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Notes

الدرس  :٣شعب العهد
أ .البشرية في العهد (العهود العالمية :عهد أدم ونوح)
 .١االهتمامات المركزية :امة خاصة
أ .نسل
ب .أرض كنعان
ج .سفر التكوين  ١٥و ١٧
 .٢اعتماد األنبياء
أ .الوعد باألرض
ب .الوعد بالنسل المضاعف
ب .العهد الموسوي
 .١االهتمامات المركزية :ناموس اهلل
 .٢اعتماد األنبياء
أ .الناموس= المعايير الرئيسية التي على أساسها انتقد

األنبياء

أمة إسرائيل
ب .البركات واللعنات اعتمدت على الطاعة/عدم الطاعة للناموس.
ج .العهد مع داود
 .١االهتمامات المركزية :إمبراطورية ضخمة
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Notes

 .٢اعتماد األنبياء :ملكوت داود على اتساع العالم كله
د .العهد الجديد :تحقيق جميع بركات ووعود العهد
 .١االهتمامات المركزية
أ .يرث الكرة األرضية
ب .ناموس اهلل مكتوب في داخل قلوبهم
ج .ابن داود على العرش
 .٢اعتماد األنبياء :رجعوا إلى واخبروا /عرضوا التحقيق

 .٣الخالص في العهد ٣ :أنواع من الناس
أ .الشعب الخارج جماعة الشعب المنظورة
 .١أمم العهد القديم (باستثناء هؤالء الذين انضموا إلى إسرائيل :مثل
ارحاب)

 .٢شعب العهد الجديد الذين هم خارج الكنيسة المنظورة
ب .جماعة العهد المنظورة :الكنيسة ،الملكوت ،بيت اهلل ،شعب اهلل ،الخ.
 .١امة إسرائيل في العهد القديم
 . ٢الكنيسة المنظورة في العهد الجديد

4

Notes

ج .جماعة العهد غير المنظورة (العهد القديم والجديد)
 .١المؤمنين الحقيقيين فقط
مؤمنة
 .٢مصائر ّ

 .٣البقية األمينة
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Notes

الدرس  ٣أ :دليل المعلم
(الرجاء المالحظة بان هذا الدرس يحتوي على وجهات نظر عديدة والتي هي غالباً
غير مألوفة .نحن نقترح بان هذا الفيديو ُيستعمل عبر أسبوعين متتاليين).

هدف الدرس:
يقدم هذا الدرس فكرة العهود الكتابية كخلفية لفهم األنبياء.
األفكار الرئيسية:
يوجد لهذا الدرس  ٢نقاط رئيسية:
 .١كسفراء للعهود اإللهية (أنظر إلى الدرس  ،)٢اعتمد األنبياء على العهود الذي
صنعها اهلل مع أدم ونوح مع جميع البشرية.
 .٢كسفراء للعهود اإللهية (أنظر إلى الدرس  ،)٢اعتمد األنبياء خصوصاً على
العهود الذي صنعها اهلل مع إسرائيل.

خطة الدرس المقترحة:

 .١شاهد الدروس السابقة.
 .٢أعرض (على اللوح) وأشرح األفكار الرئيسية من هذا الدرس.
 .٣شاهد الفيديو "أعطانا اهلل أنبياء" (ألدرس الثالث) حتى الالفتة الثالثة (الخالص
في العهد) في الوقت الذي فيه يأخذ المشاركون مالحظات عن موجز الدرس.

 .٤ناقش األفكار الرئيسية في الفيديو.
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Notes

بنود للنقاش:
.I

اكتب اسم كل عهد مذكور في الدرس إمام الطالب في الصف .عدد اآليات األساسية
في الكتاب المقدس التي تصف هذه العهود.

.II

تأكد بان المشتركون يعرفون المساهمة األساسية لكل عهد لالهوت الكتاب المقدس.

.III

أي موضوع ُمشدد عليه في كل عهد؟ لماذا هذه المواضيع مهمة لأليمان المسيحي؟
راجع على األقل فقرة نبوية واحدة مذكورة في الفيديو التي تعرض كيف اعتمد
األنبياء على كل عهد كتابي.
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Notes

الدرس  ٣ب :دليل المعلم
(الرجاء الحظ أن هذا الدرس يركز على الجزء الثالث من فيديو الدرس الثالث).
هدف الدرس :هذا الجزء من الفيديو (الدرس  )٣يشرح كيف راجع األنبياء الفرق بين

الوجود في العهد مع اهلل والخالص لحياة أبدية.
األفكار الرئيسية:

هذا الجزء من الفيديو (الدرس  )٣له أفكار رئيسية:
 .١أمن األنبياء انه باستثناء نادر كان أألمم خارج العهود مع إسرائيل.
 .٢عَّلم األنبياء بان كل اإلسرائيليين كانوا بعهد مع اهلل.

 . ٣عرف األنبياء انه بعض من الذين من امة إسرائيل هم فقط كانوا مفديين من
خطاياهم.
خطة الدرس المقترحة:
 .١شاهد الدروس السابقة.
 .٢أعرض (على اللوح) وأشرح األفكار الرئيسية من هذا الدرس.
 .٣شاهد الجزء الثالث (الخالص في العهد) في الوقت الذي فيه يأخذ المشاركون
مالحظات عن موجز الدرس.

 .٤ناقش األفكار الرئيسية في الفيديو.
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Notes

بنود للنقاش:
 .Iباستعمال الدوائر المتركزة على اللوح ،علل الثالثة أنواع من الشعب المذكورة
في هذا الجزء من الدرس :خارج العهد ،وفي العهد ،والمفديين .راجع هذه

األفكار الرئيسية.

 .IIاق ار أفسس  .١٢-٢:١١كيف تشرح هذه الفقرة العالقة النموذجية لألمم لعهود اهلل مع
إسرائيل خالل أيام العهد القديم؟ ما هي بعض االستثناءات لهذه القاعدة في العهد
القديم؟

 .IIIا عمل نسخ من فصول أقرار البيان الويستمينستري في هذا الدرس .بالنظر إلى مراجع
الكتاب المقدس ،تأكد بان المشتركون يفهمون االختالفات بين الكنيسة المنظورة
والكنيسة الغير منظورة.

 .IVاق ار روى عاموس  .٩-٧:١احتَّج عاموس هناك ضد دمار اهلل لكل شعب إسرائيل،
فرق بين البار من الغير بار في إسرائيل.
ولكنه لم يعارض الستعمال الزيج الذي
َ
الروى فهم األنبياء لشعب العهد المنظور وشعب العهد الغير
كيف
ّ
تفسر هذه ُ
منظور؟
 .Vاق ار حزقيال  .٢۰-٣٣:١٢هناك يعلن حزقيال كيف سيفدى اإلسرائيليين التائبون من
دينونة اهلل .كيف تفسر هذه الكلمات فهم األنبياء لشعب العهد المنظور ولشعب

العهد الغير منظور؟

 .VIما هو الفرق العملي لنا عندما نق ار الكلمة النبوية بوجود هذه المفروقات في أذهاننا؟

