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 بشكل خاص ممجدا هلل يكون الوعظ التفسيري لماذا 

ذلك  –يقيمه في يومنا هللا أن أرى  الذي اتوق نوع الوعظ اتحدث عن ، سوف أوالالعظة. هناك أربعة أجزاء 
يؤثر على الوعظ بهذه الطريقة. ثالثا،  تصوير مجد هللا الذيمجد هللا. ثانيا، سأحاول  بثقل النوع المشكل

كل هذا أن أشرح كيف به. أخيرا، س تغييرهملمجد و البشر لهذا اايقاظ  يةكيف الكتابي عنمفهومي دم سوف اق
 .تفسيري ال االبتهاج اسميهيدعو إلى نوع من الوعظ 

 :مجد هللا ثقل الذي ينتجهتأمالت في نوع الوعظ 

على جانبي لخالص  عظيم لهللا عمال صنع. بواسطة هذا الوعظ بالوعظ ووهب حياته لهجورج وايتفيلد  آمن
وعظ وايتفيلد في بريطانيا الذب كان لعجيب التأثير رخ كاتب سيرته، أرنولد داليمور، الالمحيط األطلسي. أ

زهور الصحراء تثمر ب وجعلتوأمريكا في القرن الثامن عشر. جاء ذلك مثل المطر على األرض القاحلة، 
هللا ذلك مرة اخرى. يفعل وأعرب عن توقه أن  وايتفيلد، في زمن المتحولر عن القف. رفع داليمور عينيه البر

إليه في  اتوق ما ساعدتني أن أعبر عمثل وايتفيلد. كلماته  كان يصرخ من أجل جيل جديد من الوعاظ
 يكا وحول العالم. قال:في أمر  األجيال القادمة من الوعاظ

في  همستخدمحيث ي عينينرجال شباب م يقيم لنفسهعظيم للكنيسة مرة أخرى. . . الرئيس النعم ... سنرى 
مسيطر قوياء في الكتاب المقدس، وحياتهم وأي نوع من الرجال يكونوا عليه؟ رجال أ. الخدمة المجيدةهذه 
سيكون نعمة. ال عقيدةالحقائق العظيمة لب ةعظمة، عظمة وقداسة هللا، وعقولهم وقلوبهم متوهجالفكرة  عليها
على  رجاالعن األهداف البشرية والطموحات الشخصية، ، عن الذات واأن يموت يعني ذاتعلموا ما رجاال

اٌل ِمْن َأْجِل اْلَمِسيحِ " استعداد أن يكونوا وتكون رغبتهم ، ون ويتألمون عملي، والكذب التوبيخ ون "، يتحملُجهَّ
. الرهيب هحكم أمام عرش يظهرون  ماعند السيداستحسان  ربح، ولكن يةاألرض العليا، ليس في ربح األوسمة

من  سيل غير عاديهللا يمنح  وبسبب خدمتهم، مليئة بالدموعقلوب مكسورة وأعين ب يعظون  رجاال واكوني
 1.جموع من األنفس البشرية تجديدفي تتبعهم" آيات وعجائب بالروح القدس، ويشهد "

                                                 
1 Arnold Dallimore, George Whitefield, Vol. 1 (London: Banner of Truth Trust, 1970), p. 16. 
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للعمل ، على استعداد عن الذات أمواتانعمة،  بالحقائق العظيمة للعقيدة ين، متوهجاب المقدسقوياء في الكتأ
بالعظمة، عظمة  اشعور  ومسيطر عليهم، في الخطية غير عاملين، بمكافئات البشر ين، غير مبالواأللم

ليس قلب كهذا النوع. الوعظ كلمة هللا من إعالن داليمور، مثل وايتفيلد، أن الوعظ هو آمن  قداسة هللا.و 
. الوعظ هو الوعظ ليس مجرد تعليمدينية. عن أمور عارضا حديث ا. الوعظ ليس مناقشة. الوعظ ليس حديث
. قد يكون الموضوع أي شيء تحت الشمس، بعظمة هللا وجاللته وقداسته احساس تتخللهارسالة التبشير بمن 

 ة التي وعظ بهاالطريقهي  ت هذهكانته في كلمته. عظمة هللا وجاللالالمع ل ُيحضر في النورولكن دائما 
 وايتفيلد.

أفضل من مارتن لويد جونز، الذي خدم في كنيسة وستمنستر في  د هذه الرؤيةأحجسد لم يفي القرن الماضي 
يعظ كل مساء يوم لويد جونز سمع عاما،  22ذات باكر طالبا أي جي  كلن عاما. عندما 30لندن لمدة 

هذا ل." )قط من هذا القبيلوعظا نه لم يسمع . قال "إ1949-1948ل السنة الدراسية من في لندن خال األحد
. ا حقيقيا قطلم يسمعوا وعظ ألنهم، الوعظ تقلل من شأنكثيرة جدا تافه كثير من الناس أشياء يقول ب السب

بقوة صدمة " عليهجاء  أن األمرباكر قال (. الحقيقيمدى فائدة الوعظ  علىليست لديهم أساسا للحكم 
كم أتمنى أن وايتفيلد.  قصدههذا ما  2أكثر من أي إنسان آخر" قد عرفه.اهلل ب اشعور  جالبا. كهربائية، وبذلك..

احساسا معينا عن الثقل  ،اهللب االحساسللصدمة في  اروحيا شعور  وعاظا شبابا يتركون مع مستمعيهمهللا يقيم 
 واقع هللا.ل الغير محدود

، بالكتاب المقدس من الوعظا منكسري القلوب، ومشبعين اهللا آالفيقيم لك. أن نا، و أليام توقيهذا هو 
 كما هو معلنا في إنجيل المسيح المصلوب والمقام والمالكجالل، وقداسة هللا، بعظمة وا اشعور  طر عليهممسي

تسونامي وعلى موجات المد إرهابي، وكل باطل وكل بسلطان مطلقة على كل أمة وعلى كل جيش وكل دين 
 مجرة في الكون.كل الخاليا السرطانية، وكل 

                                                 
2 Christopher Catherwood, Five Evangelical Leaders (Wheaton: Harold Shaw Publishers, 1985), p. 170. 
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ابن هللا  إن موتمجده. إعالن تفاهة واستخفاف من أجل  3ق بحيرة الناريخلهللا صليب المسيح أو لم يعين 
ة هي ء أن هللا قدوس بال حدود، والخطيتحت السماصوت صيحات الأعلى تائبين هي غير لبالبشر  ادانةو 

حياة كل و  -وجيزة النعمة ثمينة بال حدود، وحياتنا ال، و عادل بشكل مطلقبال حدود، والغضب هو  مهينة
ثقل هذه  ناوعظفرح األبدي أو العذاب األبدي. إن لم يحمل إلى ال تقود -كمجتمعوفي شخص في كنيستك 

محادثات المناقشة الجماعات؟ التلفزيون؟ ال؟ حكايات الخضروات؟ الراديو؟ فماذا سيحملاألشياء لشعبنا، 
 طارئة؟

(، لكي 41 :25تكون رهيبة )متى للجحيم أن ( و 9 :1تيموثاوس  2 ؛8 :13صلب )رؤيا يُ خطط هللا البنه أن 
هو أن عباءة  جديته. ما يعطي الوعظ نعظما هو على المحك عندما ل يكون لدينا أوضح الشهود الممكنة

 إال أنه. المتحدثين العاديين إلى وعاظانار جهنم. هذا عباءة تحول ب منقوعة في دم المسيح ومشاطةالواعظ 
األول  ،رعب الجحيممن فظاعة الصليب، و  اليوم يضعفون  البارزةنجيلية بشكل مأساوي بعض األصوات اإلو 

 الذات واآلالم االجتماعيةتجريد تم وضعه في شكل طبيعي نحو ، واآلخر عقوبتناتجريده من قوته لتحمل تم 
 4العالم.لهذا 

                                                 
ُثمَّ َيُقوُل أن نيران الجحيم معدة من قبل هللا. " 41: 25[" من قبل هللا، وفي متى horismenon] َمْحُتومٌ أن الصليب " 22: 22قال المسيح في لوقا   3

ِة إِلْبِليَس َومَ   ."اَلِئَكِتهِ َأْيًضا ِللَِّذيَن َعِن اْلَيَساِر: اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َماَلِعيُن ِإَلى النَّاِر اأَلَبِديَِّة اْلُمَعدَّ
 
إلى هذا التعليق المروع، من قبل جويل جرين الذي يطير في مواجهة ما قد أمنت به الكنيسة على أنه أمر محوري في  من المشهد األميركي انظر  4

(: "أيا كان معنى التكفير، سيكون 3: 8؛ رومية 13: 3؛ غالطية 10-8، 6-4: 53اإلنجيل، وما يرتكز على الكتاب المقدس بشكل واضح )إشعياء 
أنه يركز على تهدئة غضب هللا أو كسب اهتمام هللا الرحيم.... ]إن الكتاب المقدس ككل ال يقدم أي أساس لصورة إله من الخطأ الجسيم أن نتصور 

غاضب في حاجة إلى استرضائه بذبيحة كفارية.... أي شيء آخر يمكن أن يقال من فهم بولس لموت يسوع، فإن الهوته عن الصليب يفتقر إلى أي 
هي." جويل جرين، تغطية فضيحة الصليب: التكفير في العهد الجديد والسياق المعاصر )دونيرس غروف: دار النشر معنى متقدم عن العقاب اإلل

ستيف تشالك التعاليم بأن المسيح تحمل غضب هللا في مكاننا "اعتداًء كونيا على يدعو . من المشهد البريطاني 56و 51(، ص. 2000انترفارستي، 
أبا منتقما، معاقبا ابنه على جريمة حتى لم يرتكبها. من المفهوم،  -الصليب ليس شكال من االعتداء الكوني على األطفال  األطفال": "إن الحقيقة هي أن

من هذا، أنه قد وجد الناس داخل وخارج الكنيسة على حد سواء هذه الصيغة الملتوية لألحداث عائق كبير لإليمان مشكوك فيه أخالقيا. وما هو أعمق 
أن مثل هذا المفهوم يقف في تناقض كامل مع بيان "هللا محبة". إن كان الصليب هو فعل شخصي من العنف ارتكبه هللا نحو البشر ولكن مع ذلك، هو 

ة رابيدز: شركتحمله ابنه، إذن هذا يكون تهكما من تعاليم المسيح الخاصة أن تحبوا أعداءكم، ورفض مجاوبة الشر بالشر." رسالة يسوع المفقودة )غراند 
. يقول إن تي رايت أن "معظم" )هل يقصد "كل"؟( اإلشارات إلى الجحيم في العهد الجديد ال تتحدث عن 183-182(، ص. 2004زونديرفان للنشر، 

شر ل"عطية ( من حيث استخدام الب1مكان لأللم الواعي األبدي، ولكننا نحن بحاجة إلى "إعادة بناء" أو "إعادة صياغة" لعقيدة جهنم "في وقتنا الحاضر" 
( من حيث الظلم االجتماعي والبؤس: "هناك عقيدة كتابية مالئمة على قدم المساواة ومع ذلك 2الحرية" لكي "يجردوا أنفسهم من إنسانيتها تماما"، و
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عن كنيسة الهللا. ال يوجد فائض في  جادا عن اشعور  العالم لم يجتاحهاألجيال الناشئة أن  كم أتمنى أن ترى 
لكنيسة عن السماء والجحيم والخطية والخالص. وبالتالي مجد هللا. ال يوجد فائض من الجدية في ابشعور ال

أقراص فيديو بحتى الموت يسلى الناس أنفسهم بالماليين العديد من المسيحيين هو ورقة رقيقة.  فإن فرح
ألعاب على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، والعبادة كوميديا و بوصة،  107 ذاترقمية، وشاشات التلفزيون 

 يكتبون رسائل للغرب في منشورات رئيسية قائلينتهريجية، في حين أن الناطقين باسم ديانة عالمية ضخمة 
دين األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد  إنه. م له هو اإلسالم..كإن أول شيء نحن ندعو "

هؤالء  يباركون ثم  5هللا باليد العليا".دين كلمة هللا و  إلى أن تحكملقلب. بل هو دين الجهاد في سبيل هللا وا
الطريق الى  يدعون ذلكالمفجرين االنتحاريين الذين يفجرون األطفال أمام محالت الفالفل و المتحدثين علنا 

 .نعظ فيههذا هو العالم الذي  الجنة.

الكتب عكف ت، النفس يدمرالعصر الذي يقلل من المسيح، و ن فهمه، في هذا يمكال  مع ذلك وبشكلو 
كونوا مرحوا". "للقساوسة الصغار "انمو الكنيسة على القول في الالهوت والمتخصصين  والندوات وكليات

َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه ِإن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي ؟ "نا أسأل، أين هي روح المسيحأاصنعوا شيئا مسل." ولهذا "مرحين" 
 :16)متى ." ْجِلي َيِجُدَهاَوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني، َفِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلِ َص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن أَ 

ْلِقَها َعْنَك، أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوأَ (. "24-25
َفَكذِلَك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم اَل َيْتُرُك َجِميَع َأْمَواِلِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي (. "29 :5)متى  ".َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي  َجَهنَّمَ 

تَّى ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ َواَل ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْواَلَدُه َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه، حَ " (.33 :14" )لوقا .ِتْلِميًذا
 :8" )متى .َتاُهمْ اْتَبْعِني، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َموْ (. "26 :14" )لوقا .َنْفَسُه َأْيًضا، َفاَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميًذا

َواَل َتَخاُفوا ِمَن الَِّذيَن َيْقُتُلوَن (. "44 :10" )مرقس .َوَمْن َأَراَد َأْن َيِصيَر ِفيُكْم َأوَّاًل، َيُكوُن ِلْلَجِميِع َعْبًدا(. "22
النَّْفَس َواْلَجَسَد ِكَلْيِهَما   لَِّذي َيْقِدُر َأْن ُيْهِلَك اْلَجَسَد َولِكنَّ النَّْفَس اَل َيْقِدُروَن َأْن َيْقُتُلوَها، َبْل َخاُفوا ِباْلَحِريِ  ِمَن ا

                                                                                                                                                             

)غراند رابيدز: شركة  ضرورية عن جهنم من حيث الحياة االجتماعية والبشرية المشتركة على هذه األرض" تبعية المسيح: تأمالت كتابية عن التلمذة
 .96-95(، ص. 1994ويليام ب. ايردمانز للنشر، 

 The Islam/West Debate: Documents from a Global Debate on Terrorism, U. S. Policy and the Middleاقتباس من:   5

East, edited by David Blankenhorn in First Things, March 2006, #161, p. 71. 
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)لوقا  "َولِكنَّ َشْعَرًة ِمْن ُرُؤوِسُكْم اَل َتْهِلُك. ِبَصْبِرُكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسُكْم. ..َيْقُتُلوَن ِمْنُكْم.(. "28 :10" )متى .ِفي َجَهنَّمَ 
21: 16-19.) 

 لى القس الشاب:وإ "يا يسوع. افعل شيئا مسليا، للمسيح هي "امرحيسة نمو الكنهل يمكن أن تكون مشورة 
تشعر بأنها  والتيمن وجهة نظري،  "بل امرح. األناجيل،كون مثل مسيح أيها القس الشاب، ال ت"مهما فعلت، 

 بدو مجنونا على نحو متزايد.الرعاة ترسالة إلى هذه األيام، هذه الفي  يةاألبد منقريبة جدا 

 :مجد هللاتصوير 

تظن أن الناس عظمة ومجد هللا، وكيف لشعورك ب الوعظ وطبيعة الوعظ يخضعضرورة  تؤمن به بشأنما 
هللا، والثالث  هذا المقطع التالي يمثل صورة من مجدفإن لهذا المجد. لذلك  واعيشهذا المجد وي توقظ إلى
 .هتغييرهم من قبلالمجد و  هذا إلىكيفية ايقاظ البشر عامل مع سوف يت

جمال هللا، هللا من مجد هللا،  في عقل وقلبأكثر  نهاية ال شيء في الكتاب المقدس جوهري من البداية إلى ال
الهدف النهائي من هذا العمل،  يوضح، أينما المعلن. في كل نقطة في عمل هللا كماالته المتعددةاشراق و 

 .هعرض مجديستو  أن يدعمالهدف دائما هو نفسه: يكون 

 (.6 :1لمجده )أفسس  عينناهو • 

 (.7 :43شعياء هو خلقنا لمجده )إ• 

 (.11 :13إسرائيل لمجده )إرميا هو اختار • 

 (.8 :106شعبه من مصر لمجده )مزمور  هو خلص• 

 (.11-9 :48شعياء هو أنقذهم من السبي لمجده )إ• 

 (.9 :15)رومية  حتى يحمد األمم هللا لمجدهالعالم  هو أرسل المسيح إلى• 

 (.31 :10كورنثوس  1كل شيء لمجده ) وافعلأن ي، ون شربيأو  ون كليأمر شعبه، سواء كانوا ي هو• 
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 :1تسالونيكي  2) همجدأن يتعجبوا في  الثانية حتى يتسنى لجميع المفديينللمرة  المسيحرسل ي هو سوف• 
9-10.) 

ُثوا َبْيَن اأُلَمِم ِبَمْجِدِه، بَ الكنيسة هي: " إرساليةولذلك فإن  ُعوِب ِبَعَجاِئِبهِ َحدِ   (.3 :96" )مزمور ْيَن َجِميِع الشُّ

. ال شيء يؤثر على الوعظ بشكل أكثر الجوهري  دفعنا إلى دعم والء هللامرة ت 100أكثر وغير بهذه األماكن 
هللا لمجد هللا. ما هو  شهوةمن مصدوما لدرجة عدم القدرة على الكالم تقريبا، تقريبا، عمقا من أن يكون 

 هائي هو أن يعرف نفسه تماما، وأن يحبهو أن والء هللا الن لإلعالن الكتابيكاملة المجموعة الواضح من 
در ما يمكن أن يكون، مع شعبه. فوق كل فعل من أفعال هللا هذه التجربة، بقأن يشارك بنفسه بال حدود، و 

"  َكْيَف ُيَدنَُّس اْسِمي؟ َوَكَراَمِتي اَل أُْعِطيَها آلَخَر.ِمْن َأْجِل َنْفِسي، ِمْن َأْجِل َنْفِسي َأْفَعُل. أَلنَّهُ شعار: "الرفع يُ 
 (.8 :42؛ راجع 11 :48شعياء )إ

منذ األزل شهد  فقدوأحب ما يعرفه. هللا الدائم الوجود، العديم التغيير، الدائم الكمال، نفسه عرف منذ األزل قد 
أي  . ليس لديهةالنهائي وضخامة استمتاعه هيال تشوبه شائبة فهمه عن واقعه ما يراه. ب ه واستمتعجمال

غريه يمكن أن تقصور الشر، ألنه ال يوجد لديه أوجه  . ليس لديه ميول إلىنقائص، النه ال يوجد لديه احتياج
جود سعادة أكبر . ال يمكننا أن نتصور و الذي يمكن تصورهسعد األقدس و األ. ولذلك فهو الكائن لفعل الخطأ

 الشخصية للثالوث. الشركةفي  الالنهائيفي الجمال  بشلك مطلق  مبتهجةهائية النال من سعادة القوة

فهو سوف لعالم. ه، هو السبب في خلق هللا لمجدبستمتاع اختبار معرفة واال، في هذا االختبار لكي تشترك
نفسه. في الواقع هدفه هو ببها هو بها نفسه والطريقة التي يتمتع يعلم  التي ةالطريقبتمتع به نعرفه ون يجعلنا

 لكي نعرفه، استمتاعناو  معرفتنالديه في نفسه يكون  الذي ذات الفرحنفسه، و  التي لديه عنالمعرفة ذات أن 
حيث  26 :17يوحنا في  المسيحصالة األساسي ل. هذا هو المعنى الخاص بفرحهنتمتع به الخاص و علمه ب

ضياء في "وابتهاجه ب ستكون معرفة اآل ".َأْحَبْبَتِني ِبِه، َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهمْ  ِلَيُكوَن ِفيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي" أبيهسأل 
 فينا. ألن المسيح نافي ،(3 :1يسوع المسيح )عبرانيين  هاسمالذي  مجده"،

هللا، فإن  محبةبنفسه( بمعرفة نفسه والتمتع ) هللا أن يشارك بهذا االختبارهدف يتعلق وإذا كنت تسأل، كيف 
معرفة  مشاركةحرصه على  فإن محبة هللا هيهللا.  ةحبم هو للمشاركة بهذا االختبارالجواب هو: هدفه 
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كان يقصد إنها من طبيعة هللا (، 16، 8 :4يوحنا  1ن هللا محبة )قال يوحنا إمجده معنا. عندما  واستمتاع
 حياة ابنه. ذلك مجده، حتى لو كلفهبالتمتع بلمشاركة ا

فأنت ال تكرم تماما ما ال في وئام تام.  إلعالن مجده وسعادتنا في هذا المجد هميعني أن هدف هللا وهذا 
ُمستمتع به بعمق و  معروفا من كونه لكنه ُيمجد، امجد بشكل كامل في مجرد كونه معروفهللا ال يُ . تتمتع به

 .إعالنا الستحقاقهحياتنا  بحيث تصبح

اآلَب ِإالَّ االْبُن َوَمْن َأَراَد  َيْعِرف  اَل َأَحٌد قال: "في منحنا معرفة وفرح هللا.  رين التأكيد على دورهقال يسوع أم
 :15" )يوحنا ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكمْ  َفَرِحيَكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي َيْثُبَت (. وقال: "27 :11" )متى االْبُن َأْن ُيْعِلَن َلهُ 

المسيح شركاء  . جعلنابفرح االبنونحن نتمتع باآلب ، معرفة االبنبب (. وبعبارة أخرى، نحن نعرف اآل11
 اهلل.ب هلل ومتعته الخاصةمعرفته  في

ة من العبادة الجماعية عاطفيالألعمال من خالل ا بالدرجة األولىهذه الطريقة تصبح مرئية في العالم ليست 
في حياتنا. قال  تنتجهاالتغييرات التي  خالل، ولكن من ثمينة اللحظات مع إن هذهحد، في صباح يوم األ

ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي : "المسيح اَم النَّاِس، ِلَكْي َيَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجِ  َماَواتِ َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم هَكَذا ُقدَّ " )متى السَّ
االستحقاق الكلي ، هو نحنيس لترى هللا، و الناس يجعل الذي يضيء من خالل أفعالنا و  النور(. 16 :5

 من مجده.الشبع 

كنوزا على األرض، لكن  نكنز لنالن فمجد هللا هو كنز حياتنا، يكون : عندما القبيل هذاشيئا من يعمل األمر 
، ولكن ننسى أنفسنا في مدح البشرثناء لن نشته . بالسخاء بل نفيض، لن نشتهيصرفها النتشار مجده. ن

أو نعتز  األنا الجريحة لن نطعم. أعظموعد بقوة قطع جذورها نحسية، ولكن آثمة  ملذاتتتسلط عليها هللا. لن 
كل خطية تنبع رك أولئك الذين يكرهوننا. بانغذي روح االنتقام، ولكن سنسلم قضيتنا إلى هللا ونضغينة أو بال

لمرئية الستعراض فإن واحدة من الطرق الهامة واولذلك  مجد هللا فوق كل شيء.ب من الفشل في االعتزاز
هللا الخدمة التي تنبع فقط من ينبوع مجد  من مجد هللا هو من خالل حياة التواضع المضحيقيقة وقيمة ح

 .الكلي الشبع
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 به: تغيرواإلى هذا المجد وي يوقظ الناسكيف 

من قبل  مقدمة جزء أساسيا من اإلجابة. تغييرهم بهظ الناس لمجد هللا، و اقننتقل اآلن إلى مسألة كيفية اي
َوَنْحُن َجِميًعا َناِظِريَن َمْجَد الرَّبِ  ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما يقول: ". 6 :4 - 18 :3كورنثوس  2الرسول بولس في 

وحِ  وَرِة َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد ِإَلى َمْجٍد، َكَما ِمَن الرَّبِ  الرُّ نتغير ، ناظرين مجد الرب ".في ِمْرآٍة، َنَتَغيَُّر ِإَلى ِتْلَك الصُّ
ير تغت أنمجد الرب.  واعكسإلى صورة ابنه، لكي ي. هذا هو طريق هللا لتغيير الناس من مجد إلى مجد

 6الرب. مجد نثبت انظارنا علىنحن فالطريقة التي تمجد هللا، ب

 2في  مترتبة على الوعظ.( يشرح بولسجدا من اآلثار ال بالقربكيف يحدث هذا؟ )وهنا نحن نتحرك 
 مجد الرب.إلى  أن ننظركيف يمكننا  4-3 :4كورنثوس 

هْ  ِر َقْد أَْعَمى َأْذَهاَن َغْيِر َولِكْن ِإْن َكاَن ِإْنِجيُلَنا َمْكُتوًما، َفِإنََّما ُهَو َمْكُتوٌم ِفي اْلَهاِلِكيَن، الَِّذيَن ِفيِهْم ِإلُه هَذا الدَّ
 ِإَناَرُة ِإْنِجيِل َمْجِد اْلَمِسيِح، الَِّذي ُهَو ُصوَرُة هللِا.[ 18: 3كورنثوس  2]هنا تحقيق اْلُمْؤِمِنيَن، ِلَئالَّ ُتِضيَء َلُهْم 

"إنجيل مجد المسيح."  في اإلنجيل. لدرجة أن بول يسميه بشكل حاسممجد الرب بكل وضوح، و نرى نحن 
عندما ال نستطيع أن نرى مجد الرب  أنه في هذا العصر، الوعظ وهو ما يعني، وهذا له آثار هائلة على

في  رسالةفاإلنجيل هو . كلمتهأكثر وضوحا من خالل  ي السحاب، سنراه عندما يعود ف كما سنفعلباشرة م
ليس فقط نرى مجد المسيح  ناأن سلذلك، يقول بولالمجد.  وي رى الكلمات  سمعت  كلمات. ومن المفارقات أن 

(، وذلك ألن رؤية 17 :10" )رومية  ِبَكِلَمِة هللاِ ِإًذا اإِليَماُن ِباْلَخَبِر، َواْلَخَبرُ . "آذانناعيوننا ولكن من خالل ب
 نجيل المسيح.ريق الخبر والخبر بإأتي عن طمجد المسيح ت

التعبير عن هذا في حياة النبي صموئيل. في أيام صموئيل لم يكن هناك رؤية متكررة من كيف تم نظر ا
مجد هللا. ولكن بعد ذلك بهناك مجاعة في الرؤية والتلذذ  (، تماما مثل اليوم حيث1 :3صموئيل  1الرب )

: 3صموئيل األول لك وشعبك. بها ظهر التي سوف يبنفس الطريقة ا. وكيف ظهر هللا له؟ جديد اهللا نبي أقام

                                                 
لناس بطرق حذار من أن تقول: "هذا ال يعمل"، ومن ثم تتحول إلى تقنيات أخرى، وتترك طريق هللا في تغيير الناس جانبا. قد تكون قادرا على تغيير ا  6

لمسيح. يقدم ووسائل مختلفة عن هذه العملية من رؤية مجد الرب في كلمة هللا، ولكن هل سيكون ذلك تغييرا يعظم مجد المسيح؟ ليس كل تغير يكرم ا
." وبعبارة أخرى، هو يعترف بأن َولِكْن ِإْن َكاَن ِإْنِجيُلَنا َمْكُتوًما، َفِإنََّما ُهَو َمْكُتوٌم ِفي اْلَهاِلِكينَ " 3: 4كورنثوس  2بولس هذا التحذير بكلمات في بداية 

 يغير استراتيجيته بسبب ذلك. وال ينبغي علينا نحن أيضا.إنجيله ال يغير الجميع. فـ"الهالكين" ال يرون مجد هللا في اإلنجيل. ولكن بولس ال 
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ب ِ ِبَكلِ ِفي ِشيُلوَه، أَلنَّ الرَّبَّ اْسَتْعَلَن ِلَصُموِئيَل ِفي ِشيُلوَه  َيَتَراَءىَوَعاَد الرَّبُّ " 21 من  نفسهعن  أعلن ".َمِة الرَّ
. امجده معروف يجعل البشر الذيهذا النوع من  إلى مجد الرب، ويتغيرواشعبنا  هكذا سينظر. الكلمةخالل 

كورنثوس  2اإلنجيل ) هللا بشكل أكثر وضوحا ومركزيا هي مجد اآلن أن الكلمة التي تعلنبولس يقول لنا و 
4: 4.) 

 :تفسيري ال لالبتهاجضمنية الدعوة ال

. إن كان هذا هو غرض هللا أن التفسيري  االبتهاجكالوعظ  النقطة النهاية الختامية عنهذا يقودني إلى 
ه كنا نعرف من خالل معرفته واالستمتاع به، وإن ناير نعرضه ألننا قد تغكنا  ه في العالم، وإنمجد نستعرض

كثر وضوحا ومركزيا في إنجيل مجد مجد أال من حلتل رؤية مجد الرب، وإن كنا نرى هذا ونستمتع به
أن  في كلمات إلى العالم، إذن ما يلي هو أن هللا يعتزم للوعاظ مقدمةكان اإلنجيل هو رسالة  وإن المسيح،
 .تفسيري ال االبتهاجوهو ما أسميه ، بهاهللوا يتهذه الكلمات و  يوضحوا

، ُيشرحح، ُيكشف، ُيوضفتح، يُ ) فسرأن يُ عن اإلنجيل يصرخ  ألنه هناك الكثير تفسيري كل كلمة هامة. هو 
 نحن نرى هذا عندما نركز على خمسة أبعاد أساسية لرسالة اإلنجيل.ُيعرض(. ، ُيفسر

شامل  بتفسير أن نستعرضها تستدعينا ،: حياة وموت وقيامة المسيحتاريخيةأحداث اإلنجيل هو رسالة عن • 
 للنصوص.

 دفعتلك األحداث قبل أن نختبرها أو حتى ُنوجد: االنتهاء من كمال الطاعة،  تهحققعما رسالة  اإلنجيل هو• 
 تجريدملك الكون، و المسيح باعتباره المسيا المصلوب والقائم و  نا، وإزالة غضب هللا، وتنصيبخطاياثمن 

 شامل للنصوص. بتفسير أن نستعرضها كل هذا يستدعينا الرياسات والسالطين، وابادة الموت،سالح 

المسيح شخاص معينين من خالل اتحادنا بهذه اإلنجازات من المسيح أل نقل رسالة عن نجيل هواإل• 
من خالل يمان وهو ما يستدعينا أن نستعرض لشعبنا طبيعة وديناميات اإل بدون األعمال،بااليمان وحده، 

 .عشرات النصوص تفسير
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ي ف حيث يطبع ما انجزه الصليب علينا عناحقيقية األشياء الجيدة التي هي اآلن  عناإلنجيل هو رسالة • 
المسيح اآلن في  وأننا نحتسب أبراراكفارة(، الغاضب ) كونه فقط اآلن بدال منبنا ن هللا رحيم المسيح: إ

بشكل تدريجي )التقديس(، و مقدسين مكانا ة )الفداء(، وأننا اآلن من اإلثم وقوة الخطي أحرار ناأنو (، التبرير)
شامل  من خالل تفسيربعد أسبوع  اأسبوعشعبنا هذه الحقائق المجيدة ل نستعرضكل هذا يستدعينا أن 

 للنصوص.

، ِباهللِ َنْفَتِخُر َأْيًضا . "كلي الشبع ،النهائي ،األبدي ككنزناالمجيد  نفسههللا وأخيرا اإلنجيل هو رسالة عن • 
د مج إنجيلنبشر به هو "الذي نجيل (. اإل11 :5)رومية  "َحةَ ِبَربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ِنْلَنا ِبِه اآلَن اْلُمَصالَ 

 بعطاياهنفسه، وليس فقط باهلل متع أي التهذا الهدف، من  ناإنجيلانُتقص  ". إنالمسيح الذي هو صورة هللا
 2"إنجيل مجد هللا في وجه المسيح" ) إذن فنحن ال نعظ ،واإلنقاذ من الجحيم والحياة األبدية الغفرانمن 

هذا هو السبب . كما رأينا في بداية هذا الفصل، به (. هدفنا النهائي هو معرفة هللا واالستمتاع6 :4كورنثوس 
ما . هذا هو ما يعنيه بالنسبة له أن يحبنا. هذا بهاوالتمتع  نفسه معرفةمعنا  لكي يشارك هللا نا،لقخُ قد  في أننا

بوحي من هللا إليقاظ الرجاء  هالكتاب المقدس، كل في. وهذا أيضا، من قبل كل نص أساسا لناالصليب  اقتنى
 من السماء.طعاما شعبنا أفضل وأعلى  لكي ُيطعم يدعو إلى تفسير غني 7في مجده،

الناس يرى أن  عينكلمات وهللا قد تأتي لنا في نجيل هو رسالة هو أمر ضروري ألن اإل تفسير النصوص
أن دعوتنا:  هذه. هذه هي كلمات اإلنجيل(، في 8 :3)أفسس  الَِّذي اَل ُيْسَتْقَصى غنى المسيحيح "مجد المس
 "مجد المسيح الذي هو صورة هللا". س، ونعرضكلمات وجمل وفقرات من الكتاب المقد نستعرض

 كنا نفسر مثل هذا إن . الويل لناالتفسيري  االبتهاجوهو ما يقودنا في النهاية إلى الكلمة الثانية في العبارة 
كورنثوس  2. عندما يقول بولس في بدون االبتهاج بسبب الحق الذي نعرضه، أي، نبتهجدون أن باإلنجيل 

، نحن kerussomen نكرز" هي" ةستخدم" الكلمة المِبَأْنُفِسَنا، َبْل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربًّا، َنْكِرز  َفِإنََّنا َلْسَنا " 5 :4
تيموثاوس  2؛ 7 :2تيموثاوس  1" )كارز"الـ، و المعلن، kerux و. المسيح ربا نعلننحن ، رباالمسيح ب نصرخ

(. لكن للتعليم دور في ذلككان الناس ال يفهمون )هكذا قد يكون  ه إنضطر إلى شرح ما يقول(، قد ي11 :1
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أخبار سارة بال هي في حالتنا و  ،أخبارمعلنا عن عن الفيلسوف والكاتب والمعلم هو أنه  المعلنما يميز 
 . أعظم خبر في كل العالم.قيمة بال حدود. أخبار حدود

نفسه في يسوع عن أكثر من أي كنز على األرض، مرغوبا فيه و  ا أكثرمجيد أعلن خالق الكون، الذي هو
الصفح  سالح التمرد، ويأخذ يلقيإلى األبد من قبل أي شخص في العالم به تمتع المسيح ليكون معروفا ويُ 

 .في حياته ا، وكنز ورباابنه مخلصا،  شتراه دمه، ويقبلالذي ا

مجيد هو واقع مجيد. واقع  تفسير أعظم. كمسلوك بشأن قيمة اإلنجيل من خالل بالدة واأيها األخوة، ال تكذب
وجهك أو بقول قال عن قيمة اإلنجيل. ال تيُ باطل شيء القلب، فمن  ، أصيالمبيتهجا إن لم يكن تفسيرا

 هللا من بينكم جيالوليقم . كلي الشبع. إنه كذلك نجيل مجد المسيحأن اإلنجيل ليس هو إ بحياتكصوتك أو ب
 مجد هللا.ب جديرا بحق هللا، ويكون ابتهاجه تفسيره جديرا يكون  من الوعاظ الذي

 
 
 


