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  الفصل الخامس
  
 ة في اإلعداد  النقاط الرئيسّي
  

  
سوف نتجه اآلن إلى التفصيالت العملية في اإلعداد لتفسير الكتاب المقدس، وأنا 
أعي تماًما أن ما سوف أذآره منذ اآلن فصاعًدا هو ما أرشدني اهللا له، وأعلم أن لي من 

اهللا يوصِّل الحق من خالل الطباع والخلفية الثقافية، ما قد يختلف آلية عما لك، لكن 
  .الشخصية؛ لذا فأنا أثق أن بعض ما علَّمني إياه سوف يكون ذا فائدة لك

  
  :أهمية اإللتزام

 من البحث – بال شك –إن آنت قد وضعت خطَّة لعظاتك، فسوف تعفي نفسك 
المضني عن موضوع، فقد سبق أن قررت ما سوف تعظ به هذا األسبوع، وآل ما 

تلزم نفسك بالبحث في ذلك الجزء، حتى يخرج ما فيه من حقائق عليك عمله هو أن 
وحتى أوضح أهمية هذا . هذا هو الجزء األصعب في معرآة اإلعداد للعظة. ثمينة

  : االلتزام؛ دعني أشهد عن إختبار شخصي
 حيث باعتباري خادم شاب، تعّين عليَّ أن أعظ الجتماع شباب في أحد أيام اآلحاد،

آانت القراءة الكتابية المقررة لذلك . ور من سبع سنوات فما فوقتراوح أعمار الحضت
آيف يتسنى لي أن أعظ ألطفال . 33 – 25: 14اليوم في خطة طائفتنا واردة في لوقا

سترح لفكرة عدم التعرض أغض اآلباء واألمهات؟ ومع ذلك لم من فقرة آهذه، عن ب
لك، حين فطنت إلى عدم لهذا الجزء من النص، سواء في بداية األسبوع أو بعد ذ

  .مالءمتها، لقد آانت رغبتي ملحَّة في التغيير
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وفي صباح األحد، آانت هناك ممرضة مؤمنة بين جموع المصلِّين، آانت قادت 
هذه األخيرة آانت تعاني من نوبات اآتئاب نفسي؛ . مؤخًرا إحدى المدمنات إلى المسيح

 وبصفة حادة في اليوم السابق –ت مراًرا نتيجة إلدمانها الخمر، وقد عاودتها هذه النوبا
 ألن أمها اتهمتها بأنها ال تِكن لها أية مشاعر محبة؛ ذلك ألنها توقفت عن –للعظة 

 وألول مرة في –وفي حقيقة األمر، لقد بدأت تحب أمها فعًال . اصطحابها للحانات
، فقررت أن  لكنها لم تستطع احتمال االتهام الظالم والمستمر من قبل أمها–حياتها 

فما آان من الممرضة . ترجع عن إيمانها المسيحي إلى حياتها األولى إرضاء لوالدتها
وعندما ُتِلَيت . فجاءت على مضض" تعالي إلى الكنيسة هذه المرة فقط: "إال أن قالت لها

نتهى اللم يعظ هذا الموضوع، لو  ":القراءة الكتابية، استدارت إلى الممرضة وقالت
استخدم روح اهللا هذا اإللتزام ليشبع احتياج محدَّد، وقد أصبحت هذه لقد ". أمري

  .الشخصية خادمة مسيحية اآلن
 مع 21 -1: 19في مناسبة أخرى في استراليا، ُطلب مني أن أعظ عما ورد في أع

لم أآن ألختار هذا . إشارة خاصة إلى مناديل بولس التي اسُتخدمت لشفاء المرضى
عد للعظة، بدأت في آشف النقاب عن استراتيجية رائعة لزرع الجزء، لكن بينما أنا أ

لم أحّبذ استخدام المناديل للشفاء، وأشك في أن بولس نفسه لم يكن ليقترح هذه . الكنائس
الوسيلة في المقام األول، لكنها مالئمة والزمة لمواجهة قوات الظلمة اليوم، حين 

دا وآأنه تكليف صعب وشاق، آانت وما ب. تؤسَّس الكنائس، تماًما آما آانت عندئذ
  .نهايته وليمة غنية ومشبعة

  
  :آيف ُتعد لعظة تفسيرية* 

 :خطوات استيعاب النص الكتابي الذي أمامك
  :ادرس ذلك الجزء جيًدا وانغمس في محتوياته: أوًال

في هذه المرحلة سوف تخنق آتب التفاسير أفكارك وتقيِّد ذهنك، فتفكر تماًما 
فحالما تصل الفقرة الكتابية إلى ذهنك، تأمل . من شأنه أن ُيحدَّ روح اهللاآالمفسِّر، وهذا 

فيها في مناسبات مختلفة طوال األسبوع، مثال أثناء سيرك في الشارع أو انتظارك 
فاسترجاع األفكار لفترات قصيرة ! الخ، ولكن ليس وأنت تعبر الطريق... لألوتوبيس
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وصول إلى أفكار قيِّمة وثمينة، أآثر مما ينتج عن مراًرا وتكراًرا غالًبا ما يؤدي إلى ال
فيمكن . جلسة واحدة مطوَّلة، وهذا يعني بالطبع أن تبدأ مبكرا في الفترة المتاحة لإلعداد
ه، حتى لو لواعظ متمرِّس أن يضع الخطوط العريضة لرسالته بمجرد توجيه الدعوة ل

ئق المتاحة له في تمحيص الفقرة فهو يقضي الدقا. ا قبل إلقائهاآان الوقت أمامه ممتدًّ
وبكثرة التفكير والتأمل في الجزء الكتابي يصبح جزًءا منك ويتكلم . الكتابية في ذهنه

إذا درست . إلى قلبك، ثم يضع روح اهللا في قلبك تطبيًقا محدًَّدا مناسًبا لظروف السامعين
 من المالحظات فقرة آتابية ما في خلواتك الصباحية، فسوف تتمكن من استنباط سلسلة

  .التي ستكون متاحة بين يديك
  

  :دوِّن تحليًال للفقرة الكتابية: ثانيا
ال أفترض أنها الوسيلة الوحيدة . أنا أذآر ذلك ألني وجدته أمًرا غاية في األهمية

ا آثيًرا، للوصول المباشر لما تقصده هذه الفقرة من ، لكنها تساعدني شخصيًّالتباعها
  .الءمتها للسلوك اليوميمعاِن، وللوصول إلى م

ما أفعله بالضبط هو أني أآتب النص على الجهة اليمنى، لصفحة من الورق، وأترك 
وعند آتابتي للنص أفكر في العبارات والجمل . الجهة اليسرى لكتابة أية تعليقات

وأنتبه جيًدا للكلمات والعبارات التي تعتمد على بعضها . المختلفة، وأحلِّل ترآيبها
وخالل آتابتي أقوم بفصل هذه الكلمات . أو تلك التي تِحّد المعنى أو تضخمهالبعض، 

أيضا أحّدد الكلمات والعبارات التي أود . والعبارات؛ حتى أوضح هذه العالقة جيًدا
  .التعليق عليها فيما بعد، في الجهة اليسرى من صفحة الورق

آان إنسان من : "األول يقول، فالعدد 3ا في يوحنالوفة جددعني أعطي مثاًال من فقرة مأ
  ".الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود

  :يمكنني آتابة هذا العدد آما يلي
  آان إنسان -

  من الفريسيين-
   اسمه نيقوديموس-
  رئيس لليهود-
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هو الخبر األساسي، وآل ما يليه يضيف إلى الصورة التي ُيقدَّم بها " آان إنسان"
 شيًئا عنه؛ لذا فأنا أآتب الواحدة تحت األخرى تباًعا هذا الرجل، وتخبرنا آل عبارة
  .تارًآا نفس المسافة في آل مرة

يا معلم، : "هذا جاء إلى يسوع ليًال وقال له: "ويسجل الوحي في العدد الثاني ما يلي
نعلم أنك قد أتيت من اهللا معلًما، ألن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي أنت تعمل 

  ". معهإن لم يكن اهللا
  :وأقوم أنا بكتابة العدد السابق آما يلي

   هذا جاء إلى يسوع-
  ليال-

     وقال له-
   يا معلم-
  .  نحن نعلم انك قد أتيت من اهللا معلما-
 . ألن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه اآليات التي أنت تعمل، إن لم يكن اهللا معه-

ين؛ ذلك ألنها أفعال في أقصى اليم" قال"و" جاء"وهكذا، فقد وضعت األفعال 
رئيسية، لم تخبرني فقط عمن هو نيقوديموس، فالعدد األول صرَّح بشخصيته، بل وعما 

عن وقت مجيئه للمسيح، وبالتالي تبيِّن شيًئا عن " ليًال"وتعّرفني آلمة . فعل أيضا
  .مشاعره ودوافعه

  
بمكانة المسيح اعترف في المقام األول . لقد جزَّأت ما قاله نيقوديموس تجزيئا قليال

أتيَت من "أما عبارة . ، وأعلن اقتناعه به موضًحا سبب هذا االقتناع"معلِّم"عندما دعاه 
فُتمثل إضافة إلى االعتقاد في المسيح آمعلِّم، لكن بقية الجملة ال تتجزأ، وهي " اهللا

  .توضح سبب توّصل نيقوديموس إلى هذه النتيجة
  

 من – الصفحة، أتجه إلى الجهة اليسرى بعد آتابة الفقرة في الجهة اليمنى من
 وأسجل األمور التي برزت من آل عبارة –خالل التفكير والصالة والتأمل والدراسة 

قد تضيف إلى معلوماتي، وقد تنطبق على ظروف . أو جملة والتي أشعر بأهميتها



 45

فعلى  – بأية وسيلة من الوسائل –العصر، أو تترك انطباًعا روحيًّا، أو أجدها مالئمة 
قائد ديني، حافظ : ، يمكنني تسجيل اآلتي1في العدد" من الفريسيين"مقابل : سبيل المثال

شخص ذو حيثية : ، يمكنني تسجيل"رئيس لليهود"ومقابل . للناموس، شخص غيور
  .ومقام رفيع

  
، أآتب جاد ومتحمس للدرجة التي فيها "جاء إلى يسوع"مقابل  : 2وبالنسبة للعدد
هل آان خائًفا أم حِريصا؟ وعلى أي : ، يمكنني تسجيل "ليال"قابل وم. يبحث عن يسوع
  .األحوال فقد جاء

  
  1: 3تحليل ليوحنا) 2(جدول رقم 

  
  آان إنسان 

   من الفريسيين-          
  

   اسمه نيقوديموس-          
           
   رئيس لليهود-          

  
قائد ديني، حافظ للناموس، 

  .شخص غيور
، 50: 7 في يويظهر مؤخًرا(

19 :39(.  
  .شخص ذو حيثية ومقام رفيع

 
ما أفعله هنا هو رسم صورة للفقرة الكتابية وأحداثها، وبهذه الوسيلة ال أهمل أية 
تفصيالت ذات أهمية، وأآون أمام تحدي أن أفكر في نقاط التفسير الصعبة، مثال، 

ح، عندما طفق يتكلم عن ، عليَّ أن أحدِّد اعتقادي فيما آان قصد المسي3لدراسة يوحنا
وهذه ليست بالمهمة السهلة، فهي النقطة التي يتحتم فيها ". الوالدة من الماء والروح"

  .استخدام آتب التفسير
  

سبق لي وذآرت التأمل آجزء من العملية آلها، وأنا أعتقد أن التأمل مفقود بين 
 من التفكير أو يوجه ولست أقصد بالتأمل، ذلك الذي يفرغ العقل. المؤمنين اإلنجيليين
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الترآيز نحو أمور آوجود اهللا أو محبته؛ وإنما أعني هذا النوع من التأمل الذي يتغذى 
على آلمات الكتاب المقدس، بحيث يتيح للذهن الفرصة ليسترجعها مرة ومرات بداخله، 

يؤدي التأمل المصحوب بالصالة إلى ترآيز . وللقلب أن يستوعب ويتشرَّب تعاليمها
 أيضا يرجع بنا إلى الفقرة الكتابية   في الرسالة المقصودة من الكلمة المقدسة،الذهن،

ما هو القصد من آتابة هذه الفقرة بهذه الطريقة؟ هل آنت : ويخلق األسئلة عنها مثل
سأعبِّر عن ذاتي بنفس األسلوب في نفس تلك الظروف؟ ماذا آان شعوره عندما قال 

اًما آما تجتر البقرة الحشيش األخضر، المرة تلو تلك الكلمات أو عندما سمعها؟ وتم
األخرى ثم يتحّول ما تغذت عليه من حشائش إلى لبن أبيض مغذي، هكذا التأمل يعمِّق 

ويمكن الحفاظ على الثمار التي ُتجَنى من مثل ذلك التأمل . فهمنا لكلمة اهللا ويغنيه
  .بتدوينها في الجهة اليسرى من الصفحة، آما سبق

  
  :إفحص الفقرة من حيث عالقتها بالحياة المعاصرة: ثالًثا

من جهة أخرى، باستماعي إلى العظات المختلفة، . ربما يكون ذلك مألوًفا لك
. يمكنني القول بأن جانب التطبيق على الحياة اليومية، هو نقطة الضعف في معظمها

ن الترآيز عندما تطالع تحليلك للفقرة بحًثا عن النقاط المرتبطة بالعصر، ستتمكن م
  .عليها، أيضا ستزوِّد نفسك بالمادة الالزمة لعملية تطبيق الرسالة فيما بعد

، أنه يمكن لقائد متديِّن ذو مكانة في 1: 3الحظُت فيما ورد في يوحنا: على سبيل المثال
لم يحدث ألحدنا أن ذهب إلى . المجتمع، أن يظل متعطًشا للوصول إلى الحقائق الروحية

وفي حقيقة األمر فقد فات نيقوديموس بعض . ننا ال نحتاج إلى المعونةحد االعتقاد بأ
ا، وال يزال هذا األمر يحدث في أيامنا، وربما يكون من األمور جدًّالحقائق الجوهرية 

  .التي يجب عليك اإلشارة إليها عند الحديث عن تطبيق الرسالة
  
  

  :افحص ترآيب الفقرة : رابًعا
 بصفة مباشرة إلى قلب الفقرة، وسوف –سبق ذآره  الذي –سوف يأخذك التحليل 

يغمرك بالحق الذي فيها، آما لو آنت تسير في إحدى الغابات مبهوًرا بجمال األشجار 
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فيها، تستنشق الهواء بعمق، ثم يأتي الوقت الذي تتطلع فيه إلى الغابة بصفة عامة، 
 منها، وما هي تنظر إلى تناسقها وتناغمها، وآيف يمكنك الدخول إليها والخروج

  . ممرَّاتها الرئيسية
  

ُيفضِّل البعض أن ُيلمَّ بترآيب الفقرة في بداية اإلعداد، لكن أيًّا آان النظام الذي 
تتبعه، فأنت تحتاج إلى اإلحاطة ببناء الفقرة في مرحلة ما؛ فذلك سوف يعينك على 

يسي وما التعرف على مسار المناقشة من نقطة إلى أخرى، ويوضح أمامك ما هو رئ
وهذا سيجعلك تتجنب أيضا المبالغة في النقاط الثانوية أو الوصول إلى نتائج . هو ثانوي

  .غير صحيحة، نتيجة الفهم غير المتوازن للفقرة آكل
  :، آما تبدو لي15 – 1: 3دعني أعطي مثاال على ذلك، ترآيب الفقرة الواردة في يو

  ) 3 – 1أعداد:  (الحاجة إلى الوالدة الجديدة ) أ
  .ال يمكن لإلنسان أن يرى ملكوت اهللا بدونها

  )8 – 4أعداد : (طبيعة الوالدة الجديدة ) ب
  ).4عدد( ليس تكرار الوالدة الجسدية -
  ).5عدد( تشمل التطهير والحياة الجديدة -
  ).6عدد( ليست مثيرة للدهشة أو الحيرة؛ فالشيء بالشيء يذآر -
  ).8عدد( غير منظورة ولكنها حقيقية -
  ).8عدد(ال ُتدرك بالحواس، لكنها عمل الروح القوي  -
  :وسائل الوالدة الجديدة ) ج
 – 10أعداد( من خالل شخص الرب يسوع المسيح، الذي يستطيع وحده أن يعلنها -

13.(  
 من خالل موت المسيح، ومع آونه ُصلب، إالَّ أنه المخلص والفادي الممجَّد -
  ).14عدد(
  ) .15ددع( من خالل التجاوب بالثقة-

ربما يفعل ذلك في . ليس من الضروري أن يحكم هذا التحليل شكل رسالتك أو نقاطها
  .مناسبات ِعدَّة، لكنه بالتأآيد سيساعدك على فهم الفقرة الكتابية
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  :ابحث عن الرسالة األساسية للفقرة الكتابية: ساخام

ر في هذه ما هو الموضوع الرئيسي الذي ُيحرِّك أناس هذا العص: "اسأل نفسك 
الكلمات، وما هي النقاط التي ينبغي الترآيز عليها ليصل اإلقناع بهذا الموضوع لقلوب 

  الناس؟
  

البد أن تبرز هذه النقاط من النص أو الفقرة الكتابية، وإال فإنك تفرض آراءك 
فإذا آنت فعًال تفعل ذلك، فمهما بدا تعليمك حصيفا، . وأفكارك، بدال من تفسير آلمة اهللا

  . يكون مصحوًبا بمصداقية آلمة اهللافلن
  

مما الشك فيه أنك استمعت إلى أروع النصائح التي تحض على الكرازة مبنيَّة 
ولكن إن آان إنجيلنا مكتوًما، فإنما هو مكتوٌم في : "3: 4آو2على ما جاء في 

، وإذا لم غالًبا ما ُيقال لنا بأننا ما لم نكرز، فإننا نكتم البشارة عن الهالكين". الهالكين
لكن في واقع األمر، فإن بولس يخبرنا هنا . يؤمنوا فتلك تكون مسئوليتنا وخطأنا نحن

هذا . العدو فيهم ) إبليس(أن البرقع يكمن داخل أذهان غير المؤمنين، وقد وضعه 
البرقع ليس تحت سيطرتنا البتة، فاهللا وحده هو الذي يستطيع إزالته بكلمته الُمحيية، 

لهذا فاآلية المشار إليها ال تمثِّل حثًّا .  من ظلمة، آما فعل عند الخلقالتي تشرق نورا
فالموضوع . على الكرازة، لكنها تشرح مشكلة، ويتبعها تشجيع للمثابرة والجهاد

: ، يتلخص في آلمة واحدة وردت في العدد األول 6 -1: 4آو2الرئيسي لما جاء في 
  .عطي بواعث لهذا التشجيع على المثابرة، أما بقية األعداد التابعة فهي ت"ال نفشل"

  
  آيف تنظِّم ما أعددته ؟

  :جعل نقاطك واضحة ومالئمة لشعب الكنيسة ا -1
من خالل نص ما، لكن تأآد " عالقة علم الوجود بالخليقة"ربما يبرز الجدل حول 

أنه سوف يصرف انتباه أآثر السامعين شغًفا بالعظة عنك، بنفس السرعة التي ينقطع 
، لكن يجب "ماذا يعني هذا النص؟"ال يكفي أن تتساءل . النور بسبب انقطاع التيارفيها 
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هذا من " ماذا يعني هذا النص بالنسبة لهؤالء السامعين؟: "أن يكون السؤال آاآلتي
يجب . األمر الثاني، البد لنقاطك أن تكون واضحة. ناحية مالءمة النقاط لشعب الكنيسة
في  ّك بمضمون هذه النقاط في نهاية رسالتك؛ فالَمَحأن يتمكن سامعوك من اإللمام

أن يتمكن المدرِّس من "العملية التعليمية هو ما إذا آان التلميذ قد عرف الدرس، وليس 
  .، فالوضوح يساعد على التواصل الجيد"تغطية الموضوع

  
  : قدم نقاطك الرئيسية بأسلوب منطقي-2

ليس بالضرورة أن يكون اتصالها . البد لنقاطك أن تكون متصلة ببعضها البعض
مباشًرا في خط مستقيم، لكن مكمِّلين لبعضهم آأجزاء لصورة واحدة، مع مالحظة أن 

فالفكر الغربي غالًبا ما يميل إلى : هناك اختالفات جوهرية في الثقافات واللغات المختلفة
 –قي التحرك في خط مستقيم حتى يصل إلى الذروة أو القمة، بينما في الفكر الشر

 يتجهون إلى بناء آتل، حتى تكتمل الصورة، فكل حرف –واللغة الصينية بصفة خاصة 
هجائي في اللغة الصينية يضيف شيًئا للمعنى العام للكلمة، فيمكن لحرف واحد أن ينقل 
صورة بأآملها، مصنوعة من عدة أجزاء، بينما يحتاج وصفها في جملة آاملة في اللغة 

توصف بحرف واحد في اللغة الصينية، بينما تحتاج اللغة " مسال"فكلمة . اإلنجليزية
  .اإلنجليزية إلى فقرة لكي تحسن التعبير عنها

يمكن للصينيين أن يعبِّروا عن معنى واحد، على األقل، للسالم برسم سيدة تقف تحت 
روا معنى واحًدا على األقل للسالم باستخدام مجموعتين تعبيريتين حتى سقف، فقد صوَّ

وبالمثل في مجال الوعظ؛ فالغرب يبني األفكار في . رسالة مصورة في الحالتومض 
خط مستقيم حتى الوصول إلى الذروة، لكن يتجه الوعظ في الصين إلى بناء عدة 

  .صور، أو أفكار مجمَّعة؛ ليوصل بها الرسالة
 –لة أن النقاط الرئيسية للرسالة، البد وأن تكون متص: وما أودُّ الترآيز عليه هنا هو

  . بالنص وببعضها البعض، سواء ُقدِّمت باألسلوب الغربي أو الشرقي–وبوضوح 
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  : َنبِّر بشدة على نقاطك الرئيسية-3
إذا آانت النقاط الرئيسية جديرة بالذآر، فسوف يمكن : ولمزيد من اإليضاح

تى ح" الجناس اللفظي"يلجأ بعض الخدام مراًرا آثيرة إلى استخدام . تذآُّرها بسهولة
ومن . أثاروا ملل السامعين، ويقحم البعض اآلخر عناوين ال تتوافق مع النقاط الرئيسية

جهة أخرى، يستخدم البعض عناوين واضحة وتأتي بصورة متناسقة وطبيعية فال تبدو 
فهو ) : 19مزمور(لنأخذ مثًال . ُمقَحمة على الموضوع، ويسهل على الناس تذآرها

  -: يمكن وضع العناوين التالية لهاينقسم إلى ثالثة أقسام واضحة
  ).6 -1أعداد (اهللا يتكلم من خالل الكون  -1
 ).10 -7أعداد (اهللا يتكلم من خالل آلمته  -2
 ).13 – 12أعداد(اهللا يتكلم إلى القلب  -3

  . فهو يقدم صالة ختامية في ضوء حديث اهللا14أما عدد
  

  :آيف تبني على النقاط الرئيسية لرسالتك
اهللا يتكلم من . ريضة للرسالة، لكن يظل الكثير لكي تضيفهأنت تعرف الخطوط الع

 من 4 – 1خالل الكون، لكن ماذا عليك أن تقول بخصوص ذلك؟ تتحدث األعداد 
يستمر هذا اإلعالن ويتدفق .  عن إعالن اهللا لمجده وألعماله من خالل الكون19مزمور

ت، لكنه منطوق إنه إعالن صام). 2عدد(طوال األربع والعشرين ساعة في آل يوم 
  ). 4، 3أعداد(وشامل 

  -:اتَِّبع الخطوات التالية لتبني على نقاطك الرئيسية
  
  : اسأل نفسك إن آنت بحاجة إلى تأآيد آل هذه الحقائق لتصل إلى هدفك-1

 –يعمد القائمون على اإلعالنات في التلفاز إلى توصيل رسالتهم في ثوان معدودة 
وأنت يمكنك تقديم خدمة .  باستقطاع آل ما هو غير هام وذلك–ال تتعدى الثالثين ثانية 

أما إذا آان عليك تغطية . 19متكاملة من خالل األربعة أعداد األولى نفسها من مزمور
المزمور آله، فالبد لك من اختصار مادتك عن الجزء األول من المزمور، وإال فإنك 
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يتنا يميل إلى قول الكثير، سوف تفقد آال من إحساسك بالتتابع السليم وسامعيك؛ فغالب
  .لكن قدرة سامعينا لالستقبال عادة ما تكون أقل بكثير من رغبتنا في العطاء

  
  : دوِّن أفكارك متوافقًة مع هدفك-2

هناك ضرورة حتمية لكتابة أفكارك أثناء قيامك ببناء نقاطك لتمأل هيكل العظة، 
  .فالكتابة تثير الذهن عند الكثيرين

  
  ديًّرك تصاعا قم ببناء أفك-3

  :ا حتى تصل إلى الذروة بحيث تؤآِّد على هدفك، عندئذ تهيَّأ لختام سريع للرسالة
سوف نتكلَّم بإمعان عن . يحدث آثيًرا أن تفقد رسالة جيدة فاعليتها نتيجة ختام ُمبَهم

ختام الرسالة في فصل مستقل، لكن سنكتفي هنا باإلشارة إلى حاجتنا أن نتدرج حتى 
إذا قمت بعمل رسم بياني لخط سير العظة، .  الرسالة، ثم نتوقف هناكنصل إلى ذروة

  ).1شكل رقم(فالبد أن مسارها يقارب الرسم البياني المرفق 
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  )1(شكل رقم 
  
  :حدِّد الوقت الذي يلزمك لكل جزء والتزم به -4

إذا . األخيرغالًبا ما يأخذ الجزء الثاني من العظة شرًحا أآثر من الجزء األول و  
أسهبت في الحديث في الجزء األول من الرسالة فسوف يصاب السامعون بالملل 

في هذه الحالة، بانتهائك من الجزء الثاني ! ويتساءلون ُترى متى ستنتهي العظة؟
لكن يمكن للجزء األوسط أن ينال مزيًدا من الوقت، . سيصل السامعون إلى حالة التشبع

، إذ بامكانك أن تعطي وقتا أطول لإلعالن عن 19 مزموروهذا يتضح تماًما في حالة
  .اهللا من خالل آلمته، عما تعطيه لإلعالن عن اهللا من خالل الخليقة

 على إيضاحات شتَّى عما تفعله آلمة اهللا 19 من المزمور10 – 7تحتوي األعداد 
ير غير المعَلنة لإلنسان الذي يتجاوب معها، وبمقارنة وضوح هذا اإلعالن بذلك التصو

ندرك حاجتنا إلى صرف المزيد من الوقت لشرح ) 4 – 1(المباشر في األعداد األولى 
  )!10 – 7(هذه األعداد 

  
  :اعتمد على الروح القدس أثناء تقديم العظة -5

هناك أوقات يمسك فيها الروح القدس بزمام األمور، وعندئذ ما عليك إال أن تترك 
التمسك بما لديك، للدرجة التي فيها ال تستطيع جانًبا آل ما أعددت؛ فال تكن شديد 

ومن جهة أخرى، ال تجعل قيادة الروح القدس هو عذرك في . التجاوب مع قيادة الروح
  .عدم اإلعداد أو اإلعداد المتواضع للعظة

  
  : قدِّم نقاطك في تتابع لتعطي أعمق األثر-6

 اآلية تلو األخرى –يعتقد البعض أن الوعظ التفسيري يعني ببساطة شرح فقرة ما 
 فهو 19وبخصوص مزمور.  والتعليق على آل منها، مما يضفي الروتينية والملل–

مالئم ألن ُتبحر خالله بنفس الترتيب الذي آتب به، حتى تصل إلى الذروة في تطبيق 
وربما تتالءم فقرات أخرى مع جعل ذروة العظة في الجزء األوسط . إعالن اهللا للقلب

 – 3 ، 2 ، 1األحوال، يمكنك التخلي عن الترتيب المنطقي لنقاطك منها، وفي أي من 
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، وهذا جائز تماًما بشرط أّال تغيِّر الفكرة المرآزية للفقرة، آما 2 – 3 – 1وتغيِّره إلى 
  .جاءت في الكتاب المقدَّس

  
  : آن حذرا في استشهادك بنصوص آتابية أخرى-7

ملمِّين بالكتاب المقدس، لذلك نحن نعيش في عصر يتضاءل فيه عدد المؤمنين ال
فإذا آنت تعود بهم مراًرا إلى أجزاء مماثلة في الكتاب المقدس، فسيتيه الكثير منهم أو 
يخجلون، لهذا فأنا ألجأ إلى النصوص المتطابقة في أضيق الحدود، إذا آان الشاهد 

ن تجدهم إن وعاظا آثيري. الكتابي ليس طويًال، وأستطيع أن أقود السامعين بكل عناية
ينتقلون بسرعة من جزء إلى آخر في الكتاب المقدس، غافلين أجزاًء حيوية في الفقرة 
التي أمامهم، وإن دلَّ هذا على شيء، فإنما يدل على الخوف من نفاذ المادة الُمعدَّة، 

من أجل ذلك فأنا أقترح التقليل من . وبالتالي ُيظهر القصور في اإلعداد العميق للعظة
  .شواهد الكتابية المقابلةاستخدام ال

  
  
  

  أسئلة للدراسة
  
آيف . استمع لعظة أحدهم، وحاول استنتاج هدفه الرئيسي والنقاط الرئيسية لرسالته -1

تتصل ببعضها البعض؟ إذا أمكنك ممارسة ذلك مع صديق، فقارن معه ما استنتجته، 
  .بما وضعه من نقاط رئيسية وهدف للرسالة

 ).32- 11: 15لو(لرئيسية لعظة عن االبن الضال أآتب الهدف األساسي والنقاط ا
؟ تتبَّع 31 – 12: 14 ماذا آان هدف المسيح األساسي في رسالته للتالميذ في يو-2

 أفكاره حين تنتقل من نقطة إلى أخرى، وآيف استطاع أن يصل إلى هدفه؟
لم اهللا يتك"،  وآانت النقطة الثانية في عظتك هي 19 إن آنت ُتعد عظة عن مزمور-3

، دوِّن المالحظات التي يمكنك التحدث عنها تحت هذا العنوان، "من خالل آلمته
  من المزمور10 – 7والمبنيَّة على ما جاء في أعداد


