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ديفيد ده سيلفا

من هو ديفيد ده سيلفا 

شهادة في الخدمة عبر اإلنترنت 

الخميس
شباط | فبراير 

المكان: قاعة فواز عميش 
كليّة الالهوت المعمدانية العربية 

 المنصورية 
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ندوة عامّة
قراءة سياسية لسفر الرؤيا: 
 إنشاء ثقافة النقد والمقاومة 
ديفيد ده سيلفا 

 عضو في مجلس أمناء األساتذة المتميزين

 من العهد الجديد واليونانية في كلية
آشالند الالهوتية في والية أوهايو
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مؤلف وكاتب وفي حوزته ما ينيف عن عشرين كتابًا بما في ذلك
   

Seeing ings John’s Way: e Rhetoric of Revelation, 2009

مقدمة للعهد الجديد: القرائن، المنهجيات، وتكوين الخدمة 
  Introdu ion to the New Testament: Contexts, Methods & Ministry Formation-2004 

Introducing the Apocrypha-2002  

  

 وهو راعٍ مرسوم للكنيسة الميثودية المتحدة ويعيش في والية فلوريدا مع زوجته وأبنائه الثالثة. 

يُســعدنا أن تنضمـّـوا إلينــا للمشــاركة فــي حديــث شــيّق حــول ســفر الرؤيــا يقدّمــه الدكتــور 

ديفيــد ده ســيلفا يــوم 26 شــباط/فبراير الحالــي فــي كليــة الالهــوت المعمدانيــة العربيــة. 

ســيعالج ديفيــد المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة حــول ســفر الرؤيــا مُنطلقـًـا مــن نوعــه األدبــي 

كعمل من أعمال النقد السياسي واالقتصادي وااليديولوجي. 

غالبـًـا مــا يميــل المســيحيون الــى تفســير ســفر الرؤيــا علــى أنـّـه خريطــة طريــق للمســتقبل، 

غيــر أنّ هــذا الميــل يصــرف القـُـرّاء عــن هــدف يوحنــا األساســيّ، وهــو مُحــاكاة واقــع رعايــاه، 

وبالتالــي يصرفنــا عــن االســتفادة نحــن أيضـًـا مــن مقاصــد هــذا الســفر فــي كنائســنا 

وجماعاتنا اليوم. 

ســتقدّم محاضــرة ديفيــد مقاربــةً بديلــةً لقــراءة ســفر الرؤيــا، بــدءًا مــن اعتبــاره "رســالةً"، 

ونبــوّةً مــن الكتــاب المقــدس، وإعالنـًـا عــن "نهايــة األزمنــة". هــذا وســيناقش انخــراط يوحنــا 

فــي نقــد القــوى والســلطات المعاصــرة آنــذاك، مــا يعطينــا نموذجـًـا لالنخــراط علــى غــراره 

في التحليل والمقاومة في سياقنا المعاصر. 

الترجمة متوفرة. 

 سيكون هناك وقت للشركة بعد المحاضرة. 

هــل أنــت مهتــم أن تنمــو فــي معرفتــك الالهوتيــة؟ تَحقــق مــن برنامــج 

كليــة الالهــوت المعمدانيــة العربيــة الجديــد علــى اإلنترنــت، الشــهادة 

فــي الخدمــة تُخولــك لدراســة الالهــوت باللغــة العربيــة فــي وقتــك 

الخاص مع قادة الكنيسة في العالم العربي. 
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