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هذا الكتاب
تكونت حمتوايت هذا الكتاب عرب س نوات عديدة من خدمة القس دان فينفروك
( )Dan Finfrockمع الآالف من الرعاة واخلدام املس يحيني يف الفلبني .وقد مت تصممي هذا
الكتاب ملساعدة القادة عىل دراسة الكتاب املقدس دون الاحتياج اىل مصادر مساعدة أخرى
مثل كتب التفاسري أو الانجيل املعدة لدلراسة أو غريها من املصادر.
مع وجود ترمجة جيدة للكتاب املقدس ،ميكن للمشاركني يف هذه ادلراسة أن يتعلموا
كيفية املالحظة ادلقيقة ومن مث التفسري وأخريا التطبيق ملا وجدوه يف لكمة هللا .فالكتاب
املقدس يُقدم بصورة حية مس تخدما هذه الطريقة الش يقة الس تقراء (اس تكشاف) الكتاب
املقدس .فادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس ( )IBSيه مهنج شامل دلرس الكتاب
املقدس.
هذا الكتاب ميكن أن يساعد أي خشص هممت بتعمل كيفية دراسة لكمة هللا بطريقة
أكرث فاعلية .هذه ادلراسة مت اس تخداهما يف عدة دول ،وقد تُرمجت اىل  25لغة من لغات
العامل.
من فضكل الحظ ما ييل:
هذا الكتاب مت تصمميه ككتاب للامترين يصاحبه ( )CDأو ( .)DVDوذكل ليساعد
عىل تمنية املهارات ادلراس ية لدلارس.
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حملة عن املؤلف:
نشأ القس دان فينفروك يف كنيسة
 )Missionary Allianceيف مدينة ردالندز يف اكليفورنيا ابلوالايت املتحدة
المريكية .درس بعد ذكل يف لكية س ميبسون دلراسة الكتاب املقدس.
وبعد خترجه من جامعة ردالندز ،بدأ اخلدمة مع (InterVarsity
 )Christian Fellowshipملدة ست س نوات  -وقام خالل تكل الس نوات
ابخلدمة مع الطلبة يف احلرم اجلامعي حيث يقدم هلم ادلراسة الاس تقرائية
للكتاب املقدس .مث اجته القس دان بعد ذكل اىل جمال اخلدمة الرعوية
وخدم الرب يف مخس كنائس .أخر تكل الكنائس اكنت كنيسة اكلفاري
شابل يف ابنبنج.
(Christian

انتقل القس دان وأرسته يف بداية العام  1985اىل الفلبني وأسس خدمات الرعاية
املركزة ( )Intensive Care Ministriesوقد ملس هناك الاحتياج الشديد لتدريب القادة احملليني
عىل كيفية دراسة الكتاب املقدس .وقد اكنت طريقة ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس مفيدة
جدا واس تطاع ادلارسني تعلمها برسعة .يف عام  1991انتقل القس دان وأرسته مرة أخرى اىل
الوالايت املتحدة المريكية ،ويف احلال بدأ يف تأسيس خدمة يف دول أخرى .سافر القس دان
اىل الكثري من دول العامل الثالث وأيضا اىل روس يا اليت أصبحت مركزا هاما للخدمة يف الس نوات
الخرية .دلى خدمات الرعاية املركزة ( )ICMعرشة من العضاء القياديني الروس يقطنون يف
مناطق خمتلفة .يقمي القس دان حاليا يف منتون باكليفورنيا مع زوجته ديب وأبهنام الصغر هارون.
وأرسهتام تشمل ثالثة من البناء املزتوجون (اناثن وليئة وكوري) وس تة من الحفاد.
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بيان اميان
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 -1حنن نؤمن أن هللا حيب لك البرش وبسبب حمبته هذه ،أرسل يسوع املس يح
ابنه لميوت عىل الصليب ككفارة عن خطااي االنسان ،وقام يف اليوم الثالث من
الموات.
ذلكل:
حنن نبرش مبغفرة اخلطااي وقيامة الرب.
"لك الْ ِكتَ ِاب ه َُو ُموىح ِب ِه ِم َن ِ
 -2حنن نؤمن بأن ُ ُّ
ِيخ،
هللاَ ،وانَ ِف ٌع ِللتَّ ْع ِل ِمي َوالتَّ ْوب ِ
ون ان ْ َس ُان ِ
هللا َاك ِمالُ ،متَأَ ِ رهبا ِل ُ ِر
ك َ ََع ٍل
ِللتَّ ْق ِو ِمي َوالتَّأْ ِد ِ
يب ا َّ ِذلي ِيف الْ ِ رِربِ ،ل َ ْ
َك يَ ُك َ
ِ
َصا ِل ٍح ".تميواثوس الثانية 17-16 :3
ذلكل:
حنن نؤكد عىل أمهية تعلمي الكتاب املقدس لك مؤمن.
يل
 -3حنن نؤمن أن هللا أقام أشخاصا  -رجال ونساء  -موهوبني " َل ْج ِل تَ ْ ِْك ِ
يح ".أفسس .16-11 :4
الْ ِق رِد ِيس َنيِ ،ل َع َم ِل الْ ِخدْ َم ِةِ ،ل ُبنْيَ ِان َج َس ِد الْ َم ِس ِ
ذلكل:
حنن نبحث عن رجال ونساء موهوبني يف اخلدمة ل ُنع ردمه لتعلمي الكتاب املقدس.
 -4حنن نؤمن بقرب جميء ربنا وخملصنا يسوع املس يح.
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ذلكل:
حنن نذهب ونتلمذ أشخاصا من لك الشعوب والمم.
 -5حنن نؤمن بأن هناك جسد واحد للمس يح وابلتايل كنيسة واحدة رمغ وجود
تنوع يف الكنيسة ،اال أنه بعمل الروح القدس ،حنن مجيعا واحد يف املس يح.
ذلكل:
حنن هممتون حبفظ وحدانية الروح .أفسس 4:3
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رؤيتنا يف اخلدمة
تأسست هيئة ( )Intensive Care Ministriesالعداد الرعاة واخلدام احملليني يف أي بدل لعمل اخلدمة .ولتحقيق هذا
نقوم مبا ييل:
( )1تعلمي الرعاة والقادة كيفية دراسة لكمة هللا.
( )2حتفزي الرعاة والقادة لتغذية رعيهتم بدراسات منتظمة للكتاب املقدس.
ذلكل فرؤيتنا يه َعل برامج تدريبية يف خمتلف البدلان لتحقيق هذه الهداف.
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حمتوايت

الكتاب
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نظرة عامة
الساليب الدبية املس تخدمة
يف الكتاب املقدس
 -1القصص
-2الرسائل
 -3المثال
 -4الشعر
 -5النبوات

1.xxxxxxxxxx
a. xxxxxxxx
b. xxxxxxxx
c. xxxxxxxx
d. xxxxxxxx
e. xxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxx

الفاكر العامة يف النص

جدول
املالحظة

التفسري

التطبيق

×××××××.1
أ×××××× .
ب×××××× .
ج×××××× .
××××××× .2
××××××× .3

×××××××.1
أ×××××× .
ب×××××× .
ج×××××× .
××××××× .2
××××××× .3

×××××××.1
أ×××××× .
ب×××××× .
ج×××××× .
××××××× .2
××××××× .3

أس ئةل اس تقرائية

خمطط للعظة

×××××××××× .1
××××××××××.2
أ××××××××.
ب×××××××× .
ج×××××××× .

×××××××××× .1
××××××××××.2
أ××××××××.
ب×××××××× .
ج×××××××× .

×××××××××× .3
×××××××××× .4

×××××××××× .3
×××××××××× .4

درس الكتاب
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ع ر ْمل الكتاب املقدس بأمكهل

تذكر عظة بولس الوداعية اىل ش يوخ كنيسة أفسس" :ل َ ْم ُأ َؤ ِرخ ْر َشيْئا ِم َن الْ َف َوائِ ِد االَّ َو َأخ َ ْْربتُ ُ ُْك َوعَل َّ ْم ُت ُ ُْك ِب ِه"
ِ

أسفار شعرية

النبياء الكبار
النبياء الصغار

الرسائل
رؤاي
يوحنا
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أسفار اترخيية

أيوب
املزامري
المثال
اجلامعة
نش يد
النشاد

رومية
كورنثوس ()2،1
غالطية
أفسس
فيليب
كولويس
تسالونيَك ()2،1
تميواثوس ()2،1
بيطس
فلميون
عربانيني
يعقوب
بطرس ()2،1
يوحنا ()3،2،1
هيوذا
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أعامل
الرسل

مىت
مرقس
لوقا
يوحنا

اسفار
الكتاب المقدس
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طرق درس الكتاب
ثالثة من أكرث الطرق املس تخدمة دلراسة الكتاب املقدس:
 .1الطريقة الاس تقرائية " ............................................اس تخرج احلقائق"
 .2الطريقة االس تنتاجية " ............................................ابدأ ابلفروض املنطقية"
 .3طريقة نقطة البدء " ..................................................املشاركة ابلفاكر"
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تعريف
املالحظة

التفسري

ما اذلي يقوهل النص؟
 اقرأ النص عدة مرات
 جسل انطباعك الويل
 أجب عن :من ،ما ،مىت ،أين ،كيف
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تعريف
املالحظة

التفسري

التطبيق

ما اذلي يعنيه النص؟
 فرس النص حرفيا
 ادرس القرينة
 دع النصوص تفرس بعضها
 نصوص العهد اجلديد لها الس بقية الكرب
قاعدة ادلكتور ديفيد كوبر اذلهبية للتفسري:
"عندما يكون النص واحضا ورصحيا ومنطقيا ،فال داعي للسعي وراء معىن أخر .ذلكل ،اقرأ لك لكمة حسب معناها الويل والعادي ،اال اذا اكن
س ياق النص يف ضوء الفقرات ذات الصةل واحلقائق الساس ية تشري بشك واحض عىل خالف ذكل" .
عىل َعلية التفسري أن تمت وفقا لقوانني وقواعد اللغة واحلقائق التارخ.
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خطوات ارشادات اضافية للتفسري
لَك نفهم لكمة هللا بطريقة حصيحة فانه من الرضوري أن نتبع وسائل ارشادية معينة .اتباع هذه اخلطوات
االرشادية بدقة لن يضمن حصة الاس تنتاجات ولكن اهاملها كثريا ما يقود للخطأ يف التفسري.

اليك بعض القواعد الساس ية اليت كثريا ما هيملها البعض.
 .1فرس خرباتك احلياتية يف ضوء ما يقوهل الكتاب املقدس :وال تفرس الكتاب املقدس يف
ضوء خرباتك احلياتية واختباراتك.
عندما يفرس الشخاص النصوص الكتابية حسب خرباهتم الشخصية ،تصبح تكل اخلربات يه املقياس لفهم
لكمة هللا .ولكن املفروض أن تكون لكمة هللا يه املقياس اذلي نقيس عليه حياتنا.
حني يطبق املؤمن أسلواب جنح معه عىل ابيق الناس َعوما ،س ُيعرض نفسه الماكنية نقض املبدأ ذاته ،حىت
وان اكن السلوب حبد ذاته تطبيقا سلامي للوصية الكتابية .لنأحذ مثال خشصا اكن يعاين من مشلكة االنفاق الزائد عن
دخهل ،فقرر التخيل عن لك وسائل الاقرتاض (أو الاس تدانة) .لقد جنح هذا الشخص يف التغلب عىل مشلكته متاما
دلرجة اصبح فهيا يعترب ان امتالك أي خشص لبطاقة ائامتن واس تخداهما للرشاء يعترب خرقا للوصية الكتابية "ال تكونوا
مديونني لحد بيشء( "...رومية .)13:8
ففي هذه احلاةل نرى ان الشخص قد فرس الية الكتابية يف ضوء خربته الشخصية ،وجعل من خربته
الشخصية يف هذا املوضوع يه املقياس بدال من املبدأ الكتايب.
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 .2ال تكن جازما يف أحاكمك يف احلاالت اليت ال يقدم فهيا النص الكتايب أحاكما جازمة.
هناك العديد من المور ال يكون فهيا الكتاب املقدس جازما (قاطعا) .ذلكل احرتس من أن تقول أكرث مما
يقوهل الكتاب املقدس .ففي قضااي عديدة مثل الاختبارات الشخصية ،ونوعية املالبس ،وقواعد احلياة العامة،
والتنظاميت الكنس ية وغريها ،حيتاج الشخص أن يس تخلص اس تنتاجاته الشخصية ،عىل الرمغ من أن الكتاب املقدس
ليس قاطعا .وميكنك يف هذه احلاالت أن متكل رأاي خشصيا ،ولكن عليك أال تنتقد وترفض من خيالفونك هذا الرأي،
فواجبنا مكؤمنني أن حنب وحنرتم من ينظرون للمور بصورة خمتلفة.

 .3حدد مىت يكون النص الكتايب رمزاي ومىت يكون حرفيا.
جيب تفسري النص رمزاي عندما يقول الكتاب املقدس ذكل .فكثري من الحيان حيدد الكتاب املقدس النص
اذلي جيب فهمه رمزاي .ولكن من حني لخر ميكن لبعض الحداث واحلاالت أو الماكن أن تكون حرفية ورمزية يف
أن واحد .مفثال يف غالطية  4نقرأ عن جبل سيناء كرمز للعبودية وأورشلمي كرمز للنعمة .هذه أماكن جغرافية حقيقية
(حرفية) لكهنا أيضا تقدم لنا رموزا روحية.
كام وعلينا النظر اىل النص عىل أنه رمزي عندما يس تخدم لكامت ال تش به يف طبيعهتا اليشء املوصوف.
عىل سبيل املثال ،ميكن اعتبار النص رمزاي لكام ُأس تخدم اكئن جامد لوصف خشص أو يشء يتحرك .نرى هذا يف
اجنيل يوحنا عندما ُو َص َف الرب يسوع نفسه بـ"الباب"" ،واخلزب"" ،واملاء" ...اخل .فقد اس تخدم هذه اللكامت ابملعىن
الرمزي (اجملازي).
يف رساةل فيليب  2 :3حيذر الرسول بولس قائال" :أنظروا الالكب ".فهو يس تخدم هذه اللكامت ليصف
مجموعة من املهرطقني اذلين يُعلمون برضورة اخلتان لنوال اخلالص .فلكمة "الالكب" هنا تؤخذ مبعناها الرمزي .كام
ويقول الرب يسوع املس يح يف اجنيل لوقا " ،32:13ا ْمضُ وا َوقُولُوا ِله ََذا الث َّ ْعلَ ِب "...عندما أشار اىل هريودس.
وابلتايل يفرتض أيضا تفسري اللكمة رمزاي.
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معان خمتلفة حسب ماكن ورودها يف النص يف
ويف بعض الحيان جند لكامت تُس تخدم رمزاي لتشري اىل ٍ
أماكن خمتلفة يف الكتاب املقدس .مثال :لكمة"أسد" يف رساةل بطرس الوىل  8 :5تشري اىل الش يطان ،ولكن يف
سفر الرؤاي  5:5نرى أن نفس اللكمة "أسد" تشري اىل الرب يسوع املس يح .وَعوما ميكننا أن نقول أن التفسري
الصحيح للرمز حيدده س ياق النص.
ال ميكن لللكمة الواحدة أن يكون لها تفسريا رمزاي وحرفيا يف أن واحد .عندما تُقدم اللكمة يف امجلةل معىن
رمزاي ،فهيي تلغي املعىن احلريف .ان اكن التفسري احلريف للنص مناس با ،فعلينا اس تخدامه أوال اال اذا اكن النص مينع
ذكل.

 .4ال حتاول أن تفرس الكتاب بأسلوب عقالين حبت
ال حتاول تفسري عبارات الكتاب املقدس يف ضوء الفلسفات أو النظرايت العلمية املعارصة .غالبا ما تتغري
الفاكر واملفاهمي مع مرور الزمن ،لكن الكتاب املقدس لكمة هللا اثبتة ال تتغري أبدا .لس نوات عديدة حاول املؤرخون
العلامنيون التشكيك يف مصداقية الكتاب املقدس لعدم توافر أدةل يف عمل الاثر عىل وجود شعب يسمى (الْ ِح ِث ر ري َِني)
املذكورين يف الكتاب املقدس .لكن يف عام  1907اكتشف علامء الاثر يف تركيا ألواحا وكتاابت أكدت وجود هذا
الشعب وحددت موقعه.
ليس من الرضوري أبدا أن ن ُدافع عن املعلومات اليت يذكرها الكتاب املقدس وال يس تطيع ال ِع ُمل أن يؤكدها.
وليس من املفروض أن نفرس الكتاب املقدس يف ضوء املعلومات والاكتشافات العلمية احلديثة .لن الكتاب املقدس
هو لكمة هللا ولك حرف فيه حصيح ،كام وأن لك معجزة أو حدث أو عبارة سلمي وحصيح أيضا.
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 .5ال تروحن النص الكتايب
يف حماوةل للعثور عىل ما يسمى بـ "احلقائق الروحية" يف لك أية ،فان البعض يس تخلصون املعىن الصحيح ولكن ابس تخدام
أسلوب غري سلمي للتفسري .واخلطر يف اس تخدام طريقة خاطئة للوصول اىل اس تنتاج حصيح ،هو أن الشخص خيدع نفسه لكام
اس تخدام ذات السلوب يف تفسري نصوص أخرى وابلتايل ال يصل اىل النتيجة اليت قصدها الكتاب املقدس.
مكثال عىل ذكل ،يف أعامل الرسل االحصاح  28نقرأ قصة بولس الرسول وكيف مت شفاءه بطريقة معجزيه بعد أن دلغته
حية .بعض الشخاص اذلين يقومون "بروحنة" النصوص ،يفرسون هذه القصة قائلني" :احلية يه الش يطان اذلي دامئا ما هيامج
البرار ،لكن دامئا ما هيُ زم يف الهناية".
هذا الاس تنتاج أو التفسري رمبا يكون حصيحا يف فقرات أخرى من الكتاب املقدس ،لكن من املؤكد أن أعامل الرسل
االحصاح  28ال يقدم هذا التعلمي وليس هذا هو القصد من القصة .فهذا اس تخدام غري سلمي للكمة هللا.

مأخوذ من:
Search the Scriptures
][Colorado Springs, CO: Navigator Press.n.d.
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تعريف
املالحظة

التفسري

التطبيق

كيف أجتاوب مع النص الكتايب؟
 مثال أتبعه؟
 خطية أتركها؟
 زةل أجتنهبا؟
 وعود أصدقها
 وصية أطيعها؟
 تطبيق َعيل؟
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جدول ادلراسة الشخصية للكتاب املقدس
مخسة أنواع من النصوص
النواع
الرواية
Narrative
رسد القصص

الرسائل
Epistles
تقدمي التعلاميت واالرشادات

الشعر
Poetry
المثال
Parables
النبوات
Prophecy
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المثةل

اخلصائص الرئيس ية

رواية لحداث متت ابلفعل مثل:
الانجيل ،العامل ،اخلروج،
أشخاص ،أماكن ،أحداث ،مشاعر
الالويني ،العدد ... ،اخل.
وجسل مللوك العهد القدمي.
التطور املنطقي ملوضوع ما:
البحث عن أفاكر ،ولكامت،
كرسائل بولس اىل أهل رومية
وغالطية وأفسس وفيليب  ..اخل .وأفعال ،وموضوعات ،وأش ياء،
وترتيبات الفقرة.
وكتاابت بطرس ويعقوب ويوحنا
وهيوذا.
ترتيب الفاكر لتصبح أمناطا.
اس تخدم الشعراء الهيود التوازي
جند هذا يف أيوب ،واملزامري،
(املتشاهبات) للتعبري عن أفاكرمه
والمثال ،واجلامعة ،ونش يد
النشاد.
اس تخدم ال ُكتاب قصصا من احلياة
ولكن ليس ابلرضورة أحدااث وقعت
جندها يف الانجيل يف تعالمي
فعليا لتوضيح نقطة ما .غالبا ما
املس يح ومنترشة عرب العهد القدمي
يكون هناك معىن خفي ال بد من
اس تخالصه من المثال.
اس تخدم النبياء نوعني من النبوة
وجدت يف العهد القدمي ،ويف
لتوصيل رسالهتم :التنبؤية
النبياء الكبار والصغار ،واشعياء -
(املس تقبل) والتعلميية (التعامل مع
ماليخ ،ويف العهد اجلديد يف سفر
احلقائق الخالقية واملعنوية
الرؤاي
والالهوتية السائدة)
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جدول ادلراسة الشخصية للكتاب املقدس (تْكةل)

املالحظة

النواع
اسأل:






 .1الرواية



من؟
ماذا؟
مىت؟
أين؟
كيف؟

التفسري

أدوات التفسري يه ذاهتا أدوات التطبيق يه ذاهتا
اليت ت ُس تخدم مع النواع اليت ت ُس تخدم مع النواع
امخلسة للنصوص
امخلسة للنصوص
اهنا حماوةل لتحديد ما عناه  .1أطلب ارشاد الروح
النص للمس متعني الوائل .القدس 1 .كور 16-9 :2

(رسد القصص)

 .2طبق التعلمي السايس
أعد رواية احلدث
 .1ما قصد الاكتب عند عىل حياتك ،مثال:
كتب هبذا السلوب؟
عيل أن
 أيوجد مثال َّ
أحبث عن العالقة بني
اقتدي به؟
عيل
 .2ملاذا كتب ذكل؟
الشخصيات
 أيوجد خطية َّ
تركها؟
عيل جتنبه؟
حاول أن حتس مبشاعرمه  .3ما معىن النص ابلنس بة  أيوجد زةل َّ
 أيوجد وعد جيب
للمس متعني يف زمن الكتابة المتسك به؟
عيل أن
 أتوجد وصية َّ
ضع نفسك يف ماكن لك والبيئة ذكل الوقت؟
اطيعها؟
خشصية
 .3ماذا بعد ذكل؟
اليك بعض الدوات
 ما اذلي أنوي َعهل؟
للتعمل واالرشاد:
ماذا ترى؟
 .1السبب وراء الفكرة؟  ما هو التغيري اذلي
ماذا حتس؟
 .2ملاذا اس تخدهما الاكتب؟ س يحدثه ذكل يف
ما رأيك؟
حيايت؟
 .3هل اكن من املمكن
 ما يه اخلطوات
اس تخدام لكمة أخرى؟
احملددة اليت سأقوم
 .4ما اذلي تعنيه الفكرة؟
بعملها؟
 .5ما عالقة الفكرة مبا يلهيا  ماذا سأفعل؟
 كيف سأفعل ذكل؟
أو يس بقها؟
 .6س ياق النص هام جدا.
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جدول ادلراسة الشخصية للكتاب املقدس (تْكةل)

النواع

املالحظة

التفسري

التطبيق

أدوات التفسري يه ذاهتا أدوات التطبيق يه ذاهتا
حدد تطور الفاكر يف اليت ت ُس تخدم مع النواع اليت ت ُس تخدم مع النواع
امخلسة للنصوص
امخلسة للنصوص
النص

 .2الرسائل
(التعلاميت واالرشادات)

الحظ اللكامت املتكررة

اهنا حماوةل لتحديد ما عناه  .1أطلب ارشاد الروح
النص للمس متعني الوائل .القدس 1 .كور 16-9 :2

احبث عن:
 املقارانت
 املتضادات
 اللكامت الانتقالية
مثال:
 وابلتايل
 ملاذا
 لَك
 لن
 لكن
 اىل
 منذ

 .2طبق التعلمي السايس
 .1ما قصد الاكتب عند عىل حياتك ،مثال:
كتب هبذا السلوب؟
عيل أن
 أيوجد مثال َّ
اقتدي به؟
عيل
 .2ملاذا كتب ذكل؟
 أيوجد خطية َّ
تركها؟
عيل جتنبه؟
 .3ما معىن النص ابلنس بة  أيوجد زةل َّ
 أيوجد وعد جيب
للمس متعني يف زمن الكتابة المتسك به؟
عيل أن
 أتوجد وصية َّ
والبيئة ذكل الوقت؟
اطيعها؟

 .3ماذا بعد ذكل؟
اليك بعض الدوات
 ما اذلي أنوي َعهل؟
للتعمل واالرشاد:
 .1السبب وراء الفكرة؟  ما هو التغيري اذلي
 .2ملاذا اس تخدهما الاكتب؟ س يحدثه ذكل يف
تصبح لك لكمة هممة لَك
حيايت؟
املمكن
من
اكن
هل
.
3
نفهم النص كك.
 ما يه اخلطوات
اس
خرى؟
أ
لكمة
تخدام
احملددة اليت سأقوم
 .4ما اذلي تعنيه الفكرة؟
بعملها؟
 .5ما عالقة الفكرة مبا يلهيا  ماذا سأفعل؟
 كيف سأفعل ذكل؟
أو يس بقها؟
 .6س ياق النص هام جدا.
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جدول ادلراسة الشخصية للكتاب املقدس (تْكةل)

النواع

 .3الشعر
(عىل شك قصة)

 .4المثال

 .5النبوات
20

املالحظة

التفسري

التطبيق

أدوات التفسري يه ذاهتا أدوات التطبيق يه ذاهتا
اليت ت ُس تخدم مع النواع اليت ت ُس تخدم مع النواع
امخلسة للنصوص
امخلسة للنصوص

اكن الشعر يف القدمي
يس تخدم التوازي ،فميكن
للفكرة أن تقال بطريقتني اهنا حماوةل لتحديد ما عناه  .1أطلب ارشاد الروح
خمتلفتني .أو يضاف اىل النص للمس متعني الوائل .القدس 1 .كور -9 :2
الفكرة الصلية أفاكر أخرى
16
شبهية أو متناقضة.

 .1ما قصد الاكتب عند  .2طبق التعلمي السايس
كتب هبذا السلوب؟ عىل حياتك ،مثال:
عيل أن
 أيوجد مثال َّ
 .2ملاذا كتب ذكل؟
اقتدي به؟
عيل
 أيوجد خطية َّ
هو اسلوب فين اس تخدمه  .3ما معىن النص ابلنس بة تركها؟
س
عيل جتنبه؟
الرب يسوع اب مترار يك للمس متعني يف زمن الكتابة  أيوجد زةل َّ
خيفي احلق عن غري املؤمنني
 أيوجد وعد جيب
مث يقوم بكشفه للمؤمنني والبيئة ذكل الوقت؟
المتسك به؟
عيل أن
اذلين يريدون معرفة احلق.
 أتوجد وصية َّ
اطيعها؟
اليك بعض الدوات
للتعمل واالرشاد:
 .3ماذا بعد ذكل؟
 .1السبب وراء الفكرة؟  ما اذلي أنوي َعهل؟
 .2ملاذا اس تخدهما الاكتب؟  ما هو التغيري اذلي
س يحدثه ذكل يف
 .3هل اكن من املمكن
حيايت؟
تروي النبوات الويح االلهيي اس تخدام لكمة أخرى؟
لحداث حارضة وأخرى  .4ما اذلي تعنيه الفكرة؟  ما يه اخلطوات
احملددة اليت سأقوم
مس تقبلية.
 .5ما عالقة الفكرة مبا يلهيا
بعملها؟
أو يس بقها؟
 ماذا سأفعل؟
 .6س ياق النص هام جدا.
كيف سأفعل ذكل؟
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الواجبات ادلراس ية
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النص القصيص
الواجب 1 #
حيتوي الكتاب املقدس عىل العديد من النصوص اليت ُكتبت بأسلوب روايئ قصيص .وتمتزي هذه
القصص بأهنا سهةل للفهم .ففي العهد القدمي تشمل السفار القصصية :التوراة-أسفار موىس امخلسة (بداية
من التكوين اىل التثنية) ،والسفار التارخيية (من يشوع اىل أس تري) .ويف العهد اجلديد ،تشمل السفار
القصصية :الانجيل الربعة وأعامل الرسل.
عليك يف هذا الواجب أن جتيب عن عدة أس ئةل مرتبطة ابلنص موضوع ادلراسة .وقد ُصمت
هذه الس ئةل لتوضيح لك نوع من أنواع الس ئةل الاس تقرائية ،ويه :املالحظة والتفسري والتطبيق .يف
مرحةل متقدمة من ادلراسة ستتدرب عىل صياغة الس ئةل االس تقرائية اخلاصة بك.
 .1اقرأ النص (مرقس )12-1 :2عدة مرات .مث ارصف بعض الوقت يف التفكري والتأمل هبذا النص.
 .2أجب عن الس ئةل املكتوبة يف الصفحة الالحقة .تأكد من امتام الواجب ادلرايس ابلاكمل .ال تتعمق يف
اجابة سؤال واحد حبيث ال جتد الوقت الاكيف لبايق الس ئةل.
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مرقس 12-1 :2
َّ ُ 1مث َد َخ َل َك ْف َرانَ ُحو َم َأيْضا ب َ ْعدَ َأ َّاي ٍم فَ ُس ِم َع َأن َّ ُه ِيف بَيْ ٍت.
ون َح َّىت ل َ ْم ي َ ُع ْد ي ََس ُع َو َال َما َح ْو َل الْ َب ِاب .فَ َاك َن ُ َخيا ِطهبُ ُ ْم ِاب ْل َ ِلك َم ِة.
َ 2ولِلْ َو ْق ِت ا ْجتَ َم َع َكثِ ُري َ
َ 3و َجا ُءوا ال َ ْي ِه ُم َق رِد ِم َني َم ْفلُوجا َ ْحي ِم ُ ُهل َأ ْرب َ َع ٌة.
ِ
الس ْق َف َح ْي ُث َاك َنَ .وب َ ْعدَ َما ن َ َق ُبو ُه َدل َّ ُوا
َ 4وا ْذ ل َ ْم ي َ ْق ِد ُروا َأ ْن ي َ ْق َ ِرتبُوا ِال َ ْي ِه ِم ْن َأ ْج ِل الْ َج ْمع ِ َكشَ ُفوا َّ
وج ُمضْ َط ِجعا عَلَ ْي ِه.
َّ ِِ
الرس َير َّ ِاذلي َاك َن الْ َم ْفلُ ُ
5فَلَ َّما َر َأى ي َُسو ُع اميَاهنَ ُ ْم قَا َل لِلْ َم ْفلُوجَِ « :اي ب ُ َ َّين َم ْغ ُف َور ٌة َ َكل خ ََط َاايكَ ».
ِ
ون ِيف قُلُوهبِ ِ ْم:
َ 6و َاك َن قَ ْو ٌم ِم َن ا ْل َكتَ َب ِة ُهنَاكَ َجا ِل ِس َني ي ُ َف ِكر ُر َ
اَّلل َو ْحدَ ُه؟»
ِ «7ل َما َذا ي َ َت َلكَّ ُم ه ََذا َه َك َذا ِب َت َجا ِد َيف؟ َم ْن ي َ ْق ِد ُر َأ ْن ي َ ْغ ِف َر خ ََط َااي االَّ َّ ُ
ون هبِ َ َذا ِيف
ون َه َك َذا ِيف َأنْ ُف ِسه ِْم فَ َقا َل لَه ُْمِ « :ل َما َذا تُ َف ِكر ُر َ
8فَ ِللْ َو ْق ِت َش َع َر ي َُسو ُع ِب ُرو ِح ِه َأهنَّ ُ ْم ي ُ َف ِكر ُر َ
قُلُو ِب ُ ُْك؟
ْرسَ :أ ْن ي ُ َقا َل لِلْ َم ْفلُوجِ َم ْغ ُف َور ٌة َ َكل خ ََط َاايكَ َأ ْم َأ ْن ي ُ َقا َل :قُ ْم َو ْ ِ
رس َيركَ َوا ْم ِش؟
اْح ْل َ ِ
َ 9أي ُّ َما َأي َ ُ
َك تَ ْعلَ ُموا َأ َّن ِال ْب ِن االن ْ َس ِان ُسلْ َطاان عَ َىل ا َل ْر ِض َأ ْن ي َ ْغ ِف َر الْخ ََط َااي»  -قَا َل لِلْ َم ْفلُوجِ:
َ 10ولَ ِك ْن ِل َ ْ
ِ
ول قُ ْم َو ْ ِ
َ َ «11كل َأ ُق ُ
رس َيركَ َوا ْذه َْب ا َىل بَيْ ِت َك».
اْح ْل َ ِ
ِ
الرس َير َوخ ََر َج قُدَّا َم ْال ُ ِر
اَّلل قَائِ ِل َنيَ « :ما َر َأيْنَا
12فَ َقا َم لِلْ َو ْق ِت َو َ َْح َل َّ ِ
ك َح َّىت هبُ ِ َت الْ َج ِمي ُع َو َم َّجدُ وا َّ َ
ِمثْ َل َه َذا قَطُّ!».
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

الواجب ادلرايس ( 1 #تْكةل)

اس ئةل مرتبطة ابلنص يف مرقس 12-1 :2
م  -1من مه الشخاص املذكورين يف القصة؟

م  -2أين اكن يسوع يف ذكل الوقت؟
م  -3ماذا حدث؟ أكتب القصة بأسلوبك الشخيص

ت  -4ما يه بعض املعوقات اجلسدية دلى املفلوج؟
م  -5ملاذا اكن صعبا عىل املفلوج أن يصل اىل يسوع؟
ت ( 6أ) – أي نوع من الرجال اكن هؤالء الرجال الربعة؟
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

الرموز املس تخدمة
م = مالحظة
ت = تفسري
ط = تطبيق

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

الواجب ادلرايس ( 1 #تْكةل)

ت ( 6ب) -ما سبب ارصار هؤالء الرجال عىل مساعدة صديقهم؟
ت ( 6ج) -عن أي اميان اكن يسوع يتحدث يف تكل اللحظة؟

ت  -7ملاذا قال يسوعَ « :اي بُ َ َّين َم ْغ ُف َور ٌة َ َكل خ ََط َاايكَ ».

ت  -8ما هو تساؤل الكتبة خبصوص لكامت يسوع؟
ت  -9مىت بدأ يسوع يف اجابته عن تساؤالهتم؟
ت  -10اقرأ العداد  11-9مرة أخرى .أهيام أسهل أن يُقال؟ وملاذا؟
ت  -11ما وجه التوازي بني اخلطية والشلل؟
ت  -12ماذا يش به الشخص املشلول؟
ت  -13ماذا يفعل يسوع املس يح للخطاة؟
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

الرموز املس تخدمة
م = مالحظة
ت = تفسري
ط = تطبيق

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

الواجب ادلرايس ( 1 #تْكةل)

الرموز املس تخدمة
م = مالحظة
ت = تفسري
ط = تطبيق

ت  -14ما يه النقطة احملورية يف النص؟
ط  -15هل دليك االميان لتحمل خشصا مشلوال روحيا اىل املس يح؟
أذكر بعض الطرق اليت ميكن من خاللها فعل ذكل.

ط  -16أذكر العقبات اليت منعتك يف قيادة الناس اىل املس يح؟
كيف تتغلب علهيا؟

ط  -17أذكر بعض الطرق العملية اليت تبني من خاللها اهامتمك ابخلطاة؟
ط  -18كيف ميكنك أن تتعاون مع الخرين يف االتيان ابخلطاة اىل املس يح؟

أنت ُمرسل اىل الناس  ...تذكر أن اخلطية تسبب للناس شلال
26

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

الشعر
الشعر العربي ميلء ابللغة الرمزية (وهو ليس حرفيا) .هذه اللغة الرمزية توحض الفاكر
من خالل اس تخدام لكامت وتعبريات ختلق بدورها "صورا" يف خميةل القارئ.
السمة املمزية للشعر العربي يه الامتثل (التوازي) بني السطر الشعري والسطر اذلي
يليه ،أو بني فقرة والفقرة .وهذا التكرار يف الفاكر اذلي حيدث من خالل التوازي ،يساعد عىل
توضيح فكرة الاكتب .سوف تتعرف عىل النواع اخملتلفة من املتوازايت يف الشعر العربي يف
واجب أخر.

يف هذا الواجب ادلرايس ،سوف تدرس النص الشعري البس يط .لكن يف البداية
س نقدم أداتني هامتني سوف تس تخدهمام بصفة دامئة يف دراس تك الاس تقرائية للكتاب املقدس.
هااتن الدااتن هام اخملطط الرتكييب (تقس مي السفر) واجلدول.
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

أسلوب
ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

اخلطوط العريضة لفقرة كتابية
فكرة عامة
اخلطوط العريضة لرساةل
اخلطوط العريضة لشاكل أخرى

وضع الفقرة الكتابية يف جدول
فكرة عامة
مثال لوضع جدول
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

أ ) اخلطوط العريضة  :Outliningالهدف من هذه العملية هو أن تدرس النص بدقة ابلغة .يوجد عدة طرق
لتحديد اخلطوط العريضة لي نص .الهدف هو جتزئة النص وفقا للفاكر املُقدمة .لفهم النص بطريقة أوحض،
جيب عزل لك فكرة عىل حده .من خالل هذا التدريب س نقدم كل منوذجني لوضع اخلطوط العريضة:



المنوذج "البس يط" :وميكن اس تخدامه مع أي سفر يف الكتاب املقدس.
منوذج "الرسائل" :وهذا يصلح ملعظم الرسائل وجيعلها أكرث سهوةل.

 .1المنوذج "البس يط" لوضع اخلطوط العريضة:
التقس مي "البس يط" يصلح لالس تخدام مع أي سفر من أسفار الكتاب املقدس .ففي هذا السلوب س تقوم
ببساطة بقراءة النص والبحث عن الفاكر املقدمة فيه  -حتديد بداية وهناية لك فكرة.
بداية ،اقرأ النص بعناية عدة مرات – ومث احبث عن الفاكر الرئيس ية يف النص .احبث عن املوضوع
الرئييس (أي الفكرة العامة للنص) ،وهااتن هام اخلطواتن الرئيسيتان للتقس مي البس يط للنص:
 oاخلطوة الوىل :أكتب وصفا خمترصا للفكرة (التعلمي) الرئيس ية يف النص.
 oاخلطوة الثانية :أكتب قامئة ابلفاكر الرئيس ية للنص وحدد الايت اليت تتحدث عن لك فكرة.
أدرس دامئا يف تسلسل من أية اىل أخرى.
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

أمثةل خملطط بس يط

مزمور 128
الفكرة الرئيس ية :خمافة الرب أمر جيد
 .1مثار خمافة الرب (العداد )4-1
 .2النتاجئ املفرحة (العداد )6-5

سفر عزرا
الفكرة الرئيس ية :اعادة بناء الهيك
 .1البناء حتت قيادة زراببل (االحصاحات )6-1



العودة الوىل من الس يب (االحصاحات )2-1
اعادة بناء الهيك (االحصاحات )6-3

 .2االصالحات حتت قيادة عزرا (االحصاحات )10-7
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العودة الثانية من الس يب (االحصاحات )32 :8 - 1 :7
االصالحات( :اعادة بناء الشعب) (االحصاحات )44 :10 - 33 :8

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

 .2منوذج "الرسائل" لوضع اخلطوط العريضة .لن معظم الرسائل مت كتابهتا كخطاابت فهيي تتبع أسلواب منطقيا
يف الكتابة (ماعدا الرساةل اىل العربانيني ويوحنا الوىل) .عند قراءتك لي رساةل احبث أوال عن مقدمة
الرساةل – التحيات الافتتاحية (عادة ما يتبعها شكر هلل من أجل املرسل الهيم) .مث ييل ذكل الهدف من
الرساةل والتعلمي اخلاص ابلرساةل ومث خامتة الرساةل.
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املقدمة.
العداد الوىل من النص يه املقدمة والتحية .وعادة يتبع تكل املقدمة مقطع عن الشكر هلل من
أجل املرسل الهيم.
هدف الرساةل.
(ملاذا ُكتبت هذه الرساةل؟) سوف جتد يف أغلب الحيان أية أو أكرث تبني السبب اذلي من أجهل
ُكتبت تكل الرساةل .ويف املعتاد يكون هذا اجلزء خمترصا جدا ويتبع املقدمة (اليت حتتوي عىل
التحيات والشكر) .احبث عن هدف الرساةل بعناية ،مفعرفة الهدف هو املفتاح الرئييس لفهم الرساةل
لكها.
التعلمي الرئييس للرساةل.
ميثل هذا اجلزء قلب الرساةل .سوف جتد أفاكرا متنوعة وموضوعات خمتلفة تنشأ من أايت متعددة.
أحياان جتد فكرة واحدة يف عدد قليل من الايت ،وأحياان يمت عرض الفكرة الواحدة يف احصاح
اكمل ورمبا عدة احصاحات .تذكر أن االحصاحات والايت يف الكتاب املقدس ليست ابلرضورة
دقيقة يف تقس مي لك فكرة .احبث عن الفاكر .مفثال يف أحدى الرسائل س تجد أن الايت 10-5
تتحدث عن احملبة ،والايت  16-11تتحدث عن ادلينونة ،أو الفرح  ...اخل.
خامتة الرساةل.
ستشمل الرساةل دامئا عىل أفاكر ختامية .يف بعض الحيان تس تخدم الكنائس هذه الفاكر اخلتامية
ملباركة الشعب يف هناية الاجامتعات.

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

أمثةل "الرسائل" لوضع اخلطوط العريضة
الرساةل اىل تيطس
 .1مقدمة الرساةل)4-1 :1( :
4-1 :1 
( ال يوجد)

بولس يكتب اىل تيطس
حتيات
شكر

 .2هدف الرساةل)5 :1( :

هدف مزدوج :لريتب اخلدمة يف الكنائس والقامة الش يوخ.

 .3التعلمي الرئييس 6 :1( :اىل  )14 :3اقامة الش يوخ والرتتيب ادلاخيل للكنيسة
ثالثة أفاكر رئيس ية:
16-6 :1 
11 :3 -1 :2 
14 -12 :3 

مؤهالت الش يخ وواجباته.
واجبات املؤمن يف الكنيسة والتعلمي الصحيح
تنبهيات خشصية

 .4خامتة)15 :3( :
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خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

ب) َعل جدول للنص:
عندما تنهتيي من وضع اخلطوط العريضة للنص ،س تكون هميئا لتقس مي النص أكرث والفصل بني مكوانته عن
طريق َعل جدولَ .عل جدول هو أمر يساعدك عىل دراسة النص بأكرث دقة عن طريق تطبيق نظام:
املالحظات  -التفسري -التطبيق .خذ لك جزء من اخلطوط العريضة وتفحصه أية تلو الخرى – والحظ
اللكامت واملصطلحات الهامة والفاكر املتضمنة يف النص.
(ما ييل هو مثال توضيحي ملعرفة كيف تقوم بعمل اجلدول)

33

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

مثال لعمل جدول
املالحظة (م)
(أذكر احلقائق يف النص:
اللكامت والفاكر الهامة)

(فيليب )6-1 :1
التفسري (ت)
(أرشح املعىن هنا)

التطبيق (ط)
احبث عن تطبيقات عامة وخاصة)
ملحوظة

 .1الفكرة الوىل( :العداد )2-1
هذه العداد يه مقدمة للسفر.

معظم رسائل الكتاب املقدس حتتوي
عىل مقدمة.
بولس هو اكتب الرساةل لكنه وضع امس
تميواثوس معه.

العدد  :1بولس وتميواثوس

كتابة التطبيق العميل يوحض
كيف ميكن تطبيق ما تعلمته
ليصبح حقيقيا يف حياتك:
ما اذلي س تفعهل؟
كيف س تفعل ذكل؟

أدرك بولس أنه موجود يف احلياة خلدمة أريد أن أكون خادما للمس يح .كيف؟
 -1مني قلبا حقيقيا للخدمة.
املس يح.
َّ -2عمل يف مدارس الحد.
 -3تطوع يف َعل ما يف الكنيسة.
يكتب بولس للمؤمنني
القداسة ليست متثاال بل خشصا اخترب
أان قديس لن املس يح حييا يفَّ .ذلكل
الوالدة الثانية.
م
سأحيا حياة القداسة متثال ابملس يح.
لكامت التحية املمزية لرسائل بولس .أعيش يف نعمة وسالم هللا .فال يوجد
النعمة :عطية من هللا
خوف .نعمته وسالمه ميزيان حيايت.
السالم :حرية من اخلوف والقلق
ادلاخيل يف القلب.

خادما ليسوع املس يح

اىل القديسني يف يسوع املس يح

العدد  :2نعمة وسالم

 .2الفكرة الثانية( :العداد )7-3
هذه العداد تلخص لنا الهدف

دلى بولس فرح وابهتاج كبريين ليس ميكنين أن أفرح رمغ أي ظروف صعبة
بسبب ظروفه بل بسبب َعل املس يح حويل لن املس يح يعمل يف حيايت.
يف حياته.

العدد  :4صالة وفرح

34

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلاراة االة تقرائي اللكتابااملقدس

الشعرا ا
الواجبا#ا 2ا

ا

 .1ااقرأاانصا(املزموارا)1اعدةامرات.
 .2احددابصوارةامبسط االطااراالعاماللنص.
 .3اضعاالطااراالعاماللنصايفاجدول.

املزمواراا()1

وَبالِ َّلر ُج ِل َّ ِ
ااَّليال ى ْماي ْىس ُ ْ
ْشا ِار ىاو ِيف ىاط ِر ِيقاالْخ ىُطا ِةا
1ا ُط ى
ُل ِايفا ىم ُش ىوار ِةاا َأل ْ ى
ل ى ْماي ى ِق ْف ىاو ِيفا ىم ْج ِل ِساالْ ُم ْس َتى ْ ِزئِ ىنيال ى ْم ى ْ
اَي ِل ْس .ا
َستُه ىُاو ِيفاَنى ُم ِ
وة ِهايىلْه ُىجاَنى ىاار ًاا ىول ى ْي ًال .ا
االر ِبا ىم ى َّ
2الى ِك ْن ِايفاَنى ُم ِوس َّ
وة ٍ ا ِع ْندى اا ىم ىجا ِار ِي االْ ِم ىيا ِه اال َّ ِِت اتُ ْع ِطياثى ىم ىره ِ
ىاايفا
 3افى ىي ُك ُ
ون ا ىكشى ىج ىر ٍة ا ىمغ ُْر ى
.او ُ ُّ
ُكا ىمااي ى ْصنى ُعهُاي ى ْن ىج ُح.
َأ ىوا ِن ِه ىاو ىو ىارقُهىاا ىلاي ى ْذب ُ ُل ى
ااالر ُحي .ا
ْش ُاارالى ِكَّنَّ ُ ْم ىاَكلْ ُع ىصافى ِ اال َّ ِِتاتُ ىذ ِارهيى ِا
4الىيْ ىسا ىك ىذ ِ ىِلاا َأل ْ ى
ْش ُاار ِايف ِ
اادل ِين ىاو ىلاالْخ ىُطاة ُِايف ى ى
اَجاعى ِ اا َأل ْب ىرا ِار .ا
 ِ 5ىَّل ِ ىِلا ىلاتى ُقو ُماا َأل ْ ى
االر َّباي ى ْع ى َُل ىاطاِر ىيقاا َأل ْب ىرا ِارا َأ َّم ى
ْشا ِارافىَتى ْ ِ ُ
ُل .ا
ااط ِر ُيقاا َأل ْ ى
َ 6أل َّن َّ
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اا
-1االعنواناالرئييس:ا..........................................................................................................................................................................................................................................................ااا ا
ا
-2اتقس ميااملزموار:ا(أكتبافكرةااألآي ) ا

ا

.............................................................................................................................................................................................................. .1اااااألآي :ا

.......................................

.............................................................................................................................................................................................................. .2اااااألآي :ا

.......................................

.............................................................................................................................................................................................................. .3اااااألآي :ا

.......................................

ا

-3ااجلدول :ا
املالحظ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

التفسري ا
ا

ا
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املالحظ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
التفسري ا
ا

ا
ا
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التطبيقا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املالحظ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
التفسري ا
ا

ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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املالحظ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
التفسري ا
ا

التطبيقا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
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ا
ا

الرةائل ا
الواجبا 3#ا
ا
ا
ا
ا

يفاهذااالواجب،اةوفاتدارسااحدىاالرةائلامس تخدم ًاااألدواتااألةاة ي اللتقس مياووضعا
اجلداول.ااراجعاماادارة تهاعناالتقس مياووضعااجلداولا(صفحاتا .)34-28ا
ا
 .1ااقرأاالنصا(ارةاةلاهيوذا)اعدةامرات.
 .2اقسماالسفرا(كامامتاتفصيهلايفاصفح ا.)31ا ا
ا
 .3اضعاالنصايفاجدولا(كامامتاتفصيهلايفاصفح ا .)34ا
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ارةاةلاهيوذا ا
ا
وب،اا ىَلاالْ ىمدْ ع ُِو ىيناالْ ُمقىد َِّة ىني ِايفا ِ
هللاااألآ ِب،ا ىوالْ ىم ْحُاف ِ
وِ ىنيا ِليى ُسوعىا
1هيى ُو ىذا،ا ىع ْبدُ اي ُىسوعىاالْ ىم ِس ي ِح
،او َأخُواي ى ْع ُق ى
ى
ِ
الْ ىم ِس ي ِح .ا
الس ىال ُم ىاوالْ ىم ىح َّب ُ  .ا
االر ْ ىْح ُ ىاو َّ
2ا ِلتى ْك ُ ُْثالى ُ ُُك َّ
3ا َأهيُّ ىااا َأل ِحبَّا ُء،اا ْذا ُك ْن ُتا َأ ْصنى ُع ُ َّ
اُكاالْ ىجهْ ِداألَ ْك ُت ىباالى ْي ُ ُْكا ىع ِناالْ ىخ ىال ِصاالْ ُم ْش ى ىَت ِك،ااضْ ُط ِر ْار ُتاَاأ ْن َاأ ْكُات ىباالى ْي ُ ُْكا
ِ
ِ
ِ ً َ ىْ ِ
اَتَتى ِ دُ واا َأل ْج ِلاالمي ى ِاناالْ ُم ىس َّ َِلا ىم َّر ًةا ِللْ ِق ِد ِيس ىني .ا
ىواعظااأ ْن
ِ
 4ا َألن َّ ُه ا ىد ىخ ىل ا ُخلْ ىس ً ا ُأَنى ٌس اقىدْ ا ُك ِت ُبواا ُمنْ ُذ االْقى ِد ِمي ا ِلهى ِذ ِه اادلَّ يْ ُنون ى ِ ،افُ َّج ٌاار ُ ى
ون ا ِن ْع ىم ى ااالىهِنىااا ىَل اادلَّ عى ىاار ِة،ا
،اُي ِولُ ى
ِ ِ
:اهللا ىاو ىاربَّنىااي ُىسوعىاالْ ىم ِس ىيح .ا
االسايِدى االْ ىو ِحيدى ى
ىويُ ْن ِك ُر ى
ون َّ
ْص،ا َأه ى ى
االر َّباب ى ْعدى ىماا ىخل َّ ىص َّ
ُْلا َأيْض ًااا َّ َِّل ىينا
االش ْع ىبا ِم ْنا َأ ْار ِضا ِم ْ ى
5افىأُ ِاريدُا َأ ْنا ُأ ىذ ِك ىرُ ُْك ى
،اولى ْواعى ِل ْم ُ ُْتاه ىىذاا ىم َّرةً،ا َأ َّن َّ
لى ْمايُ ْؤ ِمنُوا .ا
 6ا ىوالْ ىم ىالئِ ىك ُ َّ ِ
ين الى ْم ى ْ
ااار ىَي ىة َتى ُ ْم،اب ى ْل اتى ىر ُكواا ىم ْس ىكَّنى ُ ْم ا ىح ِف ىظهُ ْم اا ىَل ا ىديْ ُنون ى ِ االْ ىي ْو ِم االْ ىع ِظ ِمي ا ِب ُق ُيو ٍد ا َأب ى ِداي َّ ٍ ا
ااَّل ىا
اُي ىف ُظو ِ
ِ
ى َْت ىتاا َّلظ ىال ِم .ا
ااو ىمضى ْت ىاو ىار ىاءا ىج ىس ٍداأآخ ىىر،ا ُج ِعلىتْاا
7ا ى ىمَكا َأ َّن ىاةدُ و ىم ىاو ى َُع ىوارة ىىاوالْ ُمدُ ىناال َّ ِِتا ىح ْولىهُ ىما،اا ْذ ىناز ْىتاعى ىَل ىاط ِر ٍيقا ِمثْ ِلهِ ىم ىا
ِ
اباَنى ٍارا َأب ى ِدي َّ ٍ  .ا
ِع ْ ىْبةًا ُم ىَكبِدى ةًا ِعقى ى
ون ا اعى ىَل ا ىذ ِويا
،اوي ى ْف ى َُت ىا
،اويىَتى ى ىاون ى
ون،ايُنى ِج ُس ى
 8ا ىولى ِك ْن ا ىك ىذ ِ ىِل ا ىه ُؤ ىل ِء ا َأيْض ًا،االْ ُم ْحتى ِل ُم ى
ُون ِاِب ِلس ىيا ىد ِة ى
ون االْ ىج ىسدى ى
ا َأل ْم ىجا ِد .ا
وَس،الى ْم ى ْ
َس ا َأ ْن ايُ ِواردىا ُح ُْكىا
 9ا ىو َأ َّماا ِمي ىاخائِي ُل ىاارئِ ُيس االْ ىم ىالئِ ىك ِ ،افىلى َّمااخ ىىاَصىاابْ ِل ىيس ا ُم ىحاج ًا ا ىع ْن ا ىج ىس ِد ا ُم ى
اَي ُ ْ
ِ
ب» .ا
االر ُّا
افْ ِ ىَتا ٍء،اب ى ْلاقىا ىل:ا« ِل ىينَْتى ِ ْركى َّ
.او َأ َّماا ىمااي ى ْفهى ُامونىه ُِاِب َّلط ِبي ىع ِ ى
،اَكلْ ىح ىي ىواَنى ِتاغى ْ ِرياالنَّا ِطقى ِ ،اافى ِفيا ىذ ِ ىِلا
وناعى ىَلا ىماا ىلاي ى ْعلى ُم ى
10ا ىولى ِك َّنا ىه ُؤ ىل ِءاي ى ْف ى َُت ى
ون ى
ون .ا
ي ى ْف ُسدُ ى
ا
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ا
ا
11ا ىويْ ٌلالىه ُْما َألَنَّ ُ ْم ىاةلى ُكو ى
،اوهىلى ُكو ِاايفاُامشى ا ىج ىر ِةاقُ ىوار ىح .ا
،اوان ىْصبُّو ِااا ىَلاضى ىال ى ِةلابىلْ ىعا ىما َأل ْج ِلا ُأ ْج ىر ٍة ى
ااط ِر ىيقاقىاي ىِني ى
12ا ىه ُؤ ىل ِء ُ ُ
اَت ِملُهىاا
،اارا ِع ىنيا َأنْ ُف ىسه ُْم.اغُ ُيو ٌما ِب ىالا ىما ٍء ىْا
اُص او ٌار ِايف ىاو ىلئِ ِم ُ ُُكاالْ ىم ىح ِب َّي ِ ى
،اصا ِن ِع ىني ىاو ىل ِ ىِئا ىمع ًاا ِب ىالاخ ْىو ٍف ى
ِالر ىَي ُح.ا َأ ْْش ٌىاارا ىخ ِري ِفيَّ ٌ ا ِب ىالاثى ىم ٍرا ىم ِي ىت ٌ ا ُمضى ا ىعف ًا،ا ُم ْقتىلى ىع ٌا ا
.اُنو ٌماَتى ِئِ ى ٌ ا ىم ْح ُف ٌ
وظالىهىااقىتىا ُم َّ
13ا َأ ْم ىو ُاج ى ْ
ىاِئ ٌ ا ُم ْزبِدى ٌاةا ِ ِِب ْزهيِ ِ ْم ُ ُ
اَب ٍراه ِ ى
االظ ىال ِماا ىَلاا َألب ى ِد .ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االر ُّب ِايف ىاارب ى ىواتاقديس يها ا
14ا ىوتىنىبَّأَا ىع ْنا ىه ُؤ ىل ِءا َأيْض ًاا َأ ْخنُوخُ َّ
االسا ِب ُعا ِم ْناأ آ ىد ىماقىائِ ًال:ا«ه ىُو ىذااقىدْ ا ىج ىاء َّ
ا،اوعى ىَل ى ِ
اَجي ىعافُ َّج ِاار ِ ِْهاعى ىَل ى ِ
،اويُ ىعا ِق ىب ى ِ
اَجيعِا
اَجيعِا َأ ْ ىَعالِ افُ ُج ِوار ِ ُِهاال َّ ِِتافى ىج ُروااِبِ ى ى
15ا ِل ىي ْصنى ىعا ىديْ ُنون ى ً اعى ىَلاالْ ىج ِميع ِ ى
ْال ى َِك ىم ِ
االص ْع ىب ِ اال َّ ِِتاتى ىَكَّ ىماِبِ ىااعىلى ْي ِهاخ ىُطاةٌافُ َّج ٌااار» .ا
ات َّ
ون ِ ى
اِئ ُ ى
وناِبِالْ ُو ُجو ِها ِم ْنا
،اوفى ُمه ُْمايىتى ىَكَّ ُما ِب ىع ىظ ِ ى
16ا ىه ُؤ ىل ِء ُ ْ
،اُيابُ ى
،اةا ِل ُك ى
ونا ُمتىشى كُّ ى
اِها ُمدى ْم ِد ُم ى
ون ى
اَب ىس ِب ىاشه ىىواِتِ ِ ْم ى
َأ ْج ِلاالْ ىم ْن ىف ىع ِ .ا ا
ىااةابِق ًا ُاار ُة ُل ى ِااربنىااي ُىسوعىاالْ ىم ِس ي ِح .ا
17ا ىو َأ َّماا َأن ُ ُْْتا َأهيُّ ىااا َأل ِحبَّا ُءافى ْاذ ُك ُروااا َأل ْق ىوا ىلاال َّ ِِتاقىالىه ى
،اةا ِل ِك ىني ِ ى
اَب ىس ِب ىاشه ىىو ِاتاافُ ُج ِوار ِ ِْه .ا
18افىاَنَّ ُ ْماقىالُواالى ُ ُْكاانَّه ُِايف َّ
االز ىم ِاناا َأل ِخ ِري ىاة ىي ُك ُ
وناقى ْو ٌما ُم ْس َتى ْ ِزئُ ى
ون ى
ِ
ِ
ْ
ُ
ى
ِ
ِ
ِ
ى
ى
ُ
ْ
ُ
َ
ى
ْ
ف
ن
وحاله ُْم .ا
19ا ىه ُؤلء ُ
ونال ُاار ى
ونا ِبأ سه ِْم،انىف ىسانيُّ ى
اِهاال ُم ْع َِتل ى
س ،ا
االرو ِحاالْ ُقدُ ِ ا
20ا ىو َأ َّماا َأن ُ ُْْتا َأهيُّ ىااا َأل ِحبَّا ُءافىابْنُواا َأنْ ُف ىس ُ ُْكاعى ىَل ِااميىا ِن ُ ُُكا َأل ْقدى ِس،ا ُم ىص ِل ىني ِايف ُّ
21ا ىو ْاح ىف ُظواا َأنْ ُف ىس ُ ُْك ِايفا ىم ىحبَّ ِ ِ
اهللا،ا ُمنْتى ِظ ِر ىين ىاار ْ ىْح ى ى ِااربنىااي ُىسوعىاالْ ىم ِس ي ِحا ِللْ ىح ىيا ِةاا َألاب ى ِدي َِّا .ا
22ا ىو ْاار ى ُْحوااالْ ىب ْع ىضا ُم ىم ِ ِّي ىين،ا ا
23ا ىوخ ِىل ُصوااالْ ىب ْع ىض ِاِبلْخ ْىو ِفا ُمخْ تى ِط ِف ىنيا ِم ىناالنَّ ِاار،ا ُم ْب ِغ ِض ىنيا ىح ََّّتاالث َّْو ىباالْ ُمدى ن َّ ىسا ِم ىناالْ ىج ىس ِد .ا
24ا ىوالْقىا ِد ُارا َأ ْن ى ْ
،اويُو ِق ىف ُ ُْكا َأ ىما ىما ىم ْج ِدِاها ِب ىالا ىع ْي ٍب ِايفاا ِل ْبَتِ ىا ِج،ا ا
اُي ىف ىظ ُ ُْكاغى ْ ىرياعىا ِث ِر ىين ى
25ا ىال ىَلُاالْ ىح ِك ُمياالْ ىو ِحيدُ ا ُم ىخ ِل ُصنى ى
ُوار.اأ آ ِم ىني .ا
السلْ ىط ُان،ااألآ ىن ىاوا ىَل ُ ِ
اُكاادلُّ ه ِ
ا،اَلُاالْ ىم ْجدُ ىاوالْ ىع ىظ ىم ُ ىاوالْ ُقدْ ىارة ىُاو ُّ
ِ
ِ
ا
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-1االتقس مي :ا
.I
.II
.III

.IV

مقدم
هدفاالرةاةل
التعالمياالرئيس ي
 .1ا.........................................................................................
 .2ا.........................................................................................
خامت االرةاةل

دراسة رسالة يهوذا

-2اجدولاالرةاةل
املالحظ ا
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األآي :ا ...................................ا
األآي :ا ...................................ا
األآي :ا ...................................ا
األآي :ا ...................................ا
األآي :ا ...................................ا
األآي :ا ...................................ا
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املالحظ ا
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املالحظ ا
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املالحظ ا
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الشعراالعْبي ا
الواجبا#ا 4ا

ا
 .1ااقرأاالنصا(مزموارا)139اعدةامرات.
 .2اقسماالنصامس تخدم ًااالمنوذجاالبس يط.
 .3اضعاجدو ًلاللنص.
 .4احدداأنواعاالتوازيايفاالشعراالِتامتاأة تخداهماايفاالنص.ا(ارمبااَتدايفاالنصاأكُثامنانوعامنا
التوازَيتاالشعري ).
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ا

الشعراالعْبي :ا
ا
.1

التعلاميت:ااة تخدمااملتوازَيتايفاالشعراالعْبيالفهماأَعقاللنص.
 .iالشعراميلءاِبللغ ااجملازي ،اَّلِلاعلينااأنانفهمااملعىنااملقصوداوليسااملعىنااحلريفاللنصا
أواالصوارةااللغوي االِتايقدهمااالنص.
 .iiالعالم ااملمّية اللشعراالعْبياعناغريهايهاوجودا(التوازي) ابنياالسطراوالسطر ،اأوا
بنيافقرةاوالفقرةا(جزءامنااخملططاالعام).
 .iiiالشعراالعْبيايس تخدماالتكراار،اوهذاايساعداعَلافهماوتأكيدااملعىن.

.2

يوجداثالثاأنواعامناالتوازَيتاالفكري ايفاالشعراالعْبي:
 .iاملَتادفاتااملتوازي :االتعبرياعنافكرةاللمرةاالثاني اأواالثالث ابطريق امماثةل..ا
األِمر َأتىي ِاهاعا ىدةىاو ِص َّ ىةل:ا«اأِ ْْسعااقىو ِِلاَيااأِ
ى
ى
ى
َ
َ ِمي".ا
،او َأ ْص ِغ ىياا ِل ى ى ا
ك
م
ا
ل
ا
ا
ت
أ
ر
م
ْ
ْ
ى
ى
مثال:ا" ىوقىا ىل ىال ىم ُك ِ ا ْ ى ْ ى ى
ىى ْ ى ى
تكوينا:4ا. 23ا ا

"اة ُ َْت ىاو ْ ىْج ىكا ىع ْناخ ىىط ىاَي ىي ىاوا ْم ُح ُ َّ
اُكاأ آ ىَث ِمي".امزموارا:51ا 2ا
ْ

ا
 .iiالَتكيباتااملتوازي :ايزيداالشاعراويضيفااَلاالفكرةااملبدئي .ا
مثال:امزموارا:1ا.1ا ا
ففياُكامقطعايفاهذااالشاهدايضيفاالشاعرافكرة.االسريامعااخلطاةاارمباايكوناهوا
خطوةاالبداي اوالوقوفامعااخلطاةاهواخطوةاأةوأاواجللوسامعااملس َتزئنياهوااألةوءا
عَلاالطالق .ا
 .iiiاألضدادااملت اوازي :احيثايقدماالشاعراالفكرةاوضدهاايفانفسااملقطع.ا
مثال:ا" ِل ىس ُاناالْ ُح ىَكىا ِء ُ ى
اُي ِس ُناالْ ىم ْع ِرفى ى ىاوفى ُماالْ ُجهَّالِ ايُن ْ ِب ُع ى ى
اْحاقى ً ".اأمثالا:15ا2ا ا
لحظاأنااملقطعاالثاينامناامجلةلايقدماالصوارةاالسلبي املااقدمهايفااملقطعااألول.
ا
ا
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ا
الواجبا#ا 4ا
ا

املزموارا 139ا
ا
ِ
ىنا ىو ىع ىرفْتى ِن.ا ا
 1ىَي ىاار ُّب،اقى ِدااأ ْختى ى ْْبت ِ ا
َ 2أن ىْتا ىع ىرفْ ىتا ُجلُ ِ
وِس ىاو ِق ىيا ِمي.افىهِ ْم ىتا ِف ْك ِريا ِم ْناب ى ِعي ٍد .ا
،او ُ َّ
ُك ُاط ُر ِِقا ىع ىرفْ ىت .ا
 3ىم ْسلى ِِك ىاو ىم ْرب ى ِِضا ىذ َّاريْ ىت ى
َ ِ 4ألنَّهُالىيْ ىس ى ِ
ااَكَّهىا .ا
اَك ىم ٌ ِايفا ِل ىس ِاين،اا َّل ىاو َأن ىْت ىاَي ىاار ُّبا ىع ىرفَْتى ى ُا
ِ
،او ىج ىعلْ ىتاعى ى َّيلايىدى كى  .ا
ِ 5م ْنا ىخلْ ٍف ىاو ِم ْناقُدَّا ٍما ىح ى ْ
اَصت ِىن ى
 6ى َِعي ىب ٌ ا ىه ِذ ِهااأِلْ ىم ْع ِرفى ُ ،افى ْو ِِقااأِ ْارتى ىف ىع ْت،ا ىلاأ َْة ىت ِطي ُعهىا .ا
؟او ِم ْن ىاو ْ ِْج ىكا َأ ْي ىنا َأه ُْر ُب؟ ا
َ 7أ ْي ىنا َأ ْذه ُىبا ِم ْن ُاارو ِح ىك ى
،اوا ْنافى ىر ْش ُت ِايفااأِلْهىا ِوي ى ِاافىهىاا َأن ىْت .ا
لس ىم ىاو ِا
8ا ْن ىاص ِعدْ ُتاا ىَلااأِ َّا
اتافىاأَنْتىاا ُهنىاكى ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَحااأ ُّلص ْب ِح،ا ىو ىة ىكنْ ُت ِايفا َأقى ِاِصااألْ ىب ْح ِر ،ا
ِ 9ا ْنا َأخ ْىذ ُتا ىجنى ى ِ
10فىهُنىاكى ا َأيْضً ااِتى ْ ِد ِينايىدُ كى ىاوتُ ْم ِس ُك ِناي ى ِمي ُن ىك .ا
اين».اافىاأ ِلل َّ ْي ُالاايُ ِِض ُاءا ىح ْو ِِل! ا
11فى ُقلْ ُت:ا«ان َّ ىماااأِ ُّلظلْ ىم ُااتىغْشى ِ ا
ِ
12اأِ ُّلظلْ ىم ُاا َأيْضً ى
وار .ا
.اكِ ُّلظلْ ىم ِاا ىه ىك ىذاااأِلنُّ ُا
،اواأِلل َّ ْي ُالا ِمثْلىااأِلَّنَّ ى ِاااراي ُ ِِض ُء ىا
االات ُْظ ِ َُل ى ىادليْ ىك ىا
َ ِ 13ألن ىَّكا َأن ىْتااأِ ْقتىنىيْتىاا ُ َْك ىي ى َِّت.ان ى ىس ْجتى ِن ِايفاب ى ْط ِنا ُأ ِمي .ا
ِ
ايها َأ ْ ىَع ُ ى
،اون ى ْف ِيساتى ْع ِر ُفا ىذ ِ ىِلاي ى ِقينًا .ا
َ 14أ ْْحىدُ كى ا ِم ْنا َأ ْاج ِلا َأ ِيناقى ِدااأ ْم ى َْتتُاا ى ىَع ًبا.ا ى َِعي ىب ٌ ِ ى
اِل ى
ا
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ا
ا
ا
15لى ْم ى ْ
ض .ا
ااص ِن ْع ُت ِايفااأِلْ ىخ ىفا ِء،ا ىو ُار ِق ْم ُت ِايفاأَ ْ ىَع ِاقااأِ ْ َأل ْار ِ ا
اَتتى ِفا ىع ْن ىكا ِع ىظا ِميا ِحينى ىم ُ
،او ِيف ِاة ْف ِركى ُاَكُّهىاا ُك ِتبى ْتاي ى ْو ىمات ىىص َّو ىار ْت،اا ْذالى ْمايى ُك ْن ىاوا ِح ٌدا ِمَّنْ ىا .ا
 16ىار َأ ْتا ىع ْينىاكى ا َأعْضى ِاِئ
ى
ِ
للا ِع ْن ِدي!ا ىم َااأ ْك ى ىُث ُ ْ
اَجلىَتى ىا! ا
 17ىم َااأ ْك ىر ىما َأفْ ىَك ىاركى ىاَيااأِ ُا
18ا ْنا ُأ ْح ِصهىاافىه ىِيي َااأ ْك ى ُاُثا ِم ىنااأِ َّلر ْم ِال.ااأِ ْةت ى ْيقى ْظتُاا ىو َأَنى اب ى ْعدُ ا ىم ىع ىك .ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ااار ىجا ىلااأ ِدل ىما ِء،ااأبْ ُعدُ واا ىع ِن .ا
ْش ىااارا ىَيااأ ُا
لل.افى ىي ِ
19لى ْي ىت ىكاتى ْق ُت ُلااأ ْ َأل ْ ى
ينايُ ى َِك ُمون ىىكاِاباأ ِلْ ىم ْك ِاراَنى ِط ِق ىنياِاباأ ِ ْل ىك ِذ ِب،ا ُ ِْها َأ ْعدى اؤُكى  .ا
20اأِ َّ َِّل ىا
،او َأ ْم ُق ُتا ُمقىا ِو ِم ى
يك؟ ا
َ 21أ ىلا ُأبْ ِغ ُضا ُم ْب ِغ ِضي ىا
كا ىَي ىاار ُّب ى
.اص ُاار ِ
وااِلا َأ ْعدى ًاء .ا
22بُغْضً ااَتى ًّماا َأبْغىضْ َتُ ُ ْم ى
فا َأفْ ىَك ِاري .ا
نا ىاواأِ ْع ِر ْ ا
فاقىلْ ِِب.ااأِ ْمتى ِح ِ ا
للا ىاواأِ ْع ِر ْ ا
23اأِ ْختى ِ ْْب ِ اينا ىَيااأِ ُا
 24ىاواأِن ُْظ ْاراا ْن ىاَك ىن ِايف ى
،اواأِ ْه ِد ِ اينا ىط ِريقًاا َأب ى ِد ًَّي.
َّاط ِريقٌ ىاِب ِط ٌل ىا
ِ

ا
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ا

مزموارا 139ا
ا
الفكرةااألةاة ي :ا ...........................................................................................................................................................................................................................................................................ا
ا
نوعاالتواازي:ا ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................ا
ا
تقس ميااملزموار :ا
..................................................................................................................................................................... .................................. .1ااااألآي ا.........................................
....................................................................................................................................................................................................... .2ااااألآي ا

.........................................

....................................................................................................................................................................................................... .3ااااألآي ا

.........................................

....................................................................................................................................................................................................... .4ااااألآي ا

.........................................

....................................................................................................................................................................................................... .5ااااألآي ا

.........................................

....................................................................................................................................................................................................... .6ااااألآي ا

.........................................

املالحظ ا

التفسري ا

ا
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ا
املالحظ ا

اا
التفسري ا

ا
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ا
املالحظ ا

اا
التفسري ا

ا
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ا
املالحظ ا

اا
التفسري ا

ا
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ا
املالحظ ا

اا
التفسري ا

ا
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ا
املالحظ ا

اا
التفسري ا

ا
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التطبيق ا

ادلاراة االة تقرائي اللكتابااملقدس

أة ئةلااة تقرائي ا
الواجبا#ا 5ا

 .1اقرأاالنصا(مرقسا:6ا)52-45اعدةامرات.
 .2ضعاحمتوَيتاالنصايفاجدول.
 .3حاولاأناتسألاأاة ئةلاكثريةاعنااملالحظ اوالتفسريا اوالتطبيق،امثاحاولاأناَتدداأيامنا
تُلااألة ئةلاة يحفزاادلاارةنياعَلاداراة االنصابطريق امنظم .امنااملهماأناتاسألااألة ئةلا
الِتاةتسهلاَعلي اادلاراة .
 .4أكتبااألة ئةلابنفساالَتتيبااَّلياةتس تخدمهايفاادلارس.ابعداُكاةؤالاضعاعالم ا(م)ا
للمالحظ اأوا(ت)اللتفسرياأوا(ط)اللتطبيق،اوذِلالتحديداهدفكامناالسؤال.
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صياغ ااألة ئةلاالة تقرائي :
حيامناتتعَلاصياغ ااألة ئةلاالة تقرائي ،افأنتاتتعَلاهماارةاجديدة.اومثلاأياهماارةاجديدةاتتعلمهاا
فانامس تواكايفاصياغ ااألة ئةلاةيتحسنامعااملامارة .ااخلطوةااألوَلاواملهم ايهاأناتقومابقراءةاشامةلا
اومَّنجي اللنص.امناخالل اأة ئلتك االة تقرائي اَيباأناَتدااجملموع انفساالنتاجئاالِتاتوصلتاالهيا.ا
القراءةاالسطحي اللنصاة تقوداألة ئةل اةطحي اوِبلتاِلااَل امناقشاتاةطحي ؛ابيامن االقراءةااملتعمق ا
ة تقوداادلاارةنيااَلاالتعمقايفااحلقائقاالروحي ااملوجودةايفاالنصاوِبلتاِلايتقدموناويمنوايفاحياِتما
الروحي امعاهللا.ا اوهذهاالنتيج اتس تحقاالوقتاواجلهدااَّليايُْصفايفاادلاراة ااملتأني  .ا
ا
 .Iأدارساالنصاواركزاتفكريكاعَل انفسك اأو ًل:ا"ماااَّليايريداهللااأنايعلمنااَيه؟"امثافكرا
واضع ًاااألآخارينايفاذهنك:ا"كيفاميكنانااتمني اوتطويراحياتنااالروحي امناخاللاداراةتناامع ًا؟"
 .IIعندمااتنَتييامناادلاراة ااراجعااجلدولااَّلياكتبتهاومقابتحديداالنقاطاالهام امثاتأكداأَناانمنا
ادلاراة االِتاة تقدهمااللآخرين.
 .IIIصياغ ااألة ئةل.
عَلاأة ئلتكاأناتقود اادلاارةنيااَل ااألفَكاراالرئيس ي اللنصاحَّتايكتشفوها ا اويطبقوها اعَلا
حياِتم.امنااملهماأناتتذكراماانوعي ااجملموع االِتاَتدهما:امؤمننياجدداأماأكُثانضج ًا،اش بابا
أماكباارايفاالسن...ااخل.الناَتتاجااجملموع اأناتقومابتحليلامفصلاكامافعلتاأنت،الكنا
بناءاعَلامااتعبتاأنتايفاااعدادهاأثناءا
أة ئلتكاةتساعدِهاعَلاوضعاأةاة ياتامعين اللنصا ًا
داراة تكاللنص .ا
ا

.1
.2
.3
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ابدأ ابأة ئةلاتعطيافكرةاعام اعناالنص ا(مناِهاخشصياتاالنص ،اأيناَكنوا،اماذاا
َعلوا...ااخل).
مناخاللاأة ئلتكاقُاداادلاارةنيابتسلسلاعْباالنصامناالبداي ااَلاالَّناي .اارمبااَتتاجا
أناتقودِهادلاراة افقرةافقرة،اوَكاماتقدمواامقابعملااربطاللفقرات.
ة تحتاجاأناتسأل:اأة ئةلامالحظ ا(حقائق)،اأة ئةلاتفسريا(معىناالنص)،امثاأاة ئةلا
تطبيقي ا(أفعال).
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 .1أة ئةلااملالحظ
 قدااجملموع ااَلامالحظ ااحلقائقااملكتوب ايفاالنص.
 بطرقامتنوع اقدِهااَلاالجاب اعن:اكيف،امن،امَّت،اأين.
َ يباأنايصفواااألشخاصاواملشاهدااملوجودينايفاالنص.
 ةاعداادلاارةنياأنايتعمقوااِبلنص،اوأنايعيشوااداخلااحلدثاويفااحلواار،اأوا
أنايضعوااأنفسهمامَكناأهلاأفسسامناالقرنااألولاوِهايتلقوناارةاةلابولس.
 قدااجملموع اليكتشفواابعضااحلقائقاالِتاوجدِتااأنتا
"مااوجهاالتقابلاأواالتضادابني "...ا
 .2أة ئةلاالتفسري
 دعااجملموع اَتللاوتاسألا"ملاذا"،ايكايكتشفواااحلقائقااألةاة ي ايفاالنص.
 ةاعدِهايفاتعاريفابعضاالَكامتاأواامجللااملفتاحي .
 ةاعدِهاأنايرواااألة باباواراءابناءاالنص.ا(اةأهلماأة ئةلامابني اعَلاتافسريكا
اَّلياكتبتهايفاالعمودااخلاصاِبلتفسريا–اوهذااة يقودِهاأيض ًاالاكتشافاالصةلا
بنياالفقرات) .ا
 عندمااَيدوااحقيق اارئيس ي ،اَيباعَلاةؤاِلاأنايساعدِهاعَلاالتأملاِبذها
احلقيق .
 .3أة ئةلاالتطبيق
 هذهااألة ئةلاةاتقودااجملموع ااَلاالتفكرياِبلتغيرياتاالِتاَيباأناَتدثاَبياِتما
الشخصي اوالتخطيطالها:اتغيريااملواقفاالقلبي ا اوتغيريايفاالعالقاتاواألفعال.
َ يباعَلاأة ئةلاالتطبيقاأناتنسابابتلقائي اوةهوةلامنااملعىنااملوجودايفاالنقاطا
الرئيس ي ،اوَيباأناتُطرح ابعداتوضيح افكرةاهام  .امالحظ :امنااألفضلاأنا
يكوناهناكاأة ئةلاتطبيقي اقليةلاعْباالنصابد ًلامناعدداهائلامنااألة ئةل.
ا
ا
امأخوذةامناخدم اانَتفاارة ِتTaken from “Bible and Life” Inter-Varsity Christian Fellowship...
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ا

مرقسا:6ا 52-45ا
ا

ِ
ِ
اَص ىفا
وناقىدْ ى ى
 45ىو ِللْ ىو ْق ِتا َألْ ىز ىمات ىىال ِم ىيذ ُها َأ ْنايىدْ ُخلُوااأ َّلس ِفينى ى ىاوي ْىس ِب ُقوااا ىَلاألْ ىع ْ ِْب،اا ىَلابىيْ ِت ىاص ْيدى ا،ا ىح ََّّتايى ُك ى
ِ
ِ
أِلْ ىج ْم ىع .ا
ااو َّد ىعه ُْما ىم ىَضاا ىَلاأِلْ ىج ىب ِلا ِل ُي ىص ِ ىيل .ا
 46ىوب ى ْعدى ىم ى
ِ
ِ
ِ
ِ
،اوه ىُواعى ىَلاأِلْ ى ِْب ىاو ْحدى ُه .ا
 47ىولى َّم ى
ااص ىااراألْ ىم ىسا ُء ىاَكن ِىتاأ َّلس ِفينى ُ ِايف ىاو ْةطِاأالْ ىب ْح ِر ى
،األناأِ
48وارأ آ ُِهامع َّذبِني ِايفاأِ
ْ
ِ
ِ
ُ
ِ
ْ
ى
َ
ى
ْ
.او ى َْن ىواأِلْهى ِزيعِاأِ َّلرا ِبعِا ِم ىناأِلل َّ ْي ِلا َأَتىا ُْاِها ىم ِاش ًيااعى ىَلاأِلْ ىب ْح ِر،ا
َِّه
د
اض
ىت
ن
اَك
حي
لر
ف
ذ
ج
ل
ِ
ْ
َّ
ىى ْ ُى ى
ى
ى

ىو َأ ىارادىا َأ ْناي ى ىت ىج ىاو ىز ُ ِْه .ا
ِ
ْص ُخوا .ا
ااار َأ ْو ُها ىم ِاش ًايااعى ىَلاألْ ىب ْح ِر ىاِنُّو ُها ىخ ىي ًال،افى ى ى
49فىلى َّم ى
َ ِ 50أل َّناأِلْ ىج ِمي ىع ىاار َأ ْو ُه ىاوأِضْ ىط ىربُوا.افى ِللْ ىو ْق ِت ىاَكَّ ىمه ُْم ىاوقىا ىلالىه ُْم:ا« ِث ُقوا!ا َأَنى اه ىُو ى
.ال ى ى
اَتافُوا» .ا
ااوتى ىع َّجُابو ِاايفا َأنْ ُف ِسه ِْم ِاجدًّااا ىَلاأِلْغىاي ى ِا ،ا
51فى ىص ِعدى االىهيْ ِ ْماا ىَلاأِ َّلس ِفينى ِ افى ىس ىكنى ِتاأِ ِلر ُحي،افىُبُ ِ ُتو
ى
ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ 52ألَنَّ ُ ْمالى ْماي ى ْفهى ُمواابِأ ْ َأل ْار ِغ ىف ِ اا ْذ ىاَكن ْىتاقُلُوِبُ ُ ْماغى ِل ىيظ ً  .ا
ِ
ا
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ا
كيفي اتكويناشلكاتوضيحياللة ئةلاالة تقرائي ا
ا
ابدأامنااجلدولااَّلياة بقاأناأعددتهاوأة تخرجااألة ئةلامناُكاَعود.اأنامااتقومابهااألآناهوا
يفاحقيق ااألمرا"الجاب "اعنااألة ئةلاالِتاوضعَتا.اأوابتعبريااأ آخر،ااملعلوماتااملاكتوب ايفااألَعدةاا
َيباأناتتفقامعااألة ئةلاالِتاتكتُبا .ا
ا
ا
املالحظ ا(م) ا التفسريا(ت) ا التطبيقا(ط) ا
ا

فكرةا 1#ا
عدد:1اامالحظ ا
امالحظ ا
امالحظ ا
عددا:2امالحظ ا
امالحظ ا
الفكرةا 2#ا
عددا:3اامالحظ ..ااخل ا

ا

ا

تفسريااملالحظات ا
يفاهذاااجلزء ا

التطبيقاهنا ا
اماذااَيباأناأفعل؟ ا-اكيفاأفعلاذِل؟ ا

اااا(أذكراأمثةلاتطبيقي ) ا

(أكتباعَلاوارق امنفصةل) ا
قامئ ااألة ئةلا(مأخوذةامنااجلدول) ا
األآي ا#االفكرةااألوَلاللمخططاالتفصييل/اجلدول ا
(م)ا.1اةؤالامالحظ ا(منااألشخاص؟اماذاافعلوا؟ا...اخل ).ا
(م)ا.2اةؤالامالحظ ا(أيناَكنوا؟) ا
(م)ا.3اةؤالاعاما(ماذااحدث؟) ا
(بعداأة ئةلااملالحظ اقدماةؤالاأواأثننياعناالتفسري) ا
(ت)ا.4اةؤالاتفسريا(ملاذااقالااملس يح...؟) ا
(ت)ا.5اةؤالاتفسريا(ماذااقصدابولساعندمااقال....؟) ا
(بعداأة ئةلااملالحظ اوالتفسري،امنااجليداأناتسألاةؤالًاتطبيقي ًااأواأثنني.ا ا
أة ئةلاالتطبيقاَيباأناتُس تخلصامنااة تنتاجاتااة ئةلااملالحظ اوالتفسرياالسابقني) ا
(ط)ا.6اةؤالاتطبيقا(الجاب اَيباأناتشملافع ًالاأواأفعالًاَيبااَتاذها.ا ا
مث ًال:اماذااميكناأناأفعلالِكاأكونامثلايسوع؟) ا
(ط)ا.7اةؤالاتطبيقا(ماااخلطواتاالِتاميكناأناأقوماِبا؟) ا
(اة مترايفاالعملامناخاللااجلدول،افكرةاتلوااألخرىاوعدداًابعدااألآخر)

ا
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ا
طوار :ا
أة ئةلامالحظ امناالعمودا(م) ا
أة ئةلاتفسريامناالعمودا(ت) ا
أة ئةلاتطبيقامناالعمودا(ط) ا

نصائح عن األسئلة
مقابَتقميااألة ئةلا(3،2،1ا..اخل ).ا
اة تخلصااألة ئةلامباْشةامنااجلدولااَّلياَعلتهاوالنص ا
عَلااألة ئةلاأناتكونابس يط اوواحض  ،ا
وتقوداادلاارساللعودةااَلااالنصاليجدااجلواب.
عَلااألة ئةلاأناتوادلامناقش ،ا ا
اوبدوارهااتقودالفهماأَعقاللنص .ا
ا
عَلااألة ئةلاأناتكونابتتابعا ا
ومناةؤالااَلااأ آخرابَتتيبامنطقي ا
عَلااألة ئةلاأنايكونالهااجوابامناالنص ،ا
(َيباأناتكوناقادار ًااعَلاالجاب اعناأة ئلتكااخلاص ) ا
ا
ا
ُكاةؤالاَيباأنايكونا(م)اأوا(ت)اأوا(ط) ا
(اراجعاادلارساارمقا )5ا
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مرقسا:6ا 52-45ا
املالحظ ا
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املالحظ ا
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املالحظ ا
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املالحظ ا
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ا

وارق اَعلااألة ئةلاالة تقرائي ا
ا

ضع اقامئ اِبألاة ئةل االِت ات اراهاا
مناةاب ادلاراة االنص ،اارمبا النا
َتتاجااَلاُكاالـا30اةؤا ًال.

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .3ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .4ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .5ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .6ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .7ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .8ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .9ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .10ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .11ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .12ا
.13

............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................

.14

.................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................

.15

............................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................

ا
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ا

وارق اَعلااألة ئةلاالة تقرائي ا
ا
ا

ضع اقامئ اِبألاة ئةل االِت ات اراهاا
مناةاب ادلاراة االنص ،اارمبا النا
َتتاجااَلاُكاالـا30اةؤا ًال.

.16
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األامثال ا
الواجبا#ا 6ا
ا
ا
 .1اقرأاالنصا(مرقسا:4ا)20-1اعدةامرات.
 .2قسماالنصامس تخدم ًااطريق االتقس مياالبس يطاالسابقاْشهحا.
 .3اَبثاعناالنقط ااحملواري اللتعلميااَّليايقدمهااملثل.
 .4اة تخدماالتقس ميااَّليامقتابهالعملاجدولاللنص.امالحظ :ااة تخدماالتفسريااَّليايقدمهاالنصا
للمثلا(اناَكناالنصاقداقدماتفسري ًااللمثل).
 .5مقابصياغ اأة ئةلااملالحظ اوالتفسرياوالتطبيقااخلاص ابك.ا
ا

املثلاهواقص اقصريةاتقدمامنوذج ًااماد ًَياأواَعلي ًاامنااحلياةااليومي الِكايرشحاحقيق ااروحي .اعَلا
املس يحايفاالكثريامنااألحيانابأمثالاَّلِلامفناالرضواريالنااأنانفهماهذاااألةلوبااألديب.اعندمااعَلا
املس يحابأمثالاَكناهناكاهدفااأ آخر،افقداأاراداأناخيفيااحلقائقاعناغريااملتجاوبني،اويفانفساالوقتا
َيعلهااواحض اللمتجاوبنيامعهااروحي ًا .ا
ا
لحظاأنهاِبلرمغامناأنااألحداثاالتاارخيي اميكنااة تخداهمااالرشحاالتعالمي،الكنااملثلاهواعباارةا
عناقص امتاتصمميهااخصيص ًاالتعلمياحقيق ااروحي .ااملثلاليساتسجي ًالاحلدثاَتاارخيي،ابلاهواقص اتعْبا
عناواقعااحلياةااليومي  .ا
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أاربع اقواعداأةاة ي اَنتاْجاالفهمااألمثال :ا
ا
أا)ااابدأاِبلنصاالقريب.
 .1ماااملناة ب االِتاقيلافهياااملاثل؟ا(لوقاا:15ا)2-1
 .2مااهواتفسريااملثل؟ا
(لوقاا:15ا،10،7امَّتا:24ا،44امَّتا )13:25ا
ب)احدداالنقط ااحملواري االِتايركزاعلهياااملثل.
أدارساالقرين ا(الفقرةاقبلاوبعدااملثل) ا
 .1لوقاا:15ا4ا-ااخلروفااملفقود .ا
 .2لوقاا:15ا10-8ا-اادلارِهااملفقود.
ج)احدداالتفاصيلاالِتالاصةلالهاامبوضوعااملثل.
التفاصيلاالِتالاِتدفااَلاتعلميااحلقيق االروحي االِتايقدهماااملثلا(لوقاا:17ا )9-7ا
 .1لوقاا:15ا4ا-ا99اخروفاغريامفقودين ا
 .2لوقاا:15ا8ا-ا9اداراِهااغريامفقودين ا
دا)ااحدداالتفاصيلاذاتاالصةلامبوضوعااملثل.
تُلااملقصودامَّنااتعلميابعضااحلقائقاالكتابي اوالِتاةريكزاعلهيااالتعلميااحملوارياللمثل.ا ا
(قص االبناالضالا-اَكناضا ًلافوجد) .ا

هذاااجلزءامتااعدادهابتْصفاعن:االتفسرياالْبوتس تانِتاللكتابااملقدسا-ابرَنارداارامس .ا
ا
ا
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ا
ا

مرقسا:4ا 20-1ا
ا

 1ىوأِبْ ىتدى َأا َأيْضً ااي ُ ىع ِ َُلا ِع ْندىاأِلْ ىب ْح ِر،افىأ ِ ْجتى ىم ىعاال ى ْي ِه ى ْ
ساعى ىَلاأِلْ ىب ْح ِر،ا
اَج ٌعاكىثِريٌ ا ىح ََّّتاانَّهُا ىد ىخ ىلاأِ َّلس ِفينى ى ىاو ىجالى ى ا
ِ
ى ِْ َ ِ ِ
ض2.فى ىَك ىناي ُ ىع ِل ُمه ُْما ىكثِ ًرياا ِبأَ ْمث ىالٍ ى.اوقىا ىلالىه ُْم ِايفاتى ْع ِلميِ ِه:ا«3أِ ْ ىْس ُعوا!ا
ىوأِلْ ىج ْم ُعا َُكُّه ىُاَك ىنا ِع ْندىاأِلْ ىب ْح ِراعىَلاأأل ْار ا
ه ىُو ىذااأِ َّلزا ِارعُاقى ْداخ ىىر ىجا ِل ى ّْي ىارعى،ا 4ىو ِفميىااه ىُوايى ْز ىارع ىُاة ىقطىاب ى ْع ٌضاعى ىَلاأِ َّلط ِر ِيق،افى ىج ىاء ْت ُاط ُي ُوارااأِ َّلس ىما ِءا
ىو َأ ىَكى ْتهُ.ا 5ىو ىة ىقطىاأآخ ُىراعى ىَلا ىم ىَك ٍنا ُم ْح ِج ٍر،ا ىح ْي ُثال ى ْماتى ُك ْن ىاَلُاتُ ْرب ى ٌ اكىثِ ىري ٌة،افىنى ىب ىتا ىح ًالاا ْذال ى ْمايى ُك ْن ىاَلُا
ِ
ِ
ِ
،اوا ْذال ى ْمايى ُك ْن ىاَلُا َأ ْص ٌلا ىج َّف.ا 7ىو ىةىاقطىاأآخ ُىر ِايفا
ُ َْع ُقا َأ ْار ٍض.ا 6ىولى ِك ْنال ى َّماا َأ ْ ى
ْشقى ِتاأ َّلش ْم ُساأ ْح ى ىَت ىق ى
أِ َّلش ْو ِك،افى ىطلى ىعاأِ َّلش ْوكُ او ىخنى ىقهُافى ى َْلاي ُ ْعطِاثىمرا.ا8و ىة ىق ِ
طىاأآخ ُىر ِايفاأِ ْ َأل ْار ِضاأِلْ ىجيِدى ِة،افىأَع ىْطىاثى ىم ًرااي ى ْص ىعدُ ا
ىً ى
ى
اَل ا ُأ ُذَنى ِن الِ َّلس ْمعِ،ا
ىوي ى ْن ُمو،افىأَ ىَت ىاوا ِح ٌد ا ِبث ىىالثِ ىني ىاوأآخ ُىر اب ِِس تِ ىني ىاوأآخ ُىر ا ِب ِمئى ٍا».اَّ ُ 9مث اقىا ىل الىه ُْم:ا« ىم ْن ىُا
ِِ
ِ
فىلْيى ْس ىم ْاع» 10.ىول ى َّم ى
ىرش ا ىع ِن اأِلْ ىمث ِىل،ا11فى ىقا ىل الىه ُْم:ا«قى ْدا
ااَك ىن ىاو ْحدى ُه ىاةأَ ى َُل اأ َّ َِّل ىين ا ىح ْو ى َُل ا ىم ىع اأ ِألثْ ى ْن اع ى ى
ِ
ِ
ااِساملى ُك ِ ِ
ونالىه ُْم ُ ُّ
اش ٍء،ا
اُك ى ْا
ُأع ِْط ىيالى ُ ُْكا َأ ْناتى ْع ِرفُو ِ َّ ى
.او َأ َّمااأ َّ َِّل ىين ُ ْ
اِها ِم ْناخىا ِار ٍجافىبِأ ْ َاأل ْمث ِىالايى ُك ُ
وتاأ ِلل ى
ااةا ِم ِع ىني ىاو ىل اي ى ْفهى ُموا،ا ِلئى َّال ايى ْر ِج ُعواافى ُت ْغ ىف ىر الىهُ ْاما
ِ 12ل ى ْ
ْصواا ُم ْب ِ ِ
ِك اي ُ ْب ِ ُ
وا،اوي ْىس ىم ُعو ى
ْص ىين ىاو ىل اي ى ْن ُظ ُر ى
ِ
ون ى ِ
اَجي ىع اأِ ْ َأل ْمث ِىال؟ا 14ىا َّلز ِاارعُا
ون اه ىىذااألْ ىمثى ىل؟افى ىك ْي ىف اتى ْع ِرافُ ى
خ ىىط ىاَي ُْاِه».اَّ ُ 13مث اقىا ىل الىه ُْم:ا« َأ ىمااتى ْعلى ُم ى
ِ
ِ
يزار ُع اأِ ْل ى َِكم ى .ا15و ىهؤ ىل ِء ُ ِ
ون ايىأْ ِتا
ى ُ ُ
،او ِحينى ىمااي ْىس ىم ُع ى
اِه اأ َّ َِّل ىين اعى ىَل اأ َّلط ِر ِيق:ا ىح ْي ُث اتُ ْز ىار ُع اأ ْل ى َِك ىم ُ ى
ى
ىْ ى
ِ
ِ
ِ
ِ
اِه اأ َّ َِّل ىين ُاز ِار ُعوااعى ىَلا
أ َّلش ْي ىط ُان الِلْ ىو ْق ِت ىاوي ى ْ ِْن ُع اأ ْل ى َِك ىم ى األْ ىم ْز ُاروعى ى ِايف اقُلُوِبِ ِ ْم.ا 16ىو ىه ُاؤ ىل ِء ا ىك ىذ ِ ىِل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وناأِ ْل ى َِك ىم ى اي ى ْق ىبلُوَنى ىاالِلْ ىو ْق ِتا ِب ىف ىرحٍ،ا 17ىولى ِك ْنالىيْ ىسالىه ُْما َأ ْص ٌلا
أ ْ َأل ىما ِك ِناألْ ُم ْح ِج ىر ِة:اأ َّ َِّل ىينا ِحينى ىمااي ْىس ىم ُع ى
اض ٌيقا َأ ِواأِضْ ِطهىادٌا ِم ْنا َأ ْج ِلاأِ ْل ى َِك ىم ِ ،افى ِللْ ىو ْق ِتا
اِهاا ىَلا ِحنيٍ .افى ىب ْعدى ا ىذ ِ ىِلاا ىذاا ىحدى ىث ِا
ِيفا ىذ ىواِتِ ِ ْم،اب ى ْل ُ ْ
يع ُُثون.ا18و ىهؤ ىل ِ ِء ُاِه اأِ َّ َِّلين ازار ُعوااب ْ ِني اأِ َّلشو ِك:اهىؤ ىل ِء ُ ِ
ون اأِ ْل ى َِك ىم ى ،ا 19ىو ُ ُُهو ُما
ى ُ ُ ى ُِ ى ى ْ ُ ُ
اِه اأ َّ َِّل ىين اي ْىس ىم ُع ى
ىْ ُ ى
ِ
ِ
ِ
ىه ىذااأِلْ ىعال ى ِم ىاوغُ ُر ُواراألْ ِغ ىىن ىاو ىشه ىىو ُات ىاةائِ ِراأ ْ َأل ْش ىيا ِاءات ْىد ُخ ُل ىاو ى َْت ُن ُقاأ ْل ى َِك ىم ى افىتى ِص ُرياب ىِالاثى ىم ٍر.ا 20ىو ىه ُؤ ىل ِءا
ُِه اأِ َّ َِّلين ازار ُعوااع ىَل اأِ ْ َألار ِض اأِلْجيِدى ِة:اأِ َّ َِّلين اي ىسمع ِ
:اوا ِاح ٌد اثى ىالثِ ىنيا
ى
ا،اويُثْ ِم ُر ى
ى ْ ىُ ى
ُ ى ُِ ى ْ
ون ى
ون اأ ْل ى َِك ىم ى ىاوي ى ْق ىبلُوَنى ى ى
ىوأآخ ُىر ِاة تِ ىني ىاوأآخ ُىرا ِمئى ًا» .ا
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ا

مثلاالازاارع ا
مرقسا:4ا 20-1ا
ا
 .1مقابوضعاتقس مياللنص
.1
.2
.3
.4

..............................................................................................................................................................................................................اااألآي :ا
..............................................................................................................................................................................................................اااألآي :ا........................................
..............................................................................................................................................................................................................اااألآي :ا........................................
..............................................................................................................................................................................................................اااألآي :ا........................................
........................................

ا
 .2مااهوااملوضوعاالرئييسااَّليايركزاعليهااملثل؟
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ا
اا
ا
 .3مقابعملاجدولاللمثل
املالحظ ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

التفسري ا

التطبيق ا

ا

ا

ا
ا
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املالحظ ا
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ادلاراة االة تقرائي اللكتابااملقدس

املالحظ ا
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املالحظ ا
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املالحظ ا
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ادلاراة االة تقرائي اللكتابااملقدس

ا

وارق اَعلااألة ئةلاالة تقرائي ا
ا
ا

ضع اقامئ اِبألاة ئةل االِت ات اراهاا
مناةاب ادلاراة االنص ،اارمبا النا
َتتاجااَلاُكاالـا30اةؤا ًال.

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .1ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .2ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .3ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .4ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .5ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .6ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .7ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .8ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .9ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .10ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .11ا
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .12ا
.13

............................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................

.14

............................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................

.15

............................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................
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ا

وارق اَعلااألة ئةلاالة تقرائي ا
ا
ا

ضع اقامئ اِبألاة ئةل االِت ات اراهاا
مناةاب ادلاراة االنص ،اارمبا النا
َتتاجااَلاُكاالـا30اةؤا ًال.

.16
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النبوات
الواجب 7 #

جند النبوات يف الكتاب املقدس من سفر التكوين اىل سفر الرؤاي.


يوجد يف العهد القدمي ما مجموعه  23210آية 6641 ،آية مهنا حتتوي عىل نبؤات
(حوايل .)%28



يوجد يف العهد اجلديد ما مجموعه  7914آية 1711 ،آية مهنا حتتوي عىل نبؤات
(حوايل .)%21



يوجد يف الكتاب املقدس  31124آية 8352 ،آية مهنا حتتوي عىل نبؤات (حوايل .)%27

حقيقة آن الكتاب املقدس حيتوي عىل هذا المك الكبري من الايت ذات البعد النبوي املس تقبيل يعطينا
فكرة عن المهية اليت يضعها هللا للنبوات.
آ ) اخلطوة الوىل اليت يقوم هبا آي دارس للكتاب املقدس هو حتديد نوع النبوة موضوع ادلراسة.

82

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

يوجد نوعان من النبوات:
 .1التنبؤية (املس تقبلية) :آمور تتعلق ابملس تقبل.
 .2التعلميية :آمور تتعامل مع الخالق واملبادئ واحلقائق الالهوتية.
بعض النبوات فهيا مزجي من النوعني .مث ًال( :زكراي  )15-1 :1هو مقطع نبوة تعلميي،
لكن الرؤية التالية حتتوي عىل آمر مس تقبيل (زكراي  .)21-16 :1آغلب الحصاح  7من سفر
زكراي هو تعلميي ،ولكن الجزاء التالية مس تقبلية .مالحظة :آغلب النبوات عادة ما تكون
مس تقبلية.
ب) بعض الرشادات عن كيفية التعامل مع النبوات ذات البعد املس تقبيل:
 .1اللغة احلرفية :تعامل مع النص ابملفهوم البس يط املبارش ،ال اذا اكن هناك سبب ًا يدفعك لعكس
ذكل .جيب التعامل مع املقاطع النبوية بأسلوب الفهم احلريف ال اذا اكن هناك سبب ًا جيعكل
تفهمها ابملعىن اجملازي .ابدآ دامئ ًا ابملفهوم البس يط واملبارش  -مفا يقوهل النص هو ما يعنيه.
 .2اللغة الرمزية :تعمل كيف متزي الفقرات اجملازية ،لكن اتبع القواعد العادية للغة للمتيزي بني ما هو
حريف وما هو جمازي.
 يوجد بعض النصوص اليت جيب فهمها بأسلوب رمزي .ولو مل تفهمها رمز ًاي س يكون
املفهوم مناف للمنطق .مثال عىل ذكل( :يوئيل  )31 :2يتحول القمر اىل دم؛ (اشعياء
 – )1 :11غصن خيرج من كيان برشي؛ (زكراي  )7 :4جبل اكمل يمت اقتالعه.
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 نسمي لك هذه التشبهيات بـ "اللغة التصويرية" .كام نراها بوضوح يف سفر دانيال حيث
نرى آسد ًا ذو آجنحة ،ومنر ذو آربعة آجنحة  ..اخل.
 الهدف هو ادراك ما يشري اليه الرمز ،لن اليشء املشار اليه بصورة رمزية سيتحقق
حرفي ًا يف التارخي.
آمثةل:
دانيال  – 17 :7الوحوش الربعة تشري اىل آربع ملوك س يقومون من الرض؛ يوحنا
 – 19 :2يتنبأ املس يح عن الهيلك " آنقضوا هذا الهيلك ويف ثالثة آايم آقميه "،مشري ًا
هبذه الية اىل جسده.

 .3لكمة حتذير:
حتديد نوع النبوة قد يكون صعب ًا يف بعض املقاطع النبوية.
مثال( :عاموس  )15-13 :9هناك مؤرشات آن هذا النص جيب فهمه رمز ًاي .لكن جيب آن
نبدآ آو ًل ابعتبار آن النبوة املس تقبلية جيب فهمها حرفي ًا .ومع ذكل ،جزء ًا كبري ًا من النبوات هو
جمازي بل وجيب آن نتعمل ونتدرب كيف نفرق بني ما هو رمزي وما هو حريف.
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تشمل النبوة املايض واحلارض واملس تقبل .ولكن ل تتبع النبوة آحيا ًن هذا السلوب
التتابعي .فالنبوة قد تقفز من فكرة اىل آخرى آو من زمن اىل زمن آخر.
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الواجب 7 #
 .1اقرآ النص (اشعياء  )31-1 :1عدة مرات.
 .2ضع تقس ميً حملتوايت النص.
 .3حدد نوع النبوة يف لك فكرة من آفاكر التقس مي اذلي حددته.
 .4حدد التعلمي او الهدف الرئييس للنص.
 .5مس تخدم ًا التقس مي اذلي مقت به آمعل جدول للنص.
 .6ضع خمطط ًا لعظة تفرس من خاللها هذا النص .ابدآ بأول فكرة وطورها مس تخدم ًا آية تلو الخرى.
شارك الفكرة الوىل مث ارشح لك آية تدمعها .رمبا حتتاج آيض ًا اىل رشح بعض اللكامت وامجلل
الساس ية اليت لحظاها وفرساها وطبقاها .بعد ذكل انتقل اىل الفكرة التالية وطورها .حاول آن
تفكر يف بعض المثةل والقصص اليت تساعدك عىل توضيح ورشح الفكرة.
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اشعياء 31-1 :1

وص ،آل َّ ِيت ارآهاا عا اىل َيا و اذا او ُآور اش ِل اميِ ،يف َآ َّاي ِم ع ِز َّاي اوي اوَث ام اوآ اح ااز او ِح ْزِقيَّا مل ِ
وك َيا و اذا:
1ر ْؤ ااي ا اش ْع اي ااء ْب ِن آم ا
ِ
ِ 2ا ْ اْس ِعي َآيَّاهاا آ َّلس ام ااوات او َآ ْص ِغي َآيَّاهاا آ ْ َل ْرضَ ِ ،ل َّن آ َّلر َّب ياتا الكَّم « :اربَّيْت ب ا ِن اني اون ا َّشأْاه ْم ،آَ َّما ْه فا اع اص ْوا عا ا َّيل.
ْسائِيل فا اال ي ا ْع ِرف .اش ْع ِِب ال ي ا ْفهام».
 3االث َّْور ي ا ْع ِرف قاا ِن ايه اوآلْ ِح امار ِم ْعلا اف اصا ِح ِب ِهَ ،آ َّما ا ْ ا
ِ
لرشَ ،آ ْو ال ِد م ْف ِس ِد اين! تا اركوا آل َّر َّب ،آ ْس اها اانوا
 4اويْ ٌل ِل ْ ُْل َّم ِة آلْخاا ِطئا ِة ،آ َّلش ْع ِب آلث َّ ِقي ِل آ ْل ْ ِمث ،ن ا ْس ِل فاا ِع ِيل آ َّ ِ
ِ
بِقد ِ
ْسائِيلا ،آ ْرتا ُّدوا ا اىل او اراء.
ُّوس ا ْ ا
ِ
ِ
لك آ َّلر ْآ ِس ام ِر ٌيض ،او ُّ
ون ازياغاانً ! ُّ
لك آلْقالْ ِب اس ِق ٌمي.
5عا اىل ام ت ْ ا
ون ب ا ْعد؟ تا ْزدااد ا
ْضب ا

ِ 6م ْن َآ ْس اف ِل آلْقادا ِم ا اىل آ َّلر ْآ ِس لايْ اس ِفي ِه ِ َّ
َص اولا ْم ت ْع اص ْب اولا ْم
رضب ا ٌة اط ِري َّ ٌة لا ْم ت ْع ا ْ
حص ٌة ،ب ا ْل ج ْر ٌح او َآ ْح اب ٌاط او ا ْ
ِ
تلا َّ ْني ِبأ َّلزيْ ِت.
ِه اخ ِرب ا ٌة اكنْ ِق اال ِب آلْغ ار ااب ِء.
7ب اِالد ْك اخ ِرب ا ٌة .مدن ْمك م ْح ارقا ٌة ِبألنَّ ِارَ .آ ْرض ْمك تاأْلكهاا غ ار اابء قدَّا ام ْمك ،او ِ ا
اَصة.
8فا اب ِقيا ِت آبْناة ِصهْ اي ْو ان ا َِك اظ َّةل ِيف اك ْرم ،اك اخ ْي امة ِيف ام ْقثاأَة ،اَكا ِديناة م اح ا ا
َصنا ِمثْ ال اسدو ام او اشاهبا ْناا امع اور اة.
9لا ْو ال َآ َّن ار َّب آلْجنو ِد َآبْقاى لاناا ب ا ِقيَّ ًة اص ِغ اريةً ،لا ِ ْ
رشي اع ِة الاهِناا ااي اش ْع اب امع اورةا:
ِ 10ا ْ اْسعوا ا الَك ام آ َّلر ِب ااي قضا ا اة اسدو ام! َآ ْصغوا ا اىل ا ِ
ِ
ِ
ِ «11ل اما اذا ِيل اك ْ اْثة اذ ااب ِ ِِئ ْمك ،ياقول آ َّلر ُّب .آ َّ اَّت ْمت ِم ْن م ْح ارقا ِ
ات ِك اباش او ا ْ
َش ِم م اس َّمناات ،اوبِدا ِم عول او ِخ ْرفاان
ْس.
اوتيوس اما ُآ ا ُّ
ون ِلتا ْظهاروا َآ اما ِمي ،ام ْن اطلا اب ه ااذا ِم ْن َآيْ ِد ْ
يمك َآ ْن تادوسوا د ِوري؟
ِ 12حينا اما تاأْت ا
ون ِبتا ْق ِد امة ااب ِط اةل .آلْ ابخور ه او ام ْك ار اه ٌة ِيل .ار ْآس آ َّلشهْ ِر اوآ َّلسبْت اوِندا اء آلْ ام ْحفا ِل .لا ْست
 13ال تاعودوا تاأْت ا
ُآ ِطيق آ ْل ْ امث اوآ ِل ْعتِ ااك اف.
ِ
14رؤوس شه ِور ْك او َآ ْع اياد ْك باغاضا اهْ اا ن ا ْف ِيس .اص اار ْت عا ا َّيل ِث ْق ًال .ام ِللْت ا َْحلاهاا.
ون َآيْ ِديا ْمك َآ ْسُت اع ْي ا ََّن اع ْن ْمك ،اوا ْن كا َّ ْْثُت آ َّلص اال اة ال آَ ْ اْسعَ .آيْ ِد ْ
يمك ام ْْلن ا ٌة اد ًما.
15فا ِح اني تابْسط ا
ِ
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لرش.
رش َآفْ اعا ِل ْمك ِم ْن َآ اما ِم اع ْي ا ََّن .كفُّوا اع ْن ِف ْع ِل آ َّ ِ
ِ 16ا ْغت ا ِسلوا .تاناقَّ ْوا .آ ْع ِزلوا ا َّ
17تا اعلَّموا فا ْع ال آلْخ ْ ِاري .آ ْطلبوا آلْ اح َّق .آن ِْصفوا آلْ ام ْظلو ام .آ ْقضوا ِللْ اي ِت ِمي .احاموا اع ِن آ ْ َل ْر ام ا ِةل.
18ه َّامل ن ا ات احا اج ْج ،ياقول آ َّلر ُّب .ا ْن ااكن ْات خ ااط اااي ْك اكلْ ِق ْر ِم ِز تا ْب اي ُّض اكلث َّ ْل ِج .ا ْن ااكن ْات ا َْح ار ااء اكدلُّ و ِد ِي ت ِاصري
ِ
ِ
اك ُّلص ِ
وف.
ون خ ْ ااري آ ْ َل ْر ِض.
19ا ْن ِشئْ ْمت او ا ِْس ْع ْمت تاأْلك ا
ِ
ون ِبأ َّلس ْي ِف»َ ِ .ل َّن فا ام آ َّلر ِب تا الكَّ ام.
 20اوا ْن َآبايْ ْمت اوتا ام َّرد ُْْت ت ْؤ الك ا
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ون.
 21اك ْي اف اص اار ِت آلقا ْرياة آ َل ِميناة ازا ِن اي ًة! امْلن ا ًة احقًّا .ااك ان آل اعدْ ل يابِيت ِفهياا ،او َآ َّما آل ان فاألقاا ِتل ا
 22اص اار ْت ِفضَّ ت ِك ازغا ًال او ا َْخر ِك ام ْغش ا
وش ًة ِب اماء.
ون اولغا افاء آللُّص ِ
وصُّ .
لك اوا ِحد ِمهنْ ْم ِحي ُّب آ َّلر ْش او اة اوياتْ ابع آلْ اع اط اااي .ال ي ا ْقضو ان ِللْ اي ِت ِمي،
23ر اؤ اساؤ ِك متا ام ِرد ا
او ادع اْوى آ ْ َل ْر ام ا ِةل ال ت ِاصل الاهيْ ِ ْم.
ِ
ْسائِيلا« :آ ِه! ا ِّن َآ ْس ا ُِتحي ِم ْن خ اص ام ِاِئ او َآنْ ات ِقم ِم ْن َآ ْعدا ِاِئ،
 ِ 24اذل ِ اكل ياقول آ َّلس يِد ار ُّب آلْجنو ِد اع ِزيز ا ْ ا
ِ
ِ
 25او َآر ُّد ي ا ِدي عالا ْي ِك ،او ُآن ِاقي ازغا ا ِ
كل ا َكن َّه ِبألْ اب ْو ار ِق ،او َآ ْن ِزع َّ
لك قا ْص ِدي ِر ِك،
 26او ُآ ِعيد قضا ات ِاك ا امَك ِيف آ ْ َل َّولِ  ،اوم ِش ِري ِيك ا امَك ِيف آلْ ابدا ااء ِة .ب ا ْعدا اذ ِ اكل تدْ عا ْ اني ام ِدينا اة آلْ اعدْ لِ  ،آلْقا ْري ا اة آ ْ َل ِمينا اة».
ِ 27صهْ اي ْون ت ْفدا ى ِبألْ اح ِق ،اوَتا ِئبوهاا ِبألْ ِ ِب.
 28اوه ااالك آلْم ْذ ِنب اِني اوآلْخ اطا ِة ياكون اس او ًاء ،اوَتا ِركو آ َّلر ِب ي ا ْفنا ْو ان.
ون ِم ْن َآ ْْش ِاار آلْب ْط ِم آل َّ ِيت آ ْش اها ا ْيتموهاا ،او َّْت از ْو ان ِم ان آلْ اجنَّ ِ
ات آل َّ ِيت آخ ا ُْْتتموهاا.
َ ِ 29لَّنَّ ْم ا ْخي اجل ا
ون اكب ْط امة قادْ اذب ال او ارقهاا ،او اك اجنَّة لايْ اس لاهاا اما ٌء.
َ ِ 30لنَّ ْمك ت ِاصري ا
رش ًارا ،فا اي ْح ا ُِتقا ِان ِ الَك امها ام ًعا اولايْ اس ام ْن ي ْط ِفئ.
 31اوي ا ِصري آلْقا ِو ُّي امشا اقا ًة او ا امعُل ا ا
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مثال خملطط عظة تفسريية
(سنس تخدم املزمور الول َكثال)
 مقدمة :وِه ليك جتذب انتباه املس متعني ،ومتهد الطريق ملوضوع الرساةل.
 .1قدم فكرة عن اخللفية التارخيية للنص مثل احلاةل ،والظروف والتوقيت  ..اخل.
 .2آذكر الفكرة العامة للنص ،مس تخدم ًا مثا ًل لربطها مع واقعنا احلايل.
مثال:
"هذا املزمور هو مزمور تعلميي كتب بواسطة اكتب غري معروف ،وهدف الاكتب آن يقدم
طريقتني خمتلفتني للحياة ،حيث يضع آمامنا خيار ًا .والختيار هو آن نسكل الطريق الصحيح
اذلي يقود اىل السعادة ...اخل".
 موضوع العظة – اس تخدام "الفاكر الرئيس ية" (من اخملطط اذلي معلته) اكلنقاط الرئيس ية لعظتك.
اس تخدم آية آو آكْث للتأكيد عىل فكرتك الرئيس ية مس تعين ًا بأمعدة "املالحظة" و"التفسري" يف اجلدول
اخلاص بك .ميكنك آيض ًا اس تخدام آمثةل لتوضيح فكرتك وجعلها ذات صةل ابملوضوع الرئييس .آنظر
املثال التايل (ابلعودة اىل ورقة الجابة اخلاصة مبزمور .)1
 .1الرجل املبارك  -الايت  :3-1نرى يف هذه الايت وصف ًا لرجل يتقي هللا (كيف يكون ،وماذا
يعمل ،وماذا يصبح) .يف العدد  1نرى آنه "رجل مبارك" ،آي خشص اختب السعادة احلقيقية
(روحي ًا من ادلاخل) ،حيث آنه "ل يسري ...ول يقف ...ول جيلس "...يتجنب خمالطة ومصاحبة
الرشار (مثال واحض للتوازايت يف الشعر العبي) ،وبد ًل من ذكل "يلهج يف لكمة هللا ".وهو
"كشجرة مغروسة عند جماري املياه "،وهنا يقدم املزمور صورة عن نوعية الغذاء والنجاح اذلي
يعطيه هللا ملن يسري معه.
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 .2الرجل الرشير :الايت " :6-4ليس هكذا الرشار "...يصف يف الية  4الشخص اذلي ل حييا
رستاه ليست يف نموس الرب .وبيامن البار يش به ْشرة ممثرة ،فان اخلاطي يش به
مع هللا .فا ام َّ
الع اصافة اليت تسوقها وحتركها الرحي وليس لها قمية يف نظر هللا .مث نقرآ يف الايت  6-5عن مصري
الرشار واملصري اخملتلف اذلي ينتظر البرار.
 اخلامتة :يف هذا اجلزء نريد آن خنمت العظة عن طريق جتميع لك الفاكر ليصبوا يف املوضوع الرئييس
ومث معل تطبيقات ابس تخدام آمثةل وتشبهيات لتوحض كيف ميكن حتويل ما تعلمناه من املزمور عىل
حياتنا اليومية.
مثال:
"جيب آن تكون دلينا الرغبة يف قراءة لكمة هللا ،والتطويبات اليت حيصل علهيا الشخص اذلي
حييا مع هللا جيب آن تشجعنا عىل طلب هللا ،ومشاركة اللكمة املقدسة مع اخلطاة ..اخل".
مالحظة :لك الفاكر آو النقاط الرئيس ية ،والايت اليت يمت الُتكزي علهيا ،والمثةل والتوضيحات جيب آن
ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا مع التعلمي آو الفكرة الرئيس ية للمزمور – آكد علهيا ،واجعلها سهةل للفهم.
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اشعياء 1
الفكرة الساس ية:

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................

نوع النبوة

تقس مي النص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....
................................................................................................................................................ .....

املالحظة
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خمطط عام لعظة
(آنت الن جاهز لبدء العداد لعظتك اخلاصة ،اس تعني ابلتقس مي واجلدول)
العنوان:
السفر:

........................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

الحصاح والية:

...........................................................................................................

 .1المتهيد لتقدمي النص:
من املمكن آن تبدآ برواية قصة آو تقرآ مقطع من الشعر آو تلقي دعابة وذكل لتعد املشهد للنص
اذلي س تقدمه .وجيب آن يتوافق ما س تقوهل مع حمتوى النص اذلي س تعظ منه.

 .2اجلزء الرئييس للعظة
مس تخدم ًا التقس مي واجلدول ،ارشح النص آية تلو الخرى .اتبع التقس مي اذلي س بق آن وضعته،
واس تخدم املعلومات املوجودة يف اجلدول اذلي وضعته لرشح النص الكتايب.
من فضكل لحظ :ليس من الْضوري آن تفرس آو تضع تطبيق ًا عىل لك مالحظة.
الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

(كرر ان لزم المر)
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اجلزء الرئييس من العظة (تمكةل ما س بق)
الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ........................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................
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الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

 .3اخلامتة (امللخص الهناِئ للعظة)
مق ابلربط بني النقاط املتعددة اليت قدماها يف العظة ،وقدم بعض التطبيقات العملية.
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الواجب الاختياري 1 #

نص قصيص
 .1اقرآ النص (يوحنا  )20-1 :13عدة مرات.
 .2آجب عن الس ئةل الس تقرائية املوجودة يف صفحة .103-101

يوحنا 20-1 :13
َ 1آ َّما ي اسوع قا ْب ال ِعي ِد آلْ ِف ْص ِح ،اوه او عاا ِل ٌم َآ َّن اسا اعتاه قادْ اج ااء ْت ِل اينْتا ِق ال ِم ْن ه ااذا آلْ اعالا ِم ا اىل آ ْل ِب ،ا ْذ ااك ان قادْ
ِ
ِ
َآ اح َّب اخ َّاص اته آ َّ ِذل اين ِيف آلْ اعالا ِمَ ،آ احَّبَّ ْم ا اىل آلْم ْناها اىى.
ِ
2فا ِح اني ااك ان آلْ اعشا اء ،اوقادْ َآلْقاى آ َّلش ْي اطان ِيف قالْ ِب َيا و اذا ِ ْْس اع اان آ ْل ْْس ْاريو ِط ِي َآ ْن ي اس ِل امه،
ِ
لك ا
3ي اسوع اوه او عاا ِل ٌم َآ َّن آ ْل اب قادْ ادفا اع َّ
َشء ا اىل يادا يْ ِه ،او َآن َّه ِم ْن ِع ْن ِد آ ِلل خ اار اج ،اوا اىل آ ِلل ي ا ْم ِض،
ْ
ِ
ِ
4قاا ام اع ِن آلْ اعشا ا ِء ،او اخلا اع ِث اياباه ،او َآخ ااذ ِمنْشا اف ًة اوآتَّ از ار هبِ اا،
َّ 5مث اص َّب ام ًاء ِيف ِم ْغ اسل ،اوآبْتادا َآ ي ا ْغ ِسل َآ ْرج ال آلتَّ اال ِمي ِذ اوي ا ْم اسحهاا ِبألْ ِمنْشا اف ِة آل َّ ِيت ااك ان م َّ ِّت ًرا هبِ اا.
6فا اج ااء ا اىل ِ ْْس اع اان ب ْطر اس .فاقاا ال اهل اذاكا  « :ااي اس يِدَ ،آن اْت تا ْغ ِسل ِر ْج ا َّيل!».
ِ
اب ي اسوع اوقاا ال اهل« :لا ْس ات تا ْع امل َآن اْت آ ْل ان اما َآنا َآ ْصناع ،اولا ِكن َّ اك اس تا ْفهام ِفمياا ب ا ْعد».
َ 7آ اج ا
8قاا ال اهل ب ْطرس« :لا ْن تا ْغ ِس ال ِر ْج ا َّيل َآبادً ا!»َ .آ اجاباه ي اسوع« :ا ْن ك ْنت ال َآ ْغ ِس ا
يب».
كل فالايْ اس ا اكل ام ِعي ن ِاص ٌ
ِ
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9قاا ال اهل ِ ْْس اعان ب ْطرس « :ااي اس يِد ،لايْ اس ِر ْج ا َّيل فاقاطْ ب ا ْل َآيْضً ا يادا َّي او ار ْآ ِس».
ون
10قاا ال اهل ي اسوع« :آ َّ ِذلي قا ِد آ ْغت ا اس ال لايْ اس اهل احا اج ٌة ا َّل ا اىل غا ْس ِل ِر ْجلا ْي ِه ،ب ا ْل ه او اطا ِه ٌر لكُّه .او َآنْ ْمت اطا ِهر ا
ِ ِ
اولا ِك ْن لايْ اس لكُّ ْمك».
َ ِ 11لن َّه اع ار اف م اس ِل امه ِ ،اذل ِ اكل قاا ال« :لا ْس ْمت لكُّ ْمك اطا ِه ِر اين».
ون اما قادْ اصنا ْعت ِب ْمك؟
12فالا َّما ااك ان قادْ غا اس ال َآ ْرجلاه ْم او َآخ ااذ ِث اياباه اوآتَّ ا َك َآيْضً ا ،قاا ال لاه ْمَ « :آتا ْفهام ا
ونَ ِ ،ل ِّن َآنا كا اذ ِ اكل.
َ 13آن ْْمت تادْ عون ِاَن م اع ِل ًما او اس يِدً ا ،او اح اس نًا تاقول ا
14فاا ْن ك ْنت او َآنا آ َّلس يِد اوآلْم اع ِمل قادْ غا اسلْت َآ ْرجلا ْمك ،فاأَن ْْمت اجيِب عالا ْي ْمك َآ ْن ي ا ْغ ِس ال ب ا ْعض ْمك َآ ْرج ال ب ا ْعض،
ِ
ون َآن ْْمت َآيْضً ا.
َ ِ 15ل ِّن َآع اْط ْيت ْمك ِمث ًاال ،اح ََّّت ا امَك اصنا ْعت َآنا ِب ْمك ت ْاصناع ا
 16االْ اح َّق آلْ اح َّق َآقول لا ْمك :ان َّه لايْ اس اع ْب ٌد َآع اْظ ام ِم ْن اس ِي ِد ِه ،او ال ارسو ٌل َآع اْظ ام ِم ْن م ْر ِس ِ ُِل.
ِ
17ا ْن عا ِل ْم ْمت ه ااذا فاط اواب ْك ا ْن ا ِمعلْتموه.
ِ
ِ
«18لا ْست َآقول اع ْن ا َِجي ِع ْمكَ .آنا َآ ْع امل آ َّ ِذل اين آخ ا ُْْتاه ْم .لا ِك ْن ِل اي ِ َّمت آ ْل ِكتااب :اا َّ ِذلي ياأْلك ام ِعي آلْخ ْ اب ارفا اع عا ا َّيل
اع ِق ابه.
ون َآ ِّن َآنا ه او.
ون ،اح ََّّت ام اَّت ااك ان ت ْؤ ِمن ا
َ 19آقول لامك آ ْل ان قا ْب ال َآ ْن ياك ا
 20االْ اح َّق آلْ اح َّق َآقول لامك :آ َّ ِذلي ي ا ْق ابل ام ْن ُآ ْر ِسُل ي ا ْق ابل َِن ،اوآ َّ ِذلي ي ا ْق ابل َِن ي ا ْقبال آ َّ ِذلي َآ ْر اسلا َِن».
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مفتاح الاختصارات
(م) = مالحظة
(ت) = تفسري
(ط) = تطبيق

الواجب الاختياري 1 #

آس ئةل اس تقرائية
(م)  .1من ه الشخاص املشاركني يف آحداث القصة؟

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(م)  .2ما احلدث اذلي اكن عىل وشك احلدوث؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .3ما هو عيد الفصح؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(م)  .4ارشح بلكامتك اخلاصة الحداث املذكورة يف النص.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(م)  .5حسب الية  ،1ما اليشء اذلي يعرفه يسوع عن نفسه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ت)  .6ما مقدار حب املس يح لتالميذه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .7هل اكن َيوذا الْسريوطي آحد هؤلء اذلين آحَّبم املس يح؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(ت)  .8كيف آحب املس يح خشص ًا هو يعمل آنه مزمع ان خيونه ويسلمه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(م)  .9حسب الية  ،3آذكر احلقائق اليت يعرفها املس يح عن نفسه؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ت)  .10ملاذا غسل املس يح آرجل تالميذه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .11من هو الشخص اذلي يغسل الرجل عادة؟
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(م)  .12ماذا اكنت ردة فعل بطرس عندما آراد املس يح غسل رجليه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .13ملاذا اكن بطرس رافض ًا آن يغسل هل املس يح رجليه؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(م)  .14كيف جتاوب بطرس مع اجابة املس يح هل يف الية 9؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .15ارشح ماذا قصد املس يح بالكمه يف الية 10؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ط)  .16كيف جتيب آنت خشصي ًا عن سؤال املس يح يف الية 12؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
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(ت)  .17ملاذا قال املس يح آن علينا آن نغسل آرجل بعضنا البعض؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .18ما اذلي قصده املس يح بالكمه يف الية 16؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .19ملاذا تعتب املعرفة غري اكفية (آنظر الية )17؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .20عن من اكن يتحدث املس يح يف الية 18؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ت)  .21ارشح الية 20؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ط)  22آ .ضع تطبيق ًا عن الفكرة الرئيس ية لهذه الفقرة؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................

(ط)  .22ب .ما ِه المور اليت جيب آن تفعلها آنت خشصي ًا؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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الواجب الاختياري 2 #

نص قصيص
 .1اقرآ النص (الرساةل اىل فلميون) عدة مرات.
 .2ضع تقس ميً حملتوايت الرساةل.
(كام تعلمت من ادلرس صفحة .)31
 .3ضع جدو ًل للنص (كام تعلمت من ادلرس صفحة .)34

الرساةل اىل فلميون

وب اوآلْ اعا ِم ِل ام اعناا،
ون آلْ ام ْحب ِ
1بولسَ ،آ ِسري ي اسو اع آلْ ام ِس ي ِح ،او ِتمي اوَثوس آ ْ َلخ ،ا اىل ِف ِلمي ا
ِ
 2اوا اىل َآبْ ِفيَّ اة آلْ ام ْحبوب ا ِة ،او َآ ْر ِخب ُّ اس آلْمتا اجنِ ِد ام اعناا ،اوا اىل آ ْلكا ِن ايس ِة آل َّ ِيت ِيف بايْ ِت اك:
ِ
ِ
ا
ْ
ِ 3ن ْع ام ٌة ل ْمك او اس اال ٌم ِم ان آ ِلل َآبِيناا اوآ َّلر ِب ي اسو اع آل ام ِس ي ِح.
َ 4آ ْشكر الاهِىي َّ
لك ِحني اذا ِك ًرا ا َّايكا ِيف اصلا او ِاِت،
ِ
ِ
 5اسا ِم ًعا ِب ام اح َّب ِت اك ،اوآ ْلمي ا ِان آ َّ ِذلي ا اكل ا َْن او آ َّلر ِب ي اسوعا ،او ِل اج ِميع ِ آلْ ِق ِد ِيس اني،
ِ
لك آ َّلص اال ِح آ َّ ِذلي ِف ْ
يمك ِ َل ْج ِل آلْ ام ِس ي ِح ي اسوعا.
رش اكة امياا ِن اك فا َّع ا ًاةل ِيف ام ْع ِرفا ِة ِ
ِ 6ل ا ْ
ون ا ِ
يك تاك ا
ِ
َ ِ 7ل َّن لاناا فا ار ًحا اك ِث ًريا اوتا ْع ِزي ا ًة ب اِسبا ِب ام اح َّب ِت اكَ ِ ،ل َّن َآ ْحشا ااء آلْ ِق ِد ِيس اني قا ِد آ ْس ا اُتا اح ْت ب اِك آََيُّ اا آ ْ َلخ.
 ِ 8اذل ِ اكل ،اوا ْن ااك ان ِيل ِبألْ ام ِس ي ِح ِث اق ٌة اك ِث اري ٌة َآ ْن آم اركا ِب اما ي ا ِليق،
ِ
ِ 9م ْن َآ ْج ِل آلْ ام اح َّب ِةَ ،آ ْطلب ِبألْ اح ِر ِي -ا ْذ َآنا ان ْ اس ٌان اه اك اذا ن ِاظري بول اس آ َّلش ْي ِخ ،اوآ ْل ان َآ ِسري ي اسو اع آلْ ام ِس ي ِح
ِ ِ
َآيْضً ا
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َ 10آ ْطلب الا ْي اك ِ َل ْج ِل آبْ َِن ُآ ِن ِس مي اس ،آ َّ ِذلي او ا ْدلته ِيف قيو ِدي،
ِ
11آ َّ ِذلي ااك ان قا ْب ًال غا ْ اري نا ِفع ا اكل ،اولا ِكنَّه آ ْل ان نا ِف ٌع ا اكل او ِيل،
يك ا ْخي ِد ام َِن ِع اوضً ا
12آ َّ ِذلي ار اددْته .فاأ ْق اب ُْل ،آ َّ ِذلي ه او َآ ْحشا ِاِئ13 .آ َّ ِذلي ك ْنت َآ اشاء َآ ْن ُآ ْم ِس اكه ِع ْن ِدي ِل ا ْ
يل،
اع ْن اك ِيف قيو ِد آ ْل ْ ِجن ِ
ِ
ِيل
ِيل آ ِلضْ ِط ار ِار ب ا ْل عا اىل اسب ِ
ون خ ْاريكا ا َكن َّه عا اىل اسب ِ
ون ار ْآي اِك لا ْم ُآ ِر ْد َآ ْن َآفْ اع ال اشيْئًاِ ،ل ا ْ
 14اولا ِك ْن ِبد ِ
يك ال ياك ا
آ ِل ْخ ِت اي ِار.
ون ا اكل ا اىل آ ْ َلب ا ِد،
َ ِ 15لن َّه رب َّ اما ِ َل ْج ِل ه ااذا آفْ ا اُت اق اع ْن اك ا اىل اساعاةِ ،ل ا ْ
يك ياك ا
ِ
ِ
 16ال اك اع ْبد ِيف اما ب ا ْعد ،ب ا ْل آَفْضا ال ِم ْن اع ْبدَ :آخًا ام ْحب ًواب ،او ال ِس َّي اما ا ا َّيل ،فا ا ْمك ِبألْ اح ِر ِي الا ْي اك ِيف آلْ اج اس ِد
ِ
ِ
اوآ َّلر ِب ا َِجي ًعا!
رش ًياك ،فاأ ْق اب ُْل ن ِاظ ِريي.
17فاا ْن ك ْن ات ا ْحت ِسب َِن ا ِ
ِ
ِيشءَ ،آ ْو ا اكل عالا ْي ِه اد ْي ٌن ،فاأ ْح ِس ْب اذ ِ اكل عا ا َّيل.
َّ 18مث ِا ْن ااك ان قادْ اظلا ام اك ب ا ْ
ون ِيل ِبنا ْف ِس اك َآيْضً ا.
َ 19آنا بول اس كاتابْت ِب اي ِديَ :آنا ُآ ِويف .اح ََّّت ال َآقول ا اكل ان اَّك امدْ ي ٌ
ِ
20ن ا اع ْم َآَيُّ اا آ ْ َلخِ ،ل ايك ْن ِيل فا ار ٌح ب اِك ِيف آ َّلر ِبَ .آ ِر ْح َآ ْحشا ِاِئ ِيف آ َّلر ِب.
21ا ْذ َآنا اوا ِثقٌ ِاب اطا اع ِت اك ،اكتا ْبت الا ْي اك ،عاا ِل ًما َآن اَّك تا ْف اعل َآيْضً ا َآ ْك ا اْث ِم َّما آَقول.
ِ
ِ
ِ
 22او ام اع ه ااذاَ ،آ ْع ِد ْد ِيل َآيْضً ا ام ْ ِْن ًلَ ِ ،ل ِّن َآ ْرجو َآن ََِّن ب اِصلا اوا ِت ْمك اسأُوهاب لا ْمك.
23ي اس ِمل عالا ْي اك َآب ا ْف اراس آلْ امأْسور ام ِعي ِيف آلْ ام ِس ي ِح ي اسوعا،
ون ام ِعي.
 24او ام ْرقس او َآ ِر ْس ا ُْتخس او ِدميااس اولوقاا آلْ اعا ِمل ا
ون ،ك ِتبا ْت ِم ْن رو ِم اي اة ،عا اىل ي ا ِد ُآ ِن ِس مي اس آلْخاا ِد ِم).
ِ 25ن ْع امة ا ِربناا ي اسو اع آلْ ام ِس ي ِح ام اع رو ِح ْمك .آ ِم اني( .ا اىل ِف ِلمي ا
ِ
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الواجب الاختياري 3 #

اشعياء  - 55نص من النبوات
 .1اقرآ النص (اشعياء  )55عدة مرات.
 .2ضع تقس ميً حملتوايت النص( .مس تخدم ًا طريقة التقس مي البس يط).
 .3حدد نوع النبوة يف لك فكرة من آفاكر التقس مي اذلي وضعته.
 .4حدد ما هو التعلمي الرئييس يف الفقرة.
 .5ضع جدو ًل للنص مس تخدم ًا التقس مي اذلي وضعته.
 .6ضع اخلطوط الرئيس ية لعظة ترشح خاللها النص .خذ الفكرة الوىل وطورها مس تخدم ًا آية تلو
الخرى .آذكر الفكرة الوىل مث آرشح لك آية حتتوي عىل نفس الفكرة .رمبا عليك آن ترشح بعض
اللكامت واملصطلحات املفتاحية يف النص اليت لحظاها وفرساها وطبقاها .مث انتقل للنقطة الثانية
وارشهحا .حاول آن تفكر يف آمثةل وايضاحات آو قصص توحض الفكرة( .آنظر املثال صفحة .)89-88
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اشعياء 55
َ «1آَيُّ اا آلْ ِع اطاش ا َِجي ًعا هال ُّموا ا اىل آلْ ِم ايا ِه ،اوآ َّ ِذلي لايْ اس اهل ِفضَّ ٌة تا اعالا ْوا آ ْش اُتوا اولكوا .هال ُّموا آ ْش اُتوا ب اِال ِفضَّ ة
ِ
ون ِفضَّ ًة ِلغ ْ ِاري خ ْب ،اوتا اع اب ْمك ِلغ ْ ِاري اش ابع؟ آ ْس تا ِمعوا ِيل آ ْس تِ اماعًا اولكوا آ َّلطي اِب،
اوب اِال ثا امن ا َْخ ًرا اولا ابنًاِ 2 .ل اما اذا تا ِنز ا
اولْتاتا ا ََّل ْذ ِبأدلَّ ا
س َآنْفس ْمكَ 3 .آ ِميلوا آ اذانا ْمك اوهال ُّموا ا ا َّيل .آ ْ اْسعوا فاتا ْح ايا َآنْفس ْمك .او َآ ْق اط اع لا ْمك اعهْدً ا َآب ا ِد ًّاي ،ام ارا ِح ام
ِ
ِ
وب ،ارئِ ًيسا اوم ِ
وب5 .هاا ُآ َّم ٌة ال تا ْع ِرفهاا تادْ عوهاا،
وص ًيا ِل ُّلشع ِ
دااو اد آ َّلصا ِدقا اة4 .ه او اذا قادْ اج اعلْته اش ِارعًا ِل ُّلشع ِ
او ُآ َّم ٌة لا ْم تا ْع ِرفْ اك تا ْركض ال ا ْي اكِ ،م ْن َآ ْج ِل آ َّلر ِب الاه اِك اوقد ِ
ْسائِي ال ِ َلن َّه قادْ ام َّجدا كا ».
ُّوس ا ْ ا
ِ
ِ
ِ
لرشير اط ِريقاه ،او ارجل آ ْل ْ ِمث َآفْ ااك اره ،اولْ ايت ْب ا اىل
يبِ 7 .ل اي ُْت ِك آ ِ ِ
6ا ْطلبوا آ َّلر َّب اما داا ام يو اجد .آدْعوه اوه او قا ِر ٌ
ِ
آ َّلر ِب فا ا ْري ا اَحه ،اوا اىل الاهِناا ِ َلن َّه ي ْك ِْث آلْغ ْف ار اانَ ِ «8 .ل َّن َآفْ ااك ِري لاي اْس ْت آَفْ ااك ار ْك ،او ال طرق ِ ْمك طر ِِق ،ياقول آ َّلر ُّب.
ِ
َ ِ 9لن َّه ا امَك عالا ِت ِآ َّلس ام ااوات اع ِن آ ْ َل ْر ِض ،اه اك اذا عالا ْت طر ِِق اع ْن طرِق ْمك او َآفْ ااك ِري اع ْن َآفْ ااك ِر ْكَ ِ 10 .لن َّه ا امَك
ي ا ْ ِْنل آلْ ام اطر اوآلثَّلْج ِم ان آ َّلس اما ِء او ال يا ْر ِج اع ِان ا اىل هنااكا  ،ب ا ْل ي ْر ِو ااي ِن آ ْ َل ْر اض او ا ْجي اع االَّنِ اا ت ِاِل اوت ْن ِبت اوت ْع ِطي
ِ
لك 11 ،اه اك اذا تاكون ا ِلك ام ِيت آل َّ ِيت ا َّْترج ِم ْن فا ِمي .ال تا ْر ِجع ا ا َّيل فا ِارغا ًة ،ب ا ْل تا ْع امل اما
از ْرعًا ِل َّلز ِارعِ اوخ ْ ًبا ِل ْْل ِ ِ
ِ
ون .آلْجِ ابال اوآ ْل ااكم ت ِش يد
ِ
ون اوب اِس االم ْحت اْض ا
ْس ْرت ِب ِه اوتا ْن اجح ِيف اما َآ ْر اسلْاهاا اهلَ ِ 12 .لنَّ ْمك ِب اف ارح ا َّْترج ا
َآ اما ام ْمك تا ا نر ُّ ًما ،او ُّ
لك ا ا
ْس ٌو ،او ِع اوضً ا اع ِن آلْقا ِر ِيس
ْش ِر آلْ اح ْق ِل ت اص ِفق ِبأ ْ َل ااي ِديِ 13 .ع اوضً ا اع ِن آ َّلش ْو ِك ي ا ْنبت ا ْ
ي ا ْطلاع آ ٌس .اوياكون ِل َّلر ِب آ ْ ًْسا ،عا اال ام ًة َآب ا ِدي َّ ًة ال تا ْنقا ِطع».
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 .1التعلمي الرئييس يف الفقرة:
 .2التقس مي العام للفقرة:
آ ) الية

...............................................................

...................................................................................................................................................................................................

..........................................................

.....................................................................................................................................................................................................

ب) الية
 .3اجلدول:

املالحظة
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خمطط عام لعظة
(آنت الن جاهز لبدء العداد لعظتك اخلاصة ،اس تعني ابلتقس مي واجلدول)
العنوان:
السفر:

........................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

الحصاح والية:

...........................................................................................................

 .1المتهيد لتقدمي النص:
من املمكن آن تبدآ برواية قصة آو تقرآ مقطع من الشعر آو تلقي دعابة لتعد املشهد للنص .وجيب
آن يتوافق ما س تقوهل مع حمتوى النص اذلي س تعظ منه.

 .2اجلزء الرئييس للعظة
مس تخدم ًا التقس مي واجلدول ،ارشح النص آية تلو الخرى .اتبع التقس مي اذلي س بق آن وضعته،
واس تخدم املعلومات املوجودة يف اجلدول اذلي وضعته لرشح النص الكتايب.
من فضكل لحظ :ليس من الْضوري آن تفرس آو تضع تطبيق ًا عىل لك مالحظة.
الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

(كرر ان لزم المر)
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اجلزء الرئييس من العظة (تمكةل ما س بق)
الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................
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الية (الايت) رمق:
( م ) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

الية (الايت) رمق:
( م ) ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................
(ت) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ط) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................

 .3اخلامتة (امللخص الهناِئ للعظة)
مق ابلربط بني النقاط املتعددة اليت قدماها يف العظة ،وقدم بعض التطبيقات العملية.
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املُلحق
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كيف أبدأ وأقود مجموعة دراسة للكتاب املقدس؟
ان تأسيس مجموعة درس الكتاب ميكن أ ْن يكون خربة تُرثي القائد واملتعلمني مع ًا .ا ْن كنت مل تقوم بقيادة
مجموعة دراس ية من قبل مفن احلمكة أ ْن تبدأ صغري ًا وبرتوي .ابدأ بدراسات صغرية لفرتات قصرية؛ مث ًال
دراسة لك أس بوع ملدة شهر .هذا سيساعدك عىل التعمل والتطور أثناء تقدمي ادلرس .اذا بدأت سلسة
دراسات طويةل قد يفقد الناس الهامتم ورمبا سيتوقفون عن احلضور قبل أن تكون قد وصلت ملرحةل
جيدة من المنو ،وقد يقودك ذكل لليأس والفشل.

َم ْن أدعو حلضور ادلراسة؟
قبل أ ْن تدعو أي خشص ،أق ِض وقت يف الصالة .جيب أ ْن تكون موقن ًا أن هللا قد أعّد بعض الشخاص
اجلياع للكمته .احلقيقة يه أنه قد أعّد بعض الشخاص حىت قبل أ ْن تفكر أنت يف بدء مجموعتك ادلراس ية!
وأنت تصيل ،سوف يضع هللا الشخاص املناس بني يف طريقك وس تعرف أنه عليك دعوهت.م .ابدأ بعدد
قليل ،أثنني أو ثالثة هو لك ما تحتاهه .وبيامن تمنو أنت وتتطور ،س تكرب اجملموعة أيض ًا ،لكن من امله.م أ ْن
تبدأ صغري ًا.

مك هو الوقت املطلوب؟
وهد قادة مجموعات درس الكتاب املدربون أن أكرث من ساعة لالجامتع هو وقت طويل هد ًا ،فقد يفقد
بعض املشاركني الاهامتم ويبدأون بعدم احلضور اذا زادت املدة عن ساعة .عليك أيض ًا أن ختتار الوقت
اذلي يتناسب مع امجليع .وان زادت املدة عن الساعة أحيا ًان ،ل بأس ،ولكن كن حساس ًا للمجموعة.
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كيف ُأعد ادلرس؟
أن مجموعات درس الكتاب اجليدة ل تحدث ابلصدفة ،لكن يمت العداد لها بعناية .أو ًل :دع هللا يتلك.م
لقلبك وأنت تدرس .دع لكمته تدخل أعامقك وتتعامل مع قلبك .اثني ًا :أعطِ لنفس وقت ًا اكفي ًا لادارسة
اجلادة يك تشعر ابللفة مع النص الكتايب وتمتكن من قيادة اجملموعة بشلك فعال .ان درست يف جعةل ،رمبا
تفقد ادلراسة التأثري اذلي يريده هللا مهنا .عندما تكون مس تعد ًا بشلك اكمل وتحت سلطان احلق الكتايب
مفن املؤكد أن مجموعتك سوف ختترب نفس المر.
بعد قراءة النص الكتايب عدة مرات ،ابدأ بعمل ملخص ليك تفصل وتحدد الفاكر .لحظ أين تبدأ وتنتي
الفقرات .أسأل نفسك هل الفكرة اكمةل أم أن بقيتا يف املقاطع التالية .ما يه الفكرة هنا؟
بعد أن تلخص النص ،ابدأ بتدوين مالحظاتك وتفسرياتك وتطبيقاتك .بعد الانتاء من لك ذكل ،أنت
الآن مس تعد لصياغة بعض الس ئةل حول النص .اطرح أس ئةل اليت تُظهر الفكرة الساس ية من لك جزء
من النص .أس ئلتك جيب أ ْن تكون بنفس ترتيب الفاكر يف النص .تذكر أننا ندرس النص بطريقة مهنجية.

كيف أقود؟
مبجرد أن تقوم بكتابة أس ئةل عن النص ،س تكون مس تعد ًا لقيادة مجموعتك يف درس الكتاب .تذكر أنك ل
جيب أن جتيب أنت خشصي ًا عىل الس ئةل اليت وضعتا .أن مل يفه.م ادلارسون أحد الس ئةل ،عندئذ أعد
القاءه بصيغة أخرى .جشع ادلارسني عىل العودة اىل النص ليجدوا الهابة.
تذكر أن تتعامل مع النصوص املقدسة ككتاب مدريس تفتحه لتتعمل منه .قدر الماكن ،دع الكتاب املقدس
يتحدث عن نفسه.
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ّقي قيادتك

بعد انتاء ادلرس ،رمبا ترغب أن تراجع هذه القامئة بنفسك ،أو أدع أحد أصدقائك املؤمنني حلضور
ادلرس يك يراجع معك ما قد مت .قبل أن تبدأ ،صل شاكر ًا هلل عىل اس تجاابت لصوات معينة طلبتا
بشأن اجملموعة اليت قدهتا مؤخر ًا .بصف النظر عن رييتك وتقيكمك للجلسة ادلراس ية ميكنك أن تشكر
هللا عىل أنه قادر عىل اس تخدام اللكمة بطريقة فعاةل ومؤثرة مع لك خشص اكن حارض ًا.

اس تعداداتك لادرس:
 .1هل ترى أنك أمضيت وقت ًا اكفي ًا يف التحضري لادرس؟
 .2هل جنحت يف اجياد وتحديد التعلي الرئييس للنص ،هل فهمته جيد ًا؟
.3

الصالة :هل تريد أن تغري يف ما صليت لههل أثناء اس تعدادك لادراسة التالية؟

توهه قلبك:
 .1هل توقعت أن يعمل هللا من خالل ادلراسة؟
 .2هل كنت قادر ًا عىل اظهار الاهامتم ابلفراد احلارضين وبأنه مرحب هب.م حبيث يشعرون ابلراحة
ابلتحدث معك بشأن مشلكة ما أو سؤال يراودمه؟
 .3هل كنت مس تعد ًا أنت خشصي ًا للتعمل من الآخرين؟

125

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

ادلراسة الاس تقرائية للكتاب املقدس

املناخ العام للجلسة ادلراس ية:
 .1هل اكن اجلو العام طبيعي ًا وبال تلكف رمس ؟
 .2بوهه عام ،هل شعر احلارضون ابلراحة للمشاركة يف أآراهئ.م؟
 .3ما يه الطرق اليت اس تخدمتا لتشجيع املشاركني وتحفهزمه عىل املشاركة بأفاكرمه؟

التوقيت
 .1اذا كنت س تقود مجموعة أخرى يف دراسة نفس هذا النص ،هل س تغري رسعة تقدمي ادلرس؟
 .2هل جنحت أن تبدأ وتهني ادلراسة كام خططت؟

املناقشة
 .1عدد ما تعلمته عن قيادة املناقشة ،مث فكر فامي ييل:
أ ) هل أس توعب ادلارسون اخلط العام اذلي تسري فيه املناقشة.
ب) هل اكن ادلارسون يعودون للنص حبث ًا عن الهاابت؟
ج) هل كنت قادر ًا عىل عدم تقدمي اهاابتك الشخصية عن الس ئةل؟ (ولكن هل شاركت بني
احلني والآخر ابعتبارك عضو ًا يف اجملموعة؟)
د ) هل مقت ابعادة صياغة الس ئةل الغري واحضة اذا لزم المر؟
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هـ) هل كنت تشجيع عىل احلصول عىل أكرث من اهابة عن معظ.م الس ئةل؟
و ) هل هناك أمر ما ترغب أن تطلبه من هللا ليعمهل يف حياة املشاركني ليساعد عىل تحفهزمه
للمشاركة يف احلوار؟
ز ) هل هناك خشص أو أشخاص رمبا عليك تشجيعه.م عىل املشاركة يف النقاش؟ تحدث معه أو
معه.م عىل انفراد.

الهدف
 .1هل توصلت املناقشة اىل الهدف الرئييس من النص؟ هل مت التعبري عن ذكل الهدف الرئييس بطريقة
واحضة جتعل ادلارسني يضعون ذكل التعلي يف فكرمه ويطبقونه؟
 .2هل مت ربط الفاكر الرئيس ية مع ًا يف ختام ادلراسة حبيث حيصل ادلارسون عىل انطباع واحض للتعلي
اذلي يقدمه النص؟
 .3هل تعتقد أن ادلراسة حققت أهدافها – هل يبدوا كل أن بعض ادلارسني قد متسكوا داخله.م ابحلقائق
الكتابية اليت تعلموها أثناء ادلرس؟
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بعض املالحظات الهامة اليت جيب مراعاهتا


توقع أن جييب النص عن الس ئةل اليت تنشأ أثناء املناقشة ،وليس القائد.



حاول أن ل تبتعد عن النص .رمبا تحتاج يف بعض الحيان أن تقدم معلومات عن اخللفية التاريية أو
البيئية لحداث النص ،لكن تعمل أن جتد هذه املعلومات من القرينة القريبة.



الزتم ابملوضوع اذلي تناقشونه  -مفن السهل أن تتفرع اىل نقاط هانبية وتفقد النقطة الساس ية.



من امله.م أن يشارك لك احلارضون ابلرأي وذكل لفائدة اجملموعة .عىل من دلهي.م القدرة عىل التحدث
واملشاركة حبرية أن يراعوا اذلين يفضلون الصمت وعدم املشاركة وأعطاهئ.م فرصة للمشاركة.



عندما ينض.م أشخاص هدد للمجموعة ،يكون من الفضل أن تقدم مراجعة للخطوط العام لادراسة.
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عندما تسأل سؤا ًل امنح ادلارسني الوقت الاكيف ليجدوا الهابة يف النص .أحيا ًان س تحدث فرتة مصت
طويةل بعد أن تلق سؤاكل .احذر من دفعه.م عىل الهابة برسعة فه.م حيتاجون لوقت ليجدوا الهابة من
خالل النص.
بعض الس ئةل يوهد لها أكرث من اهابة ،ذلكل أعط الفرصة والوقت لعدة اهاابت من اجملموعة .بعد أول
اهابة تحصل علهيا ،ميكنك أن تشجع عىل املزيد من الهاابت ابلقول" :هذا الكم مفيد"" ،فكرة رائعة"
أو " هل دلى أحد منمك أي اضافات؟"
تذكر أن رسعة املناقشة يف املرات الوىل للقاء قد تتطور ببطء ،لكن مع توايل اجللسات سزتداد الرسعة
بعد أن يتعود لك املوجودين عىل أسلوب املناقشة املتبع .ابلنس بة للبعض ،رمبا تكون هذه أول مرة
يناقشون ويدرسون فهيا الكتاب املقدس هبذا السلوب.
ل تقلق اذا وهدت بعض التعليقات غريبة .تذكر أن هللا يعمل وأنت كقائد ليس مطلو ًاب منك أن تعدل
أو تصلح أفاكر أي خشص .دورك هو أن تقدم لكمة هللا للك دارس مث ترتك اللكمة تقوم بدورها يف
تعديل واصالح أفاكر لك خشص! بعض الشخاص دلهي.م ميل لاثرة املشالك ،لهذا أطلب مهن.م الاحتفاظ
بأس ئلت.م اىل ما بعد هناية املناقشة حيث ميكنك مناقشة تكل الس ئةل بصورة فردية معه.م .لكن من
الرضوري أن تناقشها فع ًال بعد اجللسة ول هتمل ذكل.
أحيا ًان ،وأثناء النقاش ،س تجد أحد ادلارسني وبصورة مفاجئة قد أهاب عن سؤال كنت أنت تنوي أن
تسأهل بعد قليل .يف هذه احلاةل ،انقش الهابة ول تنتظر .وهبدف التأكيد لحق ًا ،ل يزال ابماكنك الشارة
اىل ذكل السؤال يف نفس تسلسل الس ئةل اليت وضعته ،وابماكنك أيض ًا العودة اىل التعليقات والنقاش
اذلي مت تداولها سابق ًا.
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س تجد يف بعض املرات أن املوجودين قد اندجموا يف املناقشة وأن النقاش قد ابتعد عن املوضوع الصيل
اذلي تدرسونه والوقت مير .ابلطبع تريد مناقشة جيدة ولكنك تريد أن تسمح هلل أن يتلك.م من خالل
النص .ان درست معه.م نصف النص ،حيهنا لن حيصلوا عىل الفكرة الاكمةل ،بل عىل جزء مهنا .تعمل كيف
توقف املناقشات والعودة اىل النقطة اليت توقفمت عندها لس تكامل ادلراسه ،مث انتقل للسؤال التايل.
بعد لك هلسة دراس ية مق بتمنية هماراتك الشخصية يف القيادة ابلرجوع اىل أس ئةل تقيي القيادة اليت س بق
أن قدمناها يف الصفحات .129-127
ميكن هللا أن يعمل من خالل اجملموعات صغرية العدد أو اجملموعات كبرية العدد ،لكن اخلربة العملية تعلمنا
أن أفضل جح.م للمجموعة ادلراس ية هو  8-7أشخاص .واذا ازداد العدد عن ذكل س تقل مثار املناقشة
وس تفقد بعض النتاجئ املرجوة من النقاش .فان اكن هدفك هو دراسة لكمة هللا ابنفتاح وأمانة فيجب
عليك أن تُبق عدد اجملموعة ادلراس ية صغري ًا .اذا ازداد عدد ادلارسني عن العدد املناسب فكر يف تقس ي
ادلارسني اىل مجموعتني منفصلتني ،ودرب خشص أآخر عىل قيادة احدى اجملموعتني.
ميكن للمجموعات الصغرية أن تكون املفتاح احلقيق لمنو الكنيسة روحي ًا وعدد ًاي.
مأخوذ عن كتاب ( )Bible and Lifeعن هيئة ()Inter-Varsity Christian Fellowship
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أليات احلركة يف اجملموعات الصغرية
فه.م أليات (ديناميكية) احلركة للمجموعات الصغرية هو يشء رضوري للك قائد .فف بعض الحيان ستبدأ
اجملموعة وجتمتع وهناك شعور كبري ابمحلاس ،لكن بعد قليل حيدث هبوط يف مس توى امحلاس .ملاذا حدث
ذكل؟ يوهد عدة أس باب ،مثل عدم حساس ية القائد يف تعامهل مع ادلارسني ،تصادم النوعيات اخملتلفة
من خشصيات ادلارسني ،عدم وجود خطة واقعية لادراسة.
اذا فشلت مجموعة دراس ية فالبد من وجود سبب لهذا لفشل .لكن ميكن جتنب الفشل لو انتهبنا اىل
بعض القواعد الساس ية دليناميكية اجملموعة .تنجح بعض اجملموعات وتس متر دون التفكري يف تكل القواعد
والسبب هو ببساطة أهن.م بدون أن يدروا أو بدون قصد ميارسون تكل القواعد الصحيحة لدارة اجملموعة.
الشخيص مقابل املوضوع
من املفروض أن تعمل اجملموعات عىل مس تويني أساس يني (الشخيص واملوضوع ) .وبدون أن حيدث
توافق بني هذين املكونني مع ًا ،فان القائد س يواهه بعض املتاعب.
اجلانب املوضوع للمجموعة ميكن تعريفه ابملهمة املطلوب اجنازها مثل :درس الكتاب ،اجامتع الصالة،
اجامتع اللجنة ،فريق الرتني  ...اخل.
اجلانب الشخيص يتعلق ابلعالقات بني أفراد اجملموعة ،وشعور لك فرد بأنه جزء من تكل اجملموعة .تتكون
اجملموعات من أشخاص دلهي.م مشاعر وأحاكم مس بقة واحتياهات وأهداف خاصة بلك مهن.م.
لك خشص يف اجملموعة س يتساءل" :ما هو وضع يف تكل اجملموعة؟ هل س يقبل الآخرين وهجة نظري؟
كيف ميكنين أن أجعله.م يرونين ذكي ًا وطيب ًا وروحاني ًا أو أي صفة أخرى جتعلين هدير ًا ابلحرتام؟ هل
س يقبلوين ان اختلفت ابلرأي معه.م؟" واىل أن حيصل الشخص عىل اهاابت عن تكل الس ئةل ل ميكننا
أن نعترب أن ادلارس قادر ًا عىل أداء املهمة املطلوبة (دراسة الكتاب املقدس ،الصالة ... ،اخل).
هذا املس توى (الشخيص) هو املاكن اذلي تنشأ عنده املشالك وجيب أن نوليه اهامتمنا.
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هل س بق وأن لحظت أن بعض اجملموعات ل تنجز أو تمت أي يشء؟ فقد يبدأون بدراسة (اشعياء )1
ولكهن.م ل يتقدمون أكرث من أآيتني فقط .أو يططون خلدمة ما ،وبعد نصف ساعة من النقاش جندمه
قرروا من س يقود فرتة التسبيح فقط ،ويف الغلب يكون نفس الشخص املعتادين عليه .وبد ًل من تنفيذ
أي هممة جندمه يتجادلون أو يلقون ابلناكت أو اللك يتلك.م يف وقت واحد أو ل أحد يتلك.م مطلق ًا!
لك مجموعة جيب أن تويل الاهامتم الواجب ابجلانبني (الشخيص) و (املوضوع ) مع ًا .فاجملموعات اليت هتمت
ابجناز املطلوب تضع نفسها يف خطر كبري .فعاه ًال أم أ آه ًال س تثبط عالقات أفراد اجملموعة مهت.م عن اكامل
الهداف املطلوب تحقيقها.
جيب أن تتعمل كقائد كيف تتعامل مع املشالك والتوترات اليت تحدث داخل اجملموعة .تعمل رسعة اكتشاف
املشالك عىل املس توى (الشخيص) .حاول أن جتس املشاعر لنه من النادر احلديث عهنا يف اجملموعة.
فلن يقول الناس" :أان أشعر ابمللل "،بد ًل من ذكل ،سيتوقفون عن املشاركة وس يجلسون دون اهامتم أو
حيدقون من النافذة .وبطريقة أو بأخرى س يعكسون مشاعرمه دون اس تخدام اللكامت .فالشخص النامئ
مث ًال ،يعكس شيئ ًا .حىت اللكامت ميكهنا أن تتناقض مع مشاعران .فكمكنين أن أكون غاضب ًا ،ولون وهجي
أمحر ،وأرص عىل أين لست غاضب ًا .يتواصل الناس بطرق عدة ،فعلينا أن نتعمل أن نكون حساسني
لالشارات غري احملكية.
رمبا أمضن طريقة ملعرفة كيف تسري الحوال يف اجملموعة يه أن تسأل نفسك" :ما اذلي أشعر به الآن؟
اذا شعرت بعدم الراحة أو التوتر أو الاحتياج لادفاع عن النفس ،فغالب ًا يوهد يشء غري سلي .أن اكنت
املشلكة واحضة وميكن تشخيصها ،عندئذ أخرهجا للنور وأبدأ يف التعامل معها" .أشعر أن البعض منمك
غري مسرتحي لسبب ما .هل ترغبون يف التحدث عن المر؟" مبجرد التعبري عن املشاعر ،ميكهنا أن تكون
امر ًا اجيابي ًا بد ًل من أن تكون جتربة مدمرة للمجموعة .من املفيد يف كثري من الحيان يتحول أنظار اجملموعة
عن الهدف املوضوع (درس الكتاب ... ،اخل) وتركز عىل املشاعر الشخصية.
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اكن هناك شابة نش يطة يف احدى مجموعات درس الكتاب .واكنت تشارك بأآراهئا حبرية يف لك اجامتع .يف
يوم ما أتت وظلت صامتة متام ًا حىت منتصف الاجامتع .لحظ القائد مصتا فأوقف ادلراسة ملعرفة السبب.
فانفجرت يف الباكء وشاركت عن مرض وادلهتا اخلطري .ومبارشة بدأت اجملموعة يف الصالة من أهل الوادلة
املريضة وجشعت البنة .تحول الاجامتع من ادلراسة الاكدميية اىل خدمة للعناية والرعاية .من هذا املوقف
اذلي يبدو أنه عظل سري ادلرس ،ميكننا أن نتعمل دروس ًا قكمة للغاية عن أنفس نا وعن العالقات وعن
الصاعات واحملبة والغفران والمانة .وبلكامت أخرى ،خنترب املعاين العملية للكامت كتابية طاملا تحدثنا عهنا
كثري ًا.

أمناط التفاعل:
يتعامل الفراد وسط اجملموعات بطرق ميكن توقعها .بعض الطرق تكون مفيدة وأخرى معيقة .واليك
بعض تكل الامنذج:


الكثري الالكم :دامئ ًا دليه ما يقول بشأن أي أمر.



الشخص اخلجول :اندر ًا ما يقول شيئ ًا.



امل ُراقب :يشاهد لك يشء لكن اندر ًا ما يشارك.



الفاكيه :دامئ ًا ما يضيف شيئ ًا من ادلعابة.



املُشتت للحوار :خشص ذو معلومات كثرية ودامئ ًا ما يقدم اضافات غري متعلقة ابملوضوع.



امل ُجادل :هل قناعات قوية ومن الصعب أن يقبل بتغيريها.



ذو الجندة اخلفية :دليه يشء أآخر يف فكره ل يعلنه.
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التعامل مع النواع اخملتلفة:
الكثري الالكم:
تلك.م مع هذا الشخص منفرد ًا لكن ل تتحداه أو تحرهه .مفث ًال قل هل" :أان احتاج ملساعدتك ليك ندفع
أعضاء اجملموعة أن يتحدثوا أكرث .أان فع ًال ُأقدر الفاكر اليت تشاركنا هبا ،لكن ساعدين ليك جنعل الآخرين
يقدمون أفاكرمه أيض ًا .فعندما أسأل سؤا ًل فال تكن أنت أول من ي ُسارع عىل اهابته .دعنا نشجع الآخرين
ليشاركوا بأفاكرمه".
اخلجول:
وهه السؤال للشخص مبارشة ،هذا السلوب رمبا يساعد عىل ارشاكه.م يف احلديث فامي بعد .قدم
مالحظات مشجعة عن الهابة اليت يقدموهنا ،مفث ًال ميكنك أن تقول" :هذه مالحظة جيدة" ،أو قل
"فكرة رائعة!"
املراقب:
حاول أن جتذبه ليشارك يف احلوار بتقدم سؤا ًل مبارش هل .يراقب الناس أحيا ًان لعدم معرفت.م كيف سيتقبل
الآخرون أآرائه .ذلكل أهذبه للمشاركة بلطف وتقبل.
الفاكيه:
هذا الشخص رمبا يكون مفيد ًا هد ًا يف اجملموعة ليك يقلل التوترات وجيعل ادلارسني بال تلكف .لكن تُلقى
ادلعابة أحياان يف موعد غري مالمئ .أن صار هذا المر مشلكة ،فعاجلها حبديث فردي مع هذا الشخص
وأظهر هل تقديرك ملوهبته يف اضافة نوع من املرح .لكن ساعده ليك ميهز كيف يس تخدم تكل املوهبة
الاس تخدام المثل.
املشتت للحوار:
هذا النوع من الشخاص رمبا ميثل مشلكة حقيقية يف اجملموعة ان مل يمت التعامل معه مبهارة .تعمل كيف تعيد
هذا الشخص اىل النص الكتايب أو املوضوع اذلي تدرسونه .ميكنك أن تقول مث ًال" :ما تقوهل هو موضوع
ش يق رمبا نعود اليه يف وقت ما ".وبدون أن تعطيه الفرصة للرد عىل ما قلته عد ابجملموعة اىل النص اذلي
تدرسونه عن طريق القاء سؤاكل التايل برسعة.
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امل ُجادل:
اذا اكن هذا الشخص ميثل كل مشلكة مس مترة ،فتحدث معه عىل انفراد .ووحض هل أنك تُقدر أفاكره
القكمة ،لكن من الرضوري أن يُعط لبايق أفراد اجملموعة الفرصة للتعبري عن أآراهئ.م وان اكنت متباينة ول
داع لالس مترار يف تحدي الفاكر املضادة واخلوض يف هدل .اذا مسح القائد لهذا الشخص ابلس مترار يف
هذا السلوب ،فان ابيق أفراد اجملموعة سيتوقفون تباع ًا عن املشاركة خش ية الصدام معه .اذا بدأ هذا
الشخص هد ًل ،أو حدث بني أي فردين نقاش ومث تحول اىل هدل ،مفن الرضوري أن يس يطر القائد
عىل املوقف .مث ّبني قكمة وأمهية لك الفاكر ،وشارك بأن أآخرين يتفقون بشدة مع أحد الرأيني .مث أطلب
مهنام التوقف عن اجلدل ملواصةل ابيق ادلرس.
ذو الجندة اخلفية:
اذا شعرت أن أحد الشخاص متوقف عن املشاركة والتجاوب مفن الرضوري أن تبحث عام يضايقه .قبل
أن تفعل أي يشء صيل صامت ًا من أههل .وأحيا ًان تكون تكل الصالة يه لك ما يتوجب عليك أن تفعهل.
لكن أن وهدت أنه من الرضوري أن تتحدث اليه أثناء الاجامتع فقد يساعدك أن تقدم هل سؤا ًل أو عبارة
مثل" :أنت هادئ هد ًا اليوم ،هل أنت عىل ما يرام؟" أو قل" :يبدو أن ذهنك مشغول ،فهل هناك ما
تحتاج أن نصيل من أههل؟"
املناخ العام للمجموعة
اجلو العام لالجامتع هام هد ًا .فاذا شعر ادلارسون ابملودة واحلب والرتحيب فان اجملموعة تكون حصية.
وبوجود املناخ الصح سيتجنب امجليع املشالك الكبرية أو السلوكيات اليت تعكر صفو امجلاعة.
عىل لك خشص يف اجملموعة أن يشعر ابلقبول وأنه ليس موضع للنقد من الآخرين قبل املشاركة يف احلوار.
تنشأ املشالك عادة عندما يعتقد خشص ما أنه "متقدم" روحي ًا أو أن دليه فكر عن مشيئة هللا ل ميلكه
الآخرين .وعندما حيدث ذكل ،من الطبيع أن نصدر الحاكم .ولكن عندما نبدأ بريية أنفس نا عىل
حقيقتا (خطاة ،أشخاص ساقطون لكن حمبوبون من قبل هللا) ،نبدأ يف التخيل عن طبيعتنا ادلاينة
ونصبح أكرث صدق ًا.
(املصدر واملؤلف غري معروفني)
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قضية الوعظ التفسريي
ايرل ابملر
أنه لرشف كبري يل أن أكون يف هذا املؤمتر .أريد أن أشاركمك
من خربايت الشخصية كقسيس ،عن أمهية مجموعات درس
الكتاب املقدس والوعظ التفسريي يف الكنيسة .ما سأقوهل
ليس فع ًال عظة ،مع أن مع نص ًا وهو نص رائع لكين سأقرأه
يف الهناية .ما أريد أن أفعهل الآن هو أن أبرهن عىل أمهية
الوعظ التفسريي.
أريد أن ابدأ ابلتلك.م عن نفيس واشاركمك ببعض المور اليت
اختربهتا خشصي ًا .واعتقد أنه من امله.م أن تعرفوا احسايس
ابلولوية يف اخلدمة اليت أقوم هبا حالي ًا يف الكنيسة املش يخية
الوىل يف بريلك ( First Presbyterian Church of
 )Berkelyواخلدمة اليت اكنت دلي يف الكنيسة املتحدة يف
مانيال ( )Union Church in Manilaوالكنيسة املش يخية
اجلامعة يف س ياتل (Presbyterian Church University
 )in Seattleقبل ذكل .وعندها س تفهمون ليس فقط وهجة
النظر الالهوتية بل أيض ًا والتشكيل الالهويت اخلاص يب،
واذلي هو أسايس وهم.م خلدمة أي خشص.
أان من اجليل الثالث من أرسيت عش نا وودلان يف اكليفورنيا
وقد نشأت ابلقرب من جبل شاس تا (.)Mount Shasta
اكنت أرسيت رائعة ومشجعة ولكهنا مل تكن متدينة .توقفت
عن حضور الكنيسة عند هناية دراس يت الثانوية .واس متر هذا
التوقف حىت هناية العامني الولني من اجلامعة يف بريلك  .مل
تكن المور ادلينية جزء ًا من حيايت.
خالل عايم ادلرايس الثاين يف اجلامعة عشت يف سكن
للطلبة امسه قاعة ابرينغتون ( ،)Hall Barringtonويعترب
حىت الآن ماكن غريب الطوار .اش تران بسبب وجودان عىل
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قامئة "جلنة النشاطات غري المريكية" .أصبحت يف الهناية
رئيس ًا للقاعة اذلي اكن يعيش فهيا حوايل  250ره ًال .مررت
من عدة أايم جبوار املاكن ،ووهدت أنه ما زال موجود ًا .وليك
أعطيمك فكرة عن املاكن ،س تجدون هدرانه مليئة
ابلرسومات والكتاابت بسبب املظاهرات يف بريلك  .احدى
العبارات اليت هذبت انتبايه ،لهنا اكنت متثل قاعة ابرينغتون
حق ًا ،عبارة مكتوبة حبروف كبرية فوق الباب الرئييس وتقول:
"ابتعد من هنا".
يف منتصف عايم اجلامع الثاين دعاين أحد أصدقايئ حلضور
اجامتع دلرس الكتاب املقدس .اكنت هذه اجملموعة الصغرية
جتمتع أس بوعي ًا يف غرفة أحد الطالب واكنوا يدرسون سفر ًا
من العهد اجلديد .اكنوا جيمتعون ملدة ساعة ويقضوهنا مبناقشة
النص من العهد اجلديد .ما زلت أذكر انطباع الول عندما
حرضت الاجامتع.
صدمت لريييت ش باب من معري يقرأون العهد اجلديد بعيون
انجضة كبالغني ويتلكمون عنه جبدية .اكنت جتربة مذه ًال.
مل أكن يف ذكل الوقت أمكل كتا ًاب مقدس ،فاضطررت أن
اقرأ يف كتاب خشص جيلس جبواري .تأثرت كثري ًا دلرهة أين
قلت" :جيب أن ألزتم حبضور درس الكتاب هذا ".وذهبت
بعد الاجامتع واشرتيت كتاب مقدس .ابلطبع اكن دلينا كتب
مقدسة يف البيت ،ولكن مل يكن مع واحد يف اجلامعة .ومبا
أين مل أكن أعرف عن الرتجامت اخملتلفة فقد اشرتيت الرتمجة
اخلاطئة .)King James( :وعندما ذهبت لالجامتع التايل
قالوا يل" :حنن ل نس تخدم هذه الرتمجة ،بل نس تخدم ترمجة
الـ  ."RSVلهذا اضطررت لرشاء ترمجة أخرى .وها أان ،رمغ
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أنين لست مؤمن ًا بعد ،اشرتيت كتابني مقدسني يف نفس
الس بوع .وبدأت حضور هذا الاجامتع الصغري ابنتظام.
بدأت ذكل الربيع حبرض اجامتع ًا لش باب اللكية يف الكنيسة
املش يخية الوىل يف بريلك  .وحرضت يف ذكل الصيف أيض ًا
مؤمتر ًا يف حبرية اتهو ( )Lake Tahoeحيث اكن املتلكمني
ادوارد جون اكرنل ( )Edward John Carnellمن نفس لكية
الالهوت وروبرت بويد مونغر (.)Robert Boyd Munger
وسوف أتذكر دامئ ًا نقطة التحول يف حيايت عندما طرح "بوب
مونغر" القضية يف هذا املؤمتر ،حني قال" :عندما تكون
مقتنع ًا بأن يسوع املس يح هدير ًا ابلثقة ،فأنت مس تعد أن
تصبح مس يحي ًا ".قالها للمجموعـة كلك وليس يل
خشصـي ًا .ولكن بطريقة ما اكن الكمه موهج ًا يل خشصي ًا .أتذكر
أين ذهبت اىل البحرية تكل الليةل وقررت أين أريد أن أضع
ثقيت يف يسوع املس يح.

"ان اس تطعت أن أجعل الناس يفكرون
يف النص جبدية ،فالنص س يقنعه.م بنفسه".
حدث هذا يف بداية سنيت اجلامعية الثالثة .وعندما عدت اىل
بريلك  ،رسعان ما تقدمت ،فأصبحت أكرث اخنراط ًا يف مجموعة
درس الكتاب يف ابرنغتون كام س بق وذكرت ،كذكل أصبحت
رئيس ًا لقاعة ابرينغنت ،ورئيس ًا لجامتع ش باب اجلامعة يف
الكنيسة املش يخية الوىل .ويف الوقت نفسه رصت أكرث
نشاط ًا يف تكل اجملموعة الصغرية دلرس الكتاب املقدس.
رأينا أش ياء مذهةل تحدث يف عايم الخري يف اجلامعة .يف لك
أس بوع ،رأينا عىل القل خشص ًا واحد يسمل حياته للمس يح
ويصبح مؤمن ًا .اكن حيدث هذا بطريقة أو بأخرى .ظهروا من
حيث ل ندري والرب أكرم هذه اخلدمة.
يف النصف الثاين من الس نة الخرية من اجلامعة ،وعىل الرمغ
من أين كنت أدرس احملاماة ،لكين كنت متحمس ًا هد ًا ملا
اكن حيدث يف مجموعة درس الكتاب وكيف اكنت تفتح الفرص
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للكرازة عن املس يح ،دلرهة أين سألت القسيس بوب مونغر:
"ما حيدث حيمس ين هد ًا ،وهذا يدفعين للتسايل عام اذا اكن
ينبغ أن أصبح خادم ًا ".أهابين" :مل ل تتقدم لادراسة يف
لكية الالهوت يف برينس تون ( )Princetonولنى ما
س يحدث ".وابلفعل ،قدمت طلب ًا لادراسة يف تكل اللكية.
وأان واثق أين كنت من أكرث الطلبة اجلدد اذلين ل ميلكون
اخلربة أو املعرفة عىل الطالق.
رتبت الكنيسة املش يخية يف بريلك أن يكون زمييل يف
السكن خشص امسه ليون بوليك ( )Lyon Bolickوهو
اكلفيين ُمخلص لعقيدته .وقد ساعدين كثري ًا يف سنيت الوىل
يف برينس تون .ولكن قبل ذهايب اىل لكية الالهوت ،أرص
عيل من الضياع وسط عامل
بعض الصدقاء بسبب خوفه.م ّ
الالهوت الليربايل (املتحرر) هناك ،أن أحرض مؤمتر ًا للـ
( )Navigatorsيف خريف ذكل العام يف مزرعة س تار ( Star
 .)Ranchأخري ًا ،بدأت ادلراسة يف لكية الالهوت واكنت
ابلنس بة يل ما اعتربه هنضة روحية .حيث أكتشفت عدة
أش ياء ذات أمهية لهوتية كبرية ابلنس بة يل ،من بيهنا جون
ماكيي ( )John A. Mackayأفضل واعظ مسعته يف حيايت.
قضيت ثالث س نوات رائعه يف برنس تون مث دخلت جمال
اخلدمة .ولكن ما حدث يل أو ًل يف قاعة ابرينغنت يف بريلك
ترك أثر ًا ل يُمحى.
يف ذكل الوقت يف برنس تون اكن ينبغ علينا أن خنرج يف
مجموعات للكرازة .وقد كنت أكره ذكل هد ًا ،فمل أكن أريد أن
أذهب اىل الكنائس واقرأ الكتاب املقدس يف فرتات العبادة،
مث أعظ الش باب وتمت دعويت لتناول الغداء عند بعض الرس.
كنا منثل لكية الالهوت وكنا نفعل ما هو جيد ابلطبع .شاركت
يف هذه اخلدمة حوايل أربع مرات مث أنسحب من هذه
املادة .أآخر زايرة يل اكنت ملنطقة امسها جنكنتاون
( )Jenkintownخارج مدينة فيالدلفيا حيث تناولت طعام
الغداء مع أرسة كييل ( .)Kellyاكن ابن تكل الرسة طالب ًا يف
هامعة برنس تون يدعى غلني ( )Glenوصدف أنه اكن يزور
ارسته يف ذكل الوقت .هذا ما ي ُسمى ابلتوقيت اللهي –
واان أيمن بذكل هد ًا.
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فقلت هل أنت من هامعة برينس تون وأان من لكية الالهوت
يف برينس تون .وهذا أمر رائع .علينا أن نتقابل هناك .فقال:
عظي! وابلفعل يف الس بوع التايل تقابلنا وقلت هل" :عندما
كنت يف بريلك كنت أحرض اجامتع صغري دلرس الكتاب
واكن سبب بركة يل كثري ًا ،ل يوهد اجامتع مثيل هنا يف
برينس تون ،فهل ترغب أن نبدأ واحد؟ أهاب" :سوف أسأل
رفيق يف احلجرة" .وهكذا بدأ درس كتاب هديد يف
برينس تون.
أنتيى يب المر ابملشاركة يف س بع مجموعات خمتلفة دلرس
الكتاب يف وقت واحد ،حيث اكنوا يطلبون مين املشاركة
يف تأسيس درس الكتاب .اكنت هذه خدميت خالل الثالث
أعوام يف برينس تون .اكنت مواعيد الاجامتعات اما يف الساعة
العارشة مساء ًا أو السادسة صباح ًا أو الرابعة والنصف بعد
الظهر .واكنت الاجامتعات تس متر ملدة ساعة واس تخدمت
نفس الطريقة اليت اس تخدمناها يف بريلك  ،درس كتاب ش به
اس تقرايئ بس يط للسفار اخملتلفة يف العهد اجلديد .يف بعض
السابيع كنا جند الرسول بولس ينتص ويف بعضها نراه يرس،
ولكين مل أهمت بذكل .كنت ببساطة أدرس النص مع الطالب
حماولني فه.م معناه .ما اكتشفته هنا يف برينس تون اكن نفس
ما اكتشفته يف ابرينغنون .عرفت مع الوقت أنه ان اس تطعت
أن أجعل الشخص ينظر اىل النص ،فانه سينال احرتاهم.م
عاه ًال أم أآه ًال.
أطلقت عىل هذا النوع من ادلراسة امس "دروس الكتاب
الاس تكشافية" لين ل أحب مصطلح "اجامتع درس كتاب
خاليص ".يف أحدى املرات بيامن كنت أتحدث مع أحد قادة
الطالب يف خدمة انرتفارس يت ( )Intervarsityقلت هل.م" :ل
تدعوا اجامتعمك – "درس كتاب خاليص" بل دعوان نسميه:
"دروس كتاب اس تكشافية ".فلامذا نأيت بأفاكر معينة اىل
لالجامتع؟ لندرس النص لنه يس تحق أن ي ُدرس ولندع هللا
يلص النفوس ان أراد .يف شامل اكليفورنيا اليوم خدمة
الانرتفارس يت ما زالت تدعو اجامتعاهتا "درس كتاب
اس تكشايف".
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رأيت بضعة ش باب يف برنس تون يصبحون مؤمنني ابملس يح
من خالل تكل الاجامتعات ،مل أدفعه.م أو أضغط علهي.م
ليؤمنوا ،ومل أختذ أي خطوة كبرية محلله.م عىل الميان ،بل
حدث المر بشلك طبيع  .هذا الاكتشاف أعاد تشكيل
خدميت ابلاكمل ،وأيض ًا فكري الالهويت .أس تطيع أن أقول
وبصاحة ،أن خدميت يف س ياتل ومانيال وبريلك اكنت
مؤسسة عىل هذه الفرضية الساس ية" :ان أس تطعت أن
أجعل الناس يفكرون يف النص جبدية ،س يقنعه.م النص
بنفسه ".أزال هذا املبدأ الكثري من الضغوطات عين ومل يكن
عيل فعهل
عيل أن أكون ذكي ًا أو دلي برانمج متقن .لك ما اكن ّ
ّ
هو أن أجعل الناس يفكروا يف النص الكتايب ،عىل الرمغ من
أن المر اكن يتطلب يف بعض الحيان القليل من املهارة
دلفع الناس عىل فعل ذكل .ولكين أصبحت الآن مقتنع ًا أن
أفضل لهوت هو الالهوت اذلي يبدأ من النص .فال جيوز
أن نأخذ أس ئةل العامل من مث نبحث عن اهاابت يف الكتاب
املقدس للتحدث مع العامل ،بل علينا أن نأخذ التعالي مبارشة
من النص ومن مث مواهجة العامل هبا.
يف كتاب للاكتب هيلمت ثيالك ()Helmut Thielecke
بعنوان "أآداب الالهوت  "Theological Ethicsيفرق بني
لهوت بول تيليك ولهوت اكرل ابرث (Paul Tillich
و )Karl Barthمس تخدم ًا مهنج ًا أسايس للغاية للتفرقة بيهنام.

فيقول أن بول تيليك ،اذلي اكن مهه السايس هو عالقة
الش ياء ببعض ،فيبدأ بتقس ي العامل اىل فئات خمتلفة .لهذا
جند أن لهوته ميلء ابلتسايلت املتعلقة ابلوجودية
والتخمينات .يبدأ مع فئات من العامل مث يتسائل عن الوجود
ويتحرك حنو تأثريها الالهويت .أما اكرل ابرث فيقول العكس.
يبدأ مع النص ويتحرك حنو العامل لريى أين حيدث التصادم.
ويس تعني بذكل ابلالهوت اذلي كتبه اكرل ابرث ،ومارتن
نكمولر ،ويلهي نكمولر يف اعالن ابرمن لعام  .1934ومن املثري
لالهامتم أن نالحظ أن لك من هذه املقالت الس بع من
اعالن ابرمن ( )Barmen Declarationتبدأ بنص مث تتجه
من النص اىل العامل .وعىل سبيل املثال ،مقال رمق  1يبدأ من
يوحنا َ " :14أانَ ه َُو ألط ِر ُيق َوألْ َحق َوألْ َح َيا ُة .لَي َْس َأ َح ٌد يَأْ ِيت
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ا َىل أ ْل آ ِب ال ِيب ".مث تأيت هذه املقوةل" :يسوع املس يح هو
ِ
ِ
اللكمة الوحيدة اليت علينا أن نطيعها يف احلياة واملوت .مث يأيت
ما هو سليب" :حنن نرفض التعالي اخلاطئة اليت تقول أن
هناك لكامت أخرى لها نفس السلطة كيسوع املس يح ،اذلي
هو اللكمة الوحيدة اليت علينا أن نطيعها ".لحظوا أن ابرث
( )Barthبدأ ابلنص مث ربطه ابلنازيني يف املانيا عام 1934
مث رأى الصدام بيهنام .فمل يبدأ ابلظروف العاملية (ابلوجودية)
مث حاول التكهن برتابطات ممكنة .بلكامت أخرى ،بدأ
الكهويت ابلكتاب املقدس .كذكل فعل ابرث الالهويت :بدأ
مقالته عن رساةل رومية ،بتقدمي تفسري عن رساةل رومية مث
انتقل اىل الالهوت النظايم.
أقتنعت لهوتي ًا وأخالقي ًا من جتربيت الشخصية مع
الاجامتعات اخملتلفة ومع تشكييل الالهويت أن هذا هو الجتاه
الكتايب الصحيح .وأعتقد أن هذا هو السبب أين أريد أن
أكون لهويت ذو زاوية حادة يف التفكري عن كوين لهوتي ًا
سلس متوافق مع الزمن والنظام.
وأصبحت مقتنع ًا أن أفضل طريقة لمنو خدمة الكرازة يه
وجود بيئة غري معقدة أو رمسية كام هو احلال يف دروس
الكتاب الاس تكشافية حيث أنك ل تتذكر انك تبرش.
فلسفيت يف التبشري يه ألف خطوة قصرية تحدث يف الصداقة
ويف حميط طبيع  .معظ.م الناس يف بريلك اذلين أ آمنوا
ابملس يح ،اكنوا جزء ًا من مجموعات صغرية دلرس الكتاب ،أو
مجموعات للصالة ،أو يف عالقات تسمح هل.م يف مالحظة
املؤمنني وطريقة تفكريمه وحمبت.م يف حياهت.م اليومية العادية.
وهكذا يثار حب الفضول دلهي.م ويبدأون ابلس تفسار مث
يصبحون مؤمنني.
يف الهناية أصبحت مقتنع ًا أن أفضل وعظ وتعلي عىل املدى
الطويل هو تفسري ورشح الكتاب املقدس .أعتقد أين من
املفروض أن أرشح لمك معىن "تفسري الكتاب املقدس" .لقد
عدلت عىل تعريف من املرة الوىل اليت كتبته فهيا ،واليت
اكنت يف مقاةل للكية لهوت فولر .واكنت هذه أول مقاةل
تُطبع يل عن أفاكري حول هذا املوضوع .ويف هذا املقال
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وضعت تعريف ًا للوعظ الكتايب ،وهو يف الساس" :الوعظ
الكتايب ،برأيي ،هو متكني نص من العهد القدمي أو اجلديد أن
يشهد بنفسه عن اجنيل يسوع املس يح ،ويؤكد تكل الرساةل
عن طريق اقناع الناس اليوم مس تخدم ًا لغت.م .هناك اجتاه
لهويت للوعظ ابلطبع .فالوعظ ليس ببساطة أن تقول ما
يقوهل النص ولكن أن تقول ما قصده النص أيض ًا.
يتطلب هذا ،برأيي ،أن يأخذ القس أو املعمل من النص
التطبيقات اليت تؤكد اميان التلميذ .هذا هو الوعظ الكتايب،
وأان مقتنع أن هذا ما تحتاهه الكنيسة .هذا هو الوعظ الكرث
اقناع ًا واذلي س يأيت بمثر خلالص النفوس .أان قلق هد ًا بشأن
الوعظ الخاليق املناسب ولكين أعتقد حق ًا أن أفضل وعظ
أخاليق هو اذلي يرح من النص.
سوف أهني الكيم مبلحوظة اجيابية ،لكن دعوين أقول شيئ ًا
سلبي ًا للحظة .دعوان نفكر يف ما سأدعوه "الزمة يف الوعظ
املعارص" .يبدوا يل أن هناك أزمة يف الوعظ والتعلي يف
الكنائس اليوم .ل أتلك.م فقط عن الالهوت املتحرر
والالهوت الصويل .هناك أزمة يف الوعظ يف الكنيسة
بأمكلها .وأعتقد أهنا أحد الس باب اليت دعت اىل تكوين
"جلنة التفسري الكتايب" .أعتقد أن هناك صورتني من تكل
الزمة .أول صورة يه س يطرة التعلي املوضوع عىل الوعظ.
واعتقد أن معظ.م وعظنا يف الكنائس اليوم أصبح موضوع .
ما أعنيه هبذا هو أن مصدر التعلي يأيت من التعالي الساس ية
لمياننا حبيث يقوم املعمل برشهحا وتوضيحها للمس متعني ،ولكن
املس متعني ل يرون أو يكتشفون هذه التعالي أثناء حبهث.م يف
النص مبارشة .مه يس متعون فقط اىل ما يقوهل الراع أو
املسؤول اذلي يقول" :هذا هو ما نؤمن به" .فه.م ل يرون
من أين تأيت هذه التعالي ول يس تخرجوهنا بأنفسه.م .فتقال هل.م
هذه املعلومات ببساطة ،وهذا ما أعنيه ابلهكمنة املوضوعية
يف الوعظ .مفث ًال يقول الراع " :هللا حيبك ".ل جيد الناس
هذا الالكم يف النص .وليست عندمه الفرصة لريوا هذا
التعلي يف النص ،بل ببساطة هذا ما قيل هل.م.
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أحاول أن أكون مرتفق ًا بقدر الماكن عند احلديث عن أزمة
الوعظ املعارص ،ولكن ما أراه اليوم أن الرساةل اليت يعظ هبا
الكثري من الوعاظ تأيت من أحد ثالث مصادر رئيس ية.
( )1أولها هو ما ي ُشغل الراع أو املعمل خشصي ًا .بلكامت
أخرى ،شعوره بتثقل من هللا لتقدمي تعلي ما ،أي شعوري
الشخيص بناء ًا عىل مسرييت الروحية.
( )2يستند املصدر الثاين للوعظ عىل اختبارات الواعظ
الشخصية .أنين قلق من الجعاب املزتايد يف كنائس نا ابلوعظ
القصيص ،حيث حييك املتلك.م قصته ويفرتض أن هذه القصة
س تبرش املس متعني ابلجنيل .هذا يعين أن جتارب القسيس
أثناء رحلته مع هللا ذكل الس بوع س تكون يه املصدر للعظة.
ولكام كنت راوي قصص ابرع ،لكام ازدادت شهرة ،زاد طلب
الناس لتوقيعك كام حيدث مع املشاهري .هناك مرسحية
بعنوان Appeal Mass" :رىض امجلاهري" ،وفهيا يقول الب
تي لطالب من لكية الالهوت" :أمل تعجبك عظيت؟" فيجيب
مارك" :ل مل تعجبين" .فريد الب تي" :أل تعمل أن املعجبني
يطلبون توقيع بعد العظة؟" فالب تي اكن راوي قصص
ابرع ومصدر عظاته يه جتاربه الشخصية خالل الس بوع.
( )3اثلث مصدر ،وهذا أخطرمه عىل الطالق ،هو ما
أمسيه الحساس العام ابحلقائق املس يحية اليت ينبغ أن
يعرفها امجليع ولكن ل أحد يكتشفها بنفسه .فف اجملمتع الغريب،
اللك يعرف احلقائق الروحية الرائعة ،فاحلقائق املس يحية
معرفة عامة ،وبسبب املعرفة العام تصبح المور غري واحضة:
ابلخص مع الش باب اذلين ل يعرفون أين يوهد احلق
الصحيح.
أكرر :الرساةل تأيت من ثالثة مصادر .أو ًل من تثقل الراع
الشخيص مبوضوع معني للعظة .وأشكر هللا من أهل هذا
التثقل ،لنه أحياان يكون من الروح القدس ،ول أنكر ذكل.
اثين مصدر هو الاختبارات الشخصية للراع  .واثلث
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مصدر هو ما أدعوه الحساس العام ابحلقائق املس يحية
ويفرتض أن امجليع يعرفها.
لك هذا يؤدي اىل تحول خبيث وبطئ بعيد ًا عن الجنيل:
التأثريات اخلاريج اذلي تأيت من فكر الشخص بنفسه مقابل
الجنيل كام هو جمرد من أي تأثريات .هذا اكرثة لهوتية .اكن
اهامتم لوثر السايس "الجنيل خارج الشخص "،أي أن
الجنيل جيب أن يكون بعيد ًا عن تأثرياتنا ويؤخذ كام هو
بزناهته .حيث ميكن دراس ته وحفصه .انه اميان اتري  .هو
الكم هللا ومن املمكن فهمه .ولكن عندما يشوش مبصادر
خارجية ،يصبح الجنيل أسري ًا لتجربيت الشخصية .دعوين
أعطيمك مثا ًل لهذا.
منذ عامان كنت وأرسيت يف رحةل ومل نمتكن من اذلهاب اىل
الكنيسة ،ذلكل اس متعنا لعظة عىل الراديو .وقد أعلن الواعظ
أنه س يعظ عن لهوت الرهاء ،مس تخدم ًا النص من رومية
 .8تحمست كثري ًا لين أحب رساةل رومية وخاصة الحصاح
 .8واكن النص اذلي قرأه يوحض أن لك اخلليقة قد ُأسلمت
اىل الهالك .أو بلكامت أخرى ،أصبحت اخلليقة مقيدة ولكن
ليس بقرار مهنا ،بل بقرار من هللا .رمبا تتوقع أن النص س يقول
أن القيود يه قيود احلمك البدي لكن بولس يفاجئ القارئ
ابلقول أن هللا أسلمها عىل "رهاء ".تكل يه القرينة اليت
تظهر فهيا لكمة رهاء .قرأ الواعظ هذا النص يف بداية العظة
وميكنين أن أقول بصدق أن القراءة اكنت مؤثرة هد ًا ،بل من
أروع املرات اليت مسعت هبا أحد يقرأ تكل الآايت .مما جعلتين
ألتصق ابلراديو لسامع ابيق العظة.
قدم الواعظ عظته عن الرهاء ،لكن ما قاهل اكن مجموعة من
القصص املؤثرة من حياته الشخصية .فقد تحدث عن أمور
خمتلفة حدثت يف حياته وعن أش ياء لحظها .حىت أن احدى
تكل القصص جعلت دموع تنساب ،فأان خشص عاطف
هد ًا .بعد املشاركة ابملزيد من املواقف الخرى خمت العظة
ابلصالة.
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ل أريد أن أعلق أكرث ،لكين كنت حمبط ًا بدرهة خميفة .فهو
مل يشري ول مرة واحدة اىل النص الرائع اذلي قرأه من رومية
 ،8ومل يسمح للنص أن يقدم رسالته للسامعني .فمل تسلط
الآايت أي ضوء عىل العظة .بل اكنت العظة عبارة عن رسد
لتجاربة الشخصية اليت تعمل من خاللها الرهاء يف هذه احلياة.
سألتين أبنيت أآن" :أيب ما رأيك يف العظة؟" أردت أن أقول
شيئ ًا اجيابي ًا ،فنحن الرعاة واخلدام جيب أن نقف ونوأزر بعضنا
بعض ًا .فقلت لها" :حس ن ًا سأقول كل شيئ ًا واحد ًا اي أ آن،
احدى تكل القصص جعلتين أبيك ".واكن ما قلته حقيقي ًا.
لكن هذه الهابة مل تُريض أبنيت اليت قالت" :هل تعرف
اي أيب أان مل تعجبين العظة" .فلام سألتا عن السبب اكنت
اهابتا رائعة وأمتىن أل أنساها يوم ًا .قالت" :اخلطأ يف تكل
العظة ،كام يبدو يل ،هو أن الواعظ قال للناس أنه جيب أن
يكون دلهي.م رهاء لنه هو اكن ميكل الرهاء .وهذا ملخص
رسالته .ولكن ليس هذا ما يقوهل الجنيل ".لقد س بق لبنيت
وأن شاركت يف عدة مجموعات دلرس الكتاب املقدس.
ودرست ملدة س نتني ما كتبه بول ابير يف تفسري اجنيل
مرقس .ودرست كتاابته يف تفسري سفر حبقوق .ذلكل مل
تكن أآن متقبةل لتكل العظة لهنا تعودت أن ترى رساةل
الجنيل خارهة من النص والنص هو مصدرها وليس قصص
الواعظ.

"الوعظ ليس أن تقول ما يقوهل النص،
بل أن تقول ما يعنيه النص أيض ًا".
انزجعت أيض ًا لن النص مل تتح هل الفرصة للالكم .فهذا النص
هو أعظ.م نص كتبه بولس عن الرهاء ،ولكن مل ي ُسمح لبولس
أن يقول لكمة واحدة .وبد ًل من اس تخدام النص مت اس تخدام
مجموعة من القصص املؤثرة .صدقوين لو تحدث النص ُلطلبت
التوقيعات ذكل اليوم .ولن حيصل الب تي عىل نفس
الجعاب .اكن الواعظ راو جيد للقصص وليس مقدم ًا
لالجنيل.
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الرتاجيدية القصصية يف العظة ل تعين ابلرضورة الرتاجيدية
السلكمة ،فالعظة سلكمة من حيث املوضوع .ومل يكن هناك
يشء واحد من الناحية الالهوتية ميكنين أن أعرتض عليه،
لكن أليس هذا الختبار الرئييس؟ املأساة يف العظة يه أن
الناس اذلين مسعوها مل حيصلوا عىل فرصة لريية واكتشاف
الرهاء املتجذر يف النص ويف رساةل الجنيل .مسعوا عن
الرهاء من خالل اخلربة الشخصية للواعظ واختباراته فقط.
دعين أسأكل سؤا ًل هام ًا" :ان اختربت أمر ًا ما هذا الس بوع،
رمبا تعامل معك الروح القدس أو أعطاك حلامً أو رياي ،هل
ستتحدث عنه يف عظتك يوم الحد؟"
ان كنت تذهب اىل كنيسة حمافظة وتقليدية ،ابلطبع لن
تفعل .فاختباراتك يه يشء تعزت به لكنه ليست الجنيل
اذلي تعظ به .فالجنيل واختباراتك أمرين خمتلفني .رمغ أن
اختباراتك قد تشهد لالجنيل ،وعلينا كوعاظ أن نس تخدم
تكل الاختبارات كمثةل توضيحية وللمساعدة يف التفاعل
والتواصل مع الناس .هذا هو الهدف من المثةل التوضيحية
والقصص من حياتك .لكهنا ليست الرساةل .واذا صارت يه
الرساةل ،حيهنا تصبح حائ ًال بني النص والسامعني .بل يف
احلقيقة تُبعد الناس عن النص الكتايب .ماذا عن الوقات اليت
ل متكل فهيا الرهاء والمل ،أو عندما تشعر ابلحباط؟
عندها لن تكون التجارب أو القصص من حياة أي خشص
اكفية.

"الجنيل واختباراتك الشخصية
أمرين خمتلفني".
" ُمهمة الوعظ يه طرح الفكرة
وجعلها تلتصق بعقول املس متعني".
شكر ًا هلل من أهل الم تريزا وحياهتا ،لكهنا ليست الجنيل.
مفحبتا العظكمة اليت ظهرت يف مدينة لككتا ابلهند ليست يه
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الخبار السارة .تكل احملبة يه شهادة رائعة للخبار السارة،
لكن الخبار السارة يه خشص املس يح نفسه .فالجنيل خارج
النسان وليس ابلنسان.

"لقد وهدهتا  ...لقد رأيتا ".بلكامت أخرى ،هدف الوعظ
التفسريي أن مي ّكن نصوص العهد القدمي واجلديد أن تقدم
مفهوهما للسامع.

الجنيل موجود يف النص ،واي هل من أمر رائع أن يكتشف
النسان لهوت الرهاء من النص الكتايب مبارشة .عندئذ
س يكون للقصص والمثةل وقعها الرائع.

سواء اكن يف قيادة مجموعات درس الكتاب املقدس أو يف
العظات التفسريية فأان اعتقد أن هذا النوع من الوعظ هو ما
تحتاهه الكنيسة .واعرتف بأن الوعظ ليس ما تريده الكنيسة
دامئ ًا ،ولكين أيمن أن الوعظ هو ما تحتاهه الكنيسة .أان
ادعومك ابعتبارمك قساوسة أن تشاركوا يف اجملموعات الصغرية
دلروس الكتاب .وكام قلت لصف اليوم" :من أمه العوامل يك
تصبح واعظ ًا انحج ًا هو أن تتجنب "مبدأ بيرت( "،مفهوم يف
نظرية الدارة) حيث يمت ترقية خشص غري مؤهل ملنصب
أعىل .أحرتس من هذا أثناء الوعظ .ملا ل تُعمل يف صف
الش باب؟ أو ملا ل تُعمل أو تشارك يف مجموعة دراسة للكتاب
املقدس أو تدرس مع أشخاص يكونوا كل مكرشدين؟ ملاذا
مسحت لنفسك أن تكون يف ماكنة أعىل من تكل الماكن
نفسها اليت كنت تتعمل فهيا ما يقوهل النص الكتايب ،يف الماكن
اليت فهيا تضع نفسك أمام النص الكتايب وتدرسه وليس أن
تعظ منه فقط؟ أود أن أقدم دعوة ،لنفس نا ولشعب
الكنيسة عىل حد سواء ،أن نبدأ مجموعات دراسة الكتاب
املقدس يف حياتنا أو كنائس نا.

امسحوا يل أن أقدم مثا ًل أ آخر عن هذه املشلكة .هناك العديد
من الرعاة اذلين ل ميكهن.م أن يعظوا عظة بدون أن يرددوا
بعض اللكيش هيات املس يحية العظكمة .يبدوا أن هذا حيدث
لنه حياولون دفع الناس اىل اختاذ قرارات .فالراع أو الواعظ
يقدم عظة جيدة ومن النص الكتايب ويرتك النص يتحدث
اىل قلوب الناس مث يف ادلقائق امخلس الخرية يطلق طوفان
من العبارات التلقائية اليت ل تعين هل شيئ ًا ول تعين للسامعني
شيئ ًا .ويف تكل اللحظة يبدأ الناس يف وضع أوراقه.م وكتهب.م
بعيد ًا لهن.م يعرفون أن الجامتع قد انتيى.
عندما تنتي من قول ما يعلمه النص ،توقف .وكام ذكرت
سابق ًا ،أعتقد أن أزمة الوعظ املعارص يه هكمنة املوضوعية
عىل الوعظ .واخلطر الآخر هو ما امسيه التفسري غري
املنضبط حيث يمت مشاركة نتاجئ ادلراسة الكتابية ولكن بدون
حامس أو بدون روح أو بدون تثقل من هللا .وقد يعلل
الواعظ ذكل الضعف ويربر نفسه ابلقول" :قدمت هل.م احلق.
أخربهت.م عن الجنيل ".تذكر أنه يف الوعظ والكرازة عندما
تقول أمر ما ل يعين أن الناس فهمته .هممة الواعظ يه طرح
الفكرة وجعلها تلتصق بعقول املس متعني ".وهذا حيتاج اىل
هجد وهمارة .ويف هناية املطاف ،فان المر يتطلب معل الروح
القدس ليثبت اللكمة يف القلوب.
أفضل طريقة جلعل الفكرة الكتابية تلتصق بعقول املس متعني
يه أن جتعله.م يكتشفون بأنفسه.م احلقائق من النص .هممة
الوعظ التفسريي يه مساعدة الشخص أن يرى بنفسه
ويقول" :أ آه ،النص يقول ذكل .أرى أين يقول هذا".
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وأخري ًا أان أيكد عىل أمهية التفسري اجلاد يف العظات .واعتقد
بأمهية وهدوى الوعظ التفسريي الطويل المد حيث تأخذ
ادلارسني عرب الآايت والحصاحات وتدرسوا الكتاب املقدس
بأمكهل .جشع الشعب يف كنيس تك أن يدخلوا يف حوار معك.
دلي نص مأخوذ من رساةل بولس الثانية اىل أهل تسالونييك.
ويه من الرسائل الوىل اليت كتهبا بولس يف العهد اجلديد
وأرسلت من أثينا اىل الكنيسة يف تسالونييك ،اكنت عامصة
ماكدونية يف ذكل الوقت .أرسل بولس لتكل الكنيسة
رسالتني بسبب التشويش اذلي اكنوا يعانون منه خبصوص
عدة أمور ،لكنه طلب مهن.م أيض ًا املساعدة.
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جند هذا النص يف الحصاح الثالث من الرساةل الثانية اىل
يك َ ْجت ِر َي َ ِلك َم ُة
تسالونييكَ " :أ ِخ ًريا َأهيَا أ ْلخ َْو ُة َصلوا ِ َل ْه ِلنَاِ ،ل َ ْ
ِ
ألر ِ ّب َوتَتَ َمجدَ َ َ ،مَك ِع ْندَ ُ ْمك َأيْضً ا ".اان أحب تكل الفقرة هد ًا
ويه متثل رس الوعظ .فالرس هو أن الروح القدس
سيس تخدمنا وجيب أن نصيل من أهل ذكل قبل لك يشء.
القس :ايرل ابملر
خدم يف الكنيسة املش يخية الوىل يف بريلك يف اكليفورنيا
منذ عام  1970بعد أن خدم يف عدة كنائس يف الفلبني
وس ياتل وواش نطن .وهو اكتب ذائع الصيت وحاصل عىل
درهة الباكلوريوس من هامعة اكليفورنيا يف بريلك ودرس
الالهوت وحصل عىل شهادته من لكية برينس تون الالهوتية.
ديسمرب 1985
الالهوت ،أخبار وكتاابت
منقول بتصحي من لكية لهوت فولر
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ادلراسة الس تقرائية
للكتاب املقدس
كيف تدرس الكتاب املقدس بفعالية
نيابة عين وعن العاملني مع يف خدمة الرعاية املركزة ،أود أن أشكرمك وأصيل يك يباركمك الرب
عندما يكشف الروح القدس فه.م أمعق للكمته.
القس دان فينفروك

144

خدمات الرعاية املركزة

INTENSIVE CARE MINISTRIES

