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 انلعمة  اسطةلكمة اهللا و
 وارد يرو�رت فاندود بقلم 

الرغم من  هو��  موف�  مؤلِّ   و أان�  فنَّ   وأ �  عن ر�اضيِّ   أحيانًا �سمع   اتلقدير واملاكنة. ىلع  �ستوفون حقهم من  ال 
العادل.  قدراتهم، تُهمَ  ، ونتساءل ملاذا  قل موهبةاألشخاص األاح  و�تر��نا شهرة  ل أعماهلم وال �نون مقابلها 

ة مع ذلك، ينبيغ نلا مالحظة أن الكث� جًدا من األنماط غ� املنطقيَّ وة والشهرة الفارغة.  ىلع السطحيَّ ثقافتنا    زر�ِّ تُ 
قد  ؤثِّ تُ  ذاتها  اهللا  لكمة  املثال،  سبيل  ىلع  العالم؛  هذا  يف  اتلقليل  ر  نلا �ن  تم  ينبيغ  ذلا،  ماكنتها.  ومن  شأنها  من 

 . كنيسته �نيانس وتلأسي  ةأساسيَّ  اسطةكو ها اهللادم �ستخ لكمة اهللا اليت  �عالء تقدير و � اثلبات يف املسيحيِّ 

وجدت  ةقو�َّ أن لكمة اهللا    دوًما   ر تذكَّ ن  �تاج أن
ُ
؛  ٦:  ٣٣اخلليقة (مزمور  لك  . فقد اكنت لكمة اهللا األداة اليت بها أ

واضمحالل أعظم   لزوا ومع  ).  ٣:  ١لكمة اهللا حاملة لك األشياء (عرباني�    ). و� ذاتها يف اللحظة عينها ٣:  ١يوحنا  
). و� خضم رصاعنا للتأث� يف  ٨:  ٤٠ألبد (إشعياء  اتبىق لكمة إهلنا إىل  أعماهلم من هذه األرض،    أفضل البرش مع  

الَةٌ   َحيَّةٌ   هللاِ ا "لَكَِمَة    القلوب والعقول تعد ْمىَض   َوَ�عَّ
َ
يِْن،   ِذي   َسيٍْف   لُكِّ   ِمنْ   َوأ    وََخاِرقَةٌ   َحدَّ

َ
وِح ا وَ   ْفِس نلَّ ا  َمْفَرقِ   إِىل   لرُّ

ٌة   لِْمَخاِخ،ا وَ   لَْمَفاِصلِ ا وَ  َ فاَْكرَ   َوُمَم�ِّ
َ
َقلِْب ا  أ

ْ
). فلكمة اهللا أداة تغي� املؤمن� ألننا "َمْولُوِديَن  ١٢:  ٤" (عرباني�  َوِ�يَّاتِهِ   ل

 َ�ْفَ�، بَِ�ِلَمِة  
َ

ا ال  ِمْن َزْرٍع َ�ْفَ�، بَْل ِممَّ
َ

َيَّةِ ا هللاِ اثَاِ�يًَة، ال
ْ
َاِ�يَةِ ا حل

ْ
  بل

َ
 ا إِىل

َ ْ
 ). ٢٣: ١بطرس  ١بَِد" (أل

ًفا وص. يف سفر أعمال الرسل، نقرأ  واالنتشار  ث�ة للنموإماكنات ك هلا  ة  احليَّ اهللا  لكمة  ر أيًضا أن  تذكَّ ن  �ب أنكما  
ا مر�ز خدمتهم (أعمال الرسل  أنه  وعلموا قد نصب الرسل تر��هم ىلع الصالة وخدمة اللكمة؛  ل .  اهللا  لكمةمو  نل  رائًعا 

سفر أعمال الرسل بانضمام اآلالف إىل الكنيسة. ول�ن  يف  كنيسة  ال). نتج عن ذلك مشاهد عظيمة نلمو  ٤- ١:  ٦
ونموها و�كثارها و�عالنها لكمة اهللا   انتشارأصحاحاته ىلع    لكز �شدة يف  ير�ِّ الرسل  أعمال  بأن سفر  يم�ن القول  
اهللا  لكمة ، ستجده تأرً�ا نلمو ال الرسلسفر أعم). فإن فحصت بتدقيق ٢٠: ١٩؛ ٤٩: ١٣؛ ٢٤: ١٢؛ ٧: ٦(أعمال الرسل 

 من أولو�َّ ما هو قدر ب
ً

 أن نُ تمثِّ المُ اهللا   مةلكة الرت�� ىلع آثار نلمو الكنيسة. فبدال
ً

م  قدِّ لة يف نمو الكنيسة، ال بد أوال
 . وانتشارها اليت ب� أيدينا اآلن اهللا  للكمة اتلقدير املالئم 

، ينبيغ نلا االعرتاف بأن لكمة اهللا ال بد أن ي�ون هلا  ه احلقائق سة هلذ قدَّ األسفار المُ �شهد    يفص كنفح  عندما 
 من ديلل أسئلة وستمنسرت وأجو�ته الُموَجز:   ٨٩ا السؤال  منعلِّ أبًدا. يُ إهماهلا    ال ينبيغيف حياة الكنيسة.    ةأساسيَّ ماكنة  

وهدايتهم، و�نيانهم    إلقناع اخلطاةالة  �عل روح اهللا قراءة اللكمة، و�األخص الوعظ بها، واسطة فعَّ 
 يف القداسة واتلعز�ة، بواسطة اإليمان، للخالص. 
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أداة أو وسيلة. بمع� اهللا  لكمة  "، أن  واسطةاهللا والوعظ بها "  لكمةبوصفه أن قراءة    الُموَجزيقصد ديلل وستمنسرت  
ة ما لتشكيل قطعة تلغي� عقول الطالب أو عمليَّ   كواسطةأنها يشء من قبيل كيف ينبيغ أن �ستخدم منهج ما  

اذلي �ستخدم اللكمة    هو  لرب ا  إنه، فظ بخشب. فالواقع هو أنه حىت بطباعة البرش للكتاب املقدس و�رازة الواعَّ 
   قَِبلْتُُموَها   ِهللا،اإِْذ �ََسلَّْمتُْم ِمنَّا لَكَِمَة َخرَبٍ ِمَن  كأداة يلعمل فينا. وقد علَّم بولس الرسول كنيسة �سالونييك قائًال: "

َ
  ال

نَاٍس، َكلَكَِمةِ 
ُ
َِقيَقةِ ا بِ  ِ�َ  َكَما  بَْل  أ

ْ
يًْضا  َ�ْعَمُل   يِت لَّ ا  ِهللا،اَمِة َكلَكِ   حل

َ
ْ�تُمُ  ِ�يُ�مْ  أ

َ
 ). ١٣: ٢�سالونييك  ١" (لُْمْؤِمِن�َ ا  أ

تتمثَّ   دامستخق األمر با ح� يتعلَّ  الوعظ باللكمة بتدقيق و�قوَّ ل املسؤويلَّ لكمة اهللا،  ة  ة األو� للكنيسة يف ضمان 
رسِ ١٨:  ٤يل (لوقا  اكرًزا باإل�ابن اهللا بذاته  ء  جا �ستخدمها.    لرب و�أمانة، مع اإليمان بأن ا

ُ
يف األساس  ل رسله  ). وأ

- ١٣: ٤تيموثاوس  ١لرت�� ىلع الوعظ واتلعليم �سلطان (لرجال مثل تيموثاوس وتيطس  يعَ دُ كما  .للكرازة باللكمة
رسِ ). إننا هللكنا بدون الواعَّ ١٣:  ٢؛ تيطس  ١٤

ُ
يَمانُ الوا تلبش�نا باخلرب السار إذ أن "ظ والاكرز�ن اذلين أ ِ

ْ
، ا بِ   إل رََبِ

ْ
 خل

رََبُ ا وَ 
ْ
ْظَهَر لَكَِمتَهُ علِّ ، يُ ٣:  ١). يف تيطس  ١٧-١٤:  ١٠" (رومية  هللاِ ا  بَِ�ِلَمةِ   خل

َ
ِكَراَزةِ ا ... بِ م بولس بأن اهللا قد "أ

ْ
  يع�   وهذا".  ل

عِلَن.  الطبييع لإل�سان رًسا  اكن فما . والكرازة بالوعظ لكمته" عن ي�شف" أو" يُعلن" اهللا أن
ُ
 قد أ

ة، أو نؤمن باملسيح أو ندرك  نر�ط هذه املفاهيم مًعا، ندرك أنه ليس من الطبييع أن �ستطيع فهم حقيقة اخلطيَّ ح�  
يف �شكيل  ن  ياملجتهد   األب واألمة  ل أولو�َّ تتمثَّ فكما  الوعظ والكرازة.    بدونسة وعمقها  قدَّ فار المُ س مدى عرض األ

الهم  ه و�شلكِّ ئأبنا   دياع  اهللا ىلع �وٍ   �مع  هكذا،  اتهملكممن خالل    وت�و�نه  الطفل  ةشخصيَّ  وعظ  من خالل 
 اللكمة والكرازة بها.ب

�نا ألنفسنا رِ تُ   ذا. إعتوقَّ  غ� مُ �شلٍك   عنا �شجِّ منا، و، و�قوِّ نلا حقائق  مقدِّ يُ بًلا ما  اغاألم� إنه  من أعظم بر�ت الوعظ  
  أجزاء خدام  إساءة است  هذا إىل  ييم�ن أن يؤدِّ . أحيانًا،  م حسب أهوائنا �يا أو نتعلَّ احلال أن    نت� بنا يسفأفاكرنا،  و
س  قدَّ اذلي ينهل من أعماق الكتاب المُ  ي،ض املستمر للوعظ اتلفس�اتلعرُّ  ول�ن. ة سقدَّ المُ  من األسفار طعةقتَ مُ 

و�ُ  جُ قدِّ دائًما  نلا  سيُ م  وعتقاء،  روحيًّ قدِّ دًدا  غذاًء  للمؤمن  صحيًّ م  واعظ  ا.  ا  وجود  احتياجاتإن    الكنيسة   يدرك 
).  ٢٣" (مزمور  ُسبُِل الرِْبِّ اية سيسرتد نفوسنا و�هدينا إىل "يف انله  هلكنَّ وواهتماماتها سيثمر إرشاًدا قد ي�ون صعبًا  

ْمِع فَلْيَْسَمْع". مخس عرشة مرة يقول نلا العهد اجلديد ُذنَاِن لِلسَّ
ُ
ُ أ

َ
 : "َمْن هل

لكمة اهللا كونها أحد وسائط انلعمة. إن احلاجة إىل  الشخيص ل  خدامنا بر�ة است  أيًضا إىلس  قدَّ الكتاب المُ نا  هيوجِّ 
 و�قرأ  �ستيقظ باكًرا يلص�ِّ   اكتب املزموراكن  بأنفسهم.  اهللا  لكمة  ال ينتفعون من دراسة  الوعظ ال يع� أن املؤمن�  

). فإن ١١:  ١٧لك يوم (أعمال الرسل  ة "الرشفاء" يفحصون الُكتب  ). و�ن أهل ب��َّ ٤٨- ١٤٧:  ١١٩(مزمور  اهللا  لكمة  
ك تلنصت إىل الوعظ وتم�ِّ  باستمرار    سقدَّ الكتاب المُ اتلناول من مائدة قراءة    إنه.  القراءة ادلقيقة واملستمرة ستُِعدَّ
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  ، )١٦بك (اآلية  ؤدِّ �ُ قوِّمك ويُ س  ). كما أنه١٧:  ٣تيموثاوس    ٢ك "ِللُكِّ َ�َمٍل َصاِلٍح" (بهِّ ؤ �ُ ك و لكمِّ يُ و ثابت سىلع �و
منحك  �و   مك للخالصحكِّ يُ س هك دوًما �و احتياجك إىل املسيح ووجِّ يُ . وس ه رضوري عد صعبًا لكنَّ اذلي قد يُ   مراأل
 ). ١٦-١٥ة (اآليات ساس إليمانك وحلياتك املسيحيَّ األ

د  ليست �رَّ اهللا  لكمة  إن    فاكر. األ  لد نقأ�رث من �رَّ م�، �دث  األوعظ  المع إىل  ت س أو �سقدَّ ح� تقرأ الكتاب المُ 
ة بروحه القدوس من خالهلا.  ة، والرب يعمل بفاعليَّ حيَّ اهللا  لكمة  د خطبة. فحرب ىلع ورق، والوعظ أعظم من �رَّ 

)، و�هبنا  ٢٣:  ١طرس  ب  ١(ال تفسد    رو الرب ب�لمته يغرس بذف  : من األمثلة ىلع ذلك� كتاب املقدس بالكثيزخر ال 
ة (يوحنا يف قلو�نا نبع مياه حيَّ   لق)، و�٣٥:  ٦؛ يوحنا  ٤:  ٤(مىت   اةزب احليخب  نفوسنا ي  )، و�غذِّ ١٠تو�ة و�يمانًا (رومية  

ثبات  ).  ٢٦:  ٥(أفسس    تهكنيس)، و�غسل  ٣٨:  ٧ م  ملشيئته يك نتعلَّ   عنا خضوباملسيح و   احتادنا يع�    اللكمة فينا إن 
ن من اهللا نلا وهو يعمل  عطية ثمينة ال تُقارَ اهللا  لكمة  ). وهذا يع� أن  ٧:  ١٥س (يوحنا  قدَّ الرغبة يف لك ما هو إل� ومُ 

 . معه �ةح� نلتيق باملسيح ت�ون نلا رش املسيح واهللا نلتيق بمة  يف لكفينا من خالهلا. 

�  ياتلغ  نظر فيه إىليُ   �ن �يا يف اعلمٍ .  يف حقيقة أن لكمة اهللا ثابتة ال تتغ�َّ   عظيم للمؤمنهناك ضمان و�ق�  ا،  أخ�ً 
ة ة واملجتمعيَّ ات الشخصيَّ لألخالقيَّ  غ� احلكيمة عديد من اتلغي�اتوذلك �شمل ال ،كما لو أنه فضيلة  يف حد ذاته

المُ   كوننا من  ، ة. لكننا متنون ألننا تغ�ِّ هات مُ وجُّ اتلة.  يَّ واملعيش الكتاب  مثل    اهللا  لكمة  نفسنعرتف بس،  قدَّ أهل 
انتشارها يف مجيع أقايص  لنعمة. بل تواصل  ل  كواسطةتها  تها أو قوَّ لم تفقد لكمة اهللا أهميَّ العصور.    ىلع مرالكنيسة  

ُعْشُب،ا املسكونة. "يَِبَس 
ْ
ا . لزَّْهرُ ا َذبَُل  ل مَّ

َ
 َ�تَثْبُ  إِلَِهنَا  لَكَِمةُ  َوأ

َ
بَدِ اُت إِىل

َ ْ
 ). ٨: ٤٠ياء " (إشعأل

 

 ب�ندا.   بواسان بمقاطعة أونتار�و مدينة حة يفصلَ رايع كنيسة الرجاء المُ هو وارد يالقس رو�رت فاندود 

 

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