب  1٥األربعاء 

 تحديد ثالثة موضوعات الهوتية أساسية في هذا المقطع 
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 تحديد ثالثة مبادئ مهمة في الحياة الروحية في هذا المقطع 

 تحديد ثالثة تطبيقات مهمة في الخدمة من هذا المقطع

 

 4براير: التأمل في يعقوب شباط/ ف 16األربعاء 

 تحديد ثالثة موضوعات الهوتية أساسية في هذا المقطع 

 ثالثة مبادئ مهمة في الحياة الروحية في هذا المقطع تحديد 

 تحديد ثالثة تطبيقات مهمة في الخدمة من هذا المقطع

 

 ساعات( ٥ساعات =  2,٥*2لطالب الماجيستير: )

 ٥يعقوب  شباط/ فبراير: التأمل في 16الجمعة 

 تحديد ثالثة موضوعات الهوتية أساسية في هذا المقطع 

 في الحياة الروحية في هذا المقطع  تحديد ثالثة مبادئ مهمة

 تحديد ثالثة تطبيقات مهمة في الخدمة من هذا المقطع

 

 26-14: 2شباط/ فبراير: التأمل في يعقوب 16الجمعة 

 مال ووجهىة نظر بولس الرسول لإليمان والناموس المذكور في رسالة غالطية. قارن بين وجهة نظر يعقوب حول اإليمان واألع• 

 

 ساعة لطالب الماجيستير 18ساعة لطالب البكالوريوس،  13ساعة، الوقت خارج الصف:  12داخل الصف:  مجمل الوقت

 ساعة لطالب الماجيستير 30ساعة لطالب البكالوريوس،  2٥مجمل ساعات أنشطة التعلّم: 

 اقية واحدةساعة مس

 

 السياسات األكاديمية

مودول(. عند استالم العمل سيسجل المكتب األكاديمي تاريخ اإلستالم على يجب تسليم كافة األعمال إلى المكتب األكاديمي )عبر 

 .الواجب

في مستند خاص  المتأخرة. سيسجل كل عمل متأخر من دون أي تبرير في حال تأخر العمل سيتم تدوين تاريخ التسليم وعدد األيام 

 بملف الطالب.

للتسليم، وقت التسليم، وأيام التأخر ستسجل على الواجب  أن التاريخ المحدد يتم قبول العمل الذي يسلم ضمن أسبوع من التاريخ، غير 

  وفي ملحوظة في ملف الطالب.

من عالمة الواجب. )في الواقع، هذا يعني  %10يوًما من التاريخ المحدد للتسليم هو حسم  14إلى  ٧إن العقاب على العمل المسلم بعد 

 إنخفاض عالمة الواجب (.

من عالمة الواجب. )في الواقع، هذا يعني إنخفاض عالمة الفرد  %20يوماً هو حسم  21إلى  14العقاب على العمل المسلم بعد إن 

 بدرجتين(

مرفقاً بطلب خطي يقدم إلى المكتب األكاديمي. وفي حال  يوًما من تاريخ االستالم إن لم يكن 21ال يتم قبول العمل الذي يسلم بعد 

  .Cلب الخطي، يكون الحد األقصى من العالمة هو ج قبوله بموجب الط
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 التجاوب الالهوتي العربي في السياق اإلسالمي

 منهج البكلوريس في الالهوت

 المسؤول عن الموديول: د. مايك كون

 2018شباط )فبراير(   26 – 19

 

  ف:بيان الهد

والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم هدفنا في كليّة الالهوت العربيّة المعمدانيّة أن نرى هللا يتمّجد 

خدمة الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا بتوفير وتقوم مهّمتنا على  العربي.

 ليمية متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة.مصادر تع

 

الناطقين باللغة العربية ومن منطقة الشرق األوسط  المسيحيين ذا المقّرر هو تزويد الطالب بفهم عام لتعامالت أسالفناإن هدف ه

المسيحي هي الثالوث وعقيدة المسيح -تقاء اإلسالميواألدنى مع اإلسالم في مجال العقيدة. إّن العقائد التي شّكلت تحديًا خاًصا في االل

ا حاجًزا أمام عقيدة التوحيد عند المتكلمين المسلمين. إّن المقّرر يهدف إلى فحص االفتراضات السائدة من الجانب ألّن العقيدتين مثّلت

فت ألجل الدفاع عن العقيدة المسيحية اإلسالمي وكيفية الردّ عليها من الجانب المسيحي. لهذه الغرض سوف ندرس نصوص مختارة أُّل

 ن المسيحيين أم الرد على اعتراض المتكلمين المسلمين. سواء أكان ذلك عن طريق تعزيز إيما

 

 في هذا المقرر نفترض: 

از أن نفحص أّن الكنيسة هي واحدة عبر األزمنة واألعراق وأنّها حية بذات الروح الذي انسكب على الكنيسة الباكرة فبالتالي لنا االمتي

 ا.التراث العربي المسيحي لكي نجد فيه ما يفيدنا روحيًا وعقليً 

أّن إعادة إحياء التراث المسيحي العربي جزء ال يتجّزأ من شهادتنا في المنطقة العربية ولعّل ذلك يساهم في إعادة إنعاش الكنيسة 

 العربية المعاصرة. 

يس فقط نا باإلستعداد لتقديم رد على كّل من سألنا عن الرجاء الذي فينا وهذا لأّن الوصول بحرية اإلنجيل للشعوب المسلمة يطالب

 بمجاالت الحياة العامة بل أيًضا في اإلشكاليات الفكرية التي تفصل بين المسلمين والمسيحيين.

 يحي العربي والسريانيإنّه يتحتّم علينا كعرب ان نفيد خدّام المنطقة من جنسيات شتّى والكنيسة العالمية بغنى التراث المس

 

 الفوائد: 

ا في النواحي التاليةبحلول نهاية هذا الموديول، يتعيّن عل  :ى الطالّب ان يكونوا قد أظهروا نمو 

 

 الناحية العاطفيّة

 نقدّر إنتماءنا للتراث العربي المسيحي

 نعتّز بتاريخ المسيحية في منطقة الشرق األدنى واألوسط

 

 الناحية السلوكيّة

 احتراًما للعقيدة اإلسالمية وقوتها العقلية والمنطقية نزداد

 الشجاعة واالنطالق في التعامل الالهوتي مع المسلميننحصل على 

 اكتساب مهارات القراءة والبحث في النصوص العربية القديمة بتنّوعها اللغوية والطائفية 

 

 الناحية المعرفيّة

 ئمة بين اإلسالم والمسيحيةالتعّرف على أبعاد اإلشكالية التوحيدية القا

 اللغة العربية على هذه اإلشكاليةالتعّرض إلجابة الالهوتيين الناطقية ب

 التوعية ببعض الالهوتيين العرب البارزين في القرون الوسطى والفترة المعاصرة

 

 أنشطة التعلّم:

 2018شباط/فبراير  19الصف األول: 

 الشرق األوسط عند نشأة اإلسالم وانتشاره التعرف على العائالت الكنسية التي ُوجدت في

 اإلسالمي-يين المسيحيين الذين اشتركوا في اإللتقاء المسيحيالتعرف على بعض الالهوت

 تقديم بعض المتكلمين المسيلمين الذين واجهوا المسيحيين على صعيد العقيدة

 قراءة من حوار الكاثوليكوس تيموثاوس األول مع الخليفة المهدي 

 2018شباط/فبراير  21ثاني: الصف ال

 ول مع المهديإكمال قراءة ومناقشة حوار تيموثاوس األ

 )كنيسة الشرق(قراءة من عّمار البصري 

 قراءة من ثيودور ابو قرة )خلقيدوني(
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 2018شباط/فبراير  22الصف الثالث 

 حوار المطران إيليا النصيبين مع ابو القاسم إبن علي المغربي )كنيسة الشرق(

 الثالوث عند أبي الفرج عبد هللا إبن الطيب )كنيسة الشرق( عقيدة

 2018شباط/فبراير  26لرابع الصف ا

 الالهوتيون الذين لم ندرسهم: أبو رائطة التكريتي )يعقوبي( وعبد المسيح الكندي )كنيسة الشرق( وغيرهم

 الناشطين في اإللتقاء المعاصر بين اإلسالم المسيحية العربية

 لوبوصف البحث المط

في اإللتقاء المسيحي اإلسالمي او احد النصوص التي لم  كلمة( عن أحد الشخصيات البارزة 2000بحث مكتوب )ال يزيد عن ال

 ندرسها في الصف يمكن اإلختيار من

 يوحنا الدمشقي

 أبو رائطة التكريتي

 يحيا بن عادي: الرد على عيسى ابن الوراق

 عمار البصري: كتاب المسائل واألجوبة

 بن متى : كتاب المجدل أمر

( قابلية إستخدام فكر هذا الشخص في الوقت 3محتوى فكره والمواضيع التي عالجها (  2( سيرته 1أدرس هذا الشخصية من ناحية 

 الحالي.

 (12قبل منتصف الليل )الساعة   2018مارس  –آذار  6ميعاد تسليم البحث هو  

 تقييم الطالب:

 هم في المجاالت التالية:يتم تقييم الطالب على اساس عمل

 %40    )يتم التسليم على مودل( تحضير األسئلة الممّهدة لمناقشة الصفوف

 %40   اإلسالمي-بحث مكتوب عن أحد الشخصيات البارزة في اإللتقاء المسيحي

 كلمة عن هوية الشخص ومساهمته وإمكانية اإلفادة منه في أيامنا( 2000)

 %20        الحضور واالشتراك في الصف

 سياسات:

 

لذا يُتوقع من الطالب أن يشتركوا في مجموعات المناقشة والحوار المفتوح في الصف. إّن المناقشة في الصف وسيلة من وسائل التعلّم ف

م يُطلب من الطالب أن يتحكموا في مداخالتهم حتى يوفّروا فرص االشتراك لآلخرين. بعد مداخلتين من الطالب الواحد، قد يدعو المعلّ 

 الطالب األخرين الذين لم يشتركوا. 

. اإلستخفاف من عباراتهمعبير في الصف. لذلك يُطلب من الطالب االمتناع عن الحكم على نية زمالئهم او مراعاة حرية التساؤل والت

 لن يُسمح بأي نوع من التقليل من شأن اآلخر او السخرية من رأيه.  

الشتراك. عموًما الوقت المحدد. إن كان الغياب ضروريًا، يُنقص من درجة الحضور وا يُطلب من الطالب أن يحضروا الى الصف في

 ال يمكن تعويض حضور الصف في حالة الغياب. لهذا لن يعيّن المعلّم العمل التعويضي للطالب الغائب.

 دة الى الصف بعد االستراحة.  في الصف الذي يدوم ثالث ساعات، تُعطى فترة استراحة مدتها عشرون دقيقة.  يُرجى ضبط وقت العو

 

 

 لالتصال:

 د. مايك كون: 

 mkuhn@abtslebanon.org او  gmail.com2eastwestconnect@ اإللكتروني:  البريد 

 60 23 91 71 961+رقم الهاتف المحمول: 

  293لالتصال الرقم الداخلي: 

 مبنى الكلية.مكتبي في الطابق األرضي في 

 المراجع

 .2001عبر تاريخها في المشرق. )مجمع كنائس الشرق األوسط: بيروت، لبنان(  بدر، حبيب )المحّرر(. المسيحية

 : فيلالخ، النمسا( تاريخ غير مذكور.Light of Lifeالبطريرك طيموتاوس األول. دفاعيات مسيحية في العصر العباسي األول. )

 .201٥ويوسف، وجيه. عّمار البصري والالهوت العربي. )مركز دراسات مسيحية الشرق األوسط، القاهرة( جريفيث، سيدني 

م: 834 – 813عبد المسيح الكندي. حوار ديني بين األمير عبد هللا الهاشمي واألمير عبد المسيح الكندي في عهد الخليفة المأمون 

 لمكتبة الوطنية في باريس.م موجودة في ا11٧3نقالً عن مخطوطة ترجع إلى سنة 

.1991زكي، عزت. كنائس المشرق. )دار الثقافة: القاهرة(   

Baumer, Christoph. The Church of the East: An Illustrated History of Assyrian Christianity (I. B. 

Tauris & Co. Ltd: London), 2016. 

Keating, Sandra Toenies. Defending the "people of truth" in the early Islamic period: the Christian 

apologies of Abū Rā̕̕̕̕iṭah (Brill: Leiden, Boston), 2006. 
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Kuhn, Michael. 'Defending Divine Unity in the Muslim Milieu: The Trinitarian and Christological 

Formulations of Abū al-Faraj ‘Abd Allāh Ibn al-Ṭayyib and Iliyyā of Nisibis', Middlesex, 2017. 

Putman, Hans. L'église et l'islam sous Timothée I (780-823 : étude sur l'église nestorienne au temps 

des premiers ̀ Abbasides : avec nouvelle édition et traduction du Dialogue entre Timothée et al-Mahdi 

(Dar el-Machreq éditeurs : [distribution, Librairie orientale]: Beyrouth), 1975. 
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 مخّطط: النساء من سفر يشوع إلى سفر ملوك الثاني

 

 2018شباط/فبراير  2 –كانون الثاني/يناير  22

 

 د. كارن شو

 2٥2بية، الرقم الداخلي:كلية الالهوت المعمدانية العر

 ٥319٧٧-04هاتف أرضي: 

 2٧9833- 03هاتف خلوي: 

 kshaw@abtslebanon.orgبريد الكتروني 

 

 مقدّمة:

 في الكتاب المقدس، يذكر الكتاب المقدس أكثر من مئتي امرأة باالسم. باإلضافة إلى الكثير من النساء اللواتي ال تُذكر أسماؤهنّ 

ن خالل تعاريف أخرى، مثل ابنة يَفتاح، أو خادمة نعمان، أو زوجة يَُربعام، أو ملكة سبأ. غير أنّه من غير الشائع ولكن نعرفهّن م

نيسة، سماع عظة أو درس كتاب للكبار يدور حول امرأة، والسيّما امرأة من العهد القديم. وبالنسبة إلى الكثيرين الذين يرتادون الك

ات، فهّن معروفات كشخصيات شبه منسيّة من مدرسة األحد، أو ربما تُمنح إحداهّن بعًضا من االهتمام إّن تلك النسوة، إن كّن معروف

 في مناسبة عيد األّم. ويُعتبر هذا االهمال خسارةً للكنيسة.

 سوى ثالثة ة وقّصة مختلفة للغاية. وليس لديهنّ ستتعّرف في هذا المساق على ثالثين امرأة على األقّل، لكّل واحدةٍ منهّن شخصيّ 

( لديهّن 3( وعشن جميعهّن في الفترة ما بين دخول االسرائيليين ألرض الموعد والسبي، و2( جميعهّن نساء، 1أمور مشتركة: 

كيلك الروحّي الكثير من جميعًا دور بارز في قصة الخالص الكتابية. ويشّكلن جزًءا مهًما من تراثنا، وتفتقر معرفتك الكتابّية وتش

أن تتعّرف على شخصيّة كّل واحدة من هؤالء النسوة وتتعلّم من شهاداتهّن، ومعضالتهّن، وفضائلهّن وخطاياهّن،  دونهّن. آمل

 وتستفيد كقائٍد مسيحي بالتعليم عن عمل هللا في حياتهّن.

 

 أهداف المقّرر. سيقوم الطالب بـ

 فكريًا

المقدس من يشوع إلى ملوك الثاني: ظروفهّن، سلوكهّن، شخصيّتهّن، لبارزات في أسفار الكتاب تقديم وصف موجز عن النساء ا

 .وأهميّتهنّ 

 .تحديد أخطاء التفسير في عمل اآلخرين وفي تفكيرهم الخاص

 .تطبيق عدد من مبادئ التفسير الكتابّي الموثوقة على نصوص مختارة

 .ونقاط ضعفهنظر المرأة ونقاط قّوته، التعّرف على أهداف التفسير الكتابّي من وجهة 

)طالب الماجستير( تحديد األخطاء التي يقوم بها المفّسرون في المقاالت الشعبية والعلمية بسبب االفتراضات التي يسقطونها على 

 النص.

دور النساء في )طالب الماجستير( تفسير أهمية )أو عدم وجود( نصوص في العهد القديم عن النساء للنقاشات المعاصرة حول 

 لمجتمع، والكنيسة.المنزل، وا

 سلوكيًا

 تفسير قّصة العهد القديم مستخدمين منهجيةً سليمة وتجنب قرأة أهداف معاصرة في النّص.

 تحديد فكرة رئيسة من النصوص المدروسة والتي يمكن استعمالها في الوعظ والتعليم )غير عيد األّم واجتماعات السيدات(.

 وتطبيق هذه المبادئ في الحياة اليومية.ة أبدية من نصوص تاريخية جمع مبادئ أساسي

 ممارسة قراءة النصوص الكتابية من منظور شخصيات نسائية.

 أن نكون حذرين على نحٍو متزايد لكيفية تأثير الجنس على قراءتنا لقّصة الكتاب المقدس.

ؤثر على ممارسة الحياة المسيحية مل الجد في النصوص التي تأخذ قضايا العدالة والحكمة والنزاهة والتواضع والشجاعة على مح

 اليومية.

 قياس خياراتهم على مثال النساء التقيّات من العهد القديم وتجنّب اتّباع المثال غير السليم للنساء الجاطئات أو الجاهالت.

 عاطفيًا

 باالنتماء إليهم. اعتبار نساء الكتاب المقدس جزًءا من إرثهم الروحي الشخصي الخاص والشعور

نصوص العهد القديم التي تدور حول النساء على أنّها قانونية حقًا للكنيسة كلها و"نافعة للتعليم والتوبِيخ والتقويم والتأديب الذي تقييم 

 (16: 3تيموثاوس  2في البِّر"، )

يها هللا النساء التمام المتنّوعة التي استعمل ف تخّطي المفاهيم النمطية لدور المرأة في الكنيسة والبيت والمجتمع، وتقدير الوسائل

 هدفه.

 

 جدول الحصص

 

 كانون الثاني/يناير: مقدمة المقرر، راحاب، بنات صلفحاد، ودَبُوَرةُ، ويَاِعيلُ  22االثنين 

mailto:kshaw@abtslebanon.org
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 كانون الثاني/يناير: ابنة يَْفتَاُح، المرأة في حياة شمشون، وُسريّة الالوي، وعذارى شيلوه 23الثالثاء 

 الثاني/يناير: نُْعِمي، وراعوث، وَحنَّةُ كانون  2٥يس الخم

 كانون الثاني/يناير: وسيطة عين دور، وميكال، وأَبِيجايِل، وتامار 26الجمعة 

 كانون الثاني/يناير: بَثَشبَع، وِرصفة، وموضوع النساء الحكيمات 29االثنين 

 سليمان، وزوجة يَُربعام، والنساء والعبادة الوثنية واأللهةكانون الثاني/يناير: النساء اللواتي اختبرن حكمة  30الثالثاء 

 شباط/فبراير: أرملة ِصْرفَةَ، وأرملة نبي، والمرأة الشُّونَِميَِّة، وإِيَزابَُل، وَعثَْليَا، ويَُهوَشَبعُ  1الخميس 

السبي، وتشبيه أورشليم بالمرأة )الحكمة شباط/فبراير: النساء الثريات واألنبياء، وَخْلدَةَ، والنساء في الحرب، والحصار و 2الجمعة 

 والحماقة، الخطيئة، أورشليم(

 

 األنشطة التعليمية خارج الصف

ساعة خارج الصف في المهام التعليمية أّما طالب الماجستير في الالهوت  26على طالب البكالوريوس في الالهوت أن يقضوا 

ت إلتمام المهام التعليمية، من األفضل أال تتسّجل في هذا المقّرر. يجب ساعة. إن لم تستطع تخصيص كّل هذا الوق 36فعليهم قضاء 

أن تسّجل الوقت الذي تقضيه على اتمام المهام. لن تُقبل أّي شكاوى حول المهام المكثفة إالّ إن سّجل المشتكي الوقت المخّصص 

 للعمل. ولمساعدتك على التعلّم، ستُطلب منك المهام التالية.

ساعات. وإّن هدف من هذا الواجب هو  ٥ –يّنة من الكتاب المقدس )أو االستماع إلى تسجيل من الكتاب المقدس( قراءة مقاطع مع

النصوص الكتابية التي ندرسها لكي تكون النصوص مألوفة بالنسبة إليهم ويقدموا  قبل الصفالتأّكد من أّن كّل الطالب قرأوا 

اقشات وجلسات المجموعات الصغيرة. وستُعطى امتحانات قصيرة في الصف لتقييم مشاركات ذكية في تعلّم في الصف كلّه في المن

 ما إذا تمت قراءة المقاطع المعّينة. ويمكنك إيجاد قائمة بالقراءات المطلوبة في الملحق أ من المخطط.

 ساعات. أهداف هذه المهمة: 8 –عمل تأسيسي لدرس كتاٍب أو عظة من سفر راعوث 

 لى التحضير التفسيري الصحيح لتعليم الكتاب المقدس،جعل الطالب يتدّرب ع

 تعزيز حقيقة أّن كّل الكتاب المقدس موحى به من هللا وهو نافع للتعليم في الكنيسة، بما فيه المقاطع التي ترّكز على النساء.

 طة.تدريب الطالب على تطبيق نص كتابّي يدور حول امرأة في مجموعة مؤلّفة من ذكور أو أجناس مختل -ج

مساعدة الطالب على أن يتعّرف على سفر راعوث على وجه الخصوص، وهو السفر الوحيد الذي يرّكز على أنثى بين سفري  -ه

 يشوع وملوك الثاني

 

 تجدون توجيهات هذا الواجب في الملحق ب.

 

 40تير في الالهوت )امرأة لطالب الماجس 22امرأة لطالب البكالوريوس في الالهوت و 16إنشاء ملف مرجعي معلومات عن 

 11 –دقيقة لكّل شخصية )ماجستير في الالهوت( من قضاة إلى ملوك الثاني  30دقيقة لكّل شخصية )بكالوريوس في الالهوت( / 

 ساعة. يكمن هدف هذا النشاط التعليمي فيما يلي:

  إلى ملوك الثاني التأّكد من أّن لدى الطالب معرفة أساسية عن كّل من النساء الرئيسات من سفر يشوع -أ

 .اكتساب بعض الفائدة الروحية الشخصية من دراسة كّل منها -ب

 .نقطة انطالق لتحضير دروس وعظات حول هؤالء النساء في المستقبل -ت

كن يحتوي الملحق ج على الئحة بأسماء النساء اللواتي ستمأل عنهّن استمارة معلومات والئحة باألسئلة التي يجب أن تجيب عنها. يم

إيجاد استمارة معلومات عن شخصية راحاب في الملحق د. سوف تقدمون ملف كل من الشخصيات على حدة في الموعد المحدد 

 شباط/فبراير. 3صباًحا يوم السبت  9:00الوارد في الملحق ج، وتقديم ملف يحتوي على جميع الشخصيات قبل 

ن ُمعاصرتين تعالجان مسألة مثيرة للجدل بشأن دور النساء ومركزهّن. ساعات. نقد مقالتي 10)طالب الماجستير في الالهوت فقط( 

والغرض من هذا الفرض هو مساعدة الطالب على تجنّب التعرض للخداع والتالعب في الكتاب المقدس لدعم موقف مسبق في 

 مسألة مثيرة للجدل. يمكن إيجاد تعليمات لهذا الفرض في الملحق ه

 

 ات وتاريخ التسليمقييم نسبي للفروض في الدرج

بكالوريوس   

 في الالهوت

ماجستير في 

 الالهوت

 التاريخ المحدد

القراءات لكّل صّف في تاريخ الصف بحسب الجدول  %10 %1٥ قراءات/امتحانات 1

 في الملحق أ.

يجب تقديمها على مودل  4-1اإلجابات على األسئلة  %2٥ %3٥ راعوث: أساس لدرس 2

ني/يناير. ولن يُقبل العمل الثاكانون  2٥صباح  8:00

مساء السبت  8المتأّخر. بقية األسئلة تقدّم على مودل 

شباط/فبراير وتُناقش مع د. كارين في مقابلة قصيرة  9

 شباط/فبراير. 16الى  12خالل األسبوع الممتد من 
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الشخصيات سيقدّم الطالب استمارات المعلومات حول  %4٥ %٥0 استمارة معلومات حول شخصية 3

التي تّم مناقشتها في الحّصة السابقة وفق الجدول في 

 الملحق ب. وستتّم معاقبة العمل المتأخر.

صباًحا. وستتّم  8:00شباط/فبراير الساعة  12االثنين  %20 --- نقد لمقالين تفسيريين 5

 معاقبة العمل المتأخر.

 

 

 الملحق أ

 قراءات من الكتاب المقدس

 

 مزدوجين وتحمل عالمة نجمة * غير الزامية.القراءات التي بين مالحظة: 

 المجموع القراءات الموضوع امتحان

 28 23-16: 6، يشوع 21-1: 2يشوع  راحاب 22/1

-16: 1٥، يشوع 13-1: 36، 11-1: 2٧، 33: 26عدد  بنات صلفحاد، ابنة كالب 

19 ،1٧ :3-6 

28 

 ٥٥/123 ٥و 4قضاة  دَبُوَرةُ، ويَاِعيلُ  

 23 40-29و  11-1: 11قضاة  احُ ابنة يَْفتَ  23/1

 ٥2 2-1: 16، 1٥:8-1: 13قضاة  امرأة شمشون 

 32  ٧: 20-1: 19قضاة  ُسريّة الالوي 

 1٧/134  23-6: 21قضاة  زوجات بَنِي َبْنيَاِمينَ  

 8٥ 4-1راعوث  نُْعِمي وراعوث 1/2٥

 42/12٧ 21-18: 2، 10: 2-1: 1صموئيل األّول  َحنَّةُ  

 2٥ 28صموئيل األّول  ين دوروسيطة ع 26/1

، صموئيل األّول 1٧: 19 – 12: 18صموئيل األّول  ميكال 

: 6، صموئيل الثاني 16-13: 3، صموئيل الثاني 44: 2٥

14-23 

4٧ 

 ------ ( *3-2: 3، صموئيل الثاني 43-1: 2٥)صموئيل األّول  أَبِيجايِل 

 39/111 13الثاني صموئيل  تامار 

-٧: 12، 1: 12 – 2٥: 11، 1٧-1: 11وئيل الثاني صم بَثَشبَع 29/1

 2٧-13: 2، ملوك األّول 3٥-1: 1، ملوك األّول 2٥

192 

 6-3: 9، يشوع 23-22: 21نصوص من الخلفية: تثنية:  ِرصفة 

، 19-1٧: 18، 2٥-1٧:22، صموئيل األّول 21-14و 

 12-4: 4صموئيل الثاني ، 13-8و  1-2: 31، 42: 20

 (*14-1: 21)صموئيل الثاني 

32 

 29/1٥3 (*9، )أمثال 22-14: 20، 21-1: 14صموئيل الثاني  عزر النساء الحكيمات 

 21 28-٧: 3ملوك األول  امرأتان زانيتان 30/1

 13 13-1: 10ملوك األول  ملكة سبأ 

 13 13-1: 11ملوك األول  زوجات سليمان 

 18 18-1: 14ملوك األول  يَُربعامزوجة  

 6٥/---- (*1٧-٧: 1٧)ملوك الثاني  نيةالعبادة الوث 

 1٧ 24-٧: 1٧ملوك األول  أرملة ِصْرفَةَ  1/2

: 21، 3-1: 19و  19: 18، 31-29: 16ملوك األول  إيزابل 

 3٧-30: 9، ملوك الثاني 1-28

43 

 43 6-1: 8، 3٧-1: 4الثاني ملوك  أرملة، المرأة الشُّونَِميَّةِ  

 1٧/120 1٧-1: 11لثاني ملوك ا َعثَْليَا ويَُهوَشبَعُ  

 19 ٧-1: 6، عاموس 1: 4، عاموس 23-16: 3إشعيا  نساء المدن الثريات 2/2

 10 20-11: 22ملوك الثاني  َخْلدَةَ  

النساء في الحرب، والحصار  

 والسبي

-٧: 19إرميا : 3-1: 4، عاموس 1: 4 – 24: 3)اشعيا 

 (*10-9: 4، 20: 2، مراثي إرميا 9

---- 

 66/9٥ ٥4، اشعيا 23حزقيال  ابنة صهيون 
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 928 العدد االجمالي لآليات المطلوبة  

 

 

 الملحق ب

 عظة تفسيرية أو درس أساس حول سفر راعوث

 

 أجب على األسئلة التالية.

 لماذا ُكتب سفر راعوث؟ )أعِط سببين على األقّل(

 يتناسب سفر راعوث مع الكتاب المقدس ويسهم في سيره ككل؟كيف 

 يع الرئيسية في السفر ولماذا أهميتها؟ما هي المواض

 من هي الشخصية الرئيسية في سفر راعوث، ولماذا تعتبر ذلك؟

ما مجموعة تحتوي  التي تنطبق عليك في الواقع: أظّن أنّه من الممكن بشكل تام أن أعلّم في وقت األولىضع دائرة حول اإلجابة 

 على

 ذكور راشدين فقط

 ذكور من الشبيبة فقط

 ختلطين )ذكور وإناث(راشدين م

 شبيبة مختلطين )ذكور وإناث(

 فتيان فقط

 فتيان وفتيات

اختر مقطعًا من سفر راعوث يمكن أن تعلّمه للمجموعة التي وضعت دائرة حولها في السؤال السابق. يجب أن يرّكز المقطع 

 واحدة من النساء. ما هو المقطع الذي اخترته؟المختار على 

حقائق  12-8لفية التاريخية والثقافية التي تفيد في تفسير المقطع، وأين وجدت هذه المعلومات؟ يجب تقديم ما هي المعلومات من الخ

 موارد على األقل. 3عن الخلفية من 

 لى السؤال األول؟كيف يساهم هذا المقطع في أهداف سفر راعوث المذكورة في إجابتك ع

( تعلّمه من المرأة التي في المقطع الذي اخترته: كلماتها، أو أفعالها، أو ٥سؤال ما الذي يمكن لطالبك )المجموعة التي اخترتها في ال

ن شخصيتها، أو تفاعالتها، أو مواقفها، أو الطريقة التي عمل فيها هللا في حياتها؟ بمعنى آخر، ماذا سيكون المقصد الرئيسي م

احدة حول الطريقة التي تنوي من خاللها تطوير هذه . ثّم أعِط وصفًا بفقرة وصغ مقصدك الرئيس في جملة واحدة فقطدرسك؟ 

 الفكرة الرئيسة في درسك.

( في زمن وثقافة مختلفين عن زمن وثقافة الشخصيات في سفر راعوث. ما هي نقاط التشابه ٥يعيش طالبك )أنظر السؤال 

 وتطبّقه في حياة طالبك؟ خلفية والثقافة التي يجب أخذها بعين االعتبار عندما تشرح هذا المقطعواالختالف في ال

 كيف تريد لطالبك أن يتغيّروا كنتيجة لهذا الدرس؟

 

كانون الثاني/يناير. ولن يُقبل العمل  28صباح الخميس  8:00في هذا الواجب يجب تقديمها على مودل  4-1اإلجابات على األسئلة 

ر وتُناقش مع د. كارين في مقابلة قصيرة خاّصة خالل شباط/فبراي 9مساء السبت  8تقدّم على مودل  11-٥تأّخر. بقية األسئلة الم

 شباط/فبراير . 16الى  12األسبوع الممتد من 

 

 

 

 

 الملحق ج

 ملخص عن الشخصية: اإلطار والئحة بالشخصيات

 

 اسم المرأة أو لقبها

 خلفيتها وظروفها

 تصرفاتها وخياراتها

 مواصفات شخصيتها

 أهميتها على ضوء هدف السفر

 (.٥كتاب المقدس ككل )إذا كان هناك أّي شيء باإلضافة إلى ما ورد في إجابتك على السؤال أهميتها في ال

اتك أو خدمتك بسبب ردّي الشخصي والعملي على هذه المرأة )ما هو الدرس المهم الذي تعلّمته؟ ِصف طريقة يمكن أن تتأثر فيها حي

 اعتبار لهذه الشخصية.(

في التعليم / الوعظ عن هذه المرأة )الموارد، أفكار تعليمية، حقائق مثيرة لالهتمام، مراجع،  أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة لك

 الخ(
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 الشخصيات. 

 طالب الماجستير في الالهوت.

 بنات صلفحاد

 دَبُوَرة

 يَاِعيل 

 ابنة يَْفتَاحُ 

 منوح زوجة 

 زوجة شمشون 

 دليلة

 ُسريّة الالوي

 نُْعِمي

 راعوث

 َحنَّةُ 

 ميكال

 ل أَبِيجايِ 

 تامار 

 بَثَشبَع

 ِرصفة

 ملكة سبأ

 أرملة ِصْرفَةَ 

 المرأة الشُّونَِميَّةِ 

 إيزابل

 َخْلدَةَ 

 َعثَْليَا

 طالب البكالوريوس

 بنات صلفحاد

 دَبُوَرة

 ابنة يَْفتَاحُ 

 دليلة

 ُسريّة الالوي

 نُْعِمي

 راعوث

 َحنَّةُ 

 ميكال

 بَثَشبَع

 ِرصفة

 ملكة سبأ

 أرملة ِصْرفَةَ 

 يَّةِ المرأة الشُّونَمِ 

 إيزابل

 َخْلدَةَ 

 

 

 الملحق د

 نموذج عن ملخص الشخصية

 االسم أو اللقب راحاب الزانية -1

 

سور المدينة. وكان الرجال يدخلون خلفيتها وظروفها. كانت زانية من مديمة أريحا حوالي وكانت تعيش في شقة بُنيت في  -2

 ة عّما فعله هللا لقبائل اسرائيل.ويخرجون من شقتها. وكانت أسرتها كبيرة. وقد سمعت قصًصا مخيف
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تصرفاتها وخياراتها. حمت الجاسوسين العبرانيين معّرضة نفسها لخطر كبير. وكذبت حول مكان تواجدهما. وقبل رحيلهما،  -3

ر نّباها عند تدمير اسرائيل ألريحا. وساعدت الجاسوسين على الهرب. وخالل الحصار علّقت حبالً أحماتفقت معهما على أن يتج

 بحسب االتفاق وتّم إنقاذها هي وعائلتها. وأصبحت جزًءا من اسرائيل بزواجها من رجل عبراني.

 

 مواصفات شخصيتها: جريئة، وحادة الذكاء، وامرأة أعمال، وتستفيد من اللحظة.  -4

 

الخروج، وتّممت نبوءة  أهميتها على ضوء هدف السفر. فّسرت للقارئ وجهة نظر أهل أريحا )وبالتالي وجهة نظر األمم( حول -٥

هي الوسيلة التي استعملها هللا التمام  –الخروج بأّن هللا سيتمّجد بين األمم ألنّه خلّص اسرائيل. وقد ساعدت أيًضا الجاسوسين 

 ام البشري وشخصية ملونة إلى هذه القصة التاريخية. أهدافه. تضيف راحاب االهتم

 

في العهد الجديد نموذًجا لإليمان الجريء. وهي أيًضا من أسالف يسوع، وتعطي أهميتها في الكتاب المقدس ككل. أصبحت  -6

 بالتالي أساًسا عاطفيًا لضّم األمم إلى الكنيسة.

 

رس المهم الذي تعلّمته؟ ِصف طريقة يمكن أن تتأثر فيها حياتك أو خدمتك ردّي الشخصي والعملي على هذه المرأة )ما هو الد -٧

ية.( تأثّرت بكيف اتّخذت قراًرا خطيًرا ويغيّر الحياة في مجال قصير للتفكير. تتحدّى راحاب تردّدي في بسبب اعتبار لهذه الشخص

 اتّخاذ القرارات في الحاالت التي يوجد فيها أدلّة واضحة على عمل هللا.

 معلومات أو أسئلة إضافية للبحث أو التأمل: -8

 قبل الميالد. 1400كان تاريخ غزو أريحا حوالي 

هناك أي أمر في ناموس موسى ضد امرأة غير الوية عزباء زانية. كان الزنا مفهوًما على أنّه الجنس غير المشروع الذي  ليس

-https://www.biblegateway.com/resources/all-womenكانت فيه المرأة متزوجة أو مخطوبة لشخص آخر. وفقا ِلـ 

bible/Rahab  (، 12/8/2014)تحميل 

ية، و"را" في بداية اسمها هو نسبةً لإلله المصري رع. فكرة للتعليم/الوعظ: رّحب هللا بزانية وسط شعبه. كيف موركان راحاب ع

 نتعامل مع زانية إذا جاءت إلى كنيستنا؟ 

 وأتساءل عما إذا كان قبول يسوع للزناة نتيجة تأثره بوجود زانية في سلسلة نسبه.

 

 

 

 الملحق ه

 وتالهفرض طالب الماجستير في ال

 نقد لمقال تفسيري

 

سيختار كّل طالب مقاالً من الملفين المتوفرين في المكتبة. لكل مقالة من المقالتين وسيقوم أو تقوم بكتابة وصف وتقييم للطريقة التي 

إلى  600ين استُعمل فيها مقطع كتابّي للمناقشة في وجهة نظر معيّنة بشأن مسألة مثيرة للجدل. ويجب أن يبلغ طول كّل مقال ما ب

كلمة. وسيُستعمل الشكل التالي لتقييم عمل الطالب وأنا أنصح بشدة أن تستعمل هذا الشكل الرشادك في كتابتك للمقال. أرجو  1000

المالحظة: ال أهتّم لرأيك حول المسألة المثيرة للجدل وسيؤدّي عرضك لرأيك إلى تخفيض العالمة ال رفعها. وإّن هذا الفرض 

 على القيام بتفسير دقيق سواء كان النص الكتابي يدعم وجهة نظرك أم ال. رتكمصّمم لقياس قد

 

 تقييم فرض طالب الماجستير في الالهوت

 

 تعليقات قام الطالب بـ.... 

  إعطاء معلومات ببليوغرافية عن المقال المختار وأظهر فهًما للبرهان المقدّم فيه. 1

  ا المقال.يعالجهعّرف بالمسألة المثيرة للجدل التي  2

  وصف كيف استعمل الكاتب الكتاب المقدس لدعم برهانه. 3

  أقّر الطرق التي كان فيها الكاتب أمينًا ودقيقًا في تفسير النّص. 4

  أشار إلى نقاط الضعف واألخطاء في مقاربة الكاتب في تفسير النص. ٥

ها في النّص وما الذي ال المقاطع الُمشار إليأوضح ما الذي يمكن تحيده إلى حدّ ما من  6

 يمكن تحديده بثقة.

 

عند االقتضاء، أدخل مقاطع أخرى من يشوع إلى ملوك الثاني في حوار حول المسألة  ٧

 بطريقة تفسيرية سليمة.

 

والرقيقة امتنع عن اللهجة العاطفية، والهجومية، والمتحيّزة: ولجأ إلى النبرة العقالنية،  8

 والموضوعية.
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أن يعطي التلميذ رأيه الخاص في القضايا المثيرة  من دونالكاتب ونقده  وصف تفسير 9

 للجدل.
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 فهم رسالة العبرانيين وممارسته

 BTh–المنهاج الدراسّي 

 2018ربيع 

 ThMكالب هاتشرسون، 

chutcherson@abtslebanon.org 

 

 الهدف:

رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة في الكنيسة في الشرق األوسط، الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي تدريب وتمكين إن رسالة كليّة 

 من خالل إدراك الكنيسة إلرساليتها الكتابيّة بإعالن المسيح ربّاً.

ساق على فهم وممارسة نّص من العهد الجديد إن الحياة والخدمة الفعّالتين تطوير من المفهوم الصحيح لكلمة هللا. سيتحدّى لك هذا الم

لكنّه مهّم، يتعلّق بسمّو المسيح وبنتيجة دعوة المؤمنين للمثابرة بأمانة. إن فهم وممارسة رسالة العبرانيين هو أمر مهّم لكي صعب و

 تنمى الكنيسة وتنضج، وتحّقق إرساليتها في العالم.

 في حياتكم، وان تثابرو في من خالل مضمون العبرانيين لتكونو أمناء لدعوة هللالهذا المساق غاية مزدوجة. األولى، هي لتشجيعك 

 إرساليّة هللا لهذا العالم. الثانية، هي في مساعدتكم على تطوير مهاراتك في دراسة الكتاب المقدّس في أسلوب الذي يمكنكم أن تستخدموه

 لتعزيز اآلخرين في فهم كلمة هللا وتطبيقها.

في دراسة استقرائية و مواجهة ومجموعية في الرسالة إلى العبرانيين،  ي هذه الغاية المزدوجة كما يلي ... انا ساقودكماهدف التحقيق ف

 اجتماعي و تطبيق الرجاء النبوي في سياقاتنا اليوم. -مع تركيز خاص على السياقها التاريخي البالغي

 

 النتائج التعلّمية:

 ون قادرة على آظهار نمّو في النواحي التالية:بعد انتهاء هذه الوحدة، سيجب ان تك

ً ف  كريا

 فهم أهمية الرسالة الى العبرانيين في سياقنا.

 فهم أكبر للعالقة ما بين الالهوت الصحيح والممارسة الصحيحة، وبين الشّك واإليمان، وبين العهد القديم والعهد الجديد.

 بولس الرسول إلى العبرانيين إدراك السياق االجتماعي والتاريخي الخطابي من رسالة

 ً  عاطفيا

 ص أكبر للمسيح بعد فهم سمّوه بشكل أفضل.تطوير إخال

 تنمية انجذاب أعمق لكلمة هللا، حتى لألجزاء العسرة الفهم، وإلرساليّة هللا في العالم.

 مال في اإليمان خالل األوقات العصيبة.تحدّي المثابرة واالحت

 سلوكياً 

 اعات.راتيجيات لدراسة الكلمة وتعليمها لألفراد والجماكتساب المهارات واالست

 

 

 الواجبات التعلّمية:

  15% –الشاركة في مناقشة في الصف 

كما في الحياة، يجب أن تكون متعلّم حيوّي لكي تستطيع أن تستفيد من الصف. إن نجاح هذا الصّف يعتمد عليك أكثر مّما يعتمد علّي 

 عتك التعلّمية.الصّف، يجب أن تكون حاضر للنقاش مع بقيّة الطالب ومع مجموأنا. عندما تأتي إلى 

 

 ساعات( 4)  30%  –القراءات 

في سبيل فهم رسالة السفر المّوحدة، من الضروري قراءة وسماع الرسالة كاملة. إن قراءة الرسالة كاملة في جلسة واحدة سيساعدك 

اب الحياة، الشريف(. مختلفة كل مرة )المشتركة، كت\بالتفاصيل. اختر ترجمة أخرى على تحديد المواضيع الرئيسة من دون التخبّط

ا بالكمية من القراءات  التي اكتملتها قبل تقريرً  على مودلالزم يتم كل قرأة قبل وصولك الى ذك الحصة. في نهاية المقرر، ستقدّم 

  حصة المقابلة، كما يلي: ال

 

 ال \نعم  قبل الحصة األولى؟  

 ال \نعم  قبل الحصة الثانية؟  

 ال \نعم  قبل الحصة الثالثة؟  

 ال \نعم  قبل الحصة الرابعة؟  

 

 ساعات( 9) 55% –المهام المكتوبة 

 ساعات(  8) –تلخيص الرسالة          
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( 3باالجمال( على استنتاجك بثالثة ) 13لكل أصحاح من الرسالة الى العبرانيين، ستكتب وتْسلم تلخيص. كل تلخيص ستحتوي )  

 ( تطبيقات مبنيًا على تلك المبادئ.3مبادئ الهوتية، وثم ثالثة ) (3أفكار رئيسية من كل اصحاح، ثم ثالثة )

 

( واجب تسليمها سبعة أيام 13-7ل الحصة الثالثة. وثم بقية التلخيصات )اصحاحات ( تلخيصات األولى  قب6قد سيتم تسليم الستة )

 بعض الحصة النهائي. 

 

   4تسليمه قبل الحصة   -( 1ساعة ) –  تأمل شخصي مكتوب

ته، أو ل أو أكتب التحدّيات أو صعوبات التي اختبرت في إيمانك بالمسيح. ربما لديك شكوك داخليّة حول شخص المسيح أو خدمتأمّ 

ضغط خارجي من عائلتك بسبب إيمانك بالمسيح. رّبما أنت محتار بسبب صديق "سقط بعيداً" بسبب الضغط الذي واجهه. أكتب 

 بحياتك وسياقك.مصاعب اإليمان بالمسيح التي اختبرتها 

تأّمل موجز عن كيف أن رسالة ثّم المراجع بالمواضيع الكبرى في العبرانيين، وكيفيّة ارتباطها بمصاعب اإليمان بالمسيح. أكتب 

 كحد أقصى(. 1سفحة  \كلمة  400العبرانيين تتناول هذه التحدّيات والضغوطات )

 

 ملّخص الواجبات التعلّمية

     BTh طالب البكالوريوس

  %15ساعة /  12شاركة في الصف .................م

  % 30ساعات /  4قراءات................

  % 55ساعات /  9...................مهام مكتوبة

 

 ساعة 13ساعة.  الوقت خارج الصف:  12الوقت في الصف: 

  -ساعة  25مجموع ساعات النشاط التعليمي:  

 

 

 :مخّطط المساق

 عمل المطلوبال الموضوع التاريخ

 مقدمة المساق، الحصة االولى

-deSilva، 1العبرانيين: الوضع االجتماعي، الكاتب والجمهور )

39) 

 األساس الالهوتّي  لسمّو المسيح 4 - 1: 1التركيز 

 القراءة االولى

العبرانيين: االستراتيجية االجتماعية البالغية في العبرانيين  الحصة الثانية

(deSilva ، 58-80 . 58-39.. الخلفية) 

 18: 6 - 5: 1تركيز المناقشة: 

لى موسى وهارون، سمّو المسيح على المالئكة، سمّو المسيح ع

 المقاطع التحذيريّة: الردة والشرف.

 القراءة الثانية

 ,deSilva)العبرانيين: كالم الشرف والعار في العبرانيين  الحصة الثالثة

Malina/Neyrey) 

 39: 10 - 19: 6تركيز المناقشة: 

ملكي صادق، خدمة يسوع والعهد القديم، والعهد الجديد، تطبيقات 

 لسمّو المسيح.عمليّة 

 

القراءة الثالثة؛ تلخيصات 

 من الرسالة 6 – 1الصحاحات 

 (deSilva, 377ff)العبرانيين: الحياة تدريب للملكوت وشكر هلل  الحصة الرابعة

 25: 13 - 1: 11 تركيز المناقشة

 اإليمان.أمثلة عن 

 ملّخص عن األسلوب المتّبع في المساق.

 

 الشخصيالقراءة الرابعة؛ التأمل 

 13-٧تلخيصات الصحاحات  صباًحا 9يجب تقديم الواجبات المستحقة قبل  –ليس هناك صف  سبعة أيام بعض الحصة الرابعة

 

 

 التزام متبادل وطرق التواصل:

 للتواصل معي:

  caleb.h@sent.comإن عنواني البريدي هو 

mailto:caleb.h@sent.com
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للتواصل معي هي عبر البريد االلكتروني.... توقعوا ردًا سريعًا. أنا دائًما في حرم الكلية أيام الثالثاء، وأسر بالحديث أفضل طريقة 

 معكم في مكتبي.

 

 قوانين الواجبات المتأخرة:

 سياسة العمل المتأّخر:

منها بطريقة منهجية، بدال من العمل عليها  قدر من الفائدة من بدء المهام الخاصة بك في وقت مبكر واالنتهاء سوف تحصل على أكبر

في اللحظة األخيرة وتقديمها في وقت متأخر. إذا كان طرأت عليك ظروف حياتية غير متوقعة، فإّن استكمال العمل في وقت مبكر 

الالهوت المعمدانية  امل مع جميع األعمال المتأخرة وفقا للسياسات األكاديمية في كليةسيوفر لك الحاجة إلى طلب التمديد. وسوف تع

 العربية.

 

 الغياب:

أي غياب يؤدي إلى درجة أدنى للمقّرر، ما لم يتم اتمام عمل تعويضي )مرتب مع األستاذ(. غير أّن حتى هذا ليس مثاليًا. سوف 

ه في الصف ركة في كل حّصة في الصف. عالوة على ذلك، مجتمع التعلم الذي نخلقتحصل على أكبر قدر من الفائدة من خالل المشا

 يحتاج مساهمتك. عندما تتغيب عن أحد الصفوف، بغض النظر عن السبب، تؤثر على تعلم  اآلخرين.

 

 عدم النزاهة األكاديمية

سوف أتبع السياسات األكاديمية الخاصة بكلية إذا قمت بتقديم عمل شخص آخر كما لو أنه عملك، فإنّك تكسر عالقة الثقة بيننا. و

الالهوت المعمدانية العربية عن طريق تقديم العمل الذي يخرق النزاهة األكاديمية للفريق األكاديمي. أنا أحب أن أقرأ فكرك، وأشعر 

لك إذا كنت تواجه صعوبات ندما اكتشف أنني قد قرأت كالم شخص آخر أن كنت قد قدمته على أنّه عملك. نصيحتي بخيبة أمل عميقة ع

في اتمام مهمة التعلم، وخصوًصا في عملية الكتابة: يتعال وكلّمني. مهما كان السبب، ال تقدّم عمل شخص آخر كما لو أنه لك! ولن 

األعلى ستكون د التسليم إال برسالة خطيّة من المكتب األكاديمي. وإذا قبل بعد ذلك، فالعالمة يوماً من موع 21يقبل أي واجب يسلّم بعد 

C. 

 

 

 الموارد التعلّمية:

إن هذه الموارد غير مطلوبة. بل هي اقتراحاتي للمساعدة في دراستك المستقبليّة ومراجعتك للعبرانيين. أنت حّر في استخدام هذه 

شفه في النصوص الكتابيّة ة. غير أنني ال أشجعك على استخدام الكتب التفسيريّة أوالً. هناك الكثير لنستكالموارد في األسئلة الدراسيّ 

من خالل مالحظتنا الدقيقة للنّص. إن االكتشاف الشخصي أداة فعّالة للتعلّم. إن الذي تكتشفه بنفسك، سينطبع بشكل أقوى في ذهنك 

 وقلبك.

ع إلى جماعة في النصوص الكتابيّة، يجب أن يعاد تنقيحه من قبل جماعة اإليمان. عندما ال نخض مع ذلك، فإن الذي نكتشفه بأنفسنا

اإليمان، فنحن نرفض عمل الروح القدس في حياة اآلخرين في المجتمع. لهذا السبب استخدامنا للمجموعات الدراسيّة في الصف أمر 

اً مهماً، هكذا أيضاً من المساعد استشارة كيف المؤمنين اآلخرين في ثقافات مهّم. وكما أن عمل المجموعة معاً في تفسير النّص هو أمر

 وأوقات مختلفة فّسروا كلمة هللا في مجتمعاتهم. هذا هو دور كتب التفاسير في ممارستنا للتفسير الكتابّي. أخرى

 

 :الموارد في اللغة العربيّة

 المقدس.... الكتاب التطبيقي التفسير

 دراستك( لبدء جيدا مكانا يكون أن يمكنه كنل المعلومات، )ضئيل

 

 .         ٢٠٠٥ للنشر، االخوة (. القاهرة: دار٣ )جزء الجديد، للمؤمن: العهد دسالمق الكتاب ماكدونالد. تفسير وليم

 (١٣٧١-١٢٩٣)ص

 

 .١٩٧٥ المسيحية، الثقافة العبرانيين. القاهرة: دار إلى الجديد: الرسالة العهد باركلى. تفسير وليم

 مفصل( شرح مع جدا )عميق

 

 .١٩٩٤ الثقافة، (. القاهرة: دار١٩ )جزء العبرانيين إلى الرسالة الجديد، دالمقدس: العه للكتاب الجديد جوثرى. التفسير دونالد

 لليونانية( اهتمام مع جدا )عميق

 

 :اإلنكليزية اللغة في الموارد

Radmacher, Allen, and House.  Nelson's New Illustrated Bible Commentary,1999.  

(pastoral, light background material) 
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deSilva, David A. Perseverance in Gratitude: A Socio-Rhetorical Commentary on the Epistle to the 

Hebrews. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000. 

(very helpful approach focusing on the rhetorical context of the sermon to the Hebrews) 

deSilva, David A. Honor, Patronage, Kinship & Purity: Unlocking New Testament Culture. Downers 

Grove, IL: IVP Press, 2000.  

Lane, William. Hebrews. World Biblical Commentary Series, Vol. 47, 1991.   

(technical) 

 

Bruce, F.F.  Epistle to the Hebrews. New International Commentary on the New Testament, 

Eerdmans, 1996.   

(technical, pastoral) 

 

Guthrie,George. Hebrews. The NIV Application Commentary, Zondervan, 1998.   

(pastoral, devotional, great example of complete bible study method...observation, interpretation, 

application) 

 

 حول المساق:معلومات إضافيّة 

القيام بالقراءات يغّطي هذا المساق نّصا محدداً وصعباً من العهد الجديد، والذي يجتذب مئات السنين في خلفيّته التاريخيّة. من المهّم جداً 

ّمة أيضاً المطلوبة والدراسة األسبوعيّة. من الصعب جداً وربماً من المستحيل التعويض في نهاية المساق. إن القراءة األسبوعيّة مه

بسبب طريقة تعليمي. ربما سيكون هناك مجال للمحاضرة، ولكن إحدى أهدافي في هذا المساق هو االعتماد على تفاعل الطالب، 

المعلومات وتبادلها. كذلك، إن الواجبات مصّممة لتحسين التفاعل داخل الصف في تفسيرنا للعبرانيين معاً. سيكون هناك ربح  مناقشة

 اجبات والقراءات )خاصة األسئلة( في التحضير لكّل صف.كبير في عمل الو



355 | P a g e  

 

 خطة فداء هللا عبر التاريخ د. دايفد ل. بالمر

 2018نيو/ حزيران يو كلية غوردون كونويل الالهوتية

 (ECTS Credit 1) كلية الالهوت المعمدانية العربية  كنيسة كينوود المعمدانية

dpalmer@gordonconwell.edu 25  / )ساعة )طالب الماجستير( 30ساعة تعلم )طالب البكالوريوس 

  

 منهج المقّرر التعليمي

 

 الهدف:

رؤية كلية الالهوت المعمدانية العربية هي أن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاتِنا تنهض، بواسطة خدمة 

ورسالتها هي أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف  .لم العربيالكنيسة في العا

 بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

مقدس كخطة هللا للفداء عبر التاريخ لمصالحة اإلنسانية من خالل الكتاب ال الهدف من هذا المقّرر هو مساعدة الطالب على فهم وحدة

كو  1موت ابنه الحبيب، يسوع المسيح، وقيامته. هذه هي المسائل ذات األولية من حيث األهمية لإلنجيل وقوة اإلرسالية المسيحية )

: ٥كو  2إظهار خليقة هللا الجديدة في المسيح )جيد هللا و(. كل الذين يؤمنون باإلنجيل من بين األمم يجتمعون متساوين لتم3-4: 1٥

(. هللا يجعل حكمته معروفة في العالم من خالل الكنيسة من أجل مواجهة قوى الظالم. تكشف الكنيسة المحلية الغرض األبدي 21-1٧

 (.11-10: 3الذي أنجزه هللا في المسيح )أفسس 

األفراد وتجديد المجتمعات، يحتاج قادة الكنيسة إلى فهم واضح لخطة هللا ة لمصالحة بما أّن الكنيسة المحلية هي الوسيلة األساسي

المجيدة والفدائية. هذه المقّرر سوف يستخدم مشروع القبر الفارغ للكتاب المقدس لتزويد القادة الناشئين بإطار الهوتي كتابي يمكن أن 

ا مرئيًا ودلياًل دراسيًا لكل من العهد القديم والعهد الجديد. وقد تم طاًرا زمنيً يدفع وعظهم ويلهم إرساليتهم. يوفر مشروع القبر الفارغ إ

. باإلضافة إلى الفصول www.casketempty.comمؤخًرا ترجمة هذه المواد إلى اللغة العربية ويمكن تنزيلها مجانًا على الموقع 

 أو المؤتمرات، أو كسلسلة وعظ.و الخلوات الدراسية، يتم استخدام هذه الموارد للتلمذة الفردية أو الجماعية أ

 

 سيسعى هذا المقّرر لتحقيق هذه األهداف الثالثة:

 سيعزز الطالب فهمهم للكتاب المقدس على أنّه التحقيق اإللهي في يسوع المسيح لخطة هللا الفدائية عبر التاريخ.

 هي جسد المسيح. كنيسة التيسوف يعبّر الطالب عن الرسالة الالهوتية الرواية الكتابية وأهميتها لل

سيقوم الطالب بتطوير قدرتهم على تخطيط مجموعات مناقشة مجموعة صغيرة وسلسلة وعظ الستخدامها في سياق خدمة الكنيسة 

 المحلية.

 

 نتائج التعلّم:

 في نهاية هذه الوحدة سيظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:

 

 فكريًا:

 لمصالحة اإلنسانية من خالل موت يسوع المسيح وقيامته.ر التاريخ فهم وحدة خطة هللا الفدائية عب

 تحديد موقع أسفار الكتاب المقدس في إطار زمني والهوتي.

 تحديد المعتقدات األساسية التي تحدد العقيدة المسيحية وتسيّر رسالتنا إلى العالم.

 عاطفيًا:

 لجديد.م والعهد اتعميق المحبة هلل من خالل مسح الهوتي وكتابي للعهد القدي

 تعلم كيفية مقاربة النص بقدسية كونه كالم هللا اإللهي وبتواضع بسبب عظمة الموضوع.

 زيادة رغبتهم في خدمة جسد المسيح واالنضمام إلى إرسالية هللا في العالم من خالل الكنيسة في العالم العربي اليوم.

 سلوكيًا:

 المقدس.مل للكتاب تحسين القدرة على ربط نص معين بالرواية الشا

 دراسة الكتاب المقدس بهدف رؤية هوية هللا وشخصيته وخطته في أي آية أو نص أو فصل أو سفر.

 ( لتشكيل التلمذة الفردية، وتكوين الجماعة، واالنخراط في المجتمع.2٧: 20توصيل "مشورة هللا الكاملة" )أعمال الرسل 

 مهام التعلّم:

 ساعة( 12) %20 –الحضور والمشاركة في الصف 

الوقت معًا في الفصل الدراسي هو هبة مقدسة تتطلب خدمة مضحية. سوف يكون الروح القدس حاضًرا بينما ندرس كلمة هللا معًا. 

يجب على الطالب بقلوب مستعدة للقاء مع الرب. يجب على كل طالب تقديم التضحيات من أجل دراسته. يجب أن تكون هذه التقديمات 

 لخدمة المسيح.

 ساعات( ٥) %30 – لقراءةا

سيطلب من الطالب القراءة بعناية من خالل الجداول الزمنية للعهد القديم والجديد ومراجعة أدلة دراسة العهد القديم والجديد. وينبغي 

 إيالء اهتمام خاص للمقدمة العامة والفترة الخاصة "المشروحة ببساطة" في بداية كل فصل.

 ساعات( 8٪ ) ٥0 -يرة أو سلسلة وعظ، ومخطط عظة وعة صغورقة تأملية، بما في ذلك مجم

mailto:dpalmer@gordonconwell.edu


356 | P a g e  

 

صفحات تلخص قراءتهم للكتاب المقدس والقبر الفارغ ودليل دراسة العهد الجديد. في خاتمة  8إلى  6سيقوم الطالب بإعداد ورقة من 

يم مجموعة صغيرة أو ة وتقدهذه الورقة، يجب على الطالب إعداد مخطط عظة تقدّم خطة الفداء اإللهي عبر التاريخ كعظة واحد

أسبوًعا استنادًا إلى مادة القبر الفارغ. ثمة أمثلة هنا حول كيفية القيام بذلك من رعيتنا الدولية في كنيسة  12سلسلة من العظات لمدة 

 كينوود المعمدانية: 

testament/-old-empty-series/casket-past-library-https://kenwoodbaptist.org/teaching/sermon 

testament-new-empty-series/casket-current-library-rmonng/sehttps://kenwoodbaptist.org/teachi/  

 

 ساعات( ٥قراءة إضافية وورقة تأمل لطالب الماجستير )

 The Theology of the Book of Revelationمن كتاب ريتشارد باوكهام  ٧و 4و 1سيقوم طالب الماجستير بقراءة الفصول 

فكار الرئيسة وكيف يساعدنا عرض د. باوكهام للرؤيا على فهم إرسالية الكنيسة اليوم صفحات تلخص األ 3وكتابة ورقة تأمل من 

 وشاهدتها.

 

 ملّخص مهام التعلّم

 طالب البكالوريوس

 ٪20ساعة /  12الحضور في الصف والمشاركة ................... 

 ٪30ساعات /  ٥.....................  قراءات ............................

 ٪٥0ساعات /  8ورق تأمل .................................. 

 

 ساعة. 12الوقت في الصف: 

 ساعة. 13الوقت خارج الفصل: 

 ECTS Credit 1ساعة =  2٥لطالب البكالوريوس: إجمالي ساعات نشاط التعلم 

 

 طالب الماجستير

 ٪10ساعة /  12................... الحضور في الصف والمشاركة 

 ٪20ساعات /  ٥ءات ................................................. قرا

 ٪٥0ساعات /  8ورق تأمل .................................. 

 ٪20ساعات /  ٥قراءات إضافية وورقة تأمل ............. 

 

 ساعة. 12الوقت في الصف: 

 ساعة. 18الفصل: الوقت خارج 

 ECTS Credit 1ساعة =  30لطالب الماجستير: إجمالي ساعات نشاط التعلم 

 

 أنشطة التعلّم:

 الجدول الزمني للمقّرر:

 

 تاريخ استحقاق العمل: الموضوع: التاريخ: 

مايو/  21

 آيار

نظرة عامة على القبر الفارغ: خطة الفداء اإللهي عبر التاريخ والجداول الزمنية 

 للعهد القديم والجديد 

 ية واألفكار الرئيسة في رواية العهد القديمتلخيص الموضوعات الالهوت

 الحقبات: الخليقة، إبراهيم، سيناء، الملوك، السبي، والهيكل

 قراءة المنهج

للعهد قراءة الجدول زمني 

القديم ودليل دراسة العهد 

 القديم

مايو/  22

 آيار

 مراجعة القبر الفارغ: خطة الفداء اإللهي عبر التاريخ والجداول الزمنية للعهد

 القديم والجديد

تلخيص الموضوعات الالهوتية واألفكار الرئيسة في روايات أناجيل العهد 

 الجديد

 الحقبات: التوقعات والمسيح

زمني قراءة الجدول ال

للعهد الجديد ودليل دراسة 

 العهد الجديد

 البدء في ورقة التأمل

مايو/  23

 آيار

ريخ والجداول الزمنية للعهد مراجعة القبر الفارغ: خطة الفداء اإللهي عبر التا

 القديم والجديد

تلخيص الموضوعات الالهوتية واألفكار الرئيسة في روايات أعمال الرسل في 

 العهد الجديد

 : يوم الخمسين والتعليمالحقبات

قراءة الجدول الزمني 

للعهد الجديد ودليل دراسة 

 العهد الجديد

 إكمال ورقة التأمل

https://kenwoodbaptist.org/teaching/sermon-library-past-series/casket-empty-old-testament/
https://kenwoodbaptist.org/teaching/sermon-library-current-series/casket-empty-new-testament/
https://kenwoodbaptist.org/teaching/sermon-library-current-series/casket-empty-new-testament/
https://kenwoodbaptist.org/teaching/sermon-library-current-series/casket-empty-new-testament/
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مايو/  24

 آيار
الفارغ: خطة الفداء اإللهي عبر التاريخ والجداول الزمنية للعهد  مراجعة القبر

 القديم والجديد

الرسائل وسفر الرؤيا في تلخيص الموضوعات الالهوتية واألفكار الرئيسة في 

 العهد الجديد

 الحقبات: التعليم وما لم يأِت بعد

قراءة الجدول الزمني 

للعهد الجديد ودليل دراسة 

 العهد الجديد

 ورقة التأمل متابعة

طالب الماجستير القراءة 

 اإلضافية وورقة التأمل

 

 للتواصل مع المدّرس:

 16٥3-٧46-٥13الهاتف الخلوي:  dpalmer@gordonconwell.eduد. ديفيد ل. بالمر ، البريد اإللكتروني: 

 مكثف لصفوفنا معًا.سأكون مهتًما بمقابلة الطالب خارج الفصل لتناول طعام الغداء أو القهوة خالل األسبوع ال

 

 السياسات:

بالنزاهة األكاديمية، والتغيب عن العمل، سيتبع هذا المقّرر جميع سياسات األكاديمية في كلية الالهوت المعمدانية العربية المتعلقة 

 والتأخر )سواء في الحضور أو في تقديم العمل(.

 

 موارد التعلّم:

 مل الكتاب المقدسالنص األساسي للمقّرر سيكون ترجمة عربية لكا

 توزيعها في الفصل.سيتم تزويد الطالب بنسخ مطبوعة من الترجمة العربية للجدول الزمني للعهد القديم والجديد. سيتم   

الترجمة العربية للدليل الدراسي للعهد القديم مكتملة ومتاحة للطالب على موودل. يمكن أيًضا تنزيل دليل الدراسة هذا من 

www.casketempty.com  

ى ومتاح للطالب على موودل. سيكون دليل الدراسة هذا متاًحا الترجمة العربية للدليل الدراسي للعهد الجديد هو اآلن مسودة أول

 .2018ف عام في وقت الحق في صي www.casketempty.comللتنزيل من 

 .The Theology of the Book of Revelationسيتم منح طالب الماجستير حق الوصول إلى كتاب ريتشارد باوكهام 

  

http://www.casketempty.com/
http://www.casketempty.com/
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 آيار/ مايو                                             (                  ECTS Credit 1تدريس األمثال اللوقوية )

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                                              ميِسّر التعلم: بيري شو     2018

 تعليميمنهج المقّرر ال

 

 الهدف:

تقوم رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة على تدريب رجال ونساء أمناء وتأهيلهم لخدمة الكنيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

التعليم الذي  لتحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا. تقّصر العديد من الكنائس في إتمام هذه المهمة ألنأفريقيا 

يدور فيها ال يربط على نحٍو كاٍف الكتاب المقدس باالحتياجات المحسوسة للناس في الرعية، وبالنمو والنضج الذي في إرسالية يسوع 

(. استجابة لهذه الحاجة، تم تصميم هذا المقّرر لتزويدكم بالمهارات العملية لتطوير مناهج 28:19جميع األمم )متى  العظمى لتلمذة

(. نجد في األمثال اللوقوية تركيًزا كبيًرا 13: 4اسية تركز على المتعلم وتشجع التعلم التحويلي نحو النمو والنضج الروحي )أفسس در

 جزء مهم من الكتاب المقدس بخاصة للكنائس العربية إلتمام دورها اإلرسالي في المنطقة. على عمل هللا التصالحي، فهي

 

 نتائج التعلّم:

 نهاية هذا المقّرر يجب أن تُظهروا نمًوا في النواحي التالية:في 

المحبة تجاه المتعلمين ما يؤدي عاطفيًا: )أ( تقدير قيمة التحضير الدقيق لمواد دراسة الكتاب المقدس الموجهة إلى المتعلم، )ب( تنمية 

 ، )ج( االعتزاز بقوة األمثال اللوقوية على تغيير حياة الناس.إلى االهتمام باهتماماتهم والرغبة في ربط التعليم الكتابي بتلك االهتمامات

أسئلة متباينة متعددة سلوكيًا: تنمية مهارات في: )أ( تصميم دروس كتاب مقدّس منّظمة نفسية ومرتكزة على المتعلم، )ب( تطوير 

المتمحورة حول المتعلم بدال من التركيز  األبعاد، )ج( توجيه المتعلمين نحو تطبيق هادف للدروس، )د( قيادة دروس الكتاب المقدس

 على المعلم.

ى الكتاب فكريًا: التصارع مع العناصر األساسية للنصوص في سياقاتها، وهيكلة دروس تساعد المتعلّمين على المصارعة مع معن

 المقدس في حياتهم اليومية.

 

 :المقررات الدراسية األساسية

ليم األمثال اللوقوية"( على تطبيق المبادئ المغطاة في مقرر فن التعليم. من المفترض أّن تكون "فن التعليم". يركز المقرر الحالي )"تع

 القضايا األساسية التي يتم تناولها في هذا المقرر مفهومة من الطالب.

 

 القراءات المطلوبة:

 (2004باالمتداد، ، التعريب بقلم نبيل عبد الملك، )عمان: برنامج التعليم الالهوتي فن التعليمبيري شو، 

(Perry Shaw, The Art of Teaching, trans. By Nabil Abdul Malik, Amman: PTEE, 2004) 

 

 مهام التعلّم:

 :لى النحو التاليسيتم تطوير المقرر في سلسلة من ورش العمل ع

 

 مساًء( 9:00 -مساًء  6:00آيار/ مايو ) 14: االثنين 1الحّصة 

 العمل المطلوب، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لبدء عملية تطوير الدروس.ستوجهكم هذه الحّصة إلى 

 سينقسم الصف إلى أزواج.

 سنحدد األمثال التي ستتناولها كل مجموعة.

 اإللهيات تطوير مقدمة لجميع الدروس.سيُطلب من طالب الماجستير في 

 دروس التي تم تقديمها في مقرر فن التعليم.سنبدأ العمل معًا في مثال واحد لكل مجموعة، ونستعرض عملية تطوير ال

 سنضع جدوالً زمنيًا لما تبقى من المقرر، بما في ذلك مسؤوليات تقديم الدروس في الحصص الثالث األخيرة.

 اسبة، وما يجب عليك فعله إذا واجهتك مشكلة، وعملية االجتماع بي و / أو عقد جلسات عمل اختيارية.سنناقش الموارد المن

 

 آيار/ مايو 28-14عمل واإلعداد: فترةال

 :خالل هذه الفترة، يجب أن تعملوا على التطوير الدقيق للدروس المخصصة لكم

لى وجه الخصوص حساسيتك والتزامك بالتركيز على التعلم بدالً من يجب أن تُظهر دروسك تحقيق نتائج التعلم المذكورة أعاله، وع

 دس البيتية العالية الجودة.التعليم في تطوير مواد دراسة الكتاب المق

االستيعاب والتي تتضمن أسئلة شاملة متعددة األبعاد  -الكتاب  -يجب عليك أن تتأكد من أن دروسك تتبع العملية النفسية الكالب 

 عاطفية السلوكية(.)السلوكية ال

 

 التقديم واالختبار الميداني

ساعات تجارب االختبار الميداني  3شمل حصصنا الثالث التي تستغرق حزيران/ يونيو، ست 1آيار/ مايو إلى  28خالل األسبوع من 

 ف كمشاركين.التي سيقود فيها كل فرد من أفراد الصف درًسا تم تطويره من قبل إحدى المجموعات األخرى، وسيكون كل الص
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 سيتم أيًضا منح الفرصة ألقرانكم لتقديم اقتراحات لتحسين الدروس.

 

 التقديم النهائي

 حزيران/ يونيو. 4م جميع خطط الدروس المعدلة بحلول يوم االثنين يجب تقدي

التمهيدية. يجب  سيكون طالب الماجستير مسؤولين عن تجميع جميع مواد المجموعات في كتيب واحد، والذي يتضمن أيًضا المواد

 حزيران/ يونيو. 8أن يكتمل هذا بحلول يوم الجمعة 

لطالب في الصف بمجرد أن أكمل التعديل النهائي والمراجعة. إذا كانت جودة المنتج النهائي سيتم توفير الكتيبات النهائية لجميع ا

 ت المعمدانية العربية.عالية بما يكفي فسوف نسعى أيًضا إلى نشر المواد رقميًا على موقع كلية الالهو

 

 هيكلية الدرس:

مقرر "فن التعليم". سيتم نشر الهيكلية األساسية وبعض الدروس يجب أن يتبع العمل األولي على الدروس الهيكلية المعطاة في 

 النموذجية على موودل.

 

 الموارد التعلمية:

 

 الموارد الممتازة: 

 1991ر الثقافة ، القاهرة: دا ، كينيث بيلي ، أمثال السيد المسيح

 2014القاهرة: دار الثقافة ،  ، كينيث بيلي ، يسوع بعيون شرق أوسطية

 2000نور ، أمثال المسيح ، القاهرة: الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة ، منيس عبد ال

 2010القاهرة: دار الثقافة ،  ، كينيث بيلي ، يعقوب واالبن الضال

 

 الموارد الجيدة: 

 1996،  القاهرة: دار الثقافةكوت هللا في أمثال المسيح ، جون هوايت ، مل

 2002إنجيلية ، كسروان: الجامعة األنطونية ، بولس الفغالي ، نرساي : أمثال 

 1989سمير الجميل ، أمثال المسيح ، بيروت: المركز اللوثري ، 

 2012تيموثي كلر ، مثل االبنين الضالين ، عمان: أوفير ، 

 

 ا بالحذر )هناك العديد من التفسيرات الضعيفة(:الموارد استخدامه

 2008م ، بيروت: دار المشرق ، هنري بوالد ، أمثال يسوع بين األمس واليو

 2016حال بصال ، األمثال بفم يسوع ، بيروت: دار المشرق ، 

 2003كيرلس سليم بسترس ، تأمالت : يسوع في أمثاله ، بيروت: المكتبة البولسية ، 

 201٥، حكاية ابنين ، بيروت: دار منهل الحياة ،  جون ماك آرثر

 198٧خالص النفوس ،  نبيه فريز ، كان ميتاً فعاش ، القاهرة:

 

Outstanding English resources: 

Kenneth Bailey, Poet and Peasant and through Peasant Eyes, Grand Rapids: Eerdmans, 1976 

Kenneth Bailey, Finding the Lost, St Louis: Concordia, 1989 

Craig Blomberg, Interpreting the Parables, Downers Grove: IVP, 1990 

 

Classic texts: 

C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, New York: Scribner’s, 1961 

Joachim Jeremias, The Parables of Jesus, New York: Scribner’s, 1954 

Robert Stein, An Introduction to the Parables of Jesus, Philadelphia: Westminster, 1981 

 

 النزاهة األكاديمية:

تعتبر النزاهة األكاديمية مهمة على الدوام، ولكنها ضرورية في هذا المقرر. ألننا سنقوم بنشر وتوزيع المواد، وإذا وجدت أي سرقة 

تالي، سيتم إجراء مجموعة تبر مخالفة للقانون في لبنان ويمكن رفع دعوى قانونية ضدها. وبالللملكية الفكرية، فإن الكلية ككل ستع

متنوعة من الفحوصات لتحديد ما إذا كان ثمة انتحال، وسيتم اتخاذ اإلجراءات األكثر شدة ضد أي طالب يتبين أنه لم يصل إلى أعلى 

 مستوى من النزاهة األكاديمية.

 

 الماجستير ساعة لطالب 18ساعة لطالب البكالوريوس.  13عة. الوقت خارج الصف: سا 12الوقت داخل الصف: 

 ساعة لطالب الماجستير 30ساعة لطالب البكالوريوس؛  2٥مجمل ساعات األنشطة التعليمية: 
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 ساعة مساقية واحدة

 معلومات التواصل:

  abtslebanon.orgPshaw@البريد اإللكتروني:

 

 موعد شفوي. رسالة البريد اإللكتروني هي دائًما أفضل طريقة لتحديد وقت ومكان معي.لدي ذاكرة رهيبة لذا يرجى عدم تحديد 

 

  

mailto:Pshaw@abtslebanon.org
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 2016تشرين األول )أكتوبر(                            مقّرر الصالة التأملية

 بية المعمدانية كلية الالهوت العر       منّسق التعليم: مايك كون

 

 الوريوس في الالهوتمنهج مقّرر الصالة التأملية لطلبة البك

 

 

 كلية الالهوت العربية المعمدانية: رؤيتها ورسالتها:

  أن نرى هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم العربي.

سيح ربًا بتوفير مصادر جل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمخدمة الكنيسة في منطقتنا من أوتقوم مهّمتنا على 

 تعليمية متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة.

 

 غرض المقّرر:

 

الصالة عبر يسعى إلى ترسيخ الطالب في الهوت صالة ثلوثية وممارسات الكنيسة لهذا النوع من  –الصالة التأملية  –إن المقّرر 

التاريخ.  إّن أشكال الصالة وصيغها التي تُدرس تثري وال تنوب عن صالوات الطلبة اإلرتجالية.  عن طريق مماراست الصالة 

ن خالل المزامير، يُرجى ان يكتسب الطالب التوازن الصحي بين متطلبات الخدمة العديدة ورعاية التاريخية، وال سيما الصالة م

يُتوقع من الطالب أن ينمو في فهمه هلل  )قداسته وتنزيهه ومحبته الباذل بالذات( وللذات كلما يتعّمق في الصالة اإلنسان الداخلي.  

 التأملية.  

 

  )ة( باإلستفادة من التراث الروحي للكنائس التاريخية في الشرق والغرب والتمتّع بهذا اإلرث. إن المقّرر يهدف إلى تمكين الطالب 

يعالج اإلنقسام الكنسي التي تعانيها الكنيسة كلها  بترسيخ الرغبة في اإلشتراك في صالة الكنيسة العالمية.  إن المقّرر ينوي المقّرر ان 

ان يُدرج ضمن النماذج األسمى للصالة التأملية من القرون الماضية وال سيما الّنها صلوات  يقترح انه ال بد لتراث الصالة اإلنجيلية

 كتابي.مؤسسة على التعليم ال

 

 لهذا الغرض يوفّر المقرر نماذج صالة تمّكن الطالب من اإلنخراط الشخصي في الصالة الـتأملية سوا كان أثناء المقرر ام بعد إتمامه.

 

 نتائج التعلّم:

 

 ول نهاية هذا المقّرر، يتعيّن على الطالّب ان يكونوا قد أظهروا نمّواً في النواحي التالية: بحل

 

 ةالناحية المعرفي

 القدرة على التعبير عن الهوت الصالة

 الفهم لبعض نماذج الصالة بما فيها الصالة من خالل المزامير ومواعيد الصالة وصالة الفحص.

 في الكنيسةالوعي لتاريخ الصالة الجماعية 

 

 الناحية العاطفيّة 

 النمو في التواضع والحكمة والصبر والسالم. إن اإلدراك األشمل لتسامي هللا واإلشتراك اإلختباري في شركة الثالوث يؤدي إلى

 الناحية السلوكية

إن ممارسة الصالة المترسخة في تاريخ اإليمان المسيحي سيؤثر على حياة الطالب)ة( الشخصية باإلضافة إلى أعضاء أسرته ومؤمنين 

 أخرين تحت رعايته الروحية.  

 التلقائية.يهدف المقّرر إلى جعل الصالة من ردود افعال الطالب)ة( 

 

 األنشطة التعلّم:

  

 لفحص" بإنتظام أثناء اسبوَعي المقّرر.إّن الطالب سوف يصلي "صالة ا 

سوف يختار الطالب)ة( إثني عشر مزامير التي تكّون العمود الفقري لصالته المنتظمة.  إن الصالة تمارس من خالل القراءة التأملية 

 للمزامير والتلخيص لمحتواها.

 عة صفحات. ال يتعدى طول البحث سب     قوم ببحث عن إحدى المقاطع التالية.إّن الطالب ي

 الصالة التي علّمها المسيح لتالميذه والتي تُدعى "الصالة الربانية."

: ٥، 13-9: 3تس  1،  14-3:  1، كو 11-9: 1، في 21-14: 3، 23-1٥:  1، اف ٧ – 3:  1كو  2إحدى الصالوات البولسية:  

 .٧ – 4، فل 23-24

 )تسّمى "صالوات البرهة"( التي يكّررها أثناء اليوم.يُطلب من الطالب ان يختار ويحفظ عشر صالوات قصيرة 
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 12عدد الساعات لهذه المقّرر في الصف: 

 13عدد الساعات خارج الصف: 

 ات الالهوتيةالتي تساوي وحدة تعليمية واحدة تابع النظام األروبي للدراس 2٥عدد الساعات المطلوب اإلجمالي: 

 

 األنشطة المخططة للصفوف:

 

 مساًء( 10 – ٧تشرين األول  10)يوم اإلثنين، الحصة األولى: 

 المقدمة: إكتشاف حالة صالتنا الحالية

 تعريف "الصالة التأملية"

 الهوت الصالة: محاضرة قصيرة

 صالة "الفحص"

 إعادة صياغة صالوات المزامير: ممارسة عملية

 مساًء( 10 – ٧تشرين األول  13م الخميس الحصة الثانية: )يو

 ن المزامير التي أعيدت صياغتهامشاركة الطالب م

 الهوت الصالة: متابعة المحاضرة

 صالة البهرة: مقدمة

 صالوات المزامير: إعادة صياغة النص وممارسة عملية

 مساًء( 10 – ٧تشرين االول  18الحصة الثالثة: )يوم الثلثاء 

 الجماعية: نظرة عامة تاريخ صالة  الكنيسة

 األجبية  )العمل بمجموعات(كتاب الصالة المستركة او 

 صالوات بولس )مالحظات في مجموع كبيرة( وإفادة حفظها

 صالوات من المزامير: ممارسة عملية

 مساًء( 10 – ٧تشرين األول  20الحصة الرابعة: )يوم الخميس 

 مراجعة الهوت الصالة

 ذات تأثير شخصيمشاركات على جوانب من الصف 

 صالوات من المزامير: إعادة صياغة النص وممارسة عملية 

 

 :سياسات

 

يتطلب من كل طالب أن يحضر الى الصف نسخة مطبوعة من الكتاب المقدس.  إّن السبب في ذلك يكمن في انّنا نريد ان نكسب مهارة 

 تواصل اإلجتماعية )فايس، إلخ.( النات ووسائل الاستخدام اإلنجيل وحفظ تركيبه.  أيضاً نود ان نبتعد عن مقاطعات اإلع

إّن المناقشة في الصف وسيلة من وسائل التعلّم فلذا يتوقع من الطالب ان يشتركوا في مجموعات المناقشة والحوار المفتوح في الصف. 

قد يدعو المعلّم  الطالب الواحد، يُطلب من الطالب ان يتحكموا في مداخالتهم حتى يوفّروا فرص االشتراك لآلخرين. بعد مداخلتين من

 الطالب األخرين الذين لم يشتركوا. 

. لن اإلستخفاف من عباراتهممراعاة حرية التساؤل والتعبير في الصف: يُطلب من الطالب االمتناع عن الحكم على نية زمالئهم او 

 يُسمح بأي نوع من التقليل من شأن اآلخر او السخرية من رأيه.  

ى الصف في الوقت المحدد. إن كان الغياب ضروريًا، يُنقص من درجة الحضور واالشتراك. عموًما ب ان يحضروا اليُطلب من الطال

 ال يمكن تعويض حضور الصف في حالة الغياب. لهذا لن يعيّن المعلّم العمل التعويضي للطالب الغائب.

 وقت العودة الى الصف بعد االستراحة.   يقة.  يُرجى ضبطفي الصف الذي يدوم ثالث ساعات، تُعطى فترة استراحة مدتها عشرون دق

 

 :تقييم الطالب

 يُقيّم الطالب)ة( على اساس

 إشتراكه في انشطة الصف ومناقشاته 

 نوعية عمله في تلخيص المزامير 

 اشتراكه في منتدى الصف على موقع "مودل"

 التأمل على إحدى صالوات العهد الجديد-الوعظ 

 (pass-fail)لسقوط"  "النجاح" ام "ا إن الدرجة تكون إما

 

 اإلتصال:

 

 mkuhn@abtslebanon.org او  gmail.com2eastwestconnect@ مايك كون: البريد األلكتروني:  

mailto:eastwestconnect2@gmail.com
mailto:mkuhn@abtslebanon.org
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 60 23 91 71 961+رقم الهاتف المحمول: 

  293لإلتصال من ضمن شبكة الكلية: 

 

 المراجع العربية:

 

 .  دير القديس أنبا مقار.  حياة الصالة األزثوذكسية 

 الخوند، األب يوحنا. الكتاب المقدس والليتورجيا. الرابطة الكتابية.

 .196٥ة التجارية، األردن.  المطبعكتاب الصالة العامة وإجراء السرين وسائر الطقس الكنسية مع المزامير المختارة.  

 .2014كمبي، األب جان، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. دار المشرق، بيروت، 

 

English Resources: 

 

Henry, Matthew. A Method for Prayer, with Scripture Expressions.  

Keller, T. (2016). Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God. New York: Penguin. 

Longman, T. The Types of Psalms. Discipleship Journal, 17(3).  

McKnight, S. (2006). Praying with the Church: Following Jesus Daily, Hourly Today. Brewster, 

Massachusetts: Paraclete Press. 

Tickle, Phyllis. The Divine Hours.  

Von Balthasar, H. U. (1986). Prayer (G. Harrison, Trans.). San Francisco: Ignatius Press. 
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 العائلة واألوالد في الشرق األوسط

 )ساعة مساقية واحدة(

 2016تشرين األول/اكتوبر 

 منهج المقّرر

 

 يَّةرؤيةُ كليِة الالهوِت المعمدانيَِّة العرب

 .شهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض، بواسطة خدمة الكنيسة في العالم العربيأن نعاين مجد هللا، ون

  

 رسالة الكلية

أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى اإلعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر 

 وا بالخدمة الفعّالة.صة وتأهيل رجال ونساء ليقومتعليمية متخص

 

 مدّرسة المقّرر:

 سميرنا خلف مغبغب

smeerna@hotmail.com 

03-299522 

 إذا كنتم ترغبون بلقائي يُرجى اإلتصال بي وتحديد موعٍد.

 

 تحيّة شخصيّة من مدّرستكم:

األسرة واألوالد في منطقة الشرق تعلّم أمور ومناقشة قضايا حول أهاًل وسهاًل بكم! أنا فعاًل متحّمسة ألشارككم في هذا الفصل في 

 األوسط وشمال أفريقيا.

 أتطلّع قدًما لنتعلّم من بعضنا البعض!

 سميرنا خلف مغبغب

 

 وصف المقّرر

الكنيسة كأسرة واحدة، وتشّجع إّن فكرة العائلة هي احدى الموضوعات المهّمة في الكتاب المقدس والتقليد المسيحي. غالبًا ما يُشار إلى 

  العالقات على أساس نموذج العائلة. ولكن كيف لنا أن نفهم دور األسرة وطبيعتها ضمن السياق الثقافي في العصر الحاضر؟على تنمية 

 ٪ تحت سن الخامسة والعشرين، كيف يمكن٧0٪ من السكان هم تحت سن الخامسة عشرة، ونحو ٥0في المنطقة، حيث ما يقرب من 

 لمتزايدة لألطفال وأسرهم.أن تستجيب الكنيسة لالحتياجات والفرص ا

ا إذا كانت الكنيسة تريد أن تكون فعالة في الوصول الى األسر والحفاظ عليها فعليها أن تفهم العوامل والديناميات المختلفة التي تختبره

  .األسر في عالم اليوم

نحٍو أعمق، لكي تكون الكنيسة مهّيئةً أكثر هم مختلف مراحل الحياة داخل األسرة على يهدف هذا المقرر الى توفير األدوات الالزمة لف

لالستجابة على نحٍو مناسب الحتياجات األطفال واألسر التي تواجهها. وسنركذز ضمن المقّرر على وجهات النظر االجتماعية 

 والثقافية والنفسية والالهوتية والبيبلية.

 نتائج التعلّم:

ا في النواحيفي نهاية ا  التالية: لمقّرر سيظهر الطاّلب نمو 

 فكريًا:

  .تطوير مستوى أعمق من فهم التنمية االجتماعية والنفسية لألطفال

  اكتساب فهم أعمق لمختلف مراحل األسرة ودينامياتها.

  مع األطفال واألسر في سياقهم المحلي. مزيد من الفهم لكيفية نخراط الكنيسة على نحٍو إرسالي

  .ب المقدستطوير فهم أعمق لمرحلة الطفولة في الكتا

 اكتساب فهم أعمق لتأثير تفكير عصر ما بعد الحداثة وثقافته في إطار األسرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 عاطفيًا:

  .تنمية التزام أعمق لألطفال خدمة العائالت، داخل وخارج الكنيسة

  .م في ملكوت هللانمو في تقدير األطفال، وقيمته

  .األسر، وجود الرغبة متزايدة لمعرفة هذه االحتياجات وتلبيتها إدراك أكبر الحتياجات

  .تطوير شغف لرؤية كنيسة سليمة على غرار فهم الكتاب المقدس لألسرة

 كسب تقدير أكبر لتاريخ عائلتك الخاص.

 سلوكيًا:

  تطوير خدمتهم المتعلقة باألطفال واألسر.تطوير مجموعة من المهارات الالزمة لمواصلة 

  ستراتيجيات لإلنخراط على نحٍو كامل مع العائالت من داخل الكنيسة وخارجها.وضع ا
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 تعلم كيفية رسم شجرة العائلة، سواء بالنسبة لعائلتك، أو كوسيلة لمساعدة اآلخرين.

 

 مهام التعلّم:

 عائلتك:-مشروع

  .الخاصة في كّل المقّرروسيُطلب منكم رسم شجرة العائلة من سياق أسركم  شجرة العائلة، سيُعرض عليكم نموذج

  .بعد كل حّصة سيُطلب منكم اكمال ورقة التأمل في المواد المقدمة في الصف وارتباطها بخبراتكم في عائالتكم

 في نهاية المقّرر، ستُقدّم جميع المواد بدقة، مع مقدمة وخالصة موجزتين.

 

 األّول:العرض 

ة من األوالد وتقترحون طرقًا عديدة تعتمدها الكنيسة للوصول ارساليًا الى دقائق حول فئة عمرية محدد 10ستقدّمون عرًضا لمدة 

 هؤالء األوالد. هذا نشاط ضمن المجموعات.

 

 العرض الثاني:

قكم الثقافي الخاص. سيشمل هذا العرض تفكيًرا دقيقة حول األبعاد الثقافية لحياة األسرة من خالل سيا 20-1٥ستقدّمون عرًضا لمدة 

عائلة، نظام القيم ضمن العائلة، هيكلية العائلة النموذجي، ديناميات وأنماط، التصرفات المقبولة  )في العائلة الصغيرة في: تعريف ال

موعة الطالب المصريين، والمتفرعة(، الزواج والعالقات الخ. هذا نشاط ضمن المجموعات وستقسمون حسب بلدانكم. )مثاًل، مج

 مجموعة الطالب السودانيين الخ.(

 

 دول الحصص:ج

في الشرق  في إطار األسرة 12-0: : نظرة عامة، ونظرة عالمية لألسرة. التركيز على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1الحّصة 

 األوسط وشمال أفريقيا

 

 وشمال أفريقيا في سياق الشرق األوسط طفال: التركيز على كيفية الوصول إرساليًا إلى األ2الحّصة 

 

  .ركيز على مراحل األسرة في سياق الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الت3الحّصة 

 

 : التركيز على تربية األطفال ونظرة شمولية للعائلة في الكنيسة في سياق الشرق األوسط وشمال أفريقيا4الحّصة 

 

 1العرض 

 ومشروع العائلة 2العرض 
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 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الشبيبة لخدمة عملي هوت ال

 واحدة مساقية ساعة قررم

 براون آرثر

 مقدمة

ر العربية[ اللغة إلى "ُسسيذقَت" / تُرجمت التي تلك ]حتى نعرفها التي الشبيبة خدمة موارد معظم إنّ   عن جدًا مختلفة سياقات في تُطوَّ

ر وقد فيها. تُستَخدم التي تلك  تواجه التي القضايا لمعالجة يا،أفريق وشمال األوسط الشرق سياق في الموارد من جدا قليل عدد ُطّوِ

 أو محددة، كتابية نصوص علی الترکيز إلی أيًضا الشبيبة خدمة موارد وتميل واقعهم. من واالستفادة منطقة، هذه في الشباب

 الالهوتي. المستوى علی اختباراتهم عن التعبير من الشباب تمکينها حيث من ضعيفة تکون ما وغالبًا "مواضيع"،

 المواضيع من ومجموعة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة من للشباب الحية التجارب بين حوار بدء هو المقّرر هذا من الغرض

 سيقوم التفكر، لعملية ونتيجة للشباب. المحتملة استجاباتهم تطوير بغية االثنين، في الطالب يفتكر وسوف الالهوتية. العدسات أو

 المنطقة. أنحاء جميع في الشباب مع الخدمة دعم شأنها من والتي الشباب على تركز موارد بتطوير الطالب

 التعلّم: نتائج

 عاطفيًا:

 هللا قلب الطالب لدى يكون أن في والنمو تجاههم، وااللتزام أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الشباب مع التعاطف في النمو

 المجتمع. في المهمشة المجموعة هذه تجاه

 سلوكيًا:

 المنخرطين أفريقيا وشمال األوسط الشرق ولكنائس للشباب مهمة محاور قضايا/ حول الالهوتي التأمل منهجيات استخدام يف تطور

 معهم.

 مبتكرة، تكون الشبيبة مع لخدمتك موارد وضع بغية منها تعلمتها دروس واستخالص الشبيبة خدمة موارد من متنوعة مجموعة دراسة

 الشبيبة. اقلسي ومالئمة الهوتيًا مجذّرة

 فكريًا:

 الهوتية. مبادئ مع الحياتية الشبيبة اختبارات ربط كيفية فهم في نمو

 ة.الراهن الحقبة في أفريقيًا وشمال األوسط الشرق منطقة في الشبيبة تواجه التي الوقائع حول عمقًا أكثر أفكار تطوير

 الماجستير لطالب إضافية تعلمية نتائج

 عاطفيًا:

 وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء جميع من الشباب وتجارب بالشباب، الخاصة الثقافية الخصائص على لةكام بصورة التعرف

 وخارجها. الكنيسة داخل الشباب تشمل التي السياقية بالخدمة االلتزام في ينمون لذلك ونتيجة أفريقيا،

 يًا:سلوك

 المستقبل. في الشبيبة خدمة مواد تطوير أجل من الشبيبة، خدمة في الموجودة المواد تقييم في خبرة تطوير

 فكريًا:

 بالشبيبة. المتعلقة القضايا في تفكيرهم في األقل على واحدة أساسية الهوتية عدسة وإبراز دمج من الطالب سيتمكن

 المنهجية:

 في بما األنشطة، من عةمجمو والميسرون الطالب ويناقش سيتفّكر حيث كبير حد إلى الحوار من التعّلم نموذج المقرر هذا سيستخدم

 ثقافة / الشباب ثقافة عناصر األفكار؛ على الهوتيًا التركيز مع الشبيبة خدمة مجال في محددة قراءات من شخصيًا نتذكره ما ذلك؛

 ربتحضي الطالب سيقوم العربية. باللغة المتاحة الشبيبة خدمة موارد تحليل ة؛المنطق من شباب مع أُجريت بحوث الفرعية؛ السباب

 الشبيبة. وخدمة بالشباب المرتبطة والالهوتية العملية القضايا من مجموعة حول المناقشة محفزات / القصيرة العروض من عدد

 التعلّم مهام

 أساًسا هذا ويشّكل أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة في بابالش من اثنين عن يزيد ال مع بسيط بحثي باستبيان الطالب سيقوم

 األسئلة. هذه لوضع معًا والميسرون الطالب سيعمل فية.إضا لتأمالت

 الصف. أنشطة في النقاشات لبدء سيُستخدم والذي قصير تأمل مستند بتعبئة الطالب سيقوم المطلوبة القراءة مهام من لّكل

 الموارد من اثنين على SWOT بتحليل والقيام العربية باللغة المتوفرة الشبيبة خدمة موارد من اسعةو مجموعة على الطالب سيطلع

 معين. مورد في التفكير على الطالب لمساعدة تقريبًا أسئلة ثالثة تقديم سيتم األقل. على

 خارجه. اآلخر والبعض الصف في سيتم التعلم أنشطة بعض

 يرالماجست لطالب إضافية تعلم أنشطة

 بالوقائع محددة الهوتية فكرة رابطين نقاش مجموعة وتيسير عرض بتحضير الماجستير طالب سيقوم اإلضافية القراءات على بناءً 

 أفريقيا. وشمال األوسط الشرق منطقة من محدد سياق في الشباب تواجه التي

 التعلّم ساعات

 للماجستير. ساعة 18و وريوسللبكال ساعة 13 الصف: خارج الوقت ساعة. 12 الصف: داخل الوقت

 ماجستير(. )بكالوريوس/ ساعة 30 /2٥ التعلم: ساعات مجموع

 األربع الحصص مواعيد

 ب.ظ. 1 – ص. 10 مايو، أيار/ 24 األربعاء

 ب.ظ. 1 – ص. 10 مايو، أيار/ 29 االثنين
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 ب.ظ. 1 – ص. 10 يونيو، حزيران/ ٧ األربعاء

 ب.ظ. 1 – ص. 10 يونيو، حزيران/ 8 الخميس

 التقييم

 أساس على الطالب وسيُقيّم المقرر. بداية في للطالب ستُقدّم لتيا التصحيح أسس ضمن الراجعة التغذية خالل من التقييم تقديم وسيتم

 التقديمية. والعروض المكتوب عملهم تقديم خالل من وكذلك الصف، في مشاركتهم

 األستاذ مع للتواصل

ABrown@ABTSLebanon.org Email: 

 :متبادل لتزاما

 :المسيح خدمة في ناشئة كقادة منكم أتوقعه ما

 .حّصة لكل التحضير في مجتهدين اتكونو أن أتوقع .1

 .المحدد الموعد قبل تمديد طلب تقديم ممكنًا ذلك يكن لم إذا أو المحدد، الوقت في العمل تقدموا أن منكم أتوقع .2

 .والمناقشات الدراسية األنشطة جميع في وبنّاء كامل نحوٍ  على تشاركوا أن منكم أتوقع .3

 والفردية والجنسية، والثقافية، القومية للفروقات حساسين تكونوا وأن اآلخرين، طالبلل احتراًما تظهروا أن منكم أتوقع .4

 .الصف في اآلخرون يتكلم عندما بأدب واالستماع األخرى،

 المادة هذه أدّرس عندما تساعدني أن شأنها من والمنهجية المقّرر محتوى على وبناءة دقيقة تعليقات تقدموا أن منكم أتوقع .5

 .المستقبل في أخرى مرة المواد هذه بتدريس ومأق وعندما

 :تجاهكم التزاماتي

 .حّصة لكل بعناية سأحّضر .1

 .الناشئين القادة من كصف بينكم والتعاون التبادل أشجع .2

 .التعلم جودة لتعزيز المتاح للوقت األمثل واالستخدام مهّمة، لكل الُمستخدم الوقت على سأشدّد .3

 .المتنوعة التعلم وأنماط المواهب واحترام ،النشط التعلم سأعزز .4

 سأبذل قصارى جهدي لتقديم تغذية راجعة فورية لعملك. .5

 

 

Learning Resources: 
World of Our Youth – Ayaatullah al-‘Uzma al-Sayyid Muhammad Husayn Fadlullah  

Chapters from ‘Developing Ministry Among Young People’ edited by Arthur Brown - available on 

the KatalystNE.net website 

Session notes and presentations 
Website articles [where appropriate] - including: www.KatalystNE.net 

 

Potential Chapters from the Arabic edition of Starting Right, including a selection of the following: 

Chapter 1 Fessing Up: Owning Our Theological Commitments 

Chapter 3 Growing Up Postmodern: Theological Uses of Culture 

Chapter 5 Reflections on Youth Ministry in a Global Context: Taking Seriously the  

 Least of These 

Chapter 11 Focusing Youth Ministry Critical Consciousness 

Chapter 14 Theological Framework for Youth Ministry:Repentance 

Chapter 15 Theological Framework for Youth Ministry:Grace 

Chapter 16  Theological Framework for Youth Ministry:Redemption 

Chapter 17 Theological Framework for Youth Ministry: Hope 

Chapter 18 Seeing Clearly: Community Context 

Chapter 20 Seeing Clearly: Social Context 

Chapter 21 Thinking Creatively: Beyond a Marketing Approach to Networks 

 

Additional resources for MDiv. Students. 

When Kumbaya is not Enough – Dean Borgman 

The Godbearing Life – Kenda Creasy Dean and Ron Foster 

The Theological Turn in Youth Ministry – Andrew Root and Kenda Creasy Dean 

Creative Bible Lessons in Essential Theology – Andrew Hedges 

Clear: 8 Lessons on the Theological Foundations of Faith - Chris Folmsbee 

 

http://katalystne.net/
http://www.katalystne.net/
https://www.amazon.co.uk/Clear-Lessons-Theological-Foundations-Faith/dp/0310277523/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494246629&sr=8-1&keywords=Clear+-+theology+youth+ministry
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 2016أيار/ مايو،  26-23                                               العهد الجديدزرع الكنائس في 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                       المدّرس: القس كين إيسكوف                        

 

 

 الهدف: 

المقدّس لزرع الكنائس فضالً عن المعلومات المعاصرة حول هذا زيز إدراك الطالّب لسجّل الكتاب إّن الهدف من هذا المقّرر هو تع

 الموضوع وكيف يمكن للطالّب أن يؤدّوا دوراً حيويّاً في إرسالية ملكوت هللا من خالل زرع الكنائس.

إلى تنمية مجتمعات  أن تؤول جهودنا على صعيد التلمذةتخضع كّل الكنائس للوصيّة اإلرسالية بأن تعدّ تالميذًا. لذا فمن المهّم جدّاً 

إيمان يمكنها أن تصنع تغييراً في المجتمع األوسع حولنا. سيكتسب الطالب من خالل هذا المقّرر مهارات تمّكنهم من القيام بمساهمة 

 قيّمة في تحويل مجتمعاتهم. 

ي إليها الطالب والمجتمعات التي يرغبون تطبيقها في المجتمعات التي ينتم يهدف هذا المقّرر أيضاً إلى بناء معرفة كتابيّة وعمليّة يمكن

 أن ينخرطوا فيها. يمكن استخدام المهارات الُمكتََسبة في هذا المقّرر في الكنيسة في العالم العربي. 

 رؤية الكليّة ورسالتها وقيمها: 

 العربي. ، بواسطة خدمة الكنيسة في العالمأن نعاين مجد هللا، ونشهد مصالحة الشعوب، ونرى مجتمعاِتنا تنهض

أن نخدم الكنيسة في بالدنا، الساعية إلى تحقيق مأموريتها البيبلية الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا، وذلك من خالل توفير مصادر 

 تعليمية متخصصة وتأهيل رجال ونساء ليقوموا بالخدمة الفعّالة.

 الفوائد: 

 نمّواً في النواحي التالية:  على الطالب أن يكونوا قد أظهروا بحلول نهاية هذه الوحدة،

 

 المعرفيّة: 

 سيكتسب الطالب المهارات الفكرية التالية في زرع الكنائس:

 تنمية تفسير يمكن تطبيقه في اإلطار الثقافي الخاّص بالطالب 

 تأّمل في النّص الكتابي، نّص الحياة ونّص الثقافة المعاصرة

 ت المعاصرة حول زرع الكنائستحليل الكتابا

 تخطيط استراتيجي، تطوير النظام، مراجعة النتائج

 كتابة المذّكرات 

 العاطفيّة:

 سيكتسب الطالب المهارات العاطفية التالية في زرع الكنائس:

 التواضع من خالل اإلصغاء تنمية

 تطوير الشفافيّة من خالل المشاركة المنفتحة

 كتابة المذّكرات والتأّمل الهادئ تطوير الوعي الذاتي من خالل 

 السلوكيّة:

 سيكتسب الطالب المهارات السلوكية التالية في زرع الكنائس:

 القدرة على البحث واالنخراط في المراقبة 

 بناء الفريق من خالل تطبيق المهارات والذكاء العاطفي

 حّل المشاكل 

 طرح الرؤية

 وقياسها على الصعيد الشخصي والخدمةالل وضع أهداف يمكن تحقيقها ضبط النفس من خ

القيادة الخادمة من خالل أ( اكتساب التبّصر من خالل اإلدراك الذاتي، ب( تحدّي المعتقدات الخاطئة من خالل التأّمل الكتابي، ج( 

 في الخفاء"التعامل مع عدم األمان من خالل طلب النّقد المتعّمد، د( ممارسة "أعمال الخير 

 المهاّم:

(. عند القراءة 28-19، األربعاء: الفصول 18-10، الثالثاء: الفصول 9-1أ. قراءة كامل سفر األعمال )االثنين: الفصول -1المهمة 

 يُرجى اإلشارة إلى النصوص التي تُظهر

 41: 2النمو، التوّسع، تقدّم اإلنجيل، مثل أعمال

 3: 4الاالضطهاد، المعارضة، المشاكل، مثل أعم

 11: 13فوق الطبيعة )تصريحي أو تضميني( مثل أعمالعمل الروح القدس/ ما 

ما هي الفكرة/  –)أنظر إلى أفكار عامة، ليس هناك حاجة إلى تلخيص كل عظة  3٧-1٧: 2محتوى الوعظ في أعمال مثل أعمال 

 األفكار الرئيسة؟ 

 أثناء القراءة اقترح استخدام ألوان مختلفة ووضع عالمة على كتابك المقدّس

مفكرة يومية لثالثة أيام تلّخص ما اكتشفته عن المواضيع األربعة اآلنفة. ما هي األفكار الجديدة التي وجدتها، ما هي ب. -1المهمة 

عّما الممارسات التي يمكنك اتباعها، ما هي المواقف التي ستتبناها، الخ. احضر إلى الصف مستعدّا لتقدّم تقريًرا محتصًرا )دقيقتين( 

 رتك )الثالثاء، األربعاء والخميس(.اكتشفته ولّخصته في مفك
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 ساعات لطالب الماجستير 6ساعات لطالب البكالوريوس،  ٥ –الوقت المتوقَّع 

أيار/ مايو( ستكون العالمة على أساس مشاركتكم في الصف،  26تقديم يوميًا لغاية الخميس  %40)طالب البكالوريوس والماجستير 

 .2016أيار/ مايو  26تقديم المفكرة للتقييم في نهاية الصف األخير الخميس كاركم من سفر األعمال. يرجى ومدى عمق أف

This can be a real plan that you hope to implement, or if you feel called to a different ministry, use 

your creative imagination and describe a church plant that you might do if you were called to do so. 

 

Each student will share their preliminary plan in class on the final day, Thurs May 26.  (10 min Max) 

حقيقة تطمح إلى مسّودة خّطة لزراعة كنيسة واحدة أو شبكة كنائس في منطقتهم الجغرافيّة المختارة. قد تكون خطة وضع  2المهمة 

تشعر أنّك مدعو لخدمة أخرى، استخدم مخيلتك اإلبداعية وصف زراعة كنيسة قد تقوم بها لو كنتت مدعًوا لهذه  تطبيقها أو إذا كنت

 الخدمة.

 دقائق لكل طالب(. 10)أيار/ مايو  26الخميس كل طالب سيعرض الخّطة في آخر يوم من المقّرر، 

 دقائق لكل طالب(.  10انية للجماعة المستهدفة )ّرر، واصفًا الموقع والتركيبة السكعرض الخّطة في آخر يوم من المق

 إظهار دمج متكامل للمواد التي تّم تعليمها في الصف

 إظهار دليل على استخدام كتابات داعمة من موارد التعلم المذكورة في الالئحة أدناه أو أي مواد أخرى عن زراعة الكنائس.

 ى األقل واذكر األفكار التي اقترحها(بالزمالء )ناقشها مع زميل واحد عل دليل عن االستعانة

 الجدول الزمني الُمتََوقّع )المدة التي تتوقعها لكل خطوة في خطتك(

الئحة األشخاص الذين سيساعدون في زرع الكنيسة. قد يكونون أشخاًصا محددين تعرفهم أو فئات عامة مثل الرعاة الذين يخدمون 

 ة.في المنطق

 ة. من أين ستاتي بالمال وكم ستحتاج؟خطط للدعم المالي لزراعة الكنيس

 إدخال مقاطع كتابيّة أساسيّة من أعمال الرسل متّصلة بالخطة 

على أن تتضّمن المراجعة مساهمة زارع  -عندما يتّم عرض المسّودة، يتعيّن على الطالب أن يحّسنوا مسّودتهم ويقوموا بخّطة ُمنَقّحة

افيّة الُمتّفَق عليها. ويمكن القيام بذلك بأّي شكل من األشكال، مكتوب أو شفهي أو مسّجل. ّم الموافقة عليه في المنطقة الجغركنائس تت

أو ذكر أفكار متعددة من موارد زرع الكنائس من اإلنترنت  ويجب تضمين معلومات االتّصال بزارع الكنائس الذي ساهم في المراجعة.

 )يمكنكم استخدام أي من الطريقتين( أو المذكورة أدناه. 

ال يجب أن تكون الخطة األخيرة من أفكارك الخاصة فقط، ولكن يجب أن تُظهر دلياًل على االستعانة بمتمرسين في زراعة الكنائس 

الئحة موارد أنظر  –أو مواد مكتوبة عن الموضوع. اإلنترنت مليء بالمعلومات حول زرع الكنائس )معظمها باللغة اإلنكليزية 

 اإلنترنت أدناه(

ساعات لطالب الماجستير )البكالوريوس والماجستير  6ساعات )من ضمنها وقت التأمل( لطالب البكالوريوس،  ٥ –زم الوقت الال

 أيار/ مايو( 26الخميس وقت التقديم  %2٥

 26للتقديم في الصف الخميس  %20ير ساعات للماجستير )بكالوريوس وماجست 8ساعات للبكالوريوس،  ٥ -عدد الساعات المتوقّع

 3يونيو/ حزيران )أسبوع بعد انتهاء الصف أي  3ليوم الجمعة  %60للخطة النهائية في زرع الكنيسة: المجموع  %40مايو،  أيار/

  أسابيع قبل التخرج(

 أنشطة التعلم:

 المحاضرات، مناقشات الصف، محاضرات الضيوف، التقديم في الصف

 المادةللتواصل مع أستاذ 

Rev Kenn Iskov, kenn@iskov.com, phone mobile +61 412 814 142/ 

International +372 571 763 92 

 

 المراجع:

 

Allen, Roland. Missionary Methods, St. Paul's or Ours? Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1962. 

Amstutz, Harold E. Church Planter's Manual. Cherry Hill, NJ: Association of Baptists for World 

Evangelism, Inc., 1985. 

Becker, Paul; Carpenter, Jim; Williams, Mark. The Dynamic Church Planting Handbook. Oceanside, 

CA: Dynamic Church Planting International, 2003. 

Becker, Paul and Williams, Mark. The Dynamic Daughter Church Planting. Oceanside, CA: 

Dynamic Church Planting International, 1999. 

Brock, Charles. Indigenous Church Planting. Nashville: Broadman Press, 1981. 

Bunch, David, Jarvey Kneisel and Barbara Oden. Multihousing Congregations: How to Start and 

Grow Christian Congregations in Multihousing Communities. Atlanta, GA: Smith Publishing, 1991. 
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Cheyney, Tom, J. David Putman and Van Sanders, eds. Seven Steps for Planting Churches. 

Alpharetta, GA: North American Mission Board, SBC, 2003. 

Comiskey, Joel. Planting Churches that Reproduce. Moreno Valley, CA: CCS Publishing Company, 

2009. 

Herron, Fred. Expanding God's Kingdom through Church Planting. Lincoln, NE: iUniverse, 2003. 

Hesselgrave, David J. Planting Churches Cross-Culturally: North America and Beyond, 2nd ed. 

Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2000. 

Hiebert, Paul G. and Eloise Hiebert Meneses. Incarnational Ministry: Planting Churches in Band, 

Tribal, Peasant, and Urban Societies. Grand Rapids, MI: Baker Publishing House, 1995. 

Jones, Tom, ed. Church Planting from the Ground Up. Joplin, MO: College Press, 2004. 

Keller, Tim and J. Allen Thompson. Church Planting Manual. Redeemer Church Planting Center, 

New York, 2002. 

Malphurs, Aubrey. Planting Growing Churches for the 21 Century: A Comprehensive Guide for New 

Churches and Those Desiring Renewal, 2nd ed. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1998. 

Moore, Ralph. Starting a New Church: The Church Planter's Guide to Success. Ventura, CA: Regal 

Books, 2002. 

Murray, Stuart. Church Planting: Laying Foundations. Scottsdale, PA: Herald Press, 2001. 

Nebel, Tom. Big Dreams in Small Places: Church Planting in Smaller Communities. St Charles, IL: 

ChurchSmart Resources, 2002. 

Nevius, John L. Planting and Development of Missionary Churches. Nutley, NJ: Presbyterian and 

Reformed Publishing Company, 1958. 

Payne, J.D. Missional House Churches: Reaching Our Communities with the Gospel. Colorado 

Springs, CO: Paternoster, 2007. 

Rainey, Joel. Planting Churches in the Real World. Missional Press, 2008. 

Reddin, Opal. Planting Churches that Grow. Springfield, MO: Central Bible College Press, 1990. 

Ridley, Charles R. How To Select Church Planters. Pasadena: Fuller Evangelistic Association, 1988. 

Roberts, Jr, Bob. The Multiplying Church: The New Math for Starting New Churches. Grand Rapids, 

MI: Zondervan, 2008. 

Romo, Oscar I. American Mosaic Church Planting in Ethnic America. Nashville: Broadman Press, 

1993. 

Sanchez, Daniel R., Ebbie C. Smith, and Curtis E. Watke. Reproducing Congregations: A Guidebook 

for Contextual New Church Development. Cumming, GA: Church Starting Network. 2001. 

Schaller, Lyle E. Forty-Four Questions for Church Planters. Nashville, TN: Abingdon, 1991. 

Searcy, Nelson and Kerick Thomas. Launch: Starting a New Church from Scratch. Regal Books, 

2007. 

Shenk, David W. and Ervin R. Stutzman. Creating Communities of the Kingdom: New Testament 

Models of Church Planting. Scottdale, PA: Herald Press, 1988. 

Sjogren, Steve and Rob Lewin. Community of Kindness: A Relational Approach to Planting and 

Growing a Church. Ventura, CA: Regal Books, 2003. 

Halter, Hugh and Matt Smay. The Tangible Kingdom: Creating Incarnational Community. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass, 2008. 

Steffen, Tom. Passing the Baton: Church Planting that Empowers. La Habra, CA: Center for 

Organizational & Ministry Development, 1997. 

Stetzer, Edward J. Planting Missional Churches. Nashville, TN: B&H Publishers, 2006. 

Sylvia, Ron. Starting New Churches on Purpose. Purpose Driven Publishing, 2006. 

Thomasson, George. The Church Blueprint: Practical Helps for Building the Body. Columbus, GA: 

Brentwood Christian Press, 2002. 

Towns, Elmer L. Getting A Church Started: A Student Manual for the Theological Foundation and 

Practical Techniques of Planting a Church. Lynchburg, VA: Church Growth Institute, 1985. 

Wagner, C. Peter. Church Planting For a Greater Harvest. Ventura: Regal Books, 1990. 

TEN TOP CHURCH PLANTING WEBSITES  

Complied by Dr Dave Earley, Liberty Theological Seminary 
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 “I believe I am called to plant a church. I am eager to get started. Where do I begin?”  

That is the essence of emails I regularly receive as the Director of Church Planting at Liberty 

University. I usually refer to four resources that help the would-be church planter get started. I send 

them a list of the most helpful websites to search, books to read, and conferences to attend. Then I 

also tell them about the new MA in Evangelism and Church Planting from Liberty Baptist Theological 

Seminary. www.liberty.edu/seminary  

 

 

1. www.churchplantingvillage.net 

 This is the site presented by the North American Mission Board of the Southern Baptist Convention. 

It is absolutely loaded with information. There is information on everything you can imagine 

including multi-site church planting, bi-vocational church planting, indigenous church planting, 

church planter wives. If you go to the Discover Church Planting section, you can take several free 

online assessments to determine whether or not you are suited to be a church planter.  

 

2. www.newchurches.com/ 

 "New Churches" is Ed Stetzer’s updated site. Ed is an author, pastor, and church planter who 

currently serves as the Missiologist and Director of the Center for Missional Research at the North 

American Mission Board of the SBC. This site is laid out very nicely. It has lots of great tools, 

resources, information on events, blogs, podcasts, links, and info on vendors. 

 

3.www.nextinitiative.net/ 

NEXT is a network of purpose-driven churches dedicated to launching 1000 churches in the next five 

years. NEXT is directed by Ron Sylvia who has been teaching the Purpose Driven Church planting 

seminar for many years. Ron Sylvia is the founding and lead pastor of Church at the Springs in Ocala, 

Florida and has a passion for training and coaching church planters. This website has some good 

downloads and materials. Most importantly, it is the door to getting involved in Ron’s monthly church 

planter coaching network.  

www.churchplantingresources.com/ 

 This is very professional organization that has a ton of highly practical stuff including to writing a 

church constitution, info on how to set up blogs and pod casts, creating email campaigns, and more.  

www.churchplanting.com/ 

 This is Steve Sjogren’s new site. Sjorgren is an effective church planter, author, and the leading 

spokesman for servant evangelism. He has some good resources and articles available. I like it 

because I like servant evangelism.  

www.acts29network.org/ 

 Acts29 is on the forefront of the Resurgence Movement attempting to combine reformed theology 

and a contextualization of the Gospel. The Acts29 Network came out of Mark Driscoll’s Mars Hill 

church in Seattle, Washington. This site is very well done with plenty of media downloads, 

information on upcoming church planter training boot camps hosted by Acts29, and other resources.  

www.organicchurchplanting.org/ 

 This is Neil Cole’s site. It is dedicated to planting movements and organic house churches. There are 

many articles on house churches.  

www.mislinks.org/church/chplant.htm 

 A collection of a hundred websites, articles, and organizations all related to church planting.  

www.church-planting.net/ 

Passion for Planting is a not-for-profit church planting support ministry started in 2002 by a group of 

church planters from New Life Christian Church in Centreville, Virginia. They have a good looking 

site with a few nice free resources.  

www.churchplants.com/ 

http://www.churchplantingvillage.net/
http://www.newchurches.com/
http://www.nextinitiative.net/
http://www.churchplantingresources.com/
http://www.churchplanting.com/
http://www.acts29network.org/
http://www.organicchurchplanting.org/
http://www.mislinks.org/church/chplant.htm
http://www.church-planting.net/
http://www.churchplants.com/
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This is an extension of Outreach Marketing. They do have some good free articles. But most 

importantly, this site connects you to stuff you can use to market the new church.  

 

Dr. Dave Earley is an experienced church planter and coach. He serves as the Director of the Liberty 

Center for Church Planting at Liberty Theological Seminary  

He is also Chairman of the Department of Pastoral Leadership and Church Planting for Liberty 

Theological Seminary. He has authored ten books on subjects such as small groups, leadership, 

prayer, and the Christian life. www.daveearley.com 

 

http://www.liberty.edu/media/1164/churchplanting/My_Top_10_Favorite_Church_Planting.pdf 

  

http://www.daveearley.com/
http://www.liberty.edu/media/1164/churchplanting/My_Top_10_Favorite_Church_Planting.pdf
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 2016                                                                    المسيحية السريانية )ساعة مساقية واحدة(                          

 مدّرس المادة: أشور يوسف                                                                               كلية الالهوت المعمدانية العربية            

 

 

 المخطط

 

 الهدف:

وت المعمدانية العربية بأن تتأثّر مجتمعات العالم العربي برسالة المسيح، في زمن تواجه فيه مسيحية الشرق تأتي رؤية كلية الاله

لة الكلية الساعية إلى إعداد قادة يحملون رؤيتها تتطلب فهم هؤالء القادة لسياق الشرق األوسط األوسط أزمة بقاء. لذلك فإّن رسا

سيحي القديم وواقع المسيحية الراهن. وقد باتت هذه المعرفة الضرورية أكثر أهمية في الماضي والحاضر، بما في ذلك اإلرث الم

حاجة عند قادة الكنيسة ألن يكونوا على بينة من سياقاتهم األصلية خلقت لقسرية السنوات األخيرة، إذ إّن التحوالت السكانية الطوعية وا

 ضافات خارجية إلى مجال الخدمة أساسي.المحددة، بما في ذلك المجتمعات األخرى التي قد تكون إ

حية الشرق األوسط، يهدف هذا المقّرر إلى معالجة هذه الحاجة على نحٍو خاص من خالل تعريف الطالب إلى شريحة كبيرة من مسي

ظ من خريطته المسيحية السريانية، التي هيمنت لقرون عديدة على الواقع الديني في الشرق األوسط، وما زالت تستحوذ على حيّز ملحو

الدينية، على الرغم من أنّها واجهت في العقود األخيرة تحديات حاسمة في بلدان موطنها األصلي وكانت تعيش في الشتات في جميع 

 حاء الشرق األوسط والعالم الغربي، ما يجعل دراستها أمًرا مهًما لإلعداد لخدمة فعالة.أن

بضعة مواضيع ولحظات هامة في تاريخ المسيحية السريانية من خالل دراسة تشكيلها، بغية تحقيق الهدف المحدد، سيبحث هذا المقّرر 

 الهوتها، الهوتها الكنسي، روحانيتها، فكرها، وصراعاتها.

 

 تائج التعلّم:ن

 في نهاية هذه الوحدة يجب أن يُظهر الطالب نمًوا في النواحي التالية:

 فكريًا:

 العامة من تاريخ المسيحية السريانية والجوانب الرئيسة لخصائصهاإظهار قدرة في تذكر معلومات 

 ر بها، وتنظيمهاإظهار قدرة على اختيار موارد للكتابة األكاديمية، وقراءتها نقديًا، وبحثها، والتفكي

 صلةإظهار قدرة على نقل المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي في مجال خدمة ذي صلة مباشرة أو حتى من دون ذات 

 عاطفيًا:

 تنمية حساسية لخصوصيات اآلخرين، وقيمهم، وتطلعاتهم

 تنمية تقدير لتاريخ اآلخرين وإنجازاتهم وإسهاماتهم

 ناتهم، ومشاعرهمتنمية تعاطف مع صراعات اآلخرين، معا

 سلوكيًا:

 والتفاعل معهم، وتبشيرهم، وخدمتهم  ا، تعلّم كيفية العيش مع اآلخرين من مختلف الخلفيات الدينية والمذهبية، والعمل معهم،شخصيً 

 عمليًا، تعلّم كيفية االستفادة من تجارب اآلخرين، وإنجازات، وإخفاقاتهم لمعالجة أهداف سياق خدمتكم وفرصه وتحدياته

 أكاديميًا، تعلّم كيفية قراءة تاريخ الماضي مع عين على الواقع الحالي الستخراج دروس ومبادئ تنطبق على السياق الخاص

 

 مهام التعلّم:

 (:%1٥، ماجستير %20كلمة، ساعتان، بكالوريوس  900)مقال تأملي )اختر موضوًعا واحدًا فقط( 

ريانية إلى المنطقة العربية وآسيا أن تساعدك في رؤية إرساليتك؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن لدراسة تاريخ اإلرساليات المسيحية الس

ات الكنيسة على فهم السياق الخاص بك والتواصل معه؟ ما المبدأ )المبادئ( التي يمكنك كيف تساعدك الدروس المستخلصة من إرسالي

 تبشيره؟استنتاجها والتي يمكن أن تساعدك في التعامل مع مجتمعك غير المسيحي و

قات السياسية تطوير كنيسة المشرق بمعزل عن الظروف السياسية والجغرافية محاكاة الوضع الحالي للمسيحيين في السيالكيف يمكن 

 والجغرافية والدينية والعرقية المعزولة؟ كيف يمكن الحفاظ على تنوع ووحدة كنيسة المسيح الجامعة في مثل هذه الحاالت؟

لخالفات الالهوتية هل تجد نفسك تميل أكثر لتكون مسيحيًا أرثوذكسيًا )الشخص الذي يهتم أكثر بدقة اإليمان( أو بعد التأمل في نتائج ا

يًا )الشخص الذي يهتم أكثر بالوحدة في اإليمان(؟ لماذا؟ كيف سيساعدك هذا الميل على التصرف في كنيستك المحلية؟ هل كاثوليك

لخالفات الالهوتية الداخلية طريقة مفيدة أو مشكلة؟ لماذا؟ إذا كنت تعتقد نعم، كيف تعالج المجالس الجماعية )االجتماعات( لحّل ا

 رات الجماعية؟ إذا كنت تعتقد ال، ما الذي تقترحه كطريقة بديلة؟مسألة االنقسام نتيجة القرا

ن األوائل، أن يؤثران على لقائك )وعيشك( كيف يمكن للتعلم عن المواقف اإلسالمية الباكرة تجاه المسيحيين، ونظرة المسيحيين للمسلمي

ي للمسيحيين أثناء عصر الدولة اإلسالمية األولى، مع المسلمين اليوم؟ وعالوة على ذلك، بعد معرفة التاريخ االجتماعي واالقتصاد

 ي العالم العربي؟كيف يمكنك االستفادة من هذا التاريخ للتعامل مع الظروف الحالية لألقليات الدينية في السياق الخاص بك ف

لجة ظروفك وأهدافك بعد رؤية ثروة األدب الدفاعي المسيحي، كيف يمكنك الحفاظ على هذا التراث الغني واالستفادة منه لمعا

المعاصرة؟ وعالوة على ذلك، بالمقارنة مع الخالفة اإلسالمية، كيف تقيم المساهمة الفكرية المسيحية الحالية لتحقيق التقدم الشامل في 

 دك؟ بعبارة أخرى، هل المسيحيون في بلدك لديهم تأثير متساٍو، أكثر أو أقل على عالمهم؟ ولماذا؟بل
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ليات األجنبية في الماضي على السريانية المسيحية، ومن سياقك الفعلي، ما هو رأيك في اإلرساليات األجنبية؟ بعد تعلم تأثير اإلرسا

ى، هل تعتبر الكرازة واإلرسالية تهديدًا أو فائدة لسياقك الخاص؟ لماذا؟ خذ بعين هل تؤيدهم أو تعارضهم؟ اشرح السبب. بعبارة أخر

: وحدة الكنيسة، النهضة الروحية الفردية والجماعية، العالقات االجتماعية والدينية مع المسيحيين االعتبار المحاور التالية في إجابتك

 اآلخرين والعالقات بين المسيحيين والمسلمين.

 (:%20، ماجستير %2٥ساعات، بكالوريوس  3كلمة،  600))اختر واحدًا(  نشاط تعلمي

 لسياقك:إسَع للقاء ومقابلة احدى الشخصيات التالية وفقًا 

 مسيحي يمارس الحياة الرهبانية )أي راهب أو راهبة(. في هذه الحالة، الغرض الرئيس من المقابلة هو معرفة:

 .يحيةاألسباب وراء اختيار هذا الطريق من المس

 .هذه الحياة وصراعاتفوائد 

 المساهمات / الخدمات التي قام بها الشخص للحياة الرهبانية.

 بسبب معتقداته المسيحية. في هذه الحالة، الغرض الرئيس من المقابلة هو معرفة: مسيحي عانى من اضطهادًا

 .األسباب والناس وراء االضطهاد

 .طبيعة ومدى االضطهاد

 التي قام بها الشخص وأدّت االضطهاد. المساهمات / الخدمات

حكومي(. في هذه الحالة الغرض الرئيس من شخص يشغل منصب قيادة في الكنيسة والدولة )أو على األقل مسيحي في منصب 

 المقابلة هو معرفة:

 األسباب التي جعلت هذا الشخص يستلم منصبًا حكوميًا.

 .هذه الحياة وصراعاتفوائد 

 التي قام بها الشخص للمنصب الحكومي.المساهمات / الخدمات 

الذي كنت ترغب في تعلّمه وتجنبه من حياة الشخص الذي  بعد المقابلة، تأمل بحياتك مقارنةً مع حياة الشخص الذي تمت مقابلته. ما

 قابلته؟

 ديثة.بعد معرفة نظرة المسيحيين القدامى إلى اإلسالم الباكر، ال بدّ من القيام بمسح للنظرة المسيحية الح

 قم بمسح من مرحلتين )قسمين في ورقة واحدة(.

 نظرهم في اإلسالم.القسم األّول: أطلب من المسيحيين في مجتمعك ذكر وجهة 

 القسم الثاني: قم بمسح لوجهات النظر المسيحية القديمة، و:

 أطلب من المسيحيين في مجتمعك اختيار وجهة النظر األقرب إلى رأيهم.

طتهم ما إذا كان هناك وجهات نظرت فاجأتهم )إّما يوافقون معها أو يعارضونها بشدّة أو إذا كانت وجهة النظر أع أطلب منهم أن يكتبوا

 نظرة جديدة إلى اإلسالم(. ولماذا؟

اجمع وجهات نظرهم في فئات وقارنها مع وجهات النظر القديمة. هل ثمة نقاط تشابه واختالف؟ فّكر ثّم اكتب تحلياًل عن سبب وجود 

 قارب/تباعد في وجهات النظر بين المسيحية القديمة والحديثة تجاه اإلسالم.ت

 انس )أي مجتمع متنوع األجناس واألعراق والثقافات والظروف االقتصادية، والدينية(،إذا كنت تعيش في مجتمع غير متج

 :فّكر ثّم ضع استراتيجية تساعدك في عيش هويتك المسيحية. أدرج في استراتيجيتك ما يلي

 ما هي االختالفات؟ أي العرق أو اللغة أو الثقافة أو الوضع، أو الدين، الخ

 ن تساعد أو تعيق عيشك المسيحي )ممارسة ومشاركة مسيحيتك(؟كيف يمكن لهذه االختالفات أ

 ما هي جوانب هويتك المسيحية الكتابية وما هي الثقافية، العرقية، أو االثنية؟

 بية )المبادئ والممارسات( القابلة للمساومة في حياتك المسيحية؟ما هي العناصر المسيحية الكتا

 ير القابلة للمساومة بحيث تصبح مقبولة من قبل أشخاص مختلفين؟كيف يمكنك تسييق بعض العناصر الكتابية غ

ضعف فيها، ناقشها مع آخرين، بعد وضع استراتيجية الحياة اإلرسالية هذه، )إذا أمكن( اسَع إلى تطبيقها في سياقك. قيّم نقاط القوى وال

 وطّورها لمحاولة جديدة في المستقبل.

أو تعرفها، قم ببحث واكتب تقريًرا عن تاريخ كنيستك وارتباطاتها باإلرساليات األجنبية إذا كنت عضًوا في كنيسة إنجيلية قريبة 

 جب على األسئلة التالية:والمسيحية األصلية في والشرق األوسط أو شمال أفريقيا. لتحقيق مهمتك فّكر ثّم أ

 ألصليون و/أو المبشرون األجانب؟العام الذي تأسست فيه وقيادات واألعضاء المؤسسين )إن أمكن(: هل أسسها السكان ا

 انتمائها المذهبي )إن وجد(: هل يرتبط مع المجلس الطائفي الوطني أو / مجلس أجنبي و / أو كنيسة أم؟

مكنك تتبع عالقاتها أو صالت األعضاء الحاليين مع اإلرساليات األجنبية؟ يمكنك تتبع ارتباط بعد معرفة انتمائها المذهبي: هل ي

 يين إلى الكنائس المسيحية السريانية الشرقية )إن وجدت(؟أعضائها األصل

تقبلها ضمن كونكم جزًءا من الكنيسة في القرن الحادي والعشرين وتتعلمون تاريخها بلحظات المجد وخيبات األمل، ضع رؤية لمس

ام في السنوات القادمة؟ لتحقيق السياق الخاص بك. بعبارة أخرى، كيف يجب أن تتحرك كنيستك المحلية / جماعتك المسيحية إلى األم

 مهمتك، فّكر ثّم أجب على األسئلة التالية:

 المجتمعات المسيحية األكبر؟ما هو تاريخ كنيستك المحلية / جماعتك المسيحية؟ كيف تم تشكيلها؟ ما هي جذورها؟ أين هي من 

 والمحزنة في الماضي؟ ما هي الدروس التي يمكن تعلمها؟ما هي بعض لحظاتها اإليجابية والمؤثرة، وما هي بعض لحظاتها السلبية 

لتزام ( ا3( الروحانيات )2( األساس الكتابي، )1كيف هو الواقع الحالي للكنيسة المحلية الخاصة بك؟ أنظر في المجاالت التالية )

 .( العالقة والتأثير في المجتمع٥( أنشطة الخدمة واإلرسالية، )4األعضاء، )
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 .( على المستوى الجماعي3حالي للمسيحية في سياقك؟ فّكر في موضوعات السؤال )ما هو الواقع ال

 الحاضر، وتغيير المستقبل؟ما هي رؤيتك لمستقبل؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن لك )أي كنيستك المحلية( التعلم من الماضي، ومعالجة 

 (:%40، ماجستير %٥٥ساعات، بكالوريوس  8كلمة،  1٥00) مقالة بحثية

ورقة بحثية تعالج بشكل مباشر أي من القضايا الهامة التي أثيرت في المقرر. يجب أن يكون البحث ذات منهاجية شفافة، وهذا أكتب 

حولتها إلى "بيانات" لحجتك. يجب أيًضا إظهار ألفة قوية مع بعض يعني أن توضح ما هي المصادر األولية والثانوية، وكيف 

موجهة في الصف، ولكن األهم أن تذهب إلى ما هو وراء إظهار االستفادة من المصادر الخارجية المعلومات والموضوعات واألسئلة ال

 في ورقتك البحثية.

 لطالب الماجستير( %2٥ت، ساعا ٥كلمة،  1000) تحليل المراجع األولية )طالب الماجستير فقط(

لدفاعي في أي لغة )العربية، السريانية، اإلنجليزية، اإلسالمية أو األدب المسيحي ا-ابحث عن واقرأ نسخة من الحوارات المسيحية

 الفرنسية، الخ(، ثم:

 ضع الئحة بما يلي:

 الموضوعات التي تمت مناقشتها. مثال الثالوث، التجسد والصلب، الخ

 مستخدمة. الكتاب المقدس، القرآن والعلم، والمنطق، الخأدوات الحجة ال

ناقش بين المسيحيين والمسلمين، وأيها لم تعد شائعة، وإذا كان هناك مواضيع جديدة تسليط الضوء على أي من المواضيع ما زالت ت

 .أكثر شيوًعا في سياقك الحالي

 .تسليط الضوء على اإلبداع والتفرد، والقوة، والضعف في حججهم

 .ابًاتقييم أدوات الحجة التي قد تكون مفيدة )والتي قد ال تكون مفيدة( في المواجهات الحالية. أعِط أسب

 فّكر وحدّد الطرق التي يمكن أن تستخدم بها هذه المعرفة لتقديم معرفتك )وكنيستك( وأساليبك في المحادثات مع المسلمين.

 احتماالت واردة:

 مسيحي: –أي حوار إسالمي 

 .في بغداد ٧81رك تيموثاوس األول والخليفة المهدي في البطري

 في محكمة الخليفة المأمون. األسقف تيودور أبو قرة والمحاورين المسلمين

 أي أعمال دفاعية:

 .تيودور أبو قرة

 .عمار البصري

 .حبيب أبو ريتا

 يحيى بن عدي

 الياس نصيبين.

در الرئيس فقط )بدون مساعدة مصادر ثانوية(. بعبارة أخرى، فكر في شرط: من الضروري أن تكتب هذا التحليل بأكمله من المص

 مقدمة قصيرة لهذا المصدر، وبما يفيد قراءه.نفسك كالشخص الذي سوف يكتب 

 محتوى المقّرر

 . األصل ونظرة تاريخية العامة1

 دراسة السريانية المسيحية

 اللغة والناس

 الكتابية والتقليدية حول المنشأ القصص

 واألدلة التاريخية الباكر التاريخ

 نظرة عامة موجزة عن التاريخ

 . الالهوت ودراسة الكنيسة2

 الخالفات الالهوتية والمجالس

 االنقسامات الكنسية الكرستولوجية

 الطبيعتان والطبيعة الواحدة في السريانية

 الالهوت السرياني الشرقي واإلسالم

 . الروحانية والعقالنية3

 ةحركات التقشف والرهبن

 المدارس الرهبانية واإلنتاج األدبي

 اإلرساليات إلى المنطقة العربية

 اإلسالم والعالم اإلسالميالتأثير على 

 اإلرساليات إلى أسيا

 . الصراعات واالضطهادات4

 االضطهاد الزرادشتي الفارسي

 الفتوحات العربية واعتناق اإلسالم

 غزو وتدمير المغول
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 2016  (ECTS Credit 1) المعلوماتيَّة في متطورة مهارات

 كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة إيلـي ضـاهر 

 

 المخطط

 الهدف:

ح ربّاً، مهّمة كليَّة الالهوت المعمدانيَّة العربيَّة هي خدمة الكنيسة في منطقتنا في العملية إلرساليتها الكتابية بأن يتم اإلعتراف بالمسي

الخدمة الفعّالة مبنّية على الفهم للحاجات والتحديّات  نساء أمناء لخدمة فعّالة.ة وإعداد رجال ومن خالل تقديم موارد تعلّمية متخصص

المحددة التي تواجه الذين تتم خدمتهم، والسعي إلستخدام الموارد المتوفرة لتلبية هذه الحاجة. هذا المساق يسعى لتمكين الطالب من 

  .اآلخرين من خالل صفحة خاصة به مانه ومبادئه معإستخدام االنترنت بشكل يساعده على مشاركة إي

 

 نتائج التعلّم:

 : سيتمكن الطالب من ة الوحدةوفي نهاي

 

  طريقة فعَّالةب  (Microsoft PowerPoint)إستخدام تطبيق مايكروسوفت باوربوينت

   إستخدام بعض التطبيقات الخاصة بتعديل الصور

 يل الصوت إستخدام بعض البرامج الخاصة بتسجيل وتعد

  إستخدام بعض البرامج الخاصة بتحويل وتعديل مقاطع فيديو

  إنشاء موقع خاص يحتوي على مدونة باإلضافة إلى عدد من الصفحات

 
 المتطلبات التعلمية

 %( 30الحضور والمشاركة في المهام التطبيقية في الصف )

 الذي سيتضمن ما يلي:( %٧0المشروع النهائي )

 باور بوينت روسوفتمايكعرض على تطبيق 

  موقع خاص يحتوي على مدونة باإلضافة إلى عدد من الصفحاتإنشاء 

 

 النشاطات التعلمية

 

 الحلقة األولى: 

PowerPoint Basics (Text and slides basics, applying a theme, inserting images, applying transitions, 

presenting slide show) 

PowerPoint Common Tasks (Modifying themes, formatting pictures, animating text and objects, 

inserting videos and audio) 

 

 الحلقة الثانية: 

PowerPoint Advanced Presentation Options (Working with tables and charts, reviewing 

presentations, adding speaker’s notes and using presenter view option, slide master view) 

PowerPoint (Common PowerPoint mistakes and how to avoid these mistakes)  

 

 الحلقة الثالثة: 

What is hosting?  

What is domain name? How to check the availability of a specific domain name? 

Quick overview on WordPress  

Building a site map 

 

 الحلقة الرابعة: 

Choosing and installing the right theme  

Creating a regular page 

Making a contact form 

 

 

 الحلقة الخامسة: 

Creating and managing a blog 
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Embedding videos and pictures 

Adding widgets to the website 

 

 الحلقة السادسة: 

 

Quick review about the course  

Presentation of students’ websites and blogs 

 

 : مالحظة هامة

المة من عدد الساعات في الصف أي حصتين  سيؤدي إلى ع %2٥بما أن هذا المقرر هو تطبيقي محط فإن أي غياب يزيد عن 

 رسوب أوتوماتيكية.

 لجميع حصص هذا المقرر. إن الكمبيوتر الشخصي إلزامي

 

  



381 | P a g e  

 

 التّنوع، الجنس، القيادة، العبادة واإلرسالّية.الكنيسة الباكرة:  نشوء

 كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة

 المحاضر: د. دانيال د. شيتي

 

ر: هذا غالبًا ما نسمع بعض المسيحيّين يعبِّرون بحماسة قائلين أنّه "يجب علينا العودة إلى كنيسة العهد الجديد". يحاول  وصف المقرَّ

ر أن يقتفي آثار نشوء المسيحيّة الباكر من كونها جماعة حّرة من المؤمنين الّذين يجتمعون في البيوت إلى كونها كنيسة مؤّسسيّ  ة. المقرَّ

نيَّة. اق هذه الدّراسة على أنماط القيادة، الخدمة، العبادة، كما والمفهوم المسيحي للّزواج، العائلة، والمسؤوليّات المدوسوف نعّرج في سي

ر متعدّد الحقول الدراسيّة في طبيعته؛ بمعنى وضع األساسات الكتابيّة الالهوتيّة جنبًا إلى جنب القضايا اإلجتماعيّة \إّن هذا المقرَّ

 البارزة.

 

ر: أهداف  المقرَّ

 أن نفهم األساسيّات الكتابيّة لإليمان والممارسة المسيحيّة في مهدها.

الالهوتيّة(، التّاريخيّة، واإلجتماعيّة اّلتي إضطلعت بدور التّشكيل في \ألنفسهم القوى الدّينيّة )الكتابيّة أن نمّهد للمتعلّمين أن يكتشفوا

 المسيحيّة الباكرة.

دة للقيادة، الخدمة، العبادة، كما والفهم المسيحي للّزواج، العائلة، والمسؤوليّات المدنيَّة.أن ندرس نشوء   األنماط المتعدِّ

 ة تصريح البعض بـ "العودة إلى كنيسة العهد الجديد".أن نمتحن أصال

 مقدّمة

 المصادر والمنهجيّة

 تحديّات إسترجاع الماضي

 يسوع والكنيسة

 ، الدّينيّة، والثّقافيّةخلفيات الماضي الجغرافيّة

 يوم الخمسين والتّبشير

 من إورشليم إلى روما )كما وإلى دمشق، أنطاكية، مصر... إلخ(

 اع، وإفتراق الّطرقالتّنّوع، الّصر

 نشوء الكنيسة

 اإلرساليّة والتّحّول

 من مجموعات بيتيّة إلى كنيسة

 تنّوع الكنيسة ووحدتها

 كنسي واإلرساليّةنشوء الخدمة، القيادة، والتّرتيب ال

 الخدمة في العهد الجديد

 المواهب والقيادة

 العبادة، المعموديّة، وعشاء الّرب

 للكنيسة التّبعات اإلجتماعيّة لإلنتماء

 النّساء والقيادة

 اإلنقسام الّريفي والحضري

 األدوار وأساليب الحياة: الّزواج، العائلة، والقضايا المدنيّة

 

 المقتطفةقائمة بالمراجع 

 األعمال األساسيّة )بالتّرجمات العربيّة إن توفّرت(

Apostolic Constitution (Or Teaching of the 12 Apostles) اإلثني عشرة، تعليم الّرسل 

Justin Martyr, First Apologyيوستينوس الّشهيد، الدّفاع األّول ، 

St. Irenaeus, Demonstration of the Apostolic Preachingالقدّيس إيرينايوس، برهان الدّعوة الّرسوليّة ، 

Shepherd of Hermasالّراعي هرماس ، 

 

 األعمال الثّانويّة: )اإلنكليزيّة(

James Dunn (Ed) Jews and Christians: The Partings of the ways AD 70-135,  

 (Eerdmans, 1992) 

Howard Marshall & David Petersen, Witness to the Gospel (Eerdmans, 1988) 

E. P. Sanders (Ed), The Shaping of Christianity 

Arthur Patzia, the Emergence of the Church, (Inter Varsity Press, 2001) 

Rodney Stark, The Rise of Christianity (Harper Collins, 1997) 

Carl Voltz, Pastoral Life and Practice in the Early Church, (Augsburg, 1990) 
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 األعمال العربيّة:

    دار الثقافة –موسوعة آباء الكنيسة، الجزء األول  -

     ة، بقلم األب جان كمبيدليل الى قراءة تاريخ الكنيس -

    المسيحية عبر العصور، تاريخ الكنيسة المسيحية/ إيرل كيرنز -

      جزء أول -تاريخ الكنيسة، جوان لوريمر -

      جزء ثاني -تاريخ الكنيسة، جوان لوريمر -

 إقليمندس الروماني، راعي هرماس -أقدم النصوص المسيحية -

 

ر:  تقويم المقرَّ

 %20ف والنّقاشات: مشاركات الصّ 

نة يوميّة واحدة لكّل حّصة(، في صفحتين، ومؤسَّسة على مادّة الّصف وعلى  4  %40القراءات من الكتب: مدّونات يوميّة )مدوَّ

    %40شفويّة: \مقابالت شخصيّة

 لطالّب الماجستير: 

 %20مشاركات ذكيّة داخل الّصف: 

لى التّفكير النّقدي، ضرح األسئلة، وإستنباط الُخالصات. كما يمكن لطالّب الماجستير أن ال بدّ أن تُظِهر المدّونات اليوميّة داللة ع

 %40: صفحات 3يدّونوا يوميّاتهم في 

 %40الّشفويّة: \األحاديث\داللة على التّفكير النّقدي من خالل المقابالت الّشخصيّة
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 201٥ تمبر وأكتوبر(ايلول وتشرين األول )سب    كلية الالهوت العربية المعمدانية

 ي حصص دراسية(ثمان)  ملكوت المسيح بحسب متى البشير

 

 منهج مقّرر طلبة البكلوريوس في االلهيات

 

 ية الالهوت العربية المعمدانية: رؤيتها ورسالتها:كل

  أن نرى هللا يتمّجد والشعوب تتصالح والمجتمعات تنهض من خالل الكنيسة في العالم العربي.

خدمة الكنيسة في منطقتنا من أجل تحقيق مأموريتها البيبليّة الهادفة إلى االعتراف بالمسيح ربًا بتوفير مصادر ا على وتقوم مهّمتن

 عليمية متخّصصة وتأهيل رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة.ت

 

 منّسق التعليم: مايك كون 

 

 غرض المقّرر:

ئة الباكرة بعد قيامة المسيح وقبل إنتقال الرسل األوائل فبالتالي هذا اإلنجيل كنز غني إّن مادة إنجيل متى ُرتّبت لتعليم الكنيسة الناش

ا لتمايز دعوة المسيح في السياق اليهودي في القرن األول فإنّه يجمع تعليم المسيح للكنيسة العالمية. إّن كاتب ا إلنجيل يعير اهتماًما خاص 

يل متى دالئل بأنّه ُوّجه لسياق ديني سامي يهودي متشدد ولذلك يتشابه مع سياق وأعماله في نصوص طويلة متناثرة.  يتضمن إنج

يل متّى من أهم الموارد الُمتاحة لشعب الرب لنقل تعليم المسيح إلى األمم وإتمام إرساليته الشرق األوسط المعاصر.  لهذا نعتبر إنج

 العظمى والتي هي تلمذة جميع األمم.

 

متى يعلن ملكوت المسيح بكّل وضوح وتفصيل فإنّه يهم المؤمن بالمسيح ان يستوعب طبيعة هذا الملكوت  نشير أيًضا إلى أّن إنجيل

لكنيسة ودعوتها وإرساليتها في الوقت الحالي. إن رسالة اإلنجيل تحافظ على هوية الملكوت التي من خالله يتم حتّى ال يسيء فهم ا

إنجيل متّى بعالقات القيادة داخل الكنسية لذا فإنجيل متى في غاية األهمية للقائد، الخادم ا إهتمام تحّول األفراد والمجتمعات. نذكر أيضً 

سيح أسس القيادة بطريقة واضحة، فمدرسة المسيح في القيادة تتطلّب من الراعي أن يواجه ما في حياته)ا( المسيحي، ألّن فيه يضع الم

 ّول الشخصي. من خلل أخالقي وروحي ليضع نفسه في ضوء اإلنجيل للتح

 

 الفوائد: 

 بحلول نهاية هذا الموديول، يتعيّن على الطالّب ان يكونوا قد أظهروا نمًوا في النواحي التالية: 
 .  الناحية المعرفية:1 

 ان يحفظ الطالب هيكلية اإلنجيل وأماكن المقاطع األساسية 

 ان يعي التحديات التفسيرية التي يواجهها المفّسر في إنجيل متى

 هوتية واألخالقية الرئيسة في هذا اإلنجيل يعي ويناقش األفكار الال ان

 .  الناحية السلوكية2

 ان يعي الطالب متطلبات المسيح للخادم في ملكوته

 أن يعيد حساب تبعية المسيح كما يعلنه هذا اإلنجيل

 يلأن يختبر شيئًا من التحّول الشخصي الناتج عن تعليم المسيح المكثّف في هذا اإلنج

 .  الناحية العاطفية3

 أن يأخذ خطوات نحو انتمائه لملكوت المسيح وعائلته كمصدر هويته الجوهرية

 أن يتقدّم نحو تقدير مناسب لقامته الروحية بحسب تعامل المسيح مع تالميذه وتابعيه

 أن يزداد محبةً للثالوث األقدس بناًء على عظمة الخطة الفدائية المعلنة في هذا اإلنجيل

 

 نشطة التعلّمأ

 

 الصفالعمل في  

يشمل كل صف أنشطة متنوعة منها محاضرات والعمل في المجموعات والمناقشة المفتوحة والعرض السمعي والبصري. إّن العناوين 

واألسئلة  المطلوب من الطالب قراءتها مالحظين الدالئل األدبية المهمة التالية تشير إلى أجزاء إنجيل متى التي سنناقشها إثناء الصفو

 نص.  المثارة حول ال

 

 مقدمة: هيكلة إنجيل متّى، من هو متى البشير؟  الصف األولى: 

 محاضرة وعمل بالمجموعات 2    -1متى   

   

 (29:  ٧ – 1: ٥: إعالن الملكوت والموعظة على الجبل )الخطاب األول ٧ – 3متى   :الصف الثاني
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 الموعظة على الجبل )تابع( : الصف الثالث

 – 1:  10( إرسال التالميذ )الخطاب الثاني  38: 9 – 1:  8: دخول الملكوت في حياة الناس: أعمال المسيح القوية )10 – 8متى 

42) 

 

 ( ٥0:  12 – 1:  11:  التجاوب مع المسيح )13 – 11: متى الصف الرابع

 (٥3 – 1:  13أمثال الملكوت )الخطاب الثالث  

 

 (1٧ - 14من هو المسيح المنتظر؟ )متى   :20 – 14:  متى الصف الخامس

 

 (34:  20 – 1: 18الملكوت المقلوب )الخطاب الرابع  -: مجتمع المسيح  الصف السادس

 

 (39:  23 – 1:  21: اصطدام الممالك )2٥ – 21:  متى الصف السابع

 ( 2٥ –  24إدانة القادة اليهود: عودة المسيح: تأجيله وإتمامه )الخطاب الخامس 

 

 (  66:  2٧ – 1:  26أسبوع اآلالم ) : صف الثامنال

 (20 – 1:  28قيامة المسيح وارساليته )

 

 العمل خارج الصف 

 

 لية:  العمل خارج الصف متكّون من األنشطة التا

 

لتحضير قبل الصف الثاني ل ٧ – 3إّن الجزء األول هو قراءة نص إنجيل متى الذي سيُدرس قبل بداية الصف. مثال يجب قراءة متى 

 للصف. الرجاء تسجيل مالحظات وأسئلة أثناء القراءة واحضار هذه المذكرات للصف.  

وتجد ذلك على موقع مودل او   (6٥ – ٥لألستاذ ر. ت. فرانس )ص.  إّن الجزء الثاني هو قراءة مقدمة التفسير الحديث إلنجيل متى

 في المكتبة. 

 ة التي تظهر في "المنتدى" على موقع مودل.يتطلب من كل طالب ان يجاوب على أسئلة المناقش

لجزء الذي يريد يُطلب من كل طالب ان يسلّم بحثًا يتكّون من جزأين موضوعه نص مختار من إنجيل متى ويمكن للطالب ان يختار ا

 9الساعة  201٥تشرين األول  -أكتوبر 12)تسليم البحث قبل يوم ان يدرسه بشرط أال يزيد الجزء عن خمسة وعشرين عددًا.  

 صباحاً(

 

  .يُظهر الطالب مقدرة القيام بدراسة أكاديمية لنص الكتاب المقدّسإّن الجزء األول يُظهر فحص الطالب للنص المختار.  في هذا الجزء 

ء ال يزيد بعد أن يقوم الطالب بدراسة النص بأسلوب استقرائي، يجب  الرجوع الى التفاسير باللغتين العربية واألجنبية.  إّن هذا الجز

 كلمة ويمكن إستخدام رؤوس األقالم لتوفير المجال.  يشمل هذا الجزء النقاط التالية: 1٥00عن 

 

 متى ككل..  بنية النص األدبي وعالقتها ببنية إنجيل 1

 .  تعريف العبارات المهمة بإظهار معناها في السياق األصلي وللمستمعين األصليين2

 ل متّى عن األناجيل اإلزائية األخرىمالحظة تمايز هذا الجزء في إنجي

 دالئل أدبية )تكرار كلمات مفتاحية، الترابط بأجزاء أخرى، إلخ( 

 توضيح أية قضايا تفسيرية قد تصادفها

 هوتية مذكورة في هذا النصمفاهيم ال

  

معنى النص للمستمع )او القارئ(  يُظهر مقدرة ايصالإّن الجزء الثاني عبارة عن وعظة تفسيرية للنص. في هذا الجزء يهم الطالب ان 

لمستمع . إّن هذا الجزء يأخذ شكل الوعظ ويتطلب من الطالب ان يترجم ما درسه في الجزء األول إلى لغة مفهومة وسلسة لالمعاصر

زيد هذا الجزء في كنيسته أي ان يتجنب تقنيات الجزء األول التي تخدم اآلن كسند لبناء العظة مع انّها ال تظهر بطريقة مباشرة. لن ي

كلمة ويُكتب بأسلوب أدبي صحيح. يمكن للطالب ان يخّصص هذا الجزء لفئة معيّنة مثل السيّدات او الشباب او أصحاب  2000عن 

 خاصة، إلخ. يهتم هذا الجزء بالنقط التالية:االحتياجات ال

 كيف يُفهم هذا النص وينطبق على حياة المؤمن 

 توعية وتحذير من فهم خاطئ للنص 

 أمثلة واقعية من المجتمع المعاصر تظهر أهمية النص وطريقة تطبيقه

 تحديات يثيرها النص وكيفية التجاوب معها

 تعزية من النص
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مالحظة لطلبة الماجستير:  يتوقع من طالب الماجستير ان يظهروا القدرة على دمج المعلومات وربط المعاني الالهوتية وإتقان أساليب 

 ع عربية وأجنبية.   البحث باستخدام مراج

 

 : اإلمتحان النهائي

 

ثناء المحاضرات ومراجعتها قبل التقدّم يقدّم إمتحان في نهاية الصف يغطي مواد الصفوف والقراءات. يُرجى تسجيل مذكرات أ

اضرات ( ويشمل القراءات وما ُطرح في المحpower pointلإلمتحان. الحظ اّن مادة اإلمتحان تتعدّى مضمون الباوربوينت )

 والمناقشات في الصف.  

 

 :سياسات

 

ذلك يكمن في انّنا نريد ان نكسب مهارة يتطلب من كل طالب أن يحضر الى الصف نسخة مطبوعة من الكتاب المقدس.  إّن السبب في 

ة فقط لن نطّور هذه استخدام اإلنجيل وحفظ تركيبه كما نريد ان نحافظ على رؤية السرد الكامل وإذا اعتمدنا على الوسائل اإللكتروني

 المهارة.  

المناقشة والحوار المفتوح في الصف.  إّن المناقشة في الصف وسيلة من وسائل التعلّم فلذا يتوقع من الطالب ان يشتركوا في مجموعات

قد يدعو المعلّم يُطلب من الطالب ان يتحكموا في مداخالتهم حتى يوفّروا فرص االشتراك لآلخرين. بعد مداخلتين من الطالب الواحد، 

 الطالب األخرين الذين لم يشتركوا. 

. اإلستخفاف من عباراتهمع عن الحكم على نية زمالئهم او مراعاة حرية التساؤل والتعبير في الصف. لذلك يُطلب من الطالب االمتنا

 لن يُسمح بأي نوع من التقليل من شأن اآلخر او السخرية من رأيه.  

ا الى اصف في الوقت المحدد. إن كان الغياب ضروريًا، يُنقص من درجة الحضور واالشتراك. عموًما يُطلب من الطالب ان يحضرو

 حالة الغياب. لهذا لن يعيّن المعلّم العمل التعويضي للطالب الغائب.ال يمكن تعويض حضور الصف في 

 ضبط وقت العودة الى الصف بعد االستراحة.  في الصف الذي يدوم ثالث ساعات، تُعطى فترة استراحة مدتها عشرون دقيقة.  يُرجى 

 

 :تقييم الطالب

 يتم تقييم الطالب على أساس عملهم في المجاالت التالية:

  %10         الحضور

 %10        اإلشتراك في الصف

 %20       إتمام قراءة اإلنجيل والتفسير

 %30        اإلمتحان النهائي

 %30       البحث )التفسير والوعظ(

 :لإلتصال

 mkuhn@abtslebanon.org او  gmail.com2eastwestconnect@ مايك كون: البريد االلكتروني:  

 60 23 91 71 961+رقم الهاتف المحمول: 

  293لإلتصال من ضمن شبكة الكلية: 

 "بنيان" )الطابق األرضي(  LEARNيوجد مكتبي في مكتب 
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  2016                                                                     (       ECTS Credit 1) المواهب الروحية

 كلية الالهوت المعمدانية العربية                                        ق. د. رياض قسيس

 

 الهدف:

، مهّمة كلية الالهوت المعمدانية العربية هي خدمة الكنيسة في منطقتنا في العملية إلرساليتها الكتابية بأن يتم اإلعتراف بالمسيح ربّاً 

 فعّالة.   من خالل تقدمة موارد تعلّمية متخصصة وإعداد رجال ونساء أمناء لخدمة

القدوس، األقنوم الثالث في الثالوث األقدس. يعمل الروح في ال يمكن لجماعة اإليمان أن تكون فعالة دون عمل الروح   

الجماعة من خالل منح أفراد الجماعة المواهب الروحية الضرورية ألجل بنيانها وتأهيلها لتكون شاهدة بحق لعمل المسيح. يسعى هذا 

 قادة على فهم المواهب الروحية وتطبيقها في حياتهم وحياة كنائسهم. المساق لمساعدة ال

 
 نتائج التعلّم:

 بنهاية هذه الوحدة يجب أن يكون الطالب أظهر نمّوا في هذه المجاالت:

 فهم مصدر، وطبيعة، وهدف المواهب الروحية. 

 فهم عالقة ثمر الروح القدس واالختبار بممارسة المواهب الروحية.

 انية المسيحية من خالل استعادة تراثنا المسيحي.فهم الروح

 المواهب الروحية وتطويرها.  شعور بضرورة اكتشاف

 اشتياق لرؤية جماعة اإليمان تمارس المواهب الروحية في اطارها الصحيح. 

 قدرة على التمييز لدى اساءة استخدام المواهب الروحية.
 تأهيل الكتشاف المواهب الروحية لديه. 

 ى ايصال موضوع المواهب الروحية ألعضاء الكنيسة.قدرة عل
 

 ق:طريقة تدريس المسا

 flipped)وتطبيق بعض مبادئ "الصف  المقلوب"  إن طريقة تدريس المساق تجمع بين أسلوبي المحاضرة والمشاركة

classroom).وتؤكد على أهمية البحث المشترك ، 

 متطلبات المساق:

دار منهل الحياة |  هل عرفت مواهبك الروحية؟ دراسة عمليّة لمواهب الروح القدس )بيروت: قراءة ما يلي من كتاب قسيس رياض،

 ٪ من العالمة النهائية.30(. 2009مدرسة الالهوت المعمدانية العربية، 

 

 ص.( –القراءة  المطلوبة )ص.  التاريخ

 46ـ  - 13 شباط )فبراير( 1٧األربعاء 

 ٧8ـ  4٧ شباط )فبراير(  18الخميس 

 1٥٧ـ  9٧ شباط )فبراير( 19الجمعة 

 القراءات في الصف، لذلك أرجو أن تكون مستعداً لالجابة على مثل هذه األمور:سنقوم بمناقشة هذه 

 بإختصار شديد عدّد النقاط األساسية من القراءة. 

 لك شخصيا، ماذا كان أهم شيئا قرأته؟ لماذا كان مهما لك؟

 ق معه؟ لماذا؟ة؟ لماذا؟ هل كان هناك شيئا أشعرك بعدم الراحة أم لم تتفهل وجدت شيئا ذو تحد في القراء

 هل سبق لك أن رأيت المبادئ الُمناقشة في القراءة تُطبّق في حياتك أو كنيستك؟  صف بإختصار ما حدث. 

يام القليلة القادمة لتتصّرف في ضوء القراءة، صف على األقل عمال واحدا، محددا، قابال للقياس، ومعقوال يمكنك أن تقوم به في األ

 بإستجابة للذي قرأته.

 ء القراءة، صف على األقل طريقة واحدة لكيفية تأثّر حياتك وخدمتك المستقبلّيتين. في ضو

 

 ٪ من العالمة النهائية.30مشاركة في الصف. 

 

المساق على أن يكون الموضوع له  الرجاء اختيار أحد الموضوعات الّتي استرعت انتباهك خاللورقة بحث وفق مقاييس الكلية. 

٪ 10٪ من العالمة النهائية + 30فائدة عملية في حياتك وخدمتك. من األفضل أن تشترك مع شخص أو شخصين في ورقة البحث. 

 وراق إلى مكتب عمادة الكلية. الموعد األخير لتقديم ورقةصفحة مطبوعة. تقدم جميع األ 12ال ينبغي أن يتجاوز البحث لالبداع! 

 ظهراً.  12، الساعة 2016آذار )مارس(  ٧البحث هو 
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 مساقيتان( )ساعتان تهاوممارسا الشبيبة خدمة مبادئ

 براون آرثر د. الميّسر:

 الماجستير لطالب الدراسي المنهاج

 

 الهدف:

 من عالٍ  مستوى الشباب وسط عّالةالف الخدمة تتطلّب أوسع. نطاق على والمجتمع هللا وملكوت الكنيسة في يلعبونه مهم دور للشباب

 للوصول إفادة األكثر الطريقة تحديد في يساعدنا الشبيبة لخدمة المختلفة باتالمقار فهم انّ  المهارات. من واسع ونطاق والمواهب الفهم

 الكنيسة داخل الشباب مناصرة كيفية معرفة انّ  كما بقيمتهم. الشعور ولتعزيز دعوتهم لتحقيق وتمكينهم دعمهم تأهليهم، الشباب، الى

 الذي  وممارساتها الشبيبة خدمة نظريات في الهوتيًا لتفكيرا عن ناهيك اليوم. عالمنا في الشبيبة لخدمة أساسي عامل هو وخارجها

 خاللها من واالستجابة بها التفكير الى الشباب يميل التي الطرق فهم على القادة يساعد بدوره هذا الكنيسة. لقادة األهمية بغاية أمر هو

 أوسع. نطاق ىعل المجتمع في أو الكنيسة( داخل هم )لمن الكنيسة في سواء محيطهم في يدور لما

 لخدمة الهوتي بأساس الطالب يزّود وسوف وخارجها. المحلي الكنيسة داخل وممارساتها الشبيبة خدمة لمبادئ مقدمة هو المقرر هذا

 فيه يعيشون الذي العالم - الشباب ثقافة الستكشاف الفرصة لهم يتيح وسوف سنة، 21 و 13 بين أعمارهم تتراوح الذين الشبيبة،

 المتخصصة، الخدمة لهذه والقيادية الفسيولوجية، النفسية، االجتماعية، الرعوية، التربوية، الثقافية، العناصر الى تطرقوسي الشباب.

 إلى الطفولة مرحلة من االنتقال يختبرون الذين الشباب مع فعّال نحوٍ  على التعامل لكيفية أعمق فهم اكتساب من الطالب لتمكين وذلك

 سيتم كما وخدمتهم. ودعمهم محبتهم وكيفية للشباب، أفضل فهم تطوير المقرر هذا سيكملون الذين الطالب على يجب البلوغ. مرحلة

 الطالب. تعلم في ساهمست معينة[ مواضيع ضمن األقل ]على الشبيبة خدمة الهوت تطوير في محددة مهارات تقديم

 التعلّم: نتائج

 التالية: النواحي يف نمو اظهار من الطالب سيتمكن المقرر هذا نهاية في

 عاطفيًا:

 يسعى الذي الثقافات متعدد محيط في وطيدة عالقات بناء خالل من وصبر وأمانة وكرم وتواضع بمحبة الشباب مع باالنخراط االلتزام

 واالحترام. الفهم تعزيز الى

 اإليمان. وممارسة والمعتقد التفكير في تقليدية غير بطرق كانت لو حتى الالهوتية، الشباب بقدرات باالعتراف االلتزام

 سلوكيًا:

 الشباب تعليم في المسيح صفات اظهار وبالتالي الراعوية، للرعاية ممارسة وأفضل الحوار خالل من للشباب وقيمة قبول إظهار

 وقيادتهم.

 معقدة. اتسياق في وخدمتهم الشباب مع بالعمل المتعلقة القضايا من مجموعة حول الهوتيًا التفكير على القدرة اراظه

 الشبيبة(. خدمة )سياقات رسمية غير الهوتي تعليم سياقات في السباب تُشرك موارد تطوير في مهارات تنمية

 فكريًا:

 للشباب واالجتماعية والنفسية والمادية واألخالقية الروحية التنمية على تؤثر لتيا العديدة للعوامل نقدي بتحليل القيام على القدرة

 الشباب. ثقافات بين المهمة الالهوتية والضرورات األسس نقل على والقدرة العمر[ من ةسن 21-13 ]تقريبًا

 أساليب وتحديد األوسط، الشرق في شبابلل والثقافية االجتماعية السياقات ضمن الالهوتية والمبادئ الموضوعات دراسة على القدرة

 التفكير في االنخراط على الشباب هؤالء لمساعدة أيًضا بل مجردة، بطرق الشباب إلى الموضوعات هذه لتوصيل فقط ليس مالئمة

 والجماعي. الشخصي الصعيدين على تغيير إلى يؤدي ما بأنفسهم، الالهوتي

 التعلّم: مهام

 عمليًا. فسيكون اآلخر البعض أّما نظريًا الهوتيًا/ سيكون البعض المقّرر. هذا في التعلّم مهام من متنوعة مجموعة هناك سيكون

 :الكنيسة خارج الشباب قبةمرا

 المسيحي[ الشباب من مجموعة سياق أو الكنيسة ]خارج الشباب يرتاده سياق في األقل على واحدة ساعة قضاء الطالب من سيُطلب

 اختبارهم ومناقشة وتأمالتهم مالحظاتهم سيدونون ثم الخ. السلة كرة ملعب السريعة، للوجبات مطعم قهى،م ناٍد، إنترنت، مقهى مثل

 )الوقت صفحتين. و صفحة بين التأمل يكون أن وينبغي النشاط. لهذا توجيهية مبادئ على ينص أساسي نموذج تقديم وسيتم الصف. في

 ساعات( 4 اإلجمالي

 والتأمل الكنيسة قائد مقابلة

 المحلية الكنيسة داخل الشباب وخدمة الشبابي والعمل الشباب مكان في رأيهم عن وسؤالهم كنائسهم قادة بمقابلة أيًضا الطالب سيقوم

 حول تأمالتهم سيلخصون ذلك وبعد التغيير. عوامل ليصبحوا كنيستهم في الشباب تنمية دعم يمكنهم وكيف سواء، حد على وخارجها

 3 لياإلجما )الوقت صفحتين. و 1 بين انعكاسا تكون أن وينبغي مناقشتها. تمت التي الرئيسة النقاط على ضوءال ويسلطون المقابلة،

 ساعات(

 االنترنت مواقع بحث

 ]من الشباب يتلقى التي [6 عن يقل ]ال االجتماعي االعالم ووسائل المواقع، من مجموعة بزيارة ]ساعتين[ وقتًا الطالب سيقضي

 الفيسبوك صفحات تُضاف أن أيًضا يمكن الخ. الثقافية والقيم واالجتماعي[، ]الديني والتعليم األخبار، خاللها من سط[األو الشرق منطقة

 عربية. ومسيحية إسالمية صفحات المواقع هذه تشمل أن وينبغي بلوق. مدونات أو مواقع 6 إلى باإلضافة القائمة هذه إلى الشعبية

 التي األساسية الرسائل وملخص المواقع بهذه ينخرطون الشباب يجعل الذي السبب إلى مشيرين موقع، لكل ملخًصا الطالب سيكتب

 ساعات( 4 اإلجمالي )الوقت منهم. بابالش يتلقاها
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 بحثية ورقة

 الشرق منطقة في للشباب وأهميته الهوتي موضوع حول وخارجه المقرر من القراءة على تقوم بحثية ورقة بكتابة الطالب سيقوم

 شباب يمكن كيف مثل: لورقة،ا في بها للتأمل هامة تكون قد التي األسئلة أنواع سنحدد الورقة، على العمل في البدء قبل اليوم. سطاألو

 جديدة وسائل هناك هل الحالي، سياقهم على وانعكاساته الالهوتي الموضوع هذا يفهموا أن اليوم أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 في وم.الي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في للشباب أكثر مالئمة تكون أن شأنها من بطريقة الموضوع هذا مغزى عن للتعبير

 الحكيمة" البداية في السليمة الخدمة الجيدة: "االنطالقة من مواد مع أساسي نحوٍ  على البكالوريوس طالب سينخرط الورقة هذه

 لطالب ساعة 2٥ اإلجمالي )الوقت الفداء. النعمة، التوبة، الرجاء، مثل: الشبيبة، لخدمة الالهوتية األطر تغطي التي الفصول وبخاصة

 الماجستير(

 الشبيبة لخدمة موارد طويرت

 ]سيُقدّم الشباب مع خدمة لحّصة مخطط بوضع الطالب سيقوم عموًما، والمقرر البحثية الورقة خالل من المكتسبة الخبرات نتيجة

 ومرحة. عملية بطرق فيه المشاركة الهوتي، بموضوع االنخراط الشباب من مجموعة يساعد للمخطط[ نموذًجا

 البكالوريوس( لطالب تساعا 6 اإلجمالي )الوقت

 التقييم

 تقييم سيتم المقرر. من األّول األسبوع خالل للطالب وستتاح التعلم. تقييم نموذج في تُقدّم استرجاعية تغذية خالل من التقييم سيتم

 اسبةمن مراجع ذكر أيًضا ومطلوب مطلوب[. هو ]كما الواجبات تقديم خالل من وكذلك الصف، في مشاركتهم أساس على الطالب

 التعلّم ساعات

 الماجستير. لطالب ساعة 60 التعلم: ساعات مجموع

 للماجستير. ساعة 42 الصف: خارج الوقت ساعة. 18 الصف: في الوقت

 التالية: التواريخ في مساًء( 10-٧) مسائية فصول ستة

 فبراير 22 االثنين

 فبراير 29 االثنين

 مارس ٧ االثنين

 مارس 14 االثنين

 سمار 1٥ الثالثاء

 مارس 1٧ الخميس

 المادة: أستاذ مع للتواصل

  ABrown@ABTSLebanon.orgااللكتروني: البريد

 متبادلة: التزامات

 الكنيسة: لخدمة ناشئة كقادة منكم هأتوقع ما

 حّصة. ل في مجتهدا منكم أتوقع

 المحدد. الموعد قبل تمديد طلب تقديم ممكنًا ذلك يكن لم وإذا د،المحد الوقت في العمل تقديم منكم أتوقع

 والمناقشات. الدراسية األنشطة جميع في وبنّاء تام نحوٍ  على تشاركوا أن منكم أتوقع

 نم وغيرها والجنسية، والثقافي، القومية، لالختالفات إلى حساسين تكونوا وأن اآلخرين، للطالب احتراًما هرواتظ أن منكم أتوقع

 الصف. في اآلخرون يتكلّم عندما بأدب واالستماع الفردية، االختالفات

 أقوم وعندما حاليًا، المقرر هذا تدريس في تساعدني التعليم ومنهجية المقرر محتوى على وبناء دقيقة راجعة تغذية تقدم منكم أتوقع

 المستقبل. في أخرى مرة المواد هذه بتدريس

 ة:التالي هي جهتكم من التزاماتي

 حّصة. لكلّ  بدقّة سأحّضر

 ذلك يكون بحيث المقرر محتوى لضبط جهد كل أبذل وسوف تناولها، يتم التي بالموضوعات يتعلق فيما الفعلية الحتياجاتكم سأصغي

 االحترام. يسوده متبادل حوار اقسي في مناسبًا،

 الناشئين. القادة من كصف بينكم والتعاون التبادل أشجع

 التعلم. جودة لتعزيز المتاح للوقت األمثل االستخدام من للتأكد تعلمية، مهمة بكل الخاص الوقت على سأشدّد

 التعلم. وأساليب المتنوعة المواهب واحترم الناشط، التعلم سأعزز

 لعملكم. فورية راجعة تغذية لتقديم جهدي قصارى سأبذل

 العربية: باللغة متوفرة موارد

 الحكيمة" البداية في السليمة الخدمة الجيدة: "االنطالقة

 براون آرثر بقلم الشبيبة" بين الخدمة "تطوير من فصول

 بوينت والبور الحصص مالحظات

 مواقع الكترونية ومقاالت عبر االنترنت

English Learning Resources: 

The Theological Turn in Youth Ministry - Andrew Root & Kenda Creasy Dean 

Foundations for Youth Ministry - Dean Borgman 

mailto:ABrown@ABTSLebanon.org
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Christian Youth Work in Theory and Practice - Sally Nash and Jo Whitehead 

When Kumbaya is not Enough - Dean Borgman 

Journal articles, websites, youth ministry resources - as directed. 
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 قراءة سفر يونان في سياق اإلسالم

 201٥ -م العهد القدي

 عماد بطرس، ماجستير)دراسات مسيحية: العهد القديم(

emad.w.botros@gmail.com 

 

 الهدف:

تفسير سفر يونان وتطبيقه في سياق اإلسالم. سفر يونان هو فريد من نوعه من حيث يهدف هذا المقرر الى مساعدة الطالب على 

أنه أن يساعد الطالب على مراجعة مواقفهم الخاصة تجاه اآلخر. تناوله موضوع تحدي هللا موقف يونان تجاه نينوى، وهذا من ش

على فهم المعتقدات األخرى في الشرق األوسط على  وسيتم تشجيع الطالب على تقديم قّصتي يونان ويونس للمناقشة بغية مساعدتهم

 نحٍو أفضل.

 وصف المقّرر:

وسياقها من أجل استكشاف كيفية تطوير الكاتب أهدافه ومواضيعه سيبدأ هذا المقّرر بدراسة هيكلية هذه القّصة، ونوعها األدبي، 

ونان هو الى حدٍّ ما صورة مصغرة عن العهد القديم الالهوتية. قسم كبير من العهد يندرج ضمن أدب السرد القصصي والشعر، سفر ي

ّرر كيفية استخدام قّصة يونان في نفسه ويمكن أن يساعد في صقل مهارات الطالب في قراءة السرد والشعر. كما سيدرس هذا المق

ة، يونس. يهدف هذا المقرر إلى العهد الجديد. أّما الجزء الثاني من هذا المقّرر فسيركز على قراءة يونان في محاكاة الشخصية القرآني

 استكشاف المواضيع الرئيسة في سفر يونان وعالقتها في سياق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 نتائج التعلّم:

 ريًافك

 تحسين القدرة على تفسير القصة والشعر الكتابي

 فهم سفر يونان في العالقة مع أسفار األنبياء الصغار

 الجديد قصة يونان  معرفة كيف استخدم كتّاب العهد

 التمتع بمعرفة وافية عن كيفية استخدام القصص الكتابية وكيف يمكن قراءتها في محاكاة القرآن

 م قّصة يونان في الكنائس القبطية والكاثوليكية، واآلشورية والكلدانيةالتعرف على كيفية استخدا

 وشمال أفريقياشحذ قدرة المرء على قراءة الكتاب المقدس في سياق الشرق األوسط 

 عاطفيًا

 التقدير العميق لهدف هللا التاريخي في التكلّم الى أّمم أخرى غير شعبه

 قِبل األديان األخرى في سياق الشرق األوسط وشمال أفريقياخلق تقدير عميق لكيفية فهم سفر يونان من 

 تقليد طبيعة هللا الرحيمة والمنعمة

 األوسط وشمال أفريقياالتعاطف مع اآلخر في منطقة الشرق 

 زيادة الشغف لدراسة سفر يونان والعهد القديم وتقديم العظات منه 

 سلوكيًا

 الكتاب المقدّس. التمتع بمعرفة وافية لكيفية تفسير قصة وشعر من

 تحسين قدرة المرء على الوعظ من سفر يونان وتعليمه لآلخرين

 تغيير موقف المرء االنتقامي تجاه اآلخرين

 سور مع األديان والطوائف األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيابناء الج

 االستجابة على الظلم في منطقة الشرق األوسط برحمة المسيح ومحبته

 بالقدرة على استخدام قصة يونان في حديثنا مع المسلمين التمتع

 الكتب المطلوبة

 2001حنا/ ناشد. سفر يونان. القاهرة: مكتبة األخوة. 

 . 2008حبيب، إميل. يعقوب السروجي: يونان النبي والنداء إلى نينوى. لبنان: الجامعة األنطونية.  أبي

 . 1990: دراسة في سفر يونان. القاهرة: دار الثقافة، عبد النور، منيس. سلسلة كتب الدراسة الكتابية

 . 2011المصرية.  عجاج، إسبر. يونان/ من حوف الحوت إلى جوف الهاوية. القاهرة: شركة الطباعة

 .  1993مورا، فنسان. سفر يونان. بيروت: دار المشرق. 

 . 1980العربي.  البابا شنودة الثالث: تأمالت في سفر يونان النبي. القاهرة: دار العالم

 مهام التعلّم:

 جميع الطالب –( %30نقد كتاب )

المذكورة أعاله )بالترتيب مع المدّرس( ونقده. يجب على كّل الطالب كتابة ما أواًل: يُتوقّع من كّل طالب قراءة كتاب واحد من الكتب 

 ألساسية لهذا التمرين في اليوم األول من الصف.صفحات لهذه التجربة التعليمية. وسيتم تقديم المبادئ التوجيهية ا 3ال يقل عن 

مجموعة وجهة نظره من الكتاب. ثم يقدّم ممثل عن كل مجموعات، وسيقدّم كل طالب في هذه ال ٥ثانيًا: سيتم تقسيم الطالب إلى 

 مجموعة )طالب واحد من كل مجموعة( إلى كل الصف تقييم المجموعة للكتاب.

 وس واحدة من المهام التالية، في حين أن طالب الماجستير يجب أن يختاروا اثنين من المهامسيختار كل طالب بكالوري مالحظة:

 لطالب الماجستير( %3٥ريوس، لطالب البكالو %٧0ورقة بحث )
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صفحات. ويركز هذا التمرين  ٥سيقوم الطالب في هذه المهمة التعليمية اختيار مقطع من سفر يونان وكتابة ورقة تفسير ال تقل عن 

ا النص لى استخدام مبادئ تفسير القّصة والشعر في سفر يونان. وينبغي أن تتضمن هذه الورقة قراءة ثالثية األبعاد، أي تحديد هذع

 آذار/مارس. 2٧في سياقه التاريخي واألدبي والمعاصر. تاريخ التقديم: 

 لطالب الماجستير( %3٥لطالب البكالوريوس،  %٧0تطبيق سفر يونان في السياق )

صفحات حول كيفية تطبيق سفر يونان في وضع معاصر مثل  ٥قوم الطالب في هذه المهمة التعليمية بكتابة ورقة ال تقل عن سي

العداوة بين االسرائيليين والفلسطينيين أو الالجئين السوريين في لبنان. يجب أن يقدّم الطالب أمثلة معاصرة وحاالت دراسية. تاريخ 

 آذار/مارس. 2٧التقديم: 

 لطالب الماجستير( %3٥لطالب البكالوريوس،  %٧0ث يونان في القرآن )بح

صفحات حول يونان في القرآن. يحتوي القرآن على أربع قصص حول يونس  ٥عن في هذا التمرين، يجب أن يكتب الطالب ما ال يقل 

(، ٥0-48:  68؛ والقلم 148-139: 3٧؛ آل الصافات 88-8٧: 21وشعبه. ويهتم القرآن في شخصية يونس في ثالثة منهم )األنبياء 

سورة واحدة )فصل( ثم يقومون بدراسة (. يختار الطالب 98: 10في حين أن شعب يونس هو محور تركيز القّصة الرابعة )يونس 

 ما يلي:

 كيف يستخدم القرآن قصة يونس

شابه واالختالف بين قصة يونان في الكتاب هل يقوم القرآن بأية تغييرات في تسلسل أحداث قصة يونان من الكتاب المقدس: أوجه الت

 المقدس والقرآن 

 التعليم الالهوتي للقصتين

 والمسيحيون من القّصتينكيف يمكن أن يتعلّم المسلمون 

 كيف يمكننا استخدام قصة يونان في حديثنا مع المسلمين.

 آذار/مارس. 2٧تاريخ التقديم: 

 تقييم البحث

صحيح ومساعدتكم على النمو في مهارات قراءة الكتاب المقدس يجب أن أخذ دليل التقييم التالي  حتى أتمكن من تقييم عملكم على نحو

 بة:في االعتبار عند الكتا

 العرض: هل إمالء الكلمات صحيح؟ هل شكل البحث صحيح؟

 الحجج: هل هناك مقدمة وخاتمة جيدتان؟ هل تتدفق الحجج ببرهان مقنع؟ هل تمت االجابة على السؤال؟

 توى: هل تم اعتبار جميع النقاط؟ هل هناك توثيق صحيح للمصادر المستخدمة؟المح

 جدول الصفوف

 الجزء األّول

 ة المقّرر: مقدم1الحّصة 

 توجيه للفصل

 قراءة الكتاب المقدّس في سياق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 : مقدمة لسفر يونان2الحّصة 

 الكاتب

 التاريخ

 خلفية تاريخية للسفر

 فكار المحورية في السفراأل

 : الهيكلية، الشكل، السياق3الحّصة 

 : يونان في العهد الجديد4الحّصة 

 4٥-38: 12متىعالمة يونان: 

 

 الجزء الثاني

 : يونان في ديانات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٥الحّصة 

 )موعد تقديم نقد الكتاب(

 والكلدانية يونان عند الطوائف القبطية، الكاثوليكية، األشورية

 تقديم نقد الكتاب

 1: يونان في القرآن 6الحّصة 

 القصص الكتابية في القرآن

 (98: 10)يونسيونان وشعب يونس 

 2: يونان في القرآن ٧الحّصة 

 (،٥0-48:  68؛ والقلم 148-139: 3٧؛ آل الصافات 88-8٧: 21يونان ويونس )األنبياء 

 : يونان اليوم8الحّصة 

 تأمل شخصي

 ياق الشرق األوسط وشمال أفريقيايونان وس
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 مالحظات ختامية

 

  مراجع تعلمية

 أوالً: مراجع عربية 

 . 2008عقوب السروجي: يونان النبي والنداء إلى نينوى. لبنان: الجامعة األنطونية. أبي حبيب، إميل. ي

 . 1980البابا شنودة الثالث: تأمالت في سفر يونان النبي. القاهرة: دار العالم العربي. 

 2001حنا/ ناشد. سفر يونان. القاهرة: مكتبة األخوة. 

 عبد النور، منيس. دراسة في سفر يونان. 

 سبر. يونان: من جوف الحوت إلى جوف الهاوية. القاهرة:عجاج، إ

 .  1993مورا، فنسان. سفر يونان. بيروت: دار المشرق. 

 

 ثانياً: مراجع إنجليزية 
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Magonet, Jonathan. Form and Meaning: Studies in Literary Techniques in the Book of Jonah. 2nd ed. 

Bible and Literature Series 8. Sheffield: Almond, 1983.  

Gaines, Janet Howe. Forgiveness In A Wounded World: Jonah’s Dilemma. Atlanta, USA:  

 Society of Biblical Literature, 2003.  
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3211/3212/3213 Syllabus: Hebrew 1/2/3 

     a@abtslebanon.orgwzaila                                                           كلية الالهوت المعمدانية العربية                           

                                                                                                                1المادة: العبرية الكتابية 

 

 المخطط التعليمي

 لمحة عن المادة 

المقاطع والعبارات الكتابية من العبرية ن الطالب من ترجمة بعض هذه المادة هي دراسة مبادئ اللغة العبرية االساسية  بهدف تمكي

 الى العربية.

 

 أهداف المادة 

ر: يشّكل التفسير األمين للكتاب المقدّس األساس الحيوّي إلبراز فرادة اإلعالن الكتابي ومجد هللا. يسعى هذا المقّرر إلى  هدف المقرَّ

 بة لفهم النص بأمانة وإعالن رسالة هللا في عالم متغايِر بكّل شغف.مدّهم بالقدرات المطلو تغيير مقاربة الطلبة للكتاب المقدّس من خالل

 

ن الكتاب المقدّس باللغة العربيّة، بل أكثره بالعبريّة واليونانيّة. وبالرغم من أن أكثر الترجمات ملتزمة بت وصيل هدف الِوحدة: لم يدَوَّ

لغة أخرى بدقة كاملة لهو شيء شبه مستحيل. تهدف هذه الِوحدة مة المعاني من لغة إلى رسالة الكتاب المقدّس بأمانة، غير أن ترج

 إلى تقديم أساسات اللغات والعبرّية بهدف تجهيز الطلبة لفهم نص الكتاب بدقّة أكثر. 

 

 نتائج الوحدة: نتيجةً لدراسة هذه الوحدة، سوف يبرهن الطالب عن النمو في النواحي التالية:

 سة النصوص الكتابيّة بلغاتها األصليّة بغاية تفسيرها بأمانةيفهم الطالب أهميّة دراس فكري ا:

 سيعتنق الطالب موقف المستمع الملتزم لكلمة هللا، بهدف الفهم الصحيح عاطفي ا:

 سيتمّكن الطالب من استخدام األدوات األساسيّة في التفسير األمين للكتاب المقدّس  تطبيقي ا:

 

 الواجبات

ن الدراسة تتعلق باللغة فإن الحضور الزامي حيث انه من غير الممكن لمدرس المادة أن يعيد الدرس حضور والمشاركة.  بما أال

للمتخلفين عن الحضور. في حال تغيب الطالب ألسباب قاهرة ال يعفيه غيابه من القيام بالواجبات المترتبة  أو من اإلمتحانات المتوجبة 

 (%10في األسبوع التالي. )

 

 ( %20( في بداية كل حصة اسبوعياً حول الدرس الفائت ومعاني الكلمات المتوجب حفظها.  )Quiz) امتحانات قصيرة 7

 

 (%60امتحانان رئيسيان شامالن )

 

 ( %10واجبات اسبوعية  )

 

 محتوى المادة

 كانون الثاني )ساعتين(    األبجدية العبرية 18

 Quizركات والمقاطع  كانون الثاني )ساعتين(     الح 2٥

 Quiz شباط )ساعتين(  الحركات)تكملة( +  اإلسم: الجنس والعدد  1

 Quizشباط )ساعتين(    الجنس والعدد )تكملة(   ٥

 Quizشباط )ساعتين( الجذور واألوزان العبرية   22

 آذار )ساعتين( إمتحان نصف نهائي، األسماء المضاعفة 1

 Quizساعات( أداة التعريف   3آذار ) 8

  Quiz ساعات( النعت وتصريفه 3آذار ) 1٥

 Quizأوزان الفعل  ساعات( 3آذار ) 22

 ساعات( إمتحان نهائي  3نيسان ) 12
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     wzailaa@abtslebanon.org                                       كلية الالهوت المعمدانية العربية                                               

                                                                                                                  2المادة: العبرية الكتابية

 

 المخطط التعليمي

 لمحة عن المادة 

لعبرية االساسية  بهدف تمكين الطالب من ترجمة بعض المقاطع والعبارات الكتابية من العبرية هذه المادة هي دراسة مبادئ اللغة ا

 الى العربية.

 

 أهداف المادة 

ر: يشّكل التفسير األمين للكتاب المقدّس األساس الحيوّي إلبراز فرادة اإلعالن الكتابي ومجد هللا. يسعى هذا المقّرر إلى ه دف المقرَّ

 لبة للكتاب المقدّس من خالل مدّهم بالقدرات المطلوبة لفهم النص بأمانة وإعالن رسالة هللا في عالم متغايِر بكّل شغف.تغيير مقاربة الط

 

ن الكتاب المقدّس باللغة العربيّة، بل أكثره بالعبريّة واليونانيّة. وبالرغم من أن أكثر الترجمات ملتزمة بتوصهد يل ف الِوحدة: لم يدَوَّ

المقدّس بأمانة، غير أن ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى بدقة كاملة لهو شيء شبه مستحيل. تهدف هذه الِوحدة رسالة الكتاب 

 أساسات اللغات والعبرّية بهدف تجهيز الطلبة لفهم نص الكتاب بدقّة أكثر. إلى تقديم 

 

 لنواحي التالية:نتائج الوحدة: نتيجةً لدراسة هذه الوحدة، سوف يبرهن الطالب عن النمو في ا

 سيفهم الطالب أهميّة دراسة النصوص الكتابيّة بلغاتها األصليّة بغاية تفسيرها بأمانة فكري ا:

 سيعتنق الطالب موقف المستمع الملتزم لكلمة هللا، بهدف الفهم الصحيح عاطفي ا:

 كتاب المقدّس سيتمّكن الطالب من استخدام األدوات األساسيّة في التفسير األمين لل تطبيقي ا:

 

 الواجبات

س المادة أن يعيد الدرس الحضور والمشاركة.  بما أن الدراسة تتعلق باللغة فإن الحضور الزامي حيث انه من غير الممكن لمدر

توجبة للمتخلفين عن الحضور. في حال تغيب الطالب ألسباب قاهرة ال يعفيه غيابه من القيام بالواجبات المترتبة  أو من اإلمتحانات الم

 (%10في األسبوع التالي. )

 

 ( %20( في بداية كل حصة اسبوعياً حول الدرس الفائت ومعاني الكلمات المتوجب حفظها.  )Quizامتحانات قصيرة ) 7

 

 (%60امتحانان رئيسيان شامالن )

 

 ( %10واجبات اسبوعية  )

 

 محتوى المادة

 نيسان : الضمير المنفصل + اسم االشارة 19

 حالة االضافةنيسان :  26

 المتصلةأيار : االسماء مع الضمائر  3

 أيار: تشكيل الفعل التام 10

 أيار: امتحان نصف نهائي 1٧

 أيار: الفعل المضارع 24

 أيار : الفعل الماضوي 31

 حزيران امتحان نهائي  ٧
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 و سفر إرميا النبّوة  تفسير

 مخّطط المنهاج الدراسي

 ThMهتشرسن،  كالب المفعل الصف:

 ليّة الالهوت المعمدانيّة العربّية ك –

chutcherson@abtslebanon.org  

 

 : هدف المادة

إن رسالة كليّة الالهوت المعمدانيّة العربيّة هي تدريب وتمكين رجال ونساء أمناء من أجل خدمة فعّالة في الكنيسة في الشرق 

  يح ربّاً.األوسط، من خالل إدراك الكنيسة إلرساليتها الكتابيّة بإعالن المس

 القديم العهد أسفار وتعتَبَر. العالم الى خاللها ومن الكنيسة في الفعّالة خدمةبالغ االهمية لل هو المقدّس للكتاب الدقيق التفسير إن

 يشّوه مأساوي ظلم والى الكنيسة في انقسام الى صحيح بشكل تفسيرها في الفشل يؤدّي. المقدّس الكتاب أجزاء أصعب من النبويّة

ً  بالمسيح االعتراف و يعيق االخبار الجيدة الةرس  اسرائيل،"" مستقبل تخصّ  كثيرة نبّوات على تحتوي النصوص هذه أنّ  وبما. ربّا

 . الثقافي اطارنا بحسب وتطبّقها هللا رسالة تفّسر سليمة مقاربة الى األوسط الشرق في الكنيسة تحتاج

 استنتاجاتهم في متواضعين أن يكونونو  اليوم وتطبيقها األنبياء رسالة تفسير على همقدرت في الطالّب ينمو أن المقّرر هذا من الغاية

 خاص بشكل التركيز ومع. المسيح في األخروي المشتركبرجاء الكنيسة  و أن يكونون واثقين النبّوات هذه مستقبل تفاصيل حول

 يكون وأن الحالي، اطارنا واقع على وتحكم ترشدنا نبياءاأل خالل من هللا كلمة أنّ  كيف تمييز في ننمو أن هدفي ارميا، سفر على

 . وتطبيقها األنبياء رسالة فهم على غيرهم لتدريب مجّهزين الطالّب

 

 : النتائج التعلّمية

 بعد انتهاء هذه المادة: سيظهر الطالب نمّو في النواحي التالية من أجل تحقيق هذه األهداف،

 ً  فكريا

 القديم العهد في هاووظائف النبّوة أشكال ادراك

 لتفسير نبّوات العهد القديم مالئمةتطوير مقاربة 

 هللا  تتميم التدرجي لوعودال ونعلّم نختبر كيف تحليل

  التاريخيّة أطرها في ارميا سفر وبنية العاّمة المواضيع تذكر

 و تحققّت وكيف واألمم السرائيل ووعوده هللا ةدينون حول اآلن حتّى معرفتها لنا يمكن ال والتي معرفتها لنا يمكن التي األمور تقييم

 ستتحقّق

ً  التدريجي وتتميمه الجديد العهد سياق تحليل  ومستقبليّاً  تاريخيّا

 ً  عاطفيا

 حياتنا في نختبرها أن بدّ  ال التي واآلالم المصائب وسط في هللا بسيادة الثقة

 تفسيرنا لالدب النبّوي في والثّقة بالتواضع التحلّي

 الحاضر السياق في القديم العهد أنبياء رسالة وتطبيق يّةأهم تقدير

 اً سلوكي

 تطبيق المقاربة التفسيريّة الُمقتَرحة على النبّوت المختارة من سفر ارميا

 تعزيز الوحدة في الكنيسة على أساس الّرجاء األخروي المشترك

 هد القديم في حياتهمالعتكيف مع اسلوب المدة لتدريب اآلخرين على فهم وتطبيق رسالة أنبياء 

  

  االمهاّم التعلّمية:

  ساعة( 24)  -الصّف   في والمناقشة .  الحضور1   

كما في الحياة، يجب أن تكون متعلّم حيوّي لكي تستطيع أن تستفيد من الصف. إن نجاح هذا الصّف يعتمد عليك أكثر مّما يعتمد علّي 

عندما نفّسر الكتاب المقدّس ضمن الجماعة كما فردياً،  لنقاش مع بقيّة الطالب.حاضر لأنا. عندما تأتي إلى الصّف، يجب أن تكون 

 فرديّاً. فّسرناها لو مّما نسمح للروح القدس بمساعدتنا لفهم وتطبيق كلمة هللا بعمق أكثر

 . الصفّ  عن غياب لكلّ  النهائيّة العالمة من 10% حسم هناك

 

  ساعات( 7)  -.  المهاّم  القراءية  2   

.  وستيوارت< في"القيمة الكاملة: دليل الى كيفية قراءة الكتاب المقدس وفهمة" > ل كتاب من ( 10العاشر )ف.  الفصل  -أ         

ً  مقطع الكتابي صمن القراءة.  ضع اي بسياق وفّكر تأّمل. بتمعّن الفصل هذا اقرأ تفسيراالدب  كيفيّة حول ةالُمقتَرح للمقاربة مخّططا

 المخّطط أحضر. ووظائفها النبّوة أشكال بين للتمييز جدّاً  مفيدة الكتاب هذا يقدّمها التي التفسيريّة الوسيلة انّ . القديم هدالع النبوي في

 ( ساعتان)  -.   الرابعة الحّصة قبل المخّطط انهاء يجب.  للنّقاش جاهزاً  وكن الصفّ  الى معك

 

 أنّ  بما. قرأتها التي الفصول عدد فيها تحدّد ورقة وقدّم الزمني الجدول الى استناداً  به وتأّمل ارميا سفر اقرأ: ارميا سفر  -ب         

لمواضيع عامة  أفضل منظاراً  نكتسب أن القراءة هذه لنا وتتيح. نقرأه أن المهمّ  من أنّه أعتقد به، نقوم ما أساس هو الكتابي النصّ 
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سيادة هللا في فهم تساعدناعلى تبنّي رسالة النّص الذي يطلب الثقة في  وهيكلية السفرفي سياقها التاريخي. ايضا قراءة النّص مع

 ( ساعات 5)   -وسط المسائب و العذاب. التسليم عند نهاية المادة  

 

 ( ساعة 24 -14)   -.  مشاريع 3   

 : الطالّب لجميع

 التي الُمَرّجَحة الفترات أدخل ثمّ  النبويّة، القديم عهدال لحقبة المواكبة التاريخيّة لألحداث الزمني الجدول وجّهز بأبحاث .  قم1      

 لم و تحقّق النبّوات من أي معرفة على التاريخي السياق ويساعدنا النصّ  سياق فهم المهمّ  من. الجدول هذا في األنبياء فيها خدم

 (ساعات 4)   -الخامسة   الحّصة قبل التسليم يجب. يتحقّق بعد

  

ً ( دقيقة 15)  صف تقرير شفوي. جّهز و اقدم لل2      نبّوات إرميا مختارة من الالئحة التي  لواحدة متسقة تفسيريّة مقاربة مطبّقا

 المقطع وظيفة ويفّسر الموجودة االستعارات ظهروي النبوي النصّ  شكل يحدّد أن الّطالب على سيوزع في الحلقة االولى من المقرر. 

 بالمبادئ يفّكر أن الطالب على. النبّوات هذه من تتحقّق لم أو تحقّقت التي من الممكن نبالجوا تحديد يجب ثمّ . التاريخي سياقه في

. ساعة تقديم 5ساعات لتحضير +  9.5)  -التقديمات بين الحلقة السادسة و السابعة  سيتم  . حياته على يطبّقها وأن النصّ  فياالبدية 

 ( و تجاوب أسئلة

  

 :      التالية المشاريع من (1) احدو اختاروا: الماجستير لطالّب    

 

ً  (  أكتب1       ً ( كلمة  1300-1100)  بحثا  الّزمن على الرميا نبّوات الثنان من الصفّ  في ناقشناها التي التفسيريّة المقاربة مطّبقا

 بالتجديد هللا عدبو تتعلّق و واحدةو/ا ،(51-46غريبة )اصحاح  أّمة على واحدة ،(25-1 اصحاح) يهوذا على واحدة: الحاضر

 سياقه في المقطع وظيفة ويفّسر الموجودة االستعارات ويظهر النبوي النصّ  شكل يحدّد أن الّطالب على(. 33-30اصحاح )

 بزمن ترتبط ال التي بالمبادئ يفّكر أن الطالب على. النبّوات هذه من تتحقّق لم أو تحقّقت التي الجوانب تحديد يجب ثمّ . التاريخي

   -التسليم عند نهاية المادة   الصّف.   في ندرسه ما على التدّرب المهّمة هذه من الهدف انّ . حياته على يطبّقها وأن النصّ  في معيّن

     (. ساعات 10 /كلمة 1300-1100 حوالى)

 

ً  دليالً  (  جّهز2       على مرتكزاً  ومحّمد، ارميا ومهّمة ورسالة دعوة بين مقارنة على يرتكز مؤمن غير شخص مع تستعمله تبشيريا

 القديم العهد نموذج بين انطالق نقطة ارميا خاللها من يكون طرق تحديد البحث هذا من الهدف انّ . والحديث القرآن من آيات

 لدعوة االسالمي للمفهوم بادراك يتحلّوا أن المهّمة بهذه يقومون الذين الطالب على. المسيح لنبّوات الجديد العهد ورسالة لألنبياء

و هذا هو اهتمام هو مهم جدا في سياقنا. الغرض هدف من حذه المهمة يتحرك وراء اهدافي لهذه المادة. لكن . الورسالته محّمد

  على الطالب ان يخبّر لي قبل الحلقة الثانية اذا يريد ان يختار هذا المشروع. .شخصي لي و أريد مساعدة هنا إذا كنت مهتما ايضا

ً  ساعات 10)   -    السابع  ةالحصّ  قبل التسليم يجب  (تقريبا

 

(  جّهز سلسلة عظات أو تعاليم لتعليم سفر ارميا في كنيسة معّينة )دروس للكبار، مدرسة األحد، الشبيبة، سلسلة الوعظة(. 3      

ائنا األخروي من الضروري وجود دالئل على مبادئ التفسير المعكوسة في محتوى التعليم وتركيز على المميّزات المشتركة لرج

هواّن اعطي لك وقتا لتحضيرشيء لخدمتك المستقبلية و ايضا ان يظهر النتائج التعلّمية لهذه المشترك. المقصود في حذا المهمة 

 ساعات تقريباً(.  10)  -التسليم عند نهاية المادة   المادة.  

 

يم اليوم. رشد حضورها في كيفيّة تفسير نبّوات العهد القد(  ضع مخّططاً لندوة تدريب حول تفسير النبّوات للكنائس التي ت4      

سابحث أن يرّكزالطالب على المميّزات المشتركة لرجائنا األخير وفي الوقت نفسه على فهم ارشاد ودينونة أنبياء العهد القديم اليوم. 

مقصود في حذا المهمة هواّن اعطي لك وقتا بامكانك أن تبدأ من الّصفر أو أن تستند الى ما أخذته في هذا المقّرر كركيزة لك. ال

 ساعات تقريباً( 10)   -التسليم عند نهاية المادة   ر لتعليمك في المستقبل و ايضا ان يظهر النتائج التعلّمية لهذه المادة.  لتحضي

 

 ساعات( 5: التحضير وقت)   -النهائي   االمتحان .   المهمة االخيرة: 4  

ر وسينطلق من المحتوى الذي ناقشناه خالل حّصة االدب حان النهائي في خالل األسبوع األخير من المقرّ سيُجرى االمت           

 النبوي وحّصة سفر ارميا. 

 

 

 ملخس المهاّم التعلّم     

   MDiv BTH ساعات

 .  القراءات1 30% 20% 7

 

4 

10% 

25% 

10% 

35% 

 .  المشاريع2

 الجدول الزماني -       
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 التقديم الشفوي  -        10

 اضافيمشروع  -فقط [  ] ماجستير      -- 25% 10

 النهائي .  االمتحان3 25% 20% 5

 

  ساعة 36: ماجستير ساعة؛ 26: الصفّ  خارج الوقت. ساعة 24: الصفّ  في الوقت

 ساعة   60 ماجستير /ساعة 50 بكالوريوس: الساعات مجموع

2 ECTS credits 

  

 المادة: مخّطط

 الحّصة الموضوع   المهّمة تسليم تاريخ 

 6-1 ارميا: القراءة
 المادة الى مقدّمة -

 ومشاكلها النبّوة قّوة -
1 

 2 النبّوة لغة - 12-7 ارميا

 18-13 ارميا
 التاريخي النبوة تحقّق -

 النبوة المستقبلي تحقّق -
3 

 لفي ومخّطط قراءة ،  24-19 ارميا

 10وستيوارت، فصل 
 4 للنبّوة سيرتف نحو: مناقشة -

 32-25 ارميا: قراءة

 الزمني الجدول
 5 .الخ كبرى، مواضيع مخّطط، تاريخ، خلفيّة،: ارميا الى مقدّمة -

 38 -33 ارميا

 تقديمات شفوي

 تقديمات الطالب

 اسرائيل ضدّ  نبّوات: ارميا رسالة -

 بالتجديد الوعد: ارميا رسالة -

6 

 44 -39 ارميا

 تقديمات شفوي

 ومحّمد ارميا: اختياري بحث

 أخرى أمم ضدّ  نبوات: ارميا رسالة 

 المعاصرة التطبيقات

 

7 

 52 -45 ارميا

 النهائي االمتحان
 8 النهائيّة الخالصة -

 األخرى األبحاث

 
 صفوف ال

 من أسبوع بعد

 األخير الصف

 

 

 :بي لالتّصال

 chutcherson@abtslebanon.org  70- 74 98 97  أو 

 

 :رالمتأخّ  العمل سياسة

 .الفرض على التسليم تاريخ األكاديمي المكتب يسّجل التسليم، عند(. وشارلوت رنا) األكاديمي للمكتب األبحاث كلّ  تسليم يجب

 ملفّ  في مبّرر تفسير بدون متأّخر عمل كلّ  تسجيل سيتمّ . التأخير أيّام وعدد النهائيّة المهلة تدوين سيتمّ  المتأّخر، العمل الى بالنسبة

 . الطالب

 على التأخير أيّام عدد تسجيل سيتمّ  ذلك مع عقوبات، بدون النهائي التسليم تاريخ من أسبوع خالل في يَُسلّم الذي العمل قبول سيتمّ 

 . الملف وفي الفرض

ً  14و 7 بين المتأّخر العمل عقوبة انّ   .الفرض عالمة من% 10 هي يوما

ً  21و 14 بين المتأّخر العمل عقوبة انّ   .الفرض عالمة من% 20 هي يوما

 فانّ  قبوله، تمّ  واذا. األكاديمي المكتب الى يُقدّم خطي طلب بدون للتسليم األخيرة المهلة من يوم 21 بعد المسلّم العمل قبول يتمّ  لن

 .C ستكون القصوى العالمة

 

 : المراجع  و مصادر التعلّم 

  المراجع العربي 

 (٢٣٠.  )١٩٩٨النبؤات.پيروت: دار المشرق.  وكيم إسكيف. دراسات في الكتاب المقدس: المسيح و

(quick guide to one interpretation of prophecies and their fulfillment in Christ) 
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 .٢٠٠٩ه. آ. أيرنسايد. النبي الباكي، مذكرات على إرميا، النبوة و المراثي.  القاهرة: دار اإلخوة للنشر. 

 

 (٢٢٠،٩( )١١٤ -١١١مقدس. القاهرة:  دار التأليف ش النشر للكنيسة األسقفية. )ص: حبيب سعيد. المدخل الى الكتاب ال

(very general introduction, helpful outline of the major sections and summary of aspects of 

Jeremiah's message (prophetic, historic, personal, etc) but also sees Baruch and other scribes as 

primary authors of biographical material) 

 

 (٢٢٤،٢٠٦.  )١٩٦٣كاليد فرنسيسكو. دروس من سفر أرميا. بيروت: المنشورات المعمدانية. 

 

ر.ك. هاريسون )مترجم: ادوارد وديع عب المسيح(. التفسير الحديث للكتاب المقدس: العهد القديم سفرا ارميا و مراثي ارميا.  

 . ١٩٩٢ة: دار الثقافة: القاهر

 

English resources 

 

-----Guides for Interpreting Prophecy----- 

Aune, David. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Eerdmans, Grand 

Rapids, MI, 1983. 

(technical, literary and historical criticism of prophetic literature with historical, contextual material) 

 

Fee, Gordan and Douglas Stuart. How to Read the Bible for All its Worth, 2nd ed. Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 1993.   

(basic guide to biblical interpretation, very helpful chapter (10) on prophetic hermeneutic)  

 

 

Greidanus, Sidney.  The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical 

Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988. 

 

Osborne, Grant. The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation.  

Downers Grove, Ill: Intervarsity Press, 1991. 

 

Sandy, D. Brent.  Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and 

Apocalyptic.  Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2002.   

(technical, literary criticism of Biblical prophetic and apocalyptic language and metaphor) 

 

-----Old Testament Introductions----- 

Coogan, M. A.  Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in its Context. Oxford: 

Oxford University Press, 2009. p299.  

 

Dillard and Longman. An Introduction to the Old Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994. 

 

-----Commentaries------ 

Brueggemann, Walter. A Commentary on Jeremiah: Exile and Homecoming. Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1998. 

 

Craigie, Peter.  Jeremiah 1-25: Word Biblical Commentary. Dallas: Word Books, 1991. 

 

Gaebelein, Frank. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel: Expositors Bible Commentary. Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1986. 

 

Keown, Gerald. Jeremiah 26-52: Word Biblical Commentary. Dallas: Word Books, 1995. 
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 تاريخ المعمدانيين

()د. دانيال شتي  

 

 وصف المقّرر:

والهوتية لتاريخ المعمدانيين وإرثهم. انطالقًا من التاريخ المسيحي األوروبي في القرن السابع عشر بعد  ههذه دراسة تاريخية

االصالح، ظهرت حركة اإليمان المعمداني، باعتبارها احتجاًجا على الكنائس البروتستانتية الرئيسة، وتحديدًا لهويتهم المميزة الخاصة 

ط أصول المعمدانيين إلى جناح األنببتيست في االصالح البروتستانتي. بدأت المعمدانية كما نعلم بهم. ثّمة نقاش أيًضا حول مدى ارتبا

في انكلترا، وانتشرت في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، وحول العالم. رغم أنّها اتبعت المبادئ البروتستانتية الرئيسة، غير 

ية الخاصة بها. شدّد المعمدانيون على اإليمان الشخصي القوية واإللتزام اإلرسالي، ت أيًضا عن الهوية الالهوتية والكنسأنّها أعرب

 وحاولوا أيًضا تحقيق التوازن مع المسؤولية االجتماعية.

 نتائج التعلّم:

 فكريًا:

 في تطوير المعتقدات والممارسات المعمدانية. فهم التأثيرات االجتماعية والتاريخية والسياسية، والثقافية التي ساهمت 

 دراسة المميزات المعمدان في الالهوت والممارسات الكنسية.

 عاطفيًا:

 أن نقدّر المبادئ المعمدانية ، ومساهمتهم في التراث المسيحي في جميع أنحاء العالم.

 لوكيًا:س

الديني والحياة العملية، المذاهب والمبادئ التي تسعى للحفاظ على تجذّر يؤّكد اإلرث المعمداني أهميّة الحفاظ على التوازن بين اإليمان 

 الحياة المسيحية في الكتاب المقدس.

 برنامج الحصص:

 تاريخ المعمدانيين

 بداية تاريخ المعمدانيين

 نظريات في تاريخ المعمدانيين

 انيين؟هناك جذور من األنبتيست وغيرهم من القرن السادس عشر في التاريخ المعمد هل

 نشأة المعمدانيين اإلنجليز 

 )أ( الطهوريون غير الموافقون 

 )ب( المعمدانيون عامة وخاصة 

 )ج( تأثير المعمدانيين البريطانيين 

 الشهادة المعمدانية في أوروبا وأمريكا الشمالية 

 نية حول العالم الشهادة المعمدا

 الكنائس المعمدانية في لبنان والشرق األوسط، والعالم.

 إيمان المعمدانيين

 التركيز على التجديد الفردي والمعمودية بالتغطيس 

 طبيعة الكنيسة 

 فرائض الكنيسة 

 المعمدانيون والتحرر والحرية 

 نقاط القوة والضعف عند المعمدانيين

IIIإرث المعمدانيين . 

 المعمدانيين في اإليمان المسيحيمساهمة  

 م وخدمتهمايمان بعض الخدّام المعمدانيين، شهادته

 

 تقييم المقّرر

 ٪ 20المشاركة في الصف 

 ٪ )نهاية الفصل الدراسي( 40اإلمتحانات 

( تاريخ االستحقاق A4صفحات من حجم  ٥-4كلمة، أو  1٥00٪ )ال ينبغي أن تكون هذه الورقة أكثر من 40البحوث / وورقة التأمل 

 طالب(.  3-2ي بين هو تاريخ آخر حّصة من هذا المقّرر، ويفضل كتابته كعمل تعاون

يعكم الخاصة. يمكنك الكتابة عن كنائسكم الخاصة، أولئك الذين هم غير معمدانيين، من طوائف أخرى، لديكم حرية اختيار مواض

 قارنوا الهوت كنيستكم الخاصة ، وإيمانها، وممارستها مع المعمدانيين، وكتابة السير الذاتية الخاّصة بأحد خدام هللا المعروفين(

 

BIBLIOGRAPHY (English) 

Baptist Advance, (Eds) Baker, Freeman, (Nashville: Broadman Press) 1964. 

Cook, Henry, 1961.What Baptists Stand For, (London: The Carey Kings Gate Press) 1961. 
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---------------------, The Baptist heritage, (Nashville: Broadman Press) 1987. 

McClendon, James, and Rosalee Velloso Da Silva (Eds), Baptist Roots: A Reader in the Theology of  
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Robinson, H. Wheeler, Baptist principles, (London: Carey Kings gate Press) 1966. 

---------------------, The Life and Faith of the Baptists, (London: Carey Kings gate Press) 1985 (reprint) 

Shurden, Walter, The Baptist Identity, (Macon, Georgia, 1980) 

………………..Proclaiming the Baptist Vision: Priesthood of All Believers. (Macon, Georgia) 1993 
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في لبنان سليم شاروق، تاريخ المعمدانيين  
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 د. دوغالس  الي                                                                                     مقدمة للدفاعيات المسيحية

 المعمدانية كلية الالهوت 201٥خريف 

 

 مقدمة إلى الدفاعيات المسيحية 3331

 دليل المساق

 غاية ال

يطرح الناس أسئلة وجيهة حول اإليمان المسيحي. وتوجد أجوبة وجيهة على هذه األسئلة. هذا المساق عبارة عن دراسة لطرق 

الفكر النقدي الضروريّة في الحوار مع  الدفاع عن اإليمان المسيحي في إطار العالم العربي ويسلّط الّضوء على تطوير مهارات 

 تي يؤمن بها المسيحّيون.الذين يعارضون الحقائق ال

  

 فوائد التعلّم

 بحلول نهاية هذه الوحدة، على الطالب أن يكون قد أظهر نمّواً على األصعدة اآلتية: 

 الصعيد المعرفي: 

 ّشائعة على المسيحيّةحفظ المقاطع الكتابيّة األساسيّة التي تجيب على االعتراضات ال

 تحليل نقاط القّوة والضعف لوسائل الدفاع المختلفة في إطار العالم العربي 

 فهم األسس التي ترتكز عليها مهارات الفكر النقدي في ما يتعلّق بالدفاعيّات 

 معرفة االعتراضات الشائعة القائمة ضدّ المسيحيّة في العالم العربي 

 

 الصعيد العاطفي: 

 قائق اإليمان المسيحي الثقة بح

 الحساسيّة تجاه مشاعر الشخص الذي يعترض على المسيحيّة 

 نبذ فكرة أّن الدفاعيّات هي ببساطة مسألة ربح جدل 

 تقديم الحقيقة بتواضع

  

 الصعيد السلوكي: 

 االنخراط في النقاش مع الذين ينبذون تعاليم يسوع 

 بشكل سليم بحسب مقتضيات الموقف  القدرة على استخدام وسائل الدفاعيّات المختلفة

 التدّرب على تطوير مهارات الفكر النقدي

 

  

 البنية

 الحّصة األولى:  

 المقدّمة والمخّطط 

 لمحة عاّمة عن الدفاعيّات

  

 الحّصة الثانية: 

 الدفاعيّات والفكر النقدي 

 نشاط العقل الثالثي

  

 ة الثالثة: الحصّ 

 ألربعة لمحة عاّمة عن أنظمة الدفاعيّات ا

 الدفاعيّات الكالسيكيّة 

 

 الحّصة الرابعة: 

 الدفاعيّات البرهانيّة 

 الدفاعيّات الُمصلَحة  

 الدفاعيّات اإليمانيّة

  

 الحّصة الخامسة: 

 مقاربة تكامليّة للدفاعيّات 

 الدفاعيّات كحوار: فهم الّشخص
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 الحّصة السادسة: 

 الدفاعيّات كحوار: فّن طرح األسئلة 

 ات والثالوث األقدسالدفاعيّ 

  

 الحّصة السابعة: 

 الدفاعيّات وابن هللا 

 الدفاعيّات واإلنجيل

 

 الحّصة الثامنة: 

 الدفاعيّات وكلمة هللا 

 ندوة أسئلة وأجوبة

  

 الواجبات:

 

 القراءة: 

من صفحة واحدة يجيب فيه  . ويجب أن يسلّم بحثاً تأمليّاً C.S. Lewisيتعيّن على الطالب أن يقرأ كتاب "المسيحيّة المجّردة" ل 

 ساعات(  ٧على سؤال "ماذا تعلّمت من هذا الكتاب؟" في بداية الحّصة النهائية. )

ع مواد الدراسة بين الحّصة الثانية والسابعة. يتعيّن على ا  لطالب أن يقرأها ويستعدّ للمشاركة بأفكار منها في الصّف. )ساعة( ستُوزَّ

لقراءات المذكورة أعاله، على الطالب أن يقرأ كتاب "أفكار في صراع" لرونالد ناش ويكتب بحثاً طالّب الماجستير: باإلضافة إلى ا

 ساعات(  8تأمليّاً من صفحة واحدة حوله. )

 

 أوراق التقييم 

اها كلمة(، بالتوافق مع طرق الدفاعيّات األربعة التي أخذن 400 -300أربعة أبحاث، كلٌّ من صفحة واحدة ) على الطالب أن يكتب

في الصّف. تحديداً يجب ان تحتوي كل ورقة بحث على رأيك بمدى فعاليّة كل طريقة  من الطرق االربعة  في اإلطار المحلي الذي 

تطبيقاً، أي أنّه على الطالب التفكير في ما إذا كان قادراً على تطبيق كل طريقة وبأيّة تعيش فيه. ال تُعَدّ هذه األوراق أبحاثاً بل 

 اعات(س 4وسيلة. )

 

 االمتحان

 ساعات ( 4سيخضع الطالب المتحان نهائي يغّطي الموادّ التي أخذناها في الصّف. )

 

 

 ساعة.  24الوقت الذي سيقضيه الطالب في الصّف: 

 ساعة  16البكالوريوس في الدراسة خارج الصّف: الوقت الذي سيقضيه طالّب 

 ساعة  24الصّف: الوقت الذي سيقضيه طالّب الماجستير في الدراسة خارج 

 ساعة لطالّب الماجستير.  48ساعة لطالّب البكالوريوس و 40عدد ساعات الدراسة اإلجمالي: 
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 أثر الالهوت على الفلسفة

 دليل الدرس:

I:الهدف . 

. جال جديد الفلسفييتعلق هذا الدرس بتجاوز الموقف القائل إن الفلسفة لم تغنم من الالهوت سوى تخليها عن أسئلتها الكبرى وتعلقها بم

وقد يكون لهذا القول بعض الوجاهة على أساس أن تشكل الالهوت المسيحي هو رهين منعرج هرمنوطيقي أّول قام على مسحنة 

اإلرث الهليني أو يوننة اإلرث العبراني. لكّن تاريخ الفلسفة وبخاصة الحديث منه يكشف لنا عن تحّوالت في صلب أسئلة الفلسفة يمكن 

لمبادئ الالهوتية الكبرى. ونضرب مثاال على ذلك االنتقال من األخالق إلى اإلتيقا، ومن مفهوم الضمير باألساس علمنة ل اعتبارها

ا إلى مفهوم اإلرادة، ومن هللا إلى اإلنسان. إّن فهم هذا التحّول هو ما من شأنه أن يساعدنا على فهم اإلصالحات الدينية الحديثة وأثره

من ثّم فهم الموقع الذي يأخذه الالهوت في إعادة تشكيل الثقافة بعيدا عن طرق المحاصرة ي كّل أشكالها. وعلى تشكل الحداثة ف

المؤسساتية، سواء كانت مؤسسة الكنيسة التقليدية أو مؤسسة مدارس الالهوت. وذلك بغاية بناء جسر بين تكويننا الالهوت وإصالح 

 شأننا الحياتي. 

II:مراحل الدرس . 

 األولى: الدوغما والغنوسيس:لة . المسأ1

يتمثل الهدف من هذه المسألة في تعيين الحدود الفاصلة بين العقل واإليمان، بين المعرفة والعقيدة. وذلك من خالل تعقّب تاريخ تطّور 

 العالقة بين الفلسفة والدين انطالقا من المنعرج التأويلي القديم إلى حدود المنعرج التأويلي الحديث. 

 األّول: استقبال الفلسفة في أفق الدين.رج المنع

 المنعرج الثاني: استقبال الدين في أفق الفلسفة.

 سيعمل هذا الجزء على اإلجابة عن األسئلة التالية:

 هل تُمثّل الفلسفة اإلطار األمثل للتفكير في العقيدة؟

 ما الذي يقدّمه الالهوتي للفيلسوف؟

السبب في ما سّمي بمحنة الفلسفة أم أّن تاريخ الفلسفة لم يكن ليأخذ المسار الذي أخذه لو لم هي هل أن العالقة بين الفلسفة والالهوت 

 يؤثر الالهوت في تشّكل أسئلته الكبرى؟

 . المسألة الثانية: العلمانية:2

يمان هو ما فرض على واإلالدافع لطرح هذه المسألة هو ما انتهت إليه المسألة األولى. يعني ذلك أّن البحث في العالقة بين العقل 

الالهوتي أن يُعدّل من الوضعية الرسمية ألفكاره حتّى يكون قادرا على إنتاج ما يتفق مع عصره. إن علمنة المفاهيم، جعلها حديثة، 

ي هوتأي مراجعتها حتى تصبح كونية هو الحدث األّول في تأثير الالهوت على الفلسفة. ولكّن نجاح الفيلسوف في تحويل األفق الال

إلى أفق للتفّكر والنظر هو ما أدى كذلك إلى االنتقال من وضعية دينية إلى وضعية كونية، ومن وضعية الهوتية إلى وضعية عقلية، 

خاصة وقد تعذّر االستمرار في المشروع األغسطيني القائم على الهوت فلسفي. قبل ذلك ال بدّ من فهم كلمة علمانية أو الئكية كما 

سادس ميالدي مع القديس جيالسيوس، وكيف تحولت إلى إطار نظري لتبرير كّل محاولة لرسم الحدود بين الفلسفة ال تأسست في القرن

 والالهوت، وبين الدين والسياسة. 

 سنعمل على اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما العلمانية؟ -

 كيف تمثل العلمانية اإلطار األمثل للتفكير في الدين؟ -

 فاصلة بين الديني والكوني؟ال ما هي الحدود -

 . المسألة الثالثة: فلسفة الدين3

حينما نتحدث عن فلسفة للدين ال يعني ذلك فلسفة دينية. وإنما القصد من وراء ذلك هو تحويل الدين إلى أفق للتفكير الفلسفي. وسنأخذ 

ر من خالل كتابه اإلتيقا البروتستانتية وروح الرأسمالية. عينة دراسية تتمثل في ما قام به عالم االجتماع والفيلسوف األلماني ماكس فيب

اب بين فيه أثر اإلصالح الديني الحديث، وبخاصة كالفن، في تشكيل المفاهيم الحديثة التي مثلت قاعدة للحداثة االقتصادية. بيد وهو كت

تجريده أو عقلنته وتحديد بناه النظرية بالشكل أّن مثل هذه القراءة غير ممكنة من دون تحويل بعينه في بنية الخطاب الالهوتي قصد 

 ويله إلى فكر كوني. الذي يُمّكن من تح

 سنعمل على اإلجابة على األسئلة التالية:

 كيف أثّر اإلصالح الديني في تغيير العالم الحديث؟

 ما هو وجه التحديث ومنزلة الالهوت من ذلك؟

 تية إلى مفاهيم كونية مشتركة؟أية فلسفة للدين قادرة على تحويل المفاهيم الالهو

ب من تحويل درس الالهوت إلى حقٍل واسع للنظر الفلسفي. ولكّن األكثر من ذلك هو كيفية بناء بعد إتمام هذا الدرس سيتمكن الطال

 جسر بين أفق مدرسة الالهوت والعالم الخارجي، حتى ننخرط في حركة تفكير كونية تسمح لنا بحركة تحديث على غرار ما حدث

حاجة إلى تطوير أدوات تفكيرنا بالشكل األنسب حتى نتكلم لغة  في الغرب حينما أصبح اإلصالح الديني قاعدة للحداثة. أي أننا في

 يفهمها اآلخرون ويُصبحون بدورهم جزءا مما نفكر فيه. إنّه ضرٌب من االستدعاء أو الضيافة الفكرية.

تفكير في العقيدة، هو البحث في إمكانية إيجاد أساس ما قبل الهوتية لل 2014سبتمبر  إذا كان الهدف من الدرس السابق الذي قدمناه في

 فإن الهدف من هذا الدرس هو إيجاد أساس الهوتي، ماقبل فلسفي، للتفكير الفلسفي. 

 بالنسبة إلى البيبليوغرافيا أقترُح بإيجاز ما يلي:
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 ة في هذا الرابط: )الترجمة االنغليزية أو الفرنسي 14٧أغسطينوس، الرسالة 

benoit.ch/saints/augustin/lettres/s003/l147.htm-saint-http://www.abbaye 

 أغسطينوس، االعترافات، الترجمة العربية ليوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت

 طر، األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية،  توجد على هذا الرابماكس فيب

https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKZy1NYzhBVjhKYkk/edit?pli=1 

 الرسالة التالية للقديس جيالسيوس

Gelasius, On the spiritual and temporal power, translated in J. H. Robinson, Readings in European 

History, (Boston: Ginn, 1905), 

  /http://www.web.pdx.edu/~ott/Gelasiusموجودة على هذا الرابط 

 المتطلبات: 

 لبة. حان نهائي: ينتهي الدرس بامتحان خاص بكامل الطامت

 

 

  

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/lettres/s003/l147.htm
https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKZy1NYzhBVjhKYkk/edit?pli=1
http://www.web.pdx.edu/~ott/Gelasius/
http://www.web.pdx.edu/~ott/Gelasius/
http://www.web.pdx.edu/~ott/Gelasius/
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Al-Masira 

عنوان المقرر: المسيرة 

 كلية الالهوت المعمدانية العربية 

 األستاذ: مايك كون

 المنهج

 الغرض:

لخدام العرب يدعو إّن الغرض من مقّرر المسيرة هو ان يختبر الطالب مقابلة للتلمذة تصوّرت أُنتجت في العالم العربي ونشأت بين ا

إكتشاف القصة العظيمة المتضمنة في صفحات الكتاب المقدّس.  هذه القصة تتمزكز حول المسيح الذي أُعلن في الطالب إلى رحلة 

 العهد القديم كّما في العهد الجديد ويكشف عن اإلله المثلث األقانيم من خالل الكتاب المقدس كلّه.  الهدفان األساسيان من هذه الرحلة

للمسيح باإليمان المختبر والتسليم للطاتب برنامج للتلمذة يفيده في خدمته في الحاضر والمستقبل.  هما: تلمذة الطالب نفسه وإقترابه 

 يوفّر المقّرر مسحة شاملة للمسيرة كما يدّرب الطالب على قيادة مجموعات المسيرة.

 

 نتائج التعلّم

 الفكرية:

 م والجديدانيم الثالوث في كلي العهدين القديأق -تعميق وأستيعاب ظهور أشخاص 

 رصد دور المسيح منذ الخلق وعبر مشاهد العهد القديم

 مالحظة الجانب العالقتي لتعامل هللا مع اإلنسان عبر رواية الكتاب المقدّس

 تطوير مادة للوعظ والتعليم 

 تجهيز مادة للتلمذة في إطار الكنيسة المحليّة

 لكرازة في المجتمع العربيتحضير مقابلة نموذجية ل

 :العاطفية

 تنمية مشاعر التبجيل أمام محبة هللا وعظمة قصة الفداء

 ترسيخ أهميّة العالقات )بناًء على عالقات األقانيم( في اطار جسد المسيح

 تعميق اإلعتماد على هللا في الصالة ألجل إثمار الكلمة

 زيادة الثقة في قدرة المؤمن ان يتلمذ اآلخرين

 همية وجودها في جسد المسيح ع القبول للثقافات األخرى وإدراك أتشجي

 السلوكية

 يُدّرب الطالب على قيادة مجموعة المسيرة

 يمارس الطالب مبدأ التعاون مع شريك في قيادة المجموعة

 شحذ مهارة تنسيق المناقشة في المجموعة الصغيرة

 يتعّرض الطالب لمقابلة عمليّة لكرازة غير المسيحيين

 موعات الصغيرةؤهل الطالب لزرع كنيسة بتكوين المجي

 

 إقتناء مواد المسيرة

 .  13 – 1الحلقات  DVDإّن مواد المسيرة تشمل كتاب "دليل القائد" وأستوانات 

 (20سياسة المسيرة تمنع توزيع هذه المواد مجاناً فيُطلب من المدّربين مبلغ رمزي يغّطي تكلفة المواد )$

 إلقتناء األستوانات والدليل 10فيُطلب من كل طالب ان يساهم بمبلغ $( 10بنصف هذه التكلفة )$إّن الكلية تساهم 

 

 مهام التعلّم

 

 ظهراً( 1صباحاً حتى  10: الساعة 2014آذار  1٧الصف األول )

 مناقشة )نقطة البداية في التلمذة والتلمذة الشاملة(

 ة( مناقشة الحلقة في مجموعة كبيرDVDمقدمة المسيرة )

 مناقشة الحلقة في مجموعة كبيرة    (DVD 1قصة آدم وحواء )

 )قيادة المجموعة( ٥٥ – 44)الحلقتان( وص.  108 – 99)نظرة شاملة(  9 – ٧الواجب بعد الصف: قراءة ص

 مساءً  9 – ٧( قصة نوح والطوفان في بيت مايك: الساعة DVD 2: )2014آذار  18يوم 

 (ظهراً  1صباحاً حتى  10ة : الساع2014آذار  19الصف الثاني )

 القيم األساسية )الصليب( 

 ( مناقشة الحلقة في مجموعات صغيرة )قيادة الطلبة(DVD 3قصة أبراهيم وسارة )

 تفييم الحلقة والمناقشة

 (121-11٥، 128 – 109)القيم(،  21 – 10الواجب بعد الصف: )ص. 
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 آذار( 20الصف الثالث )

 قيادة الطلبة (  مجموعات صغير،DVD 4قصة موسى )

 النبوية العالمات 

 ، اإلشارات والعالمات النبوية(128-122واجب بعد الصف )ص. 

 آذار( 21الصف الرابع )

 (٥ DVDقصة الملك داود )

 ، المبادئ الكتابية واألسئلة الصعبة(13٥-129الواجب بعد الصف )ص. 

 المبادئ الكتابية للمسيرة

 آذار( 24الصف الخامس )

 (DVD6يح ) قصة مريم والمس

 (1٥3-144، 143-136لصف )ص. الواجب بعد ا

 ( عند مايك٧ DVDقصة المسيح ) 

 آذار( 26الصف السادس )

 (DVD 8قصة السيح واآلب )

 ، مذكرات عن الديانات األخرى(1٥9-1٥4الواجب بعد الصف )ص. 

 الديانات األخرى والمسيرة

 آذار( 2٧الصف السابع )

 (DVD 9قصة المسيح والروح القدس )

 (1٧2 – 166، 16٥ – 160)الثقافة(، 61 – ٥6)ص. الواجب بعد الصف 

 الثقافة والصداقة

(DVD 10عند مايك ) 

 آذار( 28الصف الثامن )

(DVD 11  12و) 

 (18٥ – 1٧3الواجب بعد الصف )ص. 

 

 الواجبات اإلضافية لطلبة المجستير

 ن نواحيصفحات(  يقيم برنامج المسيرة م 10إلى  8كتابة بحث قصير )من 

 جتماعية )الضيافة والصداقة والترحيب والثقافة(العناصر اإل

 القيم األساسية )قوة الصليب والصالة وكلمة هللا(

 المضمون الالهوتي والكتابي )عالمات النبوة واألساسيات الكتابية(

 لياقة البرنامج للبيئة الشرقية العربية

 اتيجب اإلشارة إلى نقط الضعف في البرنامج والكتاب

 نامج تلمذة آخرتتم مقارنة مع بر

 

 تقييم الطالب

 (%2٥( وإكمال الواجبات خارج الصف )%٧٥تقييم الطالب يتّم على أساس الحضور واإلشتراك )

 

 للتواصل

 ٧1806829،  رقم الموبايل: 293مايك كون: الرقم الداخلي في الكلية 

 gmail.com2eastwestconnect@ ايميل:

  

mailto:eastwestconnect2@gmail.com
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 خدمة الشبيبة في عالم متغيّر )ساعة مساقية واحدة(

 المدّرس: آرثر براون

 

 مخّطط المساق

 

 الهدف:

تمّر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في خضم مرحلة تغيير دراماتيكي ولقد لعب الشباب دوًرا هاًما في هذه التطورات. وقد جاء 

"الجيل األلفي" فضاًل عن العوامل المحلية على "أرض الواقع". كل هذه العوامل هي مهمة جدًا ألن ة لخصائص هذا الدور نتيج

تعترف بها الكنيسة وتفهمها في طور سعيها إلى خدمة األفراد والمجتمعات التي تشمل كال  من الصغار والكبار وجعل إنجيل يسوع 

ر هو تمكين الطالب من االنخراط على نحٍو أكثر فعالية مع أولئك الذين تتراوح ذا المقرّ المسيح مفهوًما ومالئًما لهم. والغرض من ه

سنة ومنتصف الثالثينات ]جيل األلفية[، داخل سياق الكنيسة المحلية وخارجه على حدّ سواء. وسيتم استكشاف  1٥أعمارهم بين 

تفكير على نحٍو خالق في أفضل السبل التي قد تستجيب من الب من الالديناميات االجتماعية والثقافية والدينية، وذلك بغية تمكين الط

 خاللها كنائسهم في سياقات الخدمة المتغيّرة.

 نتائج التعلّم

 في نهاية هذه الوحدة سيتمّكن الطالب من اظهار نمو في النواحي التالية:

 فكريًا:

في السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية  غيير كبيرفهم خصائص معينة من الجيل األلفي وكيف يمكن لهذه الخصائص إحداث ت

 والدينية.

 وجود إطار إرسالي أعمق لما يشار إليه غالبًا باسم "خدمة الشبيبة" داخل إطار الكنيسة المحلية وخارجه على حد سواء.

 عاطفيًا:

ن الشباب داخل سياق الكنيسة المحلية متنوعة م النمو في االلتزام لمعرفة كيف يمكن أن يصبح إنجيل يسوع المسيح مفهوًما لمجموعة

 وخارجه، بما في ذلك الشباب من الجماعات الدينية المختلفة.

 وااللتزام ]بالسير معهم[ من خالل الحوار والشركة. -المخلوقين صورة هللا  -النمو في محبتهم وقبولهم لجميع الشباب 

 سلوكيًا:

 دمة الشبيبة ضمن سياقات متعددة األديان.شبابي / خاظهار القدرة على تطوير ممارسة العمل ال

 مهام التعلّم:

فصول[ من كتاب "االنطالقة الجيّدة: الخدمة السليمة في البداية الحكيمة". سوف  8-6سوف يطلب منك أن تقرأ فصول محددة ]بين 

م قراءة فصل وإعداد يطلب منك يطلب منك داخل الصف وخارجه اإلجابة على أسئلة محددة من الكتاب. في بعض األحيان سوف

 ساعات[ 8اجابات مكتوبة على بعض األسئلة المحددة للتحضير لصّف سيتم فيه مناقشة موضوع معيّن. ]

اجراء مقابلة قصيرة ]ستقدم الخطوط العريضة[ مع اثنين من الشباب ]من خلفيات ايمانية/ اجتماعية مختلفة[ تتراوح أعمارهما بين 

ك عبر سكايب، الهاتف أو من خالل البريد اإللكتروني إذا لم تكن على تواصل منتظم مع الشباب[. لقيام بذلسنة. ]يمكن ا 30 – 1٥

 ساعات[. 3قدّم خالصة وجيزة جدًا حول ما تعلمته وتسليط الضوء على الدروس األكثر أهمية بالنسبة لك، ولممارسة خدمة الشبيبة. ]

ت التي تواجه الشباب ]خارج الكنيسة[ في السياق الخاص بك. تحديد السبل م التحدياكتابة ورقة ]صفحتان[ تحدّد فيها بعض من أه

التي يمكن للكنيسة المحلية من خاللها أن تنخرط بصورة بناءة مع هؤالء الشباب ومجتمعاتهم المحلية، في طرق مفيدة مبنية على 

 أساس "ذهنية الملكوت". ]ساعاتان[.

 واجبات إضافية لطالب الماجستير

لى المهام التعليمية األخرى، مطلوب منكم قراءة المقال الذي كتبه آرثر براون حول استكشاف القضايا المتعلقة بدور الشباب اإلضافة إب

في الثورات العربية والتأمل فيها. استخدم هذا المقال، والموارد األخرى التي تقرأها على االنترنت، ومفهومك للشباب في المنطقة 

 ٥كم كتابة تأمل من صفحتين حول كيفية تطّور ثقافة الشباب العربي وآثار ذلك على المجتمع األوسع. ]اشئة، عليوالسياقات الن

 ساعات[.

 ساعات التعلّم

 ساعة )ماجستير( 18ساعة )بكالوريوس(  13ساعة. الوقت خارج الصف:  12الوقت داخل الصف: 

 ماجستير(ساعة )بكالوريوس /  30 /2٥مجمل ساعات أنشطة التعلّم: 

 التقييم:

سيتم التقييم من خالل تقديم التغذية االسترجاعية على جدول أسس التصحيح. وستتاح هذه الوثيقة للطالب في بداية المقّرر. وسيتم 

 تقييم الطالب من حيث مشاركتهم في الصف، وكذلك من خالل تقديم أعمالهم المكتوبة.

 للتواصل مع األستاذ:

 ABrown@ABTSLebanon.org البريد االلكتروني:

أيار/مايو. إذا كنت بحاجة إلى مقابلتي،  13من غير المرجح أن أتواجد لمقابلة الطالب خارج وقت الصف، سوى صباح يوم األربعاء 

 يرجى تحديد موعد في أقرب فرصة ممكنة.

 التزام متبادل:

 ما أتوقعه منكم كقادة ناشئة في خدمة المسيح:
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 التحضير لكل حّصة. أتوقع أن تكونوا مجتهدين في

 أتوقع منكم أن تقدموا العمل في الوقت المحدد، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا تقديم طلب تمديد قبل الموعد المحدد.

 أتوقع منكم أن تشاركوا على نحٍو كامل وبنّاء في جميع األنشطة الدراسية والمناقشات.

نوا حساسين للفروقات القومية والثقافية، والجنسية، والفردية األخرى، أتوقع منكم أن تظهروا احتراًما للطالب اآلخرين، وأن تكو

 واالستماع بأدب عندما يتكلم اآلخرون في الصف.

أتوقع منكم أن تقدموا تعليقات دقيقة وبناءة على محتوى المقّرر والمنهجية من شأنها أن تساعدني عندما أدّرس هذه المادة وعندما أقوم 

 أخرى في المستقبل. المواد مرةبتدريس هذه 

 التزاماتي تجاهكم:

 سأحّضر بعناية لكل حّصة.

 أشجع التبادل والتعاون بينكم كصف من القادة الناشئين.

 سأشدّد على الوقت الُمستخدم لكل مهّمة، واالستخدام األمثل للوقت المتاح لتعزيز جودة التعلم.

 نوعة.لتعلم المتسأعزز التعلم النشط، واحترام المواهب وأنماط ا

 سأبذل قصارى جهدي لتقديم تغذية راجعة فورية لعملك.

 موارد التعلّم:

Starting Right: Thinking Theologically About Youth Ministry [specific chapters] 
Chapters from ‘Developing Ministry Among Young People’ edited by Arthur Brown 
Session notes and presentations 
Website articles [where appropriate] 
[Draft] Article written by Arthur Brown in preparation for publication later in 2015 [English] 
IMES Blog post written by Arthur Brown 

 

 مختلفة:الفصول المختلفة من االنطالقة الجيدة التي ستنخرطون بها بطرق 

 االعتراف : لحظة1الفصل 

 : ما بعد الحداثة: االستخدامات الالهوتية للثقافة3الفصل 

 : خدمة الشبيبة في سياق شامل: أخذ هؤالء األصاغر على محمل الجد٥الفصل 

 : خدمة الشبيبة المرّكزة عبر الوعي النقدي11الفصل 

 : تركيز خدمة الشبيبة عبر االبداع13الفصل 

 بة: الرجاءار الهوتي لخدمة الشبي: إط1٧الفصل 

 : الرؤية الواضحة: السياق االجتماعي20الفصل 

 : التفكير المبدع: أبعد من مقاربة تسويقية للشبكات الموحدة21الفصل 
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Capstone Course for Graduating Students 
Facilitator: Walid Zailaa with faculty team 

 

 

Purpose statement: 

The mission of ABTS is to equip faithful men and women for effective service. While we trust that 

you have benefitted from you time at ABTS, your years at the college are only a small and intensive 

period in a lifetime of learning and growth. And as you conclude your studies at ABTS it is important 

for both you and for ABTS to reflect on where you have come in your pilgrimage as a servant-leader, 

and to look to the future. The purpose of this Capstone Course is for you to take time to look to the 

past and prepare for the future. Consequently you will be asked to undergo a number of exercises that 

you took at the beginning of your time at ABTS and reflect on any changes you have observed. You 

will also be asked to prepare a learning plan that might help you in the coming few years. 

  

Learning Outcomes: 

By the end of this module you should have demonstrated growth in the following areas: 

Cognitively 

Synthetically explaining your beliefs and your philosophy of ministry. 

Understanding both what you have learned and what you have yet to learn. 

Affectively 

Grace and patience as you return to your home ministry context. 

A commitment to lifelong learning and growth. 

Courage and wisdom in life and ministry. 

Behaviorally 

Developing a plan for ongoing learning and growth. 

 

Learning Tasks: 

 

NOTE: Most of the following learning tasks will be partially or wholly completed during the class 

sessions. We will try to minimize the amount of out-of-class work, rather using the class time for 

joint and individual reflection and sharing. 

 

Post-Testing and Reflection: 

You will be asked to complete the following tests: 

Completion of Self-Assessment based on ABTS Profile of the Ideal Graduate 

Completion of Bible Knowledge test 

Completion of Spiritual Gifts Assessment Test 

Completion of DiSC Personality Test 

Test of Approaches to Islam and Muslims 

Following the completion of these tests you will be given the results of your testing at the beginning 

of your studies, and you will be asked to write a 500-1000 word reflection on the main areas in which 

you have seen you have changed while at ABTS. 

[6 hours] 

 

Learning Plan: 

Effective leaders continue to learn and grow throughout life. You will be asked to develop a post-

graduation learning plan which can be a foundation for ongoing learning in the next two to five years: 

Choose at least two (2) areas from each of the cognitive, affective, and behavioural components of 

the ABTS Profile of the Ideal Graduate (at least six (6) areas in total) in which you still feel you have 

a lot to learn. 
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For each of these areas give a detailed description of how you hope to grow in these areas. This may 

involve formal study, entering an accountability relationship, or personal reading and/or discipline. 

 

Personal Statements: 

You will be asked to prepare both a personal Doctrinal Statement and a personal Statement of 

Ministry Values, each of which should be one to two pages in length. 

Doctrinal Statement: While you are welcome to use existing doctrinal statements, you are encouraged 

to bring into your statement key contextual issues as well as key themes represented in the second 

and third year integrative modules. 

Statement of Ministry Values: In this statement you should make a list of what you believe to be the 

most important attitudes and approaches to ministry that you hope to implement in the years ahead. 

For each of these values you should briefly explain what you mean and why the issue is important. 

 

Spiritual Formation: 

Spiritual Formation 

Plan for spiritual growth 

 

ABTS Curriculum 

You will be asked to review the ABTS curriculum by completing a questionnaire and then discussing 

your observations and insights orally in class. The review will include: 

The classroom components of the curriculum, with a special focus on where there has been 

unnecessary repetition, what materials were particularly helpful and transformative, what materials 

were not very helpful, and reasonable and constructive suggestions for improvement. 

The non-classroom components of the curriculum, including chapel, small groups, mentoring, 

community life, etc., together with reasonable and constructive suggestions for improvement 

 

Life after ABTS 

You will be asked to share in class about the following: 

What do you see as the biggest challenges you anticipate post-graduation, and how do you intend to 

respond to these challenges theologically and pastorally? 

How might you return to your home country with grace and patience? 

How might ABTS keep in touch with you post-graduation? 

 

Learning Activities: 

 

Tuesday 3 June 1400-1600: Perry, Rana, and Sisil 

Post-testing and Comparison with previous testing: 

·       Completion of Self-Assessment based on ABTS Profile of the Ideal Graduate 

·       Completion of Bible Knowledge test 

·       Completion of Spiritual Gifts Assessment Test 

·       Completion of DiSC Personality Test 

·       Test of Approaches to Islam and Muslims 

Reflection on the main areas in which you have seen you have changed while at ABTS. 

                                                               

Thursday 5 June 1400-1700: Elie, Perry, and Rana 

1400-1530 Elie and Perry 

·       Development of a Statement of Ministry Values: In this statement you should make a list of 

what you believe to be the most important attitudes and approaches to ministry that you hope to 

implement in the years ahead. For each of these values you should briefly explain what you mean and 

why the issue is important. 

1530-1700 Perry and Rana 

·       Development of a Learning Plan: 



414 | P a g e  

 

·       Choose at least two (2) areas from each of the cognitive, affective, and behavioural components 

of the ABTS Profile of the Ideal Graduate (at least six (6) areas in total) in which you still feel you 

have a lot to learn. 

·       For each of these areas give a detailed description of how you hope to grow in these areas. This 

may involve formal study, entering an accountability relationship, or personal reading and/or 

discipline. 

·       Review of the ABTS Curriculum 

  

Tuesday 10 June: 1400-1700 Martin, Caleb, and Walid: 

1400-1500 Martin 

·       Reflection on Test of Approaches to Islam and Muslims 

1500-1700 Walid and Caleb 

·       Development of a Personal Doctrinal Statement. 

  

Thursday 12 June: 1400-1700 Karen, (Bassem?), Elie, Rana 

1400-1530 Karen (and Bassem?) 

·       Nurturing one’s Spiritual Life 

1530-1700 Elie, Bassem, and Rana  

·       Life after ABTS 

·       What do you see as the biggest challenges you anticipate post-graduation, and how do you intend 

to respond to these challenges theologically and pastorally? 

·       How might you return to your home country with grace and patience? 

·       How might ABTS keep in touch with you post-graduation?  

 

Time in class: 18 hours. Time out of class: 7 hours. Total: 25 hours. 1 ECTS Credit. 

 

This course is on a pass/fail basis. 
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 RN235المتخرجينتتويج للطالب مقّرر ال 

 الهدف:

داد رجال ونساء أمناء للخدمة الفعّالة. نحن على ثقة أنّكم قد استفدتم من الوقت تقتضي رسالة كلية الالهوت المعمدانية العربية بإع

الذي أمضيتموه في كلية الالهوت المعمدانية العربية، لكّن سنواتكم في الكلية ليست سوى فترة صغيرة ومكثفة من عمركم للتعلم 

وت المعمدانية العربية على حدٍّ سواء أن تفّكروا في المرحلة التي والنمو. وفيما تنهون دراستكم في الكلية من المهم لكم و لكلية الاله

قد وصلتم إليها في مشيرة حّجكم الخاصة كقادة خدّام، والتطلع إلى المستقبل. والغرض من هذه المقرر التتويجي هو أن تمضي بعض 

تمارين التي قمت بها في بداية وقتك في كلية إلى الماضي واالستعداد للمستقبل. لذلك سيطلب منك القيام بعدد من الالوقت للنظر 

الالهوت المعمدانية العربية والتفكير في أي تغييرات الحظتها. كما سيطلب منك إعداد خطة التعلم التي قد تساعدك في السنوات القليلة 

 القادمة.

 

 التعلّم:نتائج 

ا في النواحي التالية:  في نهاية هذه الوحدة سيُظهر الطلب نمو 

 ا:فكريً 

 تفسير معتقداتك وفلسفتك في الخدمة. 

 فهم ما تعلمته وما ستتعلم الحقًا على حدٍّ سواء.

 عاطفيًا

 النعمة والصبر عند العودة إلى سياق الخدمة في بلدك. 

 االلتزام بالتعلم والنمو مدى الحياة. 

 لشجاعة والحكمة في الحياة والخدمة.ا

 سلوكيًا

 نوضع خّطة للتعلّم والنمو المستمري

 

 مهام التعلّم:

مالحظة: ستُنَجز معظم مهام التعلم التالية جزئيًا أو كليًا خالل الحصص في الصف. سنحاول تقليل كمية العمل خارج الصف، سنستخدم 

 وقت الصف للتفكير الفردي والمشترك والمشاركة.

 ا بعد اإلختبار والتأّمل:م

 سيطلب منك إكمال االختبارات التالية:

 لتقييم الذاتي على أساس خصائص كلية الالهوت المعمدانية العربية للخريج المثالياالنتهاء من ا

 االنتهاء من اختبار معرفة الكتاب المقدس 

 االنتهاء من اختبار تقييم المواهب الروحية 

 (DiSCية )االنتهاء من اختبار الشخص

 اختبار المقاربة الى اإلسالم والمسلمين

ارات سوف تحصل على نتائج االختبار الخاصة بك في بداية دراستك، وسوف يطلب منك أن تكتب تأّمل بعد االنتهاء من هذه االختب

 كلمة حول المجاالت الرئيسة التي شهدتم فيها تغيير في الكليّة.  ٥00-1000

 ساعات[ 6]

 خّطة التعلّم

خطة تعلّم بعد التخرج التي يمكن أن تكون أساسا  يواصل القادة الفعّالون التعلم والنمو في جميع مراحل الحياة. سوف يطلب منك وضع

 للتعلم المستمر في غضون السنتين إلى الخمس سنوات القادمين:

ئص كلية الالهوت المعمدانية العربية للخريج ( على األقل من كل من المكونات الفكرية، العاطفية، والسلوكية لخصا2اختر ناحيتين )

 في المجمل( التي ال تزال تشعر لديك الكثير لتتعلمه فيها. ( نواحٍ 6المثالي )ال يقل عن ستة )

لكل ناحية من هذه النواحي قدّم وصفًا تفصيليًا للطريقة التي تآمل أن تنمو فيها في هذه النواحي. قد يشمل ذلك دراسة رسمية، بناء 

 قة مساءلة، أو قراءة و/أو تأديب شخصي.عال

 بيانات شخصية

 صفحات. 2-1عقائدي شخصي وبيان قيم الخدمة الشخصية، كل منهما يجب أن يكون سوف يطلب منك أن تعد بيان 

بيانكم فضاًل البيان العقائدي: انكم مدعوون الى استخدام بيانات عقائدية قائمة، ولكّنكم مدعوون لوضع القضايا السياقية الرئيسة في 

 الثة. عن الموضوعات الرئيسة من الوحدات التكاملية للسنتين الثانية والث

ي بيان قيم الخدمة: في هذا البيان يجب عليك تقديم قائمة بما تعتقد أنّه مواقف الخدمة ومقارباتها األكثر أهمية التي تأمل أن تنفذها ف

 إيجاز ماذا تعني ولَم هذه القضية مهمة.السنوات المقبلة. لكل من هذه القيم يجب أن تشرح ب

Spiritual Formation: 

Spiritual Formation 

Plan for spiritual growth 
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 منهاج كلية الالهوت المعمدانية العربية

المالحظات  سوف يُطلب منك إعادة النظر في المناهج الدراسية الخاصة بكلية الالهوت المعمدانية العربية بملء استبيان ومن ثم مناقشة

 واألفكار الخاصة بك شفويًا في الصف. سيشمل التقييم ما يلي: 

صفوف المناهج الدراسية، مع التركيز على نحٍو خاص على التكرار الذي ال داعٍ له، ما هي المواد التي كانت مفيدة للغاية  مكونات

 ة للتحسين. وتحويلية، ما هي المواد التي لم تكن مفيدة جدا، واقتراحات بناءة ومنطقي

ية، المجموعات صغيرة، واإلرشاد، وحياة المجتمع، وما إلى مكونات خارج الصف في المناهج الدراسية، بما في ذلك العبادة الصباح

 ذلك، باإلضافة الى اقتراحات منطقية وبناءة للتحسين.

 الحياة بعد الكلية

 سوف يطلب منك المشاركة في الصف حول ما يلي: 

 وراعويًا؟  بر التحديات التي تتوقعها بعد التخرج، وكيف تنوي مواجهة هذه التحديات الهوتًياماذا هي بنظرك أك

 كيف يمكن أن تعود إلى بلدك بنعمة وصبر؟ 

كيف يمكن لكلية الالهوت المعمدانية العربية البقاء على اتصال بِك بعد التخرج؟ ]وفي هذا الخصوص سوف تجتمع مع وسام وسارة 

 التفاصيل.[للحديث عن 

 

 . ساعة مساقية واحدةساعة 2٥ساعات. المجموع:  ٧ساعة. الوقت خارج الصف:  18الوقت داخل الصف: 

 

 (pass/failهذا المقّرر يقيّم ب ناجح/راسب )
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Part-Time Towards BTh 

Historically there has been a small but steady stream of students who have completed DipTh and BTh 

studies at ABTS part-time. Some have begun part-time and completed full-time. Under the new 

curriculum the spiral integrative material of the second and third years depends on adequate 

foundations. Students wishing to work part-time towards BTh are viewed in two phases. 

 

Phase 1: Foundations. 

Students are expected to complete the First Year Foundations programme of study prior to entering 

into the Cycle modules.  

At the conclusion of the First Year programme students are awarded a Certificate in Theology. 

Completion of the Certificate programme is a necessary prerequisite for registering to complete the 

BTh. 

All First Year modular material is delivered such that the First Year Foundations – Certificate in 

Theology programme can be completed over two years. As many units as possible are offered in the 

evening, and units offered in the morning one year are offered in the evening the following year. 

Students are not given a grade for a module until all units and the integrative project are complete.  

 

Phase 2: Second-Third Year Cycle Modules 

Upon completion of the Certificate in Theology students are then allowed to apply to enter the 

second/third year Cycle programme to complete the BTh programme of study. 

As with the First Year all modular material will be delivered such that the programme can be 

completed over two periods of two years (a total of four years). As many units as possible are offered 

in the evening, and units offered in the morning one round are offered in the evening the following 

round. 

Again students are not given a grade for a module until all units and the integrative project are 

complete.  
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Grades and Grading Standards 

Introduction 

 

Unit and Course final assessment at ABTS is by a letter grading scale. While Faculty may use a 

variety of assessment practices internally within a course, the final grade is based on the quality of 

overall learning the student has demonstrated through the various course learning tasks and is based 

upon a simple A, B, C assessment. 

 

As is standard throughout the world ABTS has different expectations according to the programme of 

study in which a student is engaged. That is, in order to gain the same grade a Masters level student 

needs to demonstrate greater breadth and depth than a Bachelor level student, and a Bachelor student 

greater breadth and depth than a Diploma level student. 

 

The tables below indicate the grading system, with descriptions of the level of work that can generally 

be expected for each grade within each programme of study [DipTh, BTh, or MDiv]. These are 

adapted from the internationally recognized Dublin Descriptors. 

 

Master of Divinity [MDiv] 

 

In general masters level students should be able to; 

Show an increased vision and purpose in regards to their calling to ministry and have a clear 

understanding of how they may implement their vision, taking into consideration challenges and 

complex situations. 

Use a variety of newly developed skills and experiences, including the ability to perform complex 

theological reflections, within a range of ministry settings. 

Demonstrate growth in the values and practice of; Authentic and Effective Worship; Missional 

Ministry; Christ-Like Leadership; Kingdom-Mindedness and Empowerment; Reflective Discernment 

and Practice; Incarnational Ministry; Personal and Spiritual Development, and demonstrate the ability 

to communicate and grow these values within a range of settings. 

Demonstrate knowledge and understanding founded upon and extending and/or enhancing that 

typically associated with the first cycle, and that provides a basis or opportunity for originality in 

developing and/or applying ideas, often within a research context. 

Apply their knowledge and understanding, and problem solving abilities in new or unfamiliar 

environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study. 

Integrate knowledge and handle complexity, and formulate judgments with incomplete or limited 

information, but that include reflecting on theological, social and ethical responsibilities linked to the 

application of their knowledge and judgments. 

Appreciate, formulate, and implement culturally appropriate forms for expressing theological truth. 

Discern between theologically appropriate and theologically inappropriate teaching, attitudes, and 

practices. 

Demonstrate empathy and understanding towards the perspectives of others, and acceptance of the 

inherent value of others even while differing with their ideas and beliefs.  

Communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist 

and non-specialist audiences clearly and unambiguously. 

Have the learning skills to allow them to continue to study in a manner that may be largely self-

directed or autonomous.  

 

Grade Description 

A The student has demonstrated a high level of excellence in all his or her work, with 

a broad and deep understanding of the subject clearly evident.  All of the student’s 

work is presented with accuracy and clarity.  There is clear evidence of the ability 
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to analyze a variety of perspectives and come up with a logical and reasoned 

personal synthetic position. The student has demonstrated an excellent and creative 

use of a wide range of available resources [texts, journal articles etc.] with a high 

standard of referencing.  There has been effective integration of other appropriate 

disciplines, together with sound practical application. Overall the student has 

shown outstanding progress in attaining the course learning outcomes, and gone 

beyond the stated learning outcomes to a higher level of independent learning. 

B The student has demonstrated a good level in all his or her work, which reflects a 

sound general awareness of the issues involved in the subject matter. All of the 

student’s work is presented with accuracy and clarity.  The student demonstrates a 

good level of personal, social and theological reflection which relates to practical 

application, and there is clear evidence of the ability to see different perspectives 

and assess these perspectives reasonably and logically. Use of available resources 

[texts, journal articles etc.] is sound. Overall the student has shown good progress 

in attaining the course learning outcomes. 

C The student has made a reasonable attempt to engage with the subject matter, but 

there is room for significant improvement at this level of study. More critical 

analysis and theological reflection is needed.  Further and wider use of sources, 

with an appropriate level of academic referencing is required. Overall the student 

has shown good progress in attaining the course learning outcomes. 

I 

(Incomplete) 

The student’s work is unsatisfactory or incomplete, or the student’s attendance has 

been too erratic to merit granting of a passing grade. The student has not 

demonstrated the sort of critical and analytical skills that are expected at this level 

of study. Compensatory work is required to attain a passing grade 

 

Bachelor of Theology [BTh] 

 

Note: Diploma in Theology [DipTh] and Certificate in Theology [CertTh] entry requirements and 

student expectations are identical to the entry requirements and student expectations for Bachelor of 

Theology [BTh] students. The difference between these three programs of study is a matter of 

quantity not quality. 

 

In general bachelor level students should be able to; 

Show an increased vision and purpose in regards to their calling to ministry and have a clearer 

understanding of how they might implement their vision. 

Use a variety of newly developed skills and experiences within a range of ministry settings. 

Demonstrate growth in the values and practice of; Authentic and Effective Worship; Missional 

Ministry; Christ-Like Leadership; Kingdom-Mindedness and Empowerment; Reflective Discernment 

and Practice; Incarnational Ministry; Personal and Spiritual Development. 

Demonstrate knowledge and understanding in the field of study that builds on their general education, 

and supported by both advanced text books and current knowledge and practice within the field of 

study. 

Apply their knowledge and understanding within a professional approach to their work or vocation, 

including the ability to develop and sustain arguments, solve problems and transfer skills and 

understanding from different contexts into their current context. 

Gather and interpret relevant data that will inform their judgments that include reflection on relevant 

theological, social, and ethical issues. 

Communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist [such as within the context 

of training events] and non-specialist [such as church congregation] audiences. 

Use their acquired learning skills to continue to undertake further study with a high degree of 

autonomy and at a higher level. 
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Grade Description 

A Overall the student has demonstrated an excellent level of work, reflecting a broad 

and deep understanding of the subject.   There is clear evidence of the ability to 

analyze a variety of perspectives reasonably and logically. The student has used 

available resources [texts, journal articles etc.] appropriately, with a high standard 

of referencing and footnotes. A strong attempt to integrate other appropriate 

disciplines. A good awareness of practical implications with a solid degree of 

personal, social and theological reflection. The student has shown excellent 

progress in attaining the course learning outcomes. 

B The student has demonstrated a good level in all his or her work, which reflects a 

sound general awareness of the issues involved in the subject matter. All of the 

student’s work is presented with accuracy and clarity.  The student has made a 

good attempt at relating theory to practice, with some effective theological, social 

and personal reflection. Use of available resources [texts, journal articles etc.] is 

sound. Generally the student’s work is clear and well presented, but there is still 

room for improvement. Overall the student has shown good progress in attaining 

the course learning outcomes.  

C The student has made a satisfactory attempt to engage with the subject matter, but 

there are still significant gaps in the student’s knowledge and understanding. The 

student has tended to be descriptive, with only a limited attempt at critical analysis 

and personal, theological or social reflection.  Use of sources or footnoting is 

inconsistent or inappropriate. Overall the student has shown satisfactory progress 

towards attaining the course learning outcomes, but there is still room for 

improvement. 

I 

(Incomplete) 

The student’s work is unsatisfactory or incomplete, or the student’s attendance has 

been too erratic to merit granting of a passing grade. The student shows poor 

engagement with the material. Written work is poorly presented and lacking 

clarity. Compensatory work is required to attain a passing grade. 
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Significant Academic Policies 

 

Academic Integrity Policy 

 

Purpose: 

Integrity is the most important characteristic of the Christian leader. Those training for leadership 

need to strive for integrity in all they do. Consequently academic dishonesty of any form is a tragic 

action for an emerging Christian leader. The following contract asks students to work towards 

integrity in character and ministry, and to recognize that they are at ABTS to learn and grow – not 

simply get a degree. 

One of the challenges that confront students coming to ABTS is that in most cases their previous 

educational experiences have discouraged the development and expression of their own voices. From 

kindergarten to university success in the educational system comes from repeating the teacher’s ideas 

and/or memorizing the content of texts. However, leadership requires more than this. Good leaders 

know the importance of personal initiative and authenticity. Consequently it is very important that 

students at ABTS gain confidence in expressing their own ideas in their own words. In point of fact 

the professors know the texts better than the students, but want to hear the voices of the emerging 

leaders at ABTS. It is not repetition of the teachers’ ideas but a strong expression of your own voice 

that will lead to success at ABTS. 

 

Definitions 

Academic honesty is central to the credibility of all academic institutions.  The Seminary therefore 

requires the highest standards of integrity in all scholarly activity associated with ABTS, from 

students and from faculty.  Violations of the Seminary’s Academic Integrity policy fall into one of 

three types.   

 

The first concerns plagiarism, or taking someone else’s work and presenting it as one’s own.  The 

work that is copied may be from a written source, the internet, or another student.  It is often necessary 

to rely on other writers and sources when preparing a research paper, for example.  But it is crucial 

to attribute this information to the appropriate source.  Plagiarism results when the student presents 

material as his or her original writing.   

 

The following are all classified as plagiarism: 

The unacknowledged direct copying from the work of another person. This applies to copying both 

from other students’ work and from published and unpublished sources such as books, reports or 

journal articles. Failure to provide a source or put quotation marks around material that is taken from 

elsewhere gives the appearance that the comments are one’s own, and is seen as equivalent to cheating 

in an examination. 

Paraphrasing, when the original idea is still identifiable and has no acknowledgement. A close 

paraphrase of another person’s work must have an acknowledgement to the source. It is not acceptable 

to put together unacknowledged passages from the same or from different sources linking these 

together with a few words or sentences of your own and changing a few words from the original text. 

An extensive piece of direct copying from the work of another person – even when referenced. 

Generally no quotation should exceed 50 words, even when placed in quote marks and appropriately 

footnoted. Any direct quotation exceeding three sentences must be separated from the body of the 

text in a separate paragraph and in a smaller font. This includes direct quotation from Scripture. 

Failure to do so is classified as plagiarism – even when the quotation is referenced. Students must 

realize that the purpose of direct quotes is to support the student’s argument, not simply to repeat 

someone else’s argument. Students are expected to reflect critically on other people’s work. Extended 

quotations reflect a failure to wrestle with what has been said in the text, and is considered lazy and 
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unacceptable. The ultimate purpose of theological study is for students to discover their own ideas, 

their own perspectives, and their own voices.  

Direct quotations from an earlier piece of the student’s own work, if unattributed, suggests that the 

work is original, when in fact it is not. The direct copying of one’s own writings qualifies as 

plagiarism if the fact that the work has been or is to be presented elsewhere is not acknowledged.  

 

Even if there is no intent to deceive anyone, a failure to identify where one obtained other material, 

or to present someone else’s arguments as one’s own (even when referenced), is still seen as a serious 

offence.  It is always the student’s responsibility to write papers that are free of plagiarism.  Students 

who have any questions about the appropriate rules for avoiding plagiarism should ask their faculty 

members.   

 

The second form of academic dishonesty concerns cheating in academic coursework.  Cheating can 

occur in various forms, such as taking unauthorized notes into an examination, having someone else 

write a paper, stealing a copy of the examination beforehand, or downloading an assignment from the 

internet.  It is not possible to define every possible way in which a student can cheat.  However, 

cheating is seen as any conduct which the faculty member regards as giving a student an unfair 

advantage on an assignment or in an examination.  Helping another student to cheat, or have an unfair 

advantage, is also seen as cheating, and is regarded just as seriously.   

 

The third category is any other form of dishonest conduct relating to a student’s academic work.  An 

example would be if a student fraudulently misrepresented his or her grades to another academic 

institution.  Any dishonest behaviours not relating to the academic area will be dealt with as part of 

the Seminary’s student disciplinary procedures.  

 

 

Consequences of Academic Dishonesty 

The first year at ABTS is viewed as an orientation to the meaning of academic integrity, and 

consequently a process that balances grace with discipline characterizes the first year. By the second 

year students are expected to understand the meaning of academic integrity, and consequently the 

penalties for plagiarism in second and third year are more strictly applied. 

 

For all students at ABTS: 

Students are expected to do their own work and faithfully acknowledge when the ideas and words 

they use come from another.  

It is not the professor’s responsibility to check every piece of work. If a professor does not observe 

academic dishonesty in one class, this does not then excuse the student’s dishonesty. The Academic 

Office also has the right to request and hold students accountable for earlier pieces of academic 

dishonesty – even if the dishonesty was not originally discovered. 

All instances of academic dishonesty will be documented and a record kept in the student’s file.  

Faculty will be asked to bring any suspected cases of academic dishonesty to the Academic Office or 

directly to the Academic Dean.  

Upon the first instance of academic dishonesty while at ABTS the Dean will give the student a formal 

warning and ask the student to sign a document which ensures that the student has a clear 

understanding of the parameters of academic dishonesty and asks the student to commit to integrity 

in future. This “first instance grace” is in recognition of the widespread extent of academic dishonesty 

in the contexts from which our students come. Upon the Dean’s being satisfied as to the student’s 

commitment to future honesty, the student will be allowed to resubmit his or her work without 

penalty. A copy of the student’s written and signed agreement will be placed in the student’s file, and 

a copy given to the student him or herself. Where the first instance occurs in the First Year, the 

instructor has the discretion after resubmission to allocate whatever grade he or she feels appropriate. 

However, in general the allocated grade after resubmission will be lower than if the student had not 
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committed academic dishonesty. For Second and Third Years, the maximum final grade after 

resubmission is “C” for the work in which academic dishonesty has taken place. 

Upon the second instance of academic dishonesty the Academic Dean will arrange a meeting between 

the Academic Dean, the Dean of Students, and the student. At this meeting the student will be told of 

the severity of what has been done, will be given an immediate fail in the piece of work on which the 

dishonesty has occurred, and will be warned in writing that any further instance of academic 

dishonesty will result in immediate expulsion from the school. The Dean of Students may also seek 

to arrange for counseling and formational commitments on the part of the student. The precise nature 

of the academic dishonesty will be recorded in the student’s file. If the course in which academic 

dishonesty has taken place is a core course that the student needs to graduate, at the discretion of the 

Academic Team the student may be allowed to resubmit the work. The student may also be asked to 

write a reflection on the importance of academic honesty for leadership formation. In these cases the 

maximum grade the student will be granted for the course is a C. 

Upon the third instance of academic dishonesty the Academic Dean will inform the student verbally 

and in writing that he or she is immediately dismissed from the school. The written letter of dismissal 

will be included in the student’s file. The Dean will immediately call a meeting of appropriate 

administrative staff to arrange the logistics of rapidly expediting the departure of the student. 

Students who are asked to leave may be considered for readmission at a later date by the Admissions 

Committee following appropriate assessment, consultation with the Academic Dean and the Dean of 

Students, and a determination that the condition that required withdrawal has been remedied.  

 

It is to be emphasized that the purpose of the above policy is for the healthy formation of the student 

in leadership integrity. We would ask that students understand the importance of such a policy and 

cooperate in its implementation. 
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Late Work Policy 

 

Purpose: 

One of the most important skills in effective leadership is learning to organize one’s time. The curse 

of many leaders is procrastination, which communicates to followers a lack of vision and 

commitment, making it difficult for them to follow the leader. Consequently, learning to submit work 

on time in class is an important discipline in leadership formation. While people are more important 

than programs, and there are times when emergencies arise, quality leadership prepares and plans in 

advance in such a way that the leader can get his or her work done in spite of the emergency. The 

goal behind the following procedure is not to punish, but to sensitize and train developing Christian 

leaders to take seriously their commitments. 

 

Procedure 

Students are expected to hand work in on time.  

If a student has a pressing ministry or personal engagement, or has other extenuating circumstances 

for an extension, the student should submit a request in writing to the Academic Office (not the 

professor). Verbal requests are not acceptable. The Academic Office will then follow up the written 

request with the professor. At the professor’s discretion a new due date may be applied for the specific 

assignment(s) described in the written request only, but this due date must be prior to the due date for 

submission of grades. 

No work submitted three weeks after the last day of classes will be acceptable. In order to receive a 

passing grade in the course the student will need to submit a request in writing to the Academic 

Office. The Academic Team (not the professor) will issue the student with a formal warning with a 

written request for a commitment from the student to submit future work on time (which the student 

will be asked to sign). A copy of this signed commitment will be placed in the student’s file, and a 

copy given to the student. In consultation with the Academic Team the professor may allow the 

student to pass the assignment or course, by completing the actual piece of work and/or (if deemed 

appropriate) compensatory work. Under such circumstances the student at a maximum will be granted 

a C for the course.  

Upon the occasion of the third formal warning for significant lateness, the student will be placed on 

Academic Probation. Any further occasion of significant lateness will be viewed as grounds to 

question the leadership capacity of the student, and consequently the student may be asked to leave 

the Seminary.   

 

Faculty Discretion and Late Work Policy 

In order to ensure their submission of grades on time, Faculty at their discretion have the right to 

impose their own internal late work policies. These discretionary policies carry the weight of authority 

of general policies of the Seminary, and will be supported by the Academic Team.  

All discretionary policies should be given to the Academic Dean prior to the beginning of the course, 

preferably as a part of the course syllabus. If the Academic Dean considers a Faculty discretionary 

policy to be inappropriate, the Dean will meet with the Faculty Member prior to the first day of classes 

to consider a moderation of the discretionary policy. Once agreed upon by the Academic Department 

only the Faculty member has the right to moderate the discretionary late work policy. The instructor’s 

late work policy should be given to students at the beginning of the course, preferably as a part of the 

course syllabus. 

The following discretionary policy is suggested, and will be supported by the Academic Office and 

the Academic Team:  

All late work should be submitted to the Academic Office – not the professor. The Academic Office 

will then record on the assignment the due date, the received date, the number of days late, and the 

official penalty (if any) that is recommended to the instructor. The paper will then be given to the 

instructor for his or her final decision. All work that is late without justifiable explanation will be 

noted on a tracking document in the student’s file. 
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Work submitted within one week of the due date will be accepted without penalty, but the due date, 

the received date, and the number of days late will be recorded on the assignment, and a note made 

in the student’s file. 

The recommended penalty for work received between 7 and 14 days after the due date is 10% of the 

grade for the assignment. (Effectively this will mean a drop of one letter grade in the assignment.) 

The recommended penalty for work received between 14 and 21 days after the due date is 20% of the 

grade for the assignment. (Effectively this will mean a drop of two letter grades in the assignment.) 

 

Guidance Procedure for Chronic Lateness 

Faculty are encouraged to notify the Academic Office of all late work, so that chronic lateness can be 

tracked and addressed. 

If the Academic Office finds that a student has been habitually late in submission of work for at least 

three instructors in any period of three months, the Office will notify the Academic Dean. The 

Academic Dean will follow up with the student to determine if there are pastoral issues at stake. 

If the Academic Office finds that a student has a record of at least six instances of late work for 

professors over a period of six months, the Office will inform the Academic Dean, who has the 

discretion to issue a formal written warning to the student. 

 

It is to be emphasized that the purpose of the above policy is (1) for the healthy formation of the 

student; (2) to help students experience less stress and greater balance in life; (3) as an act of respect 

to Faculty; and (4) for the smooth operation of the community as a whole. We would ask that students 

understand the importance of such a policy and cooperate in its implementation. 
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Late Arrival Policy 

 

Purpose: 

One of the most important skills in effective leadership is learning to demonstrate respect to others 

through keeping appointments. While often not intended, late arrival – particularly to meetings, 

events, and classes – is often interpreted by those who are required to wait as the late person 

considering him or herself as more important than they are. Consequently, learning to arrive to class 

on time is an important element in training emerging leaders at ABTS in keeping appointments and 

demonstrating respect. The goal behind the following procedure is not to punish, but to sensitize and 

train developing Christian leaders to take seriously their commitments. 

 

Procedure 

Students are expected to arrive at class on time.  

Socializing with other members of the ABTS community is never an excuse for arriving late to class. 

Even if another professor has detained the student, it is the student’s responsibility to inform that 

professor of the need to arrive at class on time so as not to create undue disturbance to the class 

instructor and the rest of the students. Every effort must be made to arrive on time. 

If a student has a pressing ministry or personal engagement, or has other extenuating circumstances, 

the student should submit a request in writing to the Academic Office beforehand. Verbal apologies 

are not considered acceptable. The Academic Office will then follow up the written request with the 

professor. 

Late arrival slips are not an excuse for late arrival. These are simply a means of informing the 

administration and tracking student lateness. 

Students who have been found to be late on a regular basis are issued with a formal warning, together 

with a written request for a commitment from the student to arrive to class on time (which the student 

is asked to sign). A copy of this signed commitment will be placed in the student’s file, and a copy 

given to the student. A formal warning of this sort may be repeated once only. 

Upon the occasion of the third formal warning for significant lateness, the student will be placed on 

Academic Probation. Any further occasion of lateness will be viewed as grounds to question the 

leadership capacity of the student, and consequently the student may be asked to leave the Seminary.   
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Reciprocal Student Evaluation of Self and Faculty at ABTS 

 

It is very important for us to hear your reflections on classes at ABTS – your perspective on the course 

itself, the instructor, and your own role in learning. To help us as we seek excellence in leadership 

formation we ask you to complete the following analysis as honestly as possible. It is helpful to us if 

you place your name on the evaluation but this is not compulsory. 

 

Name (optional): 

Part A: 

Each of the following pairs of statements represents opposite ends of a spectrum. Consider each pair 

and make an evaluation by placing a mark at an appropriate position on the spectrum line. 

 

Questions 
Strongly 

Agree 

I 

Agree 
Neutral 

I 

Disagree 

Strongly 

Disagree 

The syllabus was on Moodle before the start of the 

first session 
     

The syllabus clearly articulates duties and 

correction criteria 
     

3.   The course focuses on developing complex 

cognitive skills and analytical skills, where 

students are encouraged to analyze writings and 

express their own opinions and judgments 

     

The course methodology focused mainly on 

discussions and workshops 
     

I participated in the class discussions      

The professor focused on verbal communication 

only and did not use visual materials 
     

The sessions were unorganized      

It was difficulty for you to comprehend what the 

professor was saying 
     

If you did not understand the explanation, you 

could easily ask the professor to re-explain 
     

The course was practical      

The course focused on information you expect to 

learn and repeat in the same way 
     

The course required a lot of work from you      

The criteria for evaluating students were known 

and understood 
     

You felt the need to consult the professor when 

doing the assignments  
     

You have helped other students in this class to 

understand the material 
     

The readings and tasks were helpful      

You felt the need to prepare for the sessions      

You have received helpful responses about your 

work from the professor 
     

The atmosphere of the class encouraged 

participation 
     

You allocated time to assess what you have 

learned and what you didn`t learn in order to grow 
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The professor gave you time outside the class 

schedule to discuss specific issues or topics 
     

The content of the course was new compared to 

the content of other courses 
     

You felt that the course was valuable for your 

future leadership role 
     

The objectives and benefits of the course, and 

expectations of the students were clear from the 

beginning 

     

You felt that the course objectives were achieved      

The translated materials were clear and 

understandable 
     

The translator's performance in class was 

professional and positive 
     

The translation in class was clear and 

understandable 
     

 

Part B: 

In the space below give one or two constructive suggestions for the course. 

Please note: 

The purpose of this section is to help improve instructional processes, and not to criticize the person 

of the instructor. Consequently negative personal comments will be ignored. However, polite and 

respectful suggestions for improving the teaching methodology are appreciated. 

The time available for this course is limited. Consequently if you suggest an addition you should also 

suggest what might be removed from the course. 

We particularly appreciate it when students highlight specific elements of the course that are taught 

elsewhere in the curriculum. 
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Graduation Requirements 

 

The desired outcome of equipping faithful men and women for effective service will be accomplished 

through graduates who are committed to lifelong growth in service.  

 

While any notion of grades is absent from the scripture we see an evaluation process evident in the 

story of the Pharisee and the tax collector (Lk 18:-14): the Pharisee lists off the various ways in which 

he deserves an “A” and is condemned, while the tax collector recognizes his shortcomings and is 

honored. The implication for theological education seems to be that evaluation should be based on 

the extent to which students are teachable: irrespective of where they are in their current pilgrimage 

if they are willing to recognize their shortcomings and respond to formational guidance they are 

affirmed. It is those who believe they already “know it all” that are subject to judgement.  

 

Consequently the most important characteristic we should seek in students is a teachable spirit – a 

commitment to grow as servant-leaders while they are with us – cognitively, affectively, 

Behaviorally. If the students demonstrate a commitment to self-initiated holistic growth, they are 

more likely to continue this pattern after graduation. 

 

Consequently the elements we seek to see in students as they move towards graduation include the 

following: 

A teachable spirit – not just in academic courses but also in personal and ministerial formation. Of 

particular concern is to see a teachable spirit even where ABTS is not providing boundaries and 

direction. 

Reducing levels of ABTS-initiated “maintenance”. While some students may need substantial 

“maintenance” at the beginning of their time with us, if this continues into the second and third years 

we should question their long-term effectiveness as leaders.  

An increasingly positive influence on other students, particularly first year students. We recognize 

that a growing relationship with God should be reflected in a growing positive influence on other 

students. 

Self-initiated disciplines of growth, where students recognize an area of weakness and take positive 

steps to address these weaknesses. 

 

Process: 

In our commitment to growth students should not be taken by surprise when disciplined. There should 

be a system of warnings and follow-up in place. The following process is suggested: 

Prior to the end of January for Second/Third Year students, and prior to the end of March for First 

Year students, each student should have been evaluated by Faculty according to the above teachability 

expectations. 

For those students about whom Faculty express notable concerns, the Dean of Students and the 

Academic Dean will together develop a set of documented expectations for the remainder of the year.  

Before the end of May those students for whom documented expectations have not been adequately 

met will be subject to appropriate discipline and/or recommendation that they conclude their program 

of study. 


