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  الفصل الثالث عشر
  

  حتياج األساسياإل
      

  حضور الروح القدس وقوته
 لم يصر لكم إنجيلنان إ: " يقول5: 1تس1آتب بولس ألهل تسالونيكي في 

تفاخر ال إلى  لم يلجأ ."بالروح القدس، وبيقين شديدوبالكالم فقط، بل بالقوة أيضا، 
 وآل المنطقة –لم شعبها وقفت آنيسة تسالونيكي لتؤآد دعواه، فقد عقد ل .أساس له
 بما حدث، ذلك ألنهم لم يؤمنوا بكلماته القوية فحسب، بل أيضا بشَّروا بها –المحيطة 

  . بهمفي المقاطعة المحيطة
  

نما ننا إبالروح القدس وباليقين الشديد، فإبالقوة ومصحوبا  وعظنا يكنما لم 
 .ر وجودنارِّيب ال ،ع بمثلها لألثير المشبَّ،ف الكلماتالفمجرد إضافتنا آل. نهدر وقتنا

  . حياة الناس لنرى تغييرا في؛لقد أوجدنا اهللا في مواقعنا هذه آوعاظ
 .Dr جونس      –يد لمارتن لو. يفرِّق د"  الوعظ والوعاظ "في آتابه الرائع 

Martin Lolyd – Jones ويشير إلى أن آالبين إلقائها،بين إعداد العظة و  
لتكاسلنا  مبارآة الروح القدس نتوقعفال . بالمعنى الصحيح للنجاح اناألمرين أساسي

 لكي نتعلم نحن أنفسنا ؛البد لنا من بذل أقصى الجهد. متواضعلعظاتنا إعدادنا إذا آان 
ويتعلق معظم .  آيف سنقوم بتقديمها، ونفكِّر جيًداآل ما يمكننا تعلُّمه من الرسالة
  .باإلعداد محتوى الكتاب الذي بين يديك

  
لذلك فنحن نحتاج إلى االتكال ظ نفسها لها نفس أهمية اإلعداد، أن عملية الوعإال 

 بدون اإلعدادالمستمر على حضور الروح القدس وقوته، آما أننا لسنا نقدر على 
في . ُتدرك روحيًّا الحق آله، وهذه األمور إلى هو الذي يقودنا ه، ألنالروح القدس
يمكن تلخيصها فيما إن مهمتنا  بكنيسة اهللا، فعاظ آوتتعلَّق خدمتناطالما واقع األمر، 
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ها حكمة إنسانية، بل بما يعلِّمه الروح القدس، قارنين ال بأقوال تعلِّم."...يلي 
  ).13: 2آو1" (الروحيات بالروحيات

  
  التقييم الذاتي والصالة

 فال شك إذا آنت تعظ آثيًرا؛.  العظةإللقاء القصوى األهمية  يفوتنا تقديريجب أال
ربما . غير مؤثرة عظة منتابك حين تقدِّ الشعور المرعب الذي يذلكأنك تعرف 

، لكن وأنت تحضِّرهات مشاعرك  العظة، وربما هزَّتلكقضيت الساعات في تحضير 
 أفضل من يحكم لسنا دائًما.  يتحدث إلى صخر جامدحينما وقفت لتلقيها آنت آمن

 جسدية لهذا اولعل هناك أسباًبا،  فظيًعربما آان شعوًرا. عظاتنا وتأثيرها على فعالية
 بعينه في حاجة االشعور، لكن هذا ال يعني أن اهللا لم يستخدم رسالتك ليكلِّم بها شخص

  .ماسة إليها
  

، بإلقائها برسالتك بعد أن استمتعت ة أخرى، ربما تترك المنبر منبهًراومن جه
، وهذه إحدى ضعينمتَّفظنا هللا طرقه الخاصة ليح. الذي استمتع بهاكون أنت الوحيد وت

  .طرقه
  

ليس هو الوقت الواقعي لتقييم  ،مباشرةأن الوقت الذي يلي إلقاء العظة الشك 
  .اإلحباط إلى  يؤدي فالمديح في تلك اللحظات يقود إلى الكبرياء، والنقدعظتك؛
  

 م تعليقهوا أن يؤجلمقترح عليهم يساعدك بتقييم تقديمك للعظة، فاهفإذا آان بعض
 ؛ في قمتهاعواطفكوأما عن نفسك، فسوف تكون . ن ساعة بعدها وعشريأربعلمدة 
ودع تستلذا فأفضل ما تفعله هو أن  ول دون قدرتك على التقييم الصحيح؛يحمما 

وهذا ال يعني أال تتابع .  عنهاذهنكالرسالة للرب لكي يستخدمها، وتصرف أنت 
حول الناس وليس حول الصالة للعظة خالل اليوم، لكن عندئذ ستتمرآز صالتك 

  .نفسك
  

  



 123

  إضافيةالمراجعة وإضافة أفكار 
 حتى قرب تدوين نقاطها، يمكنك ترآها جانًبالعظة وإعدادك لاالنتهاء من بمجرد 

 عليك مراجعتها مرة أخرى فربما تضيف إليها بعض األفكار بعد ذلك. إلقائها
  .األهمية وهو أمر بالغ ، أنت شخصيًّا بهاتتشبعالجديدة، وحتى 

. ُيقدم بدون الملح والتوابل ا طعامتشبهأفضل العظات التي تقدم جامدة وباردة إن 
الجزء األول ). 16: 4تيمو1" (الحظ نفسك والتعليم: " بولس تيموثاوس قائالنصح

 أآثر من الجزء الذي يليه، فإذا آان الوعظ ا وأساسيامن آلمات النصح هذه يعتبر هام
 تحتاج إلى الخضوع لقيادة لك الشخصيةحق يصل عن طريق الشخصية، فتهو 

  .الروح القدس
  

   من آل شيء قبيل العظةتفرُّغوقت 
ب األمور على خدامنا حين نثقل آاهلهم عِّتم عليَّ أن أنوِّه هنا آيف نصيتح

ربما نتوقع وجود الخادم على باب . بالمشغوليات حتى اللحظات األخيرة قبيل الخدمة
 ما ننشغل إلى ثيًرا يمكن أن يقوم آخر بهذا الدور؟ وآالكنيسة ليرحب بشعبه، لكن أال

 في هدوء الدرجة التي معها نفتقر إلى فرصة يقضيها الشمامسة والشيوخ مع الراعي
هللا ولبه ننتظر من الخادم أن يبدأ في العبادة آيف .  لقوة اهللاقبل الخدمة للصالة طلًبا

، يحل مشكلة في فريق الترنيمه أوًال أن  رسالة اهللا لشعبه، إن آان عليإللقاء  تماًمادُّمع
فترة العبادة إن  التي وصلت في التو؟  لمدرِّسة مدارس األحدأو يجد مكانا مناسًبا

  .على تهدئة أفكاره وتجميعها، لكنها لم توضع لهذا الغرضربما تساعده والتسبيح 
  .ًدا نفسه جيعظات مصحوبة بالقوة علينا أن نفرِّغ الواعظ ليهيءإن آنا نريد 

  
  ساالتكال على الروح القد

 بالحق ، أوًال لينير ذهنك القدسيتطلب الوعظ إذن االتكال الدائم على الروح
فليس . ة مباشرة وأثناء حديثك أيضاتقديم العظقبل القوة  روحك  ليمنحاإللهي، وثانًيا
 على ذاتك، بل على قوة اهللا بصفة دائمة، فأنت ال تستطيع  تكون معتمًداالمطلوب أن

 القلوب الباردة أو تنهض لهبأن تفتح قلوب الناس أو تبكِّت الخطاة، ال يمكنك أن ت
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بجهالة الناس يؤمن  رتب أن – في رحمته ونعمته – لكن اهللا . من موتهمالساقطين
. اا آنت متكًال عليه حقًّإذ، ما الذي يمكن أن يفعلهالكرازة، وال يمكنك أن تعرف 

أنكم رسالة المسيح، ظاهرين : "يصف بولس مؤمني آورنثوس ويكلِّمهم قائًال
واح حجرية بل في ألواح مخدومة منا، مكتوبة ال بحبر بل بروح اهللا الحي، ال في أل

 والروح القدس هو الذي يحرك القلب، ،المسيحفالكاتب هو ). 3: 3آو2" (قلب لحمية
 وفي األبدية الحاضر أن يوصِّل الرسالة التي تحدث آل التغيير في يه علواعظلكن ال
 ما سوف يفعله أن تعرفال يمكن إن جانبا من روعة الخدمة وإثارتها هو أنك . أيضا

واعد ولكنه  فحسب  ليس ضروريًّااهللا في ذلك اليوم، ، لذا فاالتكال على الروح القدس
  .أيضا

  
  هل هناك عظة تستحق التكرار؟

  آثيرا، لكن معظم الوعاظ عن تكرار عظة ما أآثر من مرة؟ تختلف اآلراءماذا
 تستحق التي الليس لهم الخيار في تكرار عظاتهم، وقد قال أحدهم عن العظة 

لكن عليك بالحذر هنا، فربما مررت .  تستحق أن ُتلقى نهائيًّاال التكرار، إنها غالًبا
 بحيث قررت ها قوية في يدي اهللاتضح أنوبتجربة إلقاء عظة في خدمة صباحية 

. بخيبة أمل آبيرةبت  لها نفس النتائج، لكنك ُأصوقًعاإعادتها في الخدمة المسائية، مت
نفس اليوم، ذلك ألنك ة القرار بأن تعيد نفس العظة مرة ثانية في أشك آثيرا في حكم

ة من الوقت ن لك الكفايوكا بوسعك في المناسبة األولى، لن ت بذلت آل مإذا آنت حقًّا
فأنت آالعب .  لنفس تلك الربوع في نفس ذلك اليوم،الستعاضة قوتك لرحلة أخرى

بتفوق في المباراة التجريبية، وإذ به يجد أوليمبي في سباق للجري الطويل الذي فاز 
  .السباق النهائي، لقد أعطى آل ما لديه أول مرةه بات هزيًال في أن أداء

  
 أحد "Rev. Alan Stibbsآالن ستيبس "لقس  من ادعنا نستعير تشبيها آخر

 من الصور جديدة تطبع في التفسير، الذي قال أن آل نسخة رجال اهللا األفذاذ
نت وأ.  تحتاج إلى ضوء إضافيnegativeمن نفس األصل السالب الفوتوغرافية 

 على هطتسلِّالجديد من الروح القدس ل الضوء تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقدم ذاك
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 ستكون إعادة العظة أن ال تتوقع أبًدا. نقاط عظتكمن  negative  الـالقديمةة النسخ
لكن إذا .  إلى آارثةفهذا هو السبيلنها لن تحتاج إلى التحضير، باألمر الهيِّن، أو أ

ن المرة الثانية، ح القدس أن يضرم ناره في قلبك، فإأعدت تحضيرها وأتحت للرو
  . وقوة من المرة األولىأثيًراثر تتصبح أآسوالثالثة، وحتى العاشرة 

  
  مسئولية خطيرة
ذآرنا في بداية هذا .  إلى الناسمعرفة اهللالتوصيل الفعال والمؤثر لهدفنا هو 

.  هوشع في افتقار الشعب للمعرفة راجع إلى افتقار الكهنة للتعليمُحكمالكتاب أن 
 بخصوص جواًبا فهؤالء المخوَّل لهم مسئولية تعليم شعب الرب، عليهم أن يعطوا

  آفؤ لهذه األمور؟ هو جهل شعبهم، ومن 
  

 عصره في إصالح االنحدار األخالقي وعاظُيظهر حزقيال أيضا فشل 
 واستخدموا  آثيًراوعظوا.  لمملكة يهوذا الجنوبية وقتئذ،والروحي واالجتماعي

تكلموا ، لقد !"اسمعوا آلمة الرب "قالوا .  لوصف ما يقصدونآلمات صحيحة
وأرسل الرب حزقيال ليدينهم، ألنهم .  اهللا في رسالتهم، لكنه رفضها سلطانواّدعوا
رأوا باطًال "، "وراء روحهم ولم يروا شيًئا"ذهبوا  ."أنبياء من تلقاء ذواتهم"آانوا 

ولذلك فقد ُوصفوا ".  الكلمةإثباتوالرب لم يرسلهم، وانتظروا "، "وعرافة آاذبة
فهم يهدمون أجزاء "بهين للخراب حولهم، غير منت" آالثعالب في الخرب"بأنهم 

  ).7 – 1: 13انظر حز" (الحائط بدال من أن يبذلوا الجهد في إصالحه
  

ذاته، بغير االتكال على الرب الذي تلقاء  يقدم رسالته من واعظوهكذا يفعل آل 
آيف نتحاشى هذا الخطر الداهم؟ .  احتياج شعبهيقول ما يرى أنهدعاه، والذي 

  .سيربالتفنتحاشاه 
  
   آلمة اهللا الثابتةإعالن

 فما قد قاله هو ما ؛حينما نعود إلى آلمة اهللا نجد أقوال اهللا التي لم ولن تتغير
فالزال اهللا يتحدث بما سبق أن . يقوله دائما، فما من آلمة من آلماته قيلت ثم ُأهملت
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بة اهللا  حزقيال، أو عن محمثل جيل ،عن دينونة اهللا لجيلرسالة تحدث به، سواء آان 
 أن نترجم مباديء – آخدام هللا ولكلمته –وتتلخص مهمتنا . التي في المسيح يسوع

بحق وهكذا نستطيع أن ننادي . أقواله إلى تعبيرات يفهمها اإلنسان المعاصر ويطيعها
مامنا، أمكتوب  بما هو نلتزمربما نفضِّل أال . فنحن لم نختلقها !"اسمعوا آلمة الرب"

ون، لكننا  إذ يسمعون منا ما ال يحبُّ؛نفقد شعبيتنا بينهمعينا، أو لئال يستاء بعض سام
 عندئذ ،وبروح المحبة الحق اإللهي آله، من منطلق إخالصنا هللا بإعالنملتزمون 

  .فقط نكون مخلصين لدعوتنا
  

  أسئلة للدراسة
  
  .؟ اآتب قائمة بالنقاط المختلفة وناقشها2آو1 ماذا نتعلم عن الوعظ من -1
  ؟6 – 2: 4آولوسيتعلم عن خدمتنا من  ماذا ن-2
 تعتمد الخدمة الرئيسية في هذا ؟ على من3آو2 في التي نجدها ما هي أسباب الثقة -3

  األصحاح؟
  

 


