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 ِعْظ باللكمة 
 بقلم ستيفن لوسان 

ب�  عالقة الف .ة سبقها انتعاٌش للوعظ الكتايبانلهضات الروحيَّ � ساعة من سااعت لك فرتة من فرتات اإلصالح و
 J.H. Merleدو�ينييه ( خ حر�ة اإلصالح م�� مؤرِّ  كتب. ال يم�ن فصلها السبب وانلتيجة عالقة دائمة و

D’Aubigné  ( ًأنَّ الكنيسَة تذهُب  وهذا يع�  لكمة اهللا".   : "إن اإلصالح احلقييق الوحيد هو ذلك اذلي ينبع من قائال
 حيُث يذهُب املنرب. 

ون اكلفن، وُمصلح�  ج اإلصالح الربو�ستانيت يف القرن السادس عرش. أقام اهللا مارتن لوثر، و يفوهذا ما حدث 
احلر�ة   هذهانطالق  يف ساعدالوعظ اتلفس�ي، األمر اذلي  باستعادةو�نت ابلداية . قيادة ذلك الوقتلآخر�ن ل

نت صيحة املعر�ة بالنسبة هلم � "الكتاب  ة، رأًسا ىلع عقب. و�ة اليت قلبَت أورو�ا، بل واحلضارة الغر�يَّ ادلينيَّ 
�ده السابق،  إىل    � املنربَ ظ الكتابيِّ جيٌل جديٌد من الواعَّ   أاعد)، ومع تلك الصيحة  sola Scripturaاملقدس وحده" (

سة ىلع تعايلم  ة سيحيَّ امل أاعدوا إحياءو  الرسل.الُمؤسَّ

الوعظ   انترشت صحوةيور�تاني� (اتلطهُّر��) يف القرن السابع عرش. فقد  بينطبق اليشء نفسه ىلع العرص اذلهيب لل
ة ة احلقيقيَّ ومن جديد اعدت املسيحيَّ   .إسكتلندا و��لرتا الفاتر اذلي اكن وسط  اإليمان    وسط  انتشاًرا كبً�ا الكتايب  

ي الكتاب املقدس من أمثال   Jeremiah�مايا بوروز ( ج�)، وJohn Owenون أو�ن (ج متمثلًة يف جيٍش من ُمفرسِّ

Burroughsرفورد ( وث يل ر ئ)، وصموSamuel Rutherford (إمرباطور�َّة بر�طانيا خاضوا املعر�ة مع  من، وغ�هم  
 . ل �رى اتلار�خ، وحتوَّ اململكة. وىلع أثر ذلك، تزعزعت اعلٍ  بالكتاب املقدس مفتوًحا و�صوٍت 

)، Jonathan Edwardsوناثان إدواردز (الوْعظ املشبع ب�لمة اهللا جلشهد القرن اثلامن عرش األمر نفسه. فاكن 
. لقد ألَهَب إعالن األو��ًا عرب املستعمرات ) ُمدوِّ Tennents(  تس)، وتيني George Whitefieldو�تفي� ( جورج و

وعظ  تم ال). New Englandاإل�يل إقليم نيو إ�الند ( اعصفةساحل األطليس، واجتاحت ال اإل�يل �شارة
 فوس، وامتد امللكوت. انلباللكمة، وخلصت 

ة. كتب فيليب ة احلقيقيَّ ة نهضة للمسيحيَّ العامل الرئييس يف أيَّ  اكنت دائًما احلقيقة � أن العودة للوعظ الكتايب 
م حقييق يف تار�خ الكنيسة اكن مرشوطً ) Philip Schaff(شاف  ا بدراسة جديدة وأ�رث ُعمًقا  قائًال: "إن لك تقدُّ

 كنيسة اكنت �سبب العودة إىل الوعظ اتلفس�ي. يف الأن لك نهضة عظيمة حدثت   هذا يع�للكتاب املقدس".  
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)، واعظ كنيسة وستمنسرت يف نلدن، قائًال: "إن احلاجة D. Martyn Lloyd-Jonesونز (جح ديفيد مارتن لو�د  رصَّ 
إحلاًحا يف  �رث األو األ�رب أنها احلاجة  و�ما ة ايلوم � إىل الوعظ احلقييق. يَّ األ�رث إحلاًحا يف الكنيسة املسيح

و�ذا اكن �شخيصه صحيًحا، والاكتب يعتقُد ذلك، فإن العودة إىل الوعظ   .للعالم أيًضا"  األ�رب احلاجةالكنيسة، ف� 
حلرج. فإن اكن لإلصالح أن يف هذا الوقت ا األ�رب احلاجة�  —الوعظ الكتايب، الوعظ اتلفس�ي  —احلقييق 

 
ً

 . املنربمن  �د طر�قه إىل الكنيسة، فيجب أن يبدأ أوال

حّذر انليب اعموس يف عرصه من �اعة قادمة، ومن جفاف ميت سوف يغطي األرض. ل�ن لم ت�ن تلك املجاعة  
). من  ١١: ٨لكمة اهللا (اعموس ماع تس الستكون جواًع فتاًك.  املاء، ألنها ستكوُن �اعًة أشدُّ  و أالطعام  غياب �رد 
د أن الكنيسة جتد نفسها ايلوم يف موقف ماثل من حيث اجلوع للكمة اهللا. و�شلك مأساوي، تم استبدال الوعظ  املؤ�َّ 

أن  وايلوم هإيله ماسة  اجةما �ن حب .اتلفس�ي بالرتفيه، والعقيدة بادلراما، والالهوت باملرسح، والوعظ باتلمثيل
 . )٢-١: ٤تيموثاوس   ٢ة للكرازة باللكمة (ادلعوة اإلهليَّ  —  دعوتهم العليا يعود القسوس إىل

ون اكلفن ُمصِلح جينيف ذلك قائًال: "إن الوعظ هو اتلفس� الَعلَ� للكتاب  جما هو الوعظ اتلفس�ي؟ أوضح 
قضائه ونعمته". بعبارة  ي�ون اهللا نفسه حارًضا يف   الوعظ، و� للقيام بذلك من اهللا ُمرَسالً  املقدس بواسطة رجالً 

، بروحه، أثناء الوعظ ب�لمته. يبدأ هذا الوعظ من انلص الكتايب، و�بىق فيه،  �شلك غ� اعدي أخرى، اهللا حارضٌ 
 تغ� احلياة.   طر�قة  معناه اذلي قصده اهللا ب و�ب�ِّ 

لَكَِمِة. اْعُكْف  
ْ
ىلَعَ ذلَِك يِف َوقٍْت ُمنَاِسٍب وََغْ�ِ ُمنَاِسٍب.  اكن هذا ت�ليف بولس األخ� تليموثاوس الشاب: "اْكِرْز بِال

نَاةٍ َوَ�ْعِليٍم" (
َ
مثل هذا الوعظ إعالن مشورة اهللا الاكملة املوجودة  �ستلزم    ).٢:  ٤تيمثاوس    ٢َو�ِِّخ، اْ�تَِهْر، ِعْظ بُِ�لِّ أ

، وال خطية دون أن أن تُعلَّمدون    حقيقةترك أي  فال ينبيغ  .  اللكمة املكتو�ة بالاكمل  رشحيف الكتاب املقدس. �ب  
م، وال وعد دون أن يُبلَّغتُ�شَ   . ف، وال نعمة دون أن تُقدَّ

إعالن املنرب. �ب  منالكتاب املقدس ماكنه مرة أخرى  عندما يأخذ السماء إال الُمرسلة منانلهضة  لن تأيت 
  ، ومناشدة  مناسبلكتايب مقرتنًا بتطبيٍق ا للنص اا واضحً رشحً اذلي يقدم الوعظ ب وذلكبوضوح،  الكتاب املقدس 

 . ، ودعوةٍ قو�ةُمقنعة

ليس لرجل  .اهللا يتلكَّمم الكتاب املقدس، الكتاب املقدس. فعندما يتلكَّ  يقترص ىلع حقائق أن ىلع لك واعظ �ب
أن �رشح    . وال �وز هلمن خالل املنرب  �ب أال �ستعرض آرائه الشخصيَّة الكتاب املقدس.  سوى تعايلم  يقوهل  ما  اهللا  

 . ب�لمة اهللا الوعظ  — فالواعظ يقترص ىلع مهمة واحدة  ادلنيو�َّة.الفلسفات 
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ألف لكمة   ٥٠أ�رث من  ]الكتاب املقدس[ ل أن أنطق خبمس لكمات من هذا الكتاب ن: "إ� أفضِّ ج قال �شارلز سرب
أن يهتدي انلاس إىل املسيح، �ب   أردنا ا للكمة اهللا. و�ذا علينا إحياء احرتامن�ب نهضات،  أردنا للفالسفة. إذا 

 .احلايلوقتنا  يفيظل هذا هو االحتياج الصارخ والرضوري  .علينا أن نضع املز�د من لكمة اهللا يف عظاتنا"

مونيلت جيًال جديًدا من الرجال األقو�اء  ذلك بقوةٍ ووضوح. ألنه   ونيفعل مب�لمة اهللا، ويلته يلجاهروا  يتقدَّ
 . حيثما يذهب املنرب تذهُب الكنيسة 

 

). وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات  OnePassionادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس هيئة خدمات وانباشون (
)، ومدير ملعهد الوعظ  The Master’s Seminaryيلجون�، ومدير برنامج ادلكتوراه يف اخلدمة يف لكية الهوت (

 . وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا.اتلفس�ي 

 

   .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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