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 هللا أنبياءعطانا أ

 وجهات نظر تفسيرّية أساسّية الدرس األول

 نص الدرس



  خدمات األلفّية الثالثة  2013 ©
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 وجهات نظر تفسيرية أساسية: ١الدرس 

 ب الترجمة(أسالي تفسيرية: )تتعلق في دراسة أو علم المبادئ/
 

 . تشوش أفكارنا١

 

  أ. مصادر التشوش 

 

 . صعوبة أسفار األنبياء١
 
 . التنافر في الكنيسة ٢

   

          ب. نتائج التشوش   

 
 يش. ضحايا التشو ١

 
 . ال مباالة٢

 
 . طبيعة اختبار النبي٢
 

  أ. اعتقادات خاطئة تتعلق باختبار النبي       
 

 . حالة توتر عقلي١        
 

 أ. حالة غياب عقلي             
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      ب. مغمور 
 
 ج. فقد الوعي 

 
     د. مهتاج )منفعل بشدة(

 
    .  الوحي الميكانيكي٢            

 
 . نقص في الفهم ٣            

 
  ب. اختبار النبي الحقيقي      

 
 . مدرك عقليا  ١           

 
 . موحى عضويا  ٢          

 
 ا  مدرك كثير . ٣          

 

 . المعنى األصلي٣
 

      أ. التفسير الشائع )التفسير: عملية ترجمة وشرح النص(     
 

 يخاص بالمذهب الذر  . ١        
 



Notes  

 
 

 اهلل األنبياء أعطانا
   http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2012 ©

4 

 يةتاريخ . ال٢       
 

 ي )يخص بالقواعد والتاريخ(تاريخلا-يالتفسير النحو : التفسير المناسبب.    
 

 ةالقرينة األدبي. ١      
 

 ينة التاريخيةالقر . ٢     
 
 العهد الجديد ات. نظر ٤
 

  السلطةأ.    
 األسفار النبوي ة. ١     

 
 نبويال قصد. ال٢     

 
 التطبيقب.    

 توقعات. ال١
 

 التحقيق. ٢
 أ. تأسيس الملكوت

 
 ب. استمرار الملكوت 

 
 ج. اكتمال الملكوت   
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 : دليل المعلم١الدرس 
 

مية دراسة نبوة العهد القديم بحذر عن هدف الدرس: هدف هذا الدرس هو تأسيس أه
طريق تركيز االنتباه على العناصر األساسية المطلوبة لفهم مناسب في هذا الجزء من 

 الكتاب المقدس. 
 

 األفكار الرئيسية: 
 

 أفكار رئيسية:  ٤يوجد في هذا الدرس 
ال التشوش الواسع االنتشار عن النبوة قاد على نحٍو أعمى الذين ُيدعون خبراء و  .1

 مبالين.

لكي نطور مقدرة على معالجة النبوة بشكل صحيح، يجب علينا أن نفهم األنبياء  .2
 الذين أوحيا عضويا  بالروح القدس.     

لكي نكشف النبوة بشكل موثوق به، يجب أن نبحث عن المعنى األصلي المؤسس  .3
 بنوايا األنبياء كما تكلموا وكتبوا.    

لكي نطبق النبوة بشكل صحيح في يومنا الحاضر، يجب أن نفهم أسلوب العهد  .4
 الجديد للنبوة. 

 
 خطة الدرس المقترحة:

 

 أعرض )على اللوح( وأشرح األفكار الرئيسية في هذا الدرس. .1

شاهد الفيديو "أعطانا اهلل أنبياء" )ألدرس األول( في الوقت الذي فيه يأخذ  .2
 الدرس.المشاركون مالحظات عن موجز 

 ناقش األفكار الرئيسية في الفيديو. .3
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 بنود للنقاش:

 

هل رأيت المسيحيين ذوي النية الحسنة يضعون رجاءا  كبيرا  في مشهد خاص  .1
 من النبوة التي ظهرت لتكون في النهاية خائبة لألمل؟

عط مثاال  كيف نحن عادة نقترب معنى رسائل بولس بالنظر للمعنى األصلي ا .2
على حياتنا. ما هي المخاطر بعدم فعل ذلك مع كتابات بولس؟  أوال  ثم تطبيقهُ 

 ما هي المخاطر بعدم فعل ذلك مع األنبياء؟ 

(. كيف تكشف هذه ١٣قرا عدة أمثال عن يسوع على ملكوت اهلل )مثال ، متى ا .3
األمثلة بأن المرحلة األخيرة في االكتمال في المسيح يظهر كنموذج " تأسيس، 

 لملكوت؟"   استمرارية، واكتمال ا

-٩:٦خذ مواضيع االنتصار والسالم خالل المسيح كما هو موجود في اشعياء  .4
. كيف يحقق المسيح الرجاء النبوي في المراحل الثالثة من تأسيس الملكوت ٧

"(، استمرارية ١٥-٢:١٤)هزيمة الشيطان في موت المسيح "عبرانيين 
واكتمال ملكوت "(، ٦:١۰الملكوت )انتصار الحرب األهلية اآلن "أفسس 

 "(؟    ١٦-١٩:١١المسيح )االنتصار األخير على الشر "رؤيا 

افحص كل استعماالت كلمة "سالم" في العهد الجديد. أي مقاطع تتكلم عن  .5
 السالم في تأسيس، استمرارية، واكتمال ملكوت المسيح؟ 

 




