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  الفصل الثاني
  

 عظ ورسالتهاالو
  
  

  :الحق من خالل الشخصية
اء ي أنح سة اهللا ف الم إن آني اج  الع ةتحت ي الخدم ال اهللا ف ى رج ى  .إل ر إل ا ُيفتق وحيثم

صدد                             ذا ال ائس في ه ال عن الكن ا ُيق ى وصايا اهللا، وم اس إل ستمع الن ن ي وجود هؤالء، فل
  .اإلرسالياتينطبق أيضا على 

  
 األسمى عن ذاته جاءنا من       عالنه، فإ ناسل رسالته من خالل ال    صِّيوقد اختار اهللا أن     ل
سوع المسيح       .  الكلمة الذي صار جسًدا      –إنسان  خالل   رب ي ذا الوسيط   –ومن خالل ال  ه

م ُتوقف أو تنكسر                  –البشري الكامل    ور الحقيقي ل ا، فأشعة الن م ،      وصل الحق إلين  أو ُتظل
  .ةخالل شخصية الرب الشفاف عبرت عندما

  
زال وال ار اهللا ي و  اختي ن خالل اإلن ه سان م ن أن يوصل الحق لإلن الرغم م سان، ب

  . عيوبنا وقصورنا
  

شهير  ه ال ي آتاب وعظ"ف ي ال يصف  Lectures on Preaching" محاضرات ف
ه   "Philip Brooksفيليب بروآس " وعظ بأن  ".توصيل الحق من خالل الشخصية      ":ال

ي   سيح ف سفراء عن الم ا آ ولس مقامن و2ويصف ب ول20: 5آ أن اهللا يع ": فيق اآ ". ظ بن
من مجرد الخطابة الجيدة، والترآيب  آثيرا ل يعتمد على ما هو أآثر فالوعظ المؤثِّر والفعَّا 

دقيق لل ةال وعظ المختلف الة،ومعرفة طرق ال الة .رس وع الرس دِّد ن ي تح  فشخصيتنا هي الت
ا          نا؛ سامعو التي يستقبلها  ا الشخصية ب ه، وعالقتن ا  ،هللا فما نحن علي ان نب جا هم ي  ف ان حيوي
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ا          فال ينبغي أن نتوقع أن ت     . وعظنا سم حياتن كون عظاتنا قوية مؤثرة في أيام اآلحاد، بينما تت
   .بالكسل والالمباالة بقية أيام األسبوع 

ه    إرميا وخدمته األهمية التي يعوِّل عليها اهللا في شخص        تحدِّد دعوة    د عرف  المتكلِّم، فق
ار     ). 5: 1إر( قبلما خرج من رحم أمه       يًّانه نب يَّ وع سه آرَّ .ولداهللا قبل أن يُ    ه خي  في   لم يكن ل

اءه األ     ،ت جانبا آل اعتراضاته بخصوص صغر سنه           ي، وُنحِّ عمله دما ج ذهاب     عن مر بال
ذي أراد     يهم،   إلى الشعب ال تكلم إل الة  ب اهللا أن ي ا     الرس ستمعوا إليه اجوا أن ي : 1رإ(التي احت

شري،         والنتيجة ستكون    ،آان على إرميا أن يتكلم    ). 7  ويصل  آلمات اهللا تخرج من فمه الب
ا  ويض). 9: 1إر(الحق من خالل شخصية إرمي ذي ُأعطيوالتف ا  ال يلة  إلرمي ذه الوس به

رر  راًراتك دس لرج  م اب المق ي الكت رة ف عياء   آثي ا وإش موئيل وإيلي ى وص ل موس  ال مث
  .لودانيآ

  
ر، أال وهي        إن   سان م استخدا :طرق اهللا ووسائله ال تتغي از ، إذن، يمكن   .  اإلن أي امتي
وم؟     ليكون رسوله    ،ى من اهللا   أن ُيدعَ أعظم من    ،ا نواله ألي منَّ  شعبنا الي ه   ! ل ل     ، إال أن ا أق  م
دعوة    دون لقبول َعْسَيالذين   ذه ال م،      سواء    ، ه م أو ألوالده اولهم ممارسة          له ان في متن و آ ل

  !الخ ....  مثل الطب أو المحاماة، الربح الكثيرمهن أخرى تدرُّ
  

   خطة اهللا
اس         ، الواعظ ومرآزه  نتأمل جيدا في  دعونا   د   .  في خطة اهللا لتوصيل الحق للن ه لق  وجَّ

ا جاء في مر          صفت قد وُ يوحنا المعمدان أنظار أبناء جيله إلى المسيح، و        ه فيم  :2: 1 خدمت
  ."ها أنا أرسل أمام وجهك مالآي، الذي يهيِّئ طريقك قدامك"

  
  :أمره :أوال

ل      المبرِّر الوحيد للوعظ هو الثقة التي        ،  باديء ذي بدء   ه القائ ا مرسلك    "من اهللا أن " أن
ا بالطاعة،                   ). 4،  3: 2حز( لنا اهللا علين دما يرس دعوة، فعن ذه ال ل ه ا  ال يمكن رفض مث مهم

لنا       . ناة تعليمنا، ومهما آانت آراء عائالت      خططنا، ومهما بلغت درج    آانت م يرس ولكن إن ل
ذهاب       ى ال د من الطاعة           إ. اهللا، فلن نجرؤ عل لنا اهللا فالب و 1(ن أرس اج  ). 17،  16: 9آ تحت
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ذي                  ل ال اذا نجد القالئ ة، فلم ى رجال اهللا في الخدم دمون،    نالكنيسة إل يَّما  يتق  خريجي   والس
   ال يصغون؟معات؟ أال يدعو اهللا، أم أن البعضالجا

  
  :)مالآه ( رسوله:ثانيا

ه        دان بأن شت  "رسولي "أو  .." مالآي "يوصف يوحنا المعم ذا  ، وي ى   وصف  ال مل ه  عل
ه الحي،   ًال ل عظيم ألي إنسان أن يكون رسو  امتيازفهو  . هآل من مجد الواعظ وتواضع     إلل

ه    ون، إال أن الق الك ت  –خ ي ذات الوق ه  ى ُيعَط– وف عة بكون ة متواض ه ا منوط مكان  ب
له؛  فقط من قبل ُم، إنما هو وسيلة إبالغ  لرسول شيًئا  ا ليسإذن  . مسئولية محدَّدة  دَّد رس   فتتح

از  ليس مهما، وينحصر  فهو.  في نقل الرسالة، فقط ال غير    مسئوليته ه في شخص    آل امتي
الة   فحوَ  روال يجب أن يغيِّ     . ها فقط  الرسالة بل يوصِّل   إنه ال يؤلف   .مرسله دم   أو   ،ى الرس يق

  .لهرِس لُم تماما آما هو خادم،للرسالة إنه خادم. تفسيره الخاص لها
  
  :نذيره: ثالثا

داد  " أو   "لتهيئة الطريق " :ا مسئولية خاصة جد   –عظ  ا حالة الو   في –على الرسول    إع
ه            "الطريق للرب  ة من اس     ،، فهو يتقدم ليجهِّز سامعيه الستقبال من هو أآثر أهمي ا ال ُيق ،  بم

 :االنسحاب من المشهد   م الرسالة، ثم    ة الواعظ في تقدي   تتلخص مهمَّ . والذي ينوي الحضور  
ا وعَ            ،"ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص       " ه أينم شعار يمكن رفع ذا ال شر  ظ ه ا  .  الب أحيان

واعظ           ه    ،أجد في نفسي رغبة جامحة للصراخ في وجه ال اء آلمت ه     أثن ائال ل أخرج من     ": ق
يده  لكن، يبدو واعظا ماهرا إنه .!"المشهد يا رجل، أخرج من المشهد      ا في   يبقى   س متوارًي

  !!!ظلِّه
  

از  –الثنائية المتالزمة   ويتكرر ظهور    سئولية  االمتي رارً  –المجد والتواضع      ، والم  ا م
رارً  اًال واضحً      اوتك دس، ومث اب المق ا جاء في     افي الكت ذلك م و 2 ل ، حيث يمكن   20: 5آ

  :)1(جدول شرحه في 
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  20: 5آو2تحليل النص الوارد في : 1جدول
  نحن نمثِّل اهللا الذي دعانا    نسعى آسفراء عن المسيح إًذا

  بسلطانه اإللهي  آأن اهللا يعظ
  من خالل شخصيتنا البشرية  بنا

  من خالل شخصيتنا البشرية  نطلب 
  بسلطانه  عن المسيح

  الرسالة التي يجب أن نوصلها  تصالحوا مع اهللا
  

متياز الخاص والمسئولية  من اال نرى أن الواعظ يشغل مكانا واضًحا،وهكذا  
لئك سمات أوإذن، ي  ما ه. يشغله، وخدمة متواضعة يؤديهاا مرموًقالمحدَّدة، فله مرآًزا
 بكلمة اهللا؟ سنناقش هذه السمات بالنسبة هللا، وللرسالة، ًظااكونوا وع ليالمدعوين من بيننا

  .وللسامعين
 

  :سمات الواعظ المفسِّر للكلمة
  : لديه إدراك لعظمة اهللا وحقيقتهأن يكون: أوال

 لحقيقة اإلله ،لي ما لم يكن لنا اإلحساس القلبي واإلدراك العق،لن تكون رسالتنا مقنعة  
، يملك، مرتفًعا وعظيًما أن يرى الرب اجاحت ،شعياء خدمتهقبل أن يبدأ إ. الحي وعظمته

ًنا عِل، لكن ُمًيا آما رأى حزقيال اهللا متوار).8 – 1: 6شإ(د، ويمأل مجده آل األرض وُيعَب
 ).1حز (ايًم ولكن رحا قدوسلًطا على الكل، ثابتا، متس. لكن ال يتغير يجول دائًما.عن ذاته

ويوحنا ). 9 – 2: 10دا( اهللا الحق الذي هو على وجهه أمام ودانيال فارقته قوته وسقط
 - 12: 1رؤ( عندما انبثقت أمامه الرؤيا ، المسيح المقامعند أقدامت  آميسقط الرسول

 نفسه الرب يسوع نفسه قضى أربعين نهاًرا وأربعين ليلة وحيًدا مخضًعاحتى ). 17
 نصيحة للمؤمنين "A.W.Tozer توزير. و. أ"للكاتب . بل بدء خدمته، قلمشيئة اآلب
من أسباب ضعف الوعظ في هذه ".  للرجال الذين يصغون إلى اهللاصغواا ":يقول فيها

  .األيام، ضعف معرفتنا باهللا
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  :متكال على المعونة اإللهية ، بالعجزأن يكون له شعور: ثانيا
 حزقيال األمر ِطَيُأعو لة شفتيه النجستين، يتعامل مع مشك،شعياء الرب نفسهرأى إ  

وضع الرب يده آما  . الروح ليتمكن من ذلكَيالوقت ُأعِط وفي ذات ،بالوقوف على قدميه
أن يوحنا وقيل ل .مين أوًال، ثم في وضع قائم تماًما مرتجف اليدين والقدوأقامه ،لعلى دانيآ

 الذي ،ال يمكن لإلنسان. ًضاد الرب اليمنى جسده المنبطح أر يخاف، بينما لمست يال
 أننا  أن يتكلم باستخفاف أو بعجلة؛ فهو يعلم نظريًّا وواقعيًّا،،عرف عظمة اهللا وحقيقته

كن قالئل هم  اليوم، لون يثرثرآثيرون). 5: 15يو (نقدر أن نفعل شيئابدون المسيح ال 
 لكنه ،الكلماتعالمنا مليء بإن .  اهللا، باتكال واٍع على قوتهةرالذين يتكلمون في حض
" الكلمة "أن نأتي بهذهونحن ال يمكننا . التي تأتي من اهللا" الكلمة"يعرف النذر اليسير عن 

  . لما يقوله اهللا لنااإلصغاءفي أوًال  ما لم نقض الوقت ،لآلخرين
  

  :جعل الرسالة جزًءا من ذاتهأن ي مسئوليته أن تكون: ثالثا
نه أن يفتح فمه ويأآل ما أعطاه له اهللا ، ُطلب مبأن يعظعندما ُعهد إلى حزقيال   

.  على اإلطالقىج، ولم تكن بالبشَرْر، حينئذ رأى الرسالة مكتوبة أمامه في َد)8: 2حز(
 بكلمات الرثاء والحزن والويالت، وليس من إنسان يرغب في إعالن رج زاخًراآان الدَّ

وحين أطاع .  ليمأل جوفه منه، ثم يذهب؛جْرر بأآل الدَّومع ذلك فقد ُأِمرسالة آهذه، 
ومن .  بالرغم مما يحمل من رسالة محزنة،"آالعسل حالوة"األمر، صار في فمه 

وأن يسمعها بأذنيه،  أن يستقبل الرسالة في قلبه، –ر  آمبشِّ– أنه آان عليه الواضح
لى نفس وع. بها اآلخرينقبل أن يذهب ويخبر  معنى الكلمة،بكل  من ذاته ويجعلها جزًءا

 هذا .يستودع الحق للناس) 3 -1: 1يو1 (المنوال، نجد الرسول يوحنا في رسالته األولى
، ا ألنه آان قد سمعه؛"الكلمة" على هذه لقد أمكنه أن يثني". آلمة الحياة"الحق آان 

 مثلما اجاءت الرسالة من قلبه ومن واقع اختباره الشخصي، تماًم.  بنفسها، ولمسهاورآه
 َيِييغيث الُمْع"وعرف أن " لسان المتعلمين" النبي ، حيث ُأعِطي5، 4: 50جاء في إش

شعياء هذه  إاآتسب لقد !مثل هذه المقدرة في خدمته؟لالذي ال يتوق هذا واعظ أي ". بكلمة
 وآان مستعدًّا، "ليسمع آالمتعلِّمين  له أذًنا يوقظ،يوقظ آل صباح" ألن اهللا آان ؛القوة

: وآما يقول جورج آدم سميث). 6، 5عدد (في ذلكاناة والخزي  بالرغم من المع،للتجاوب
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 فالنعمة ُتسكب على الشفاه من سالته باإلصغاء مثل الطفل الصغير؛ن النبي يتعلم رإ"
لمسيح نفسه نبوة عن امن المهم أن نعرف أن هذه الفقرة ." خالل اآلذان المفتوحة

 لمادة ، مصدًرا خصًباوت اهللا آل صباح لص، الواعظيجب أن يكون إصغاء). 6، 5أعداد(
  .تتطلب عناية فائقة مهمة االخدمة لآلخرين، لكنه

  
 من الخدام المؤمنين ثيرينكالأصابتني الدهشة، عندما وجدت خالل رحالتي،   

 على مدى ".الخلوة الشخصية" بمؤمنو جيلي يسميه لمواظبة على ما عاجزين عن ا
 هي ليست فقط ،صية في الصباح الباآرأن خلوتي الشخوجدت عظ،  من الوثالثين عاًما

 ما ُسئلت عما أفعله خالل وآثيًرا. أثمن وقت في اليوم، بل المعين الذي ال ينضب لعظاتي
أنا أخصِّص : ا وبديهيار هنا ما يعتبره البعض واضحطِّ، لذلك، سوف أسذلك الوقت

ني أعيش معظم  وبما أ، ونشيًطااًظون فيه متيقِّ ألنه الوقت المثالي الذي أآ،الصباح الباآر
حياتي في المنطقة التي تقع شمال خط االستواء بحوالي ثالث درجات، فهذا الوقت من 

 يبدأ وأنا ال أعمل بعد العاشرة مساء، أما صديقي الذي.  وجماًالبرودًةاليوم هو األآثر 
 والذي يحلو له النوم في الصباح الباآر، فهو يتخذ من يومه في هذا الوقت المتأخر؛

لفون، وعلينا أن نعرف  مختنحن جميًعا.  لخلوته الشخصيةلخاص الوقت ا،منتصف الليل
  .أنفسنا

  
، مما يهيِّيء ا عقائديًّأمًرا ما يكون راءة ما يثير ذهني وفكري، وغالًباعادًة أبدأ بق  

 قيادة الروح القدس، وأتحوَّل إلى الكتاب ثم أصلي طالًبا. أفكاري تجاه اهللاذهني ويحوِّل 
 في آل مرة، وأقضي من عشرين إلى ثالثين دقيقة في دراسة هذا أ سفًرا فأقر،مقدسال

وأسجل ". حافظة" في أحفظها بعد ذلك منفصلة، أوراقالسفر، مع آتابة المالحظات في 
 عددها القليلة التالية، والتي يتوقففي هذه الصفحات نتيجة الدراسة والتأمل في اآليات 

  . راسة الدموضوععلى نوع الفقرة 
  

 لكل ل دراستي الخاصة، وأستعمل تفسيًرا واحًداأحيانا أستعين بكتاب تفسير ليكمِّ  
وضعت في  وقد ، من أحد أسفار الكتابينتهوبهذه الوسيلة أ. السفر لفترة من الزمن
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ومع . ينة، ومثيرة للتحدي وللفكروجدتها ذات قيمة روحية ثمالتي مالحظات ال حافظةال
  مخزوًناهذه المالحظات تشكِّلالوعظ ، إال أن اسات دون أن أفكر في  أقوم بهذه الدرنيأ

 فقرة م على الوعظ منُأقِدوهذا أيضا يعني أنه عندما . ات مستقبليةب، لعظ ال ينضثميًنا
لحياتي وقلبي ، وهكذا يكون الحق قد انطلق أوال من الكتاب ، يكون الرب قد استخدمها 

 مبتدًئافي الصالة، فأستخدمها خلوة الصباحية  بقية هذه الأما. من خالل شخصيتي
إلى التشفع من ثم الجانب التعبدي وبعدها بالحقائق اإللهية التي استوعبتها ذلك الصباح، 

  . للعالم األوسعااألصدقاء، وزمالء العمل ، وأخيًرأجل األسرة، و
  

  :َبل اهللامه من ِق الشجاعة إلعالن ما تسلَّأن تكون له: رابعا
 تجاه ال يرتاع من رد فعلهمأ، و)8 -6: 1رإ(ر إرميا بأال يحتقر صغر سنه لقد ُحذِّ  

ه، ولكن إلهه سوف يصنع منه مدينة حصينة، سيحاربه سامعو). 19 – 17: 1رإ(رسالته 
  .معه لينقذهوسوف يكون 

  
، للغة وثقيل اللسان لسمعواوُأخبر حزقيال بأنه لو آان قد ُأرسل إلى شعب غامض ا  

اهللا بأن يجعل وجهه في وبرغم ذلك وعده  قساة القلوب،ا صالب الجباه ولكن شعبه آانو
  ).11 – 5: 3حز(ي قلبه مثلهم صالبة وجوههم، لكنه لم يذآر البتة بأنه سوف يقسِّ

  
 من آتمان رسالة ُأعطيت له من ، الصبي صموئيل– نُّ الكاهن المس– يوقد حذَّر عال  

أن التعصب، لذا فهي تحتاج اعة أن يشوبها يمكن للشج). 18، 17 :3صم1(اهللا لآلخرين 
  . ذلك ذات أهمية قصوى للواعظ، لكنها معوالوعي الصادق بالتواضع تتشح

  
  :رغبة في تعلم آلمة اهللا وطاعتهاال أن تكون له :اخامًس
 فوجوده على المنبر رك مع سامعيه في دراسة آلمة اهللا؛ أن يشتينبغي على الواعظ  

 التي ال يقل عنلمة، فربما يريد اهللا أن يعطيه من الدروس ما  الكأعلى منال يعني أنه 
 ،)11: 4تيمو1( بهذا وعلِّم أوص ":موثاوس قائالأمر بولس تيلقد . ى لسامعيه أيضاُتعَط

عطيت بالفعل لتيموثاوس نفسه في  تلك النصائح والتوصيات التي أَُ:"بهذا"ويقصد 
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آان . إليمان والتعليم الصحيح الذي يتبعهآان عليه أن يتغذى بحقائق ا. األعداد السابقة
  .وما إلى ذلك .. يةة العجائزعليه أن يبتعد عن الخرافات الدنس

  
  :تسديدها احتياجات السامعين وفهم االهتمام بكون لهأن ي: سادسا
 لهم أن يفهموا أناس ال بزيارة شعب آنيستهم، فكيفيندر أن يقوموا  بعض الوعاظ  

 إلى من جديدإلى جيل، لكنها البد أن ُتقدَّم ال تتغير من جيل   آلمة اهللامع أن يعرفونهم؟
 ،آان على حزقيال أن يذهب إلى المسبيين بنفسه. قلوب الناس وعقولهم بأسلوب يفهمونه

وتحمَّل موسى أربعين سنة في . وآانت خبرة محيِّرة له ،)15: 3حز(قبل أن يبدأ خدمته 
وآان .  خالل نفس هذه البرية المحرقة،سرائيل قبل أن يدعوه اهللا ليقود شعب إ،البرية

، لهذا فمن األهمية ، ألنه آان يفهمهم جيًدا والخطاة على تعليم العشارينلرب نفسه قادًراا
، ، من حيث أفكارهميعظه صلة مباشرة ومتجدِّدة بالشعب الذي كان أن يكون للواعظبم

ب للسامعين في قالب محبَّليه أن يصوغ الخدمة ليس ع. وآمالهم، ومخاوفهم، ورغباتهم
اقتبسها أمثال المسيح ف .احتياجاتهمب في قالب يرتبطة بل أن يقدم لهم الرسالومقبول لديهم، 

  .  آانت تصل مباشرة إلى القلوبفإنهامن الحياة اليومية، لذا 
  

آان . عن مكان الواعظ، إذ أنه المفتاح للوعظ المؤثِّر والفعَّاللقد أسهبت في حديثي 
، ألن التصاقه باآلب ذلك ه اإلطالق؛ على وجأآثر الخدمات تأثيًراالمسيح وع للرب يس

 الحية خرى آانت له الصلةاألجهة الجهة، ومن هذا من  .آان حيًّا فاق أي التصاق
ن يتكلم باسم اإلله الحي وفي حضرته،  آا،عندما آان يتكلم. المستمرة بعامة الشعبو

يرجعون بانطباعات ال عندما ينصرفون  فكانوا ؛جيله احتياجات الناس في وآان يخاطب
  . عن قوة تعاليمه وسلطانها، وعن عمق فهمه،تزول

  
 إلى اهللا وفهم باإلصغاءنا  ومعلِّمين للكلمة ، عليالين آوعَّاظفعَّفإذا أردنا أن نكون   
 بين الوعظ من المنبر، العامة للناسحتياجات اال، وهذا يتضمن الربط بين الدراسة والناس

  . للخدمة الحقيقية المؤثِّرةفكالهما أساسي الزيارات الرعوية؛و
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  للدراسةأسئلة 
  : أو في واحدة منها تأمل في الفقرات التالية-1

 ).20 – 9: 1 رؤ؛10 دا؛ 27: 3 -1 حز ؛ 1رميا إ؛ 6شإ(
 :  على اآلتياآتب تعليقك والسيما

  .هاهللا واختبر – آل واحد من هؤالء األشخاص –آيف رأى ) أ
  .أيامهة بين رؤية آل منهم واحتياجات الناس في العالق) ب
  . منهم إلى نفسهنظرة الواعظ) ج
  .نجاز مهمتهإحساسا بقدرته على إ آيف أعطى اهللا الواعظ) د
  .في الواعظ المطلوبة السمات) هـ
  .مضمون رسالة آل منهم وحدودها) و

   مع شعبه؟هؤالء الوعاظ آل من اندمج آيف -2
لتهيئة  التي استخدمها اهللا ، في حياتهم الخاصة وتاريخهم،ر التي حدثتهي األمو  ما-3

  ؟آل منهم لخدمته
   آيف ننمِّي معرفتنا باهللا ورؤيتنا له؟-4
  
 


