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  مقدمة المترجم

خادم ال�رب المع�روف ج�ون ب�ول كتيب�اً ل�ه كتب�ه  ١٩٧٨أھدانى فى عام 

وبعد . Charisma or Catastropheبا.نجليزية تحت عنوان  ١٩٧٧عام 

اب أعجبن��ى 8ن��ه يتن��اول الموض��وع م��ن زاويتي��ه الكتابي��ة ق��راءة الكت��

واستأذنته وقتھا أن أترجمه إلى اللغة العربية، وأن نقدم�ه .  والعملية معاً 

لقراء مجلة الھدى على حلقات،  على أن نجمعه فى ي�وم م�ن ا8ي�ـام ف�ى 

  .كتيب واحد لدوام الفائدة

  



  �

، ١٩٧٨أغس�طس  وفعIً قدمت الحلقات فى مجلة الھدى م�ن أبري�ل إل�ى

لكن زحمة ا8يام منعتن�ى م�ن الع�ودة إل�ى جمع�ه ككت�اب، إل�ى أن تنبھ�ت 

ول�ذلك ع�دت إل�ى ھ�ذه الدراس�ة .  من خIل أوراقى أننى لم أقم بذلك بعد

وجمعتھا معاً فى ھذا الكتيب، ال�ذى أرج�و أو يك�ون مفي�داً وباني�اً لحياتن�ا 

  .الروحية كشباب وكبار فى كنيسة المسيح

  

  نجيب   مكرم  ق د
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  الفھرس

  

      

    :مدخل
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  .تعريف المواھب وتصنيفھا  :أو.ً 
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  .المواھب غير الطبيعية  :ثانياً 
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  .غرض المواھب  :رابعاً 
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  مدخل

  

بنا ونحن أم�ام مناقش�ة موض�وع المواھ�ب الروحي�ة، ا[ق�رار ب�أن  يجدر

ھناك عدداً قليIً من الكنائس، واجتماعات الش�باب، وبع�ض الم�ؤتمرات 

تدرس أو تمس ھذا الموضوع الھام وھو إحياء المواھ�ب الروحي�ة الت�ي 

وق�د اھ�تم دارس�و الكت�اب، خصوص�اً . كانت تمارس في الكنيس�ة ا8ول�ى

مواض��يع الحيوي��ة مث��ل المعمودي��ة، وا.م��تIء ب��الروح الش��باب، بھ��ذه ال

  .القدس وا.ختبارات الناتجة عن ھذه ا8مور في الحياة المسيحية

  

وم�ن خ�Iل رحIت�ي إل�ى من�اطق مختلف�ة م�ن الع�الم بم�ا ف�ي ذل�ك الع�الم 

العرب��ي، وج��دت أن الغالبي��ة الكب��رى م��ن الم��ؤمنين ت��ؤمن بأھمي��ة ھ��ذا 

يحية ونمو الكنيس�ة، وأن ا8قلي�ة الص�غيرة الموضوع بالنسبة للحياة المس

  .. تھتم بذلك

  

وأنا لست في سبيل الح�ديث ع�ن عمل�ي كك�ارز، فلق�د كرس�ت ك�ل وقت�ي 

وك�ل م�ا ل�ي . [حياء الكرازة في الكنيسة، ونھضة الكنيسة ككل ونموھ�ا

م��ن خلفي��ات واختب��ارات ودراس��ات ھ��ي ف��ي ھ��ذا الجان��ب أي الك��رازة 
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كان��ت مح��اولتي لدراس��ة ھ��ذا الموض��وع  والنھض��ة داخ��ل الكنيس��ة، ول��ذا

وأن��ا أح��ب أن أق��دم دراس��ة كتابي��ة ب��I تحي��ز لط��رف م��ن . ج��ادة وجذاب��ة

ا8طراف دون غيره، ف�إني أعتق�د أن ا8س�اس الكت�ابي ف�ي أي موض�وع 

روح���ي ھ���و ا8س���اس الوحي���د للدراس���ة والبح���ث، مھم���ا ك���ان جم���ال 

طان كلمة هللا ولن ا.ختبارات وروعة نوعيتھا فإنھا لن تعفينا أبداً من سل

  .تغنينا مطلقاً عنه

  

فأجتھ/د أيض/اً أن تكون/وا ") ٢١-١٥: ١بط٢( يقول الرسول بطرس فى

3نن//ا ل//م نتب//ع خراف//ات . بع//د خروج//ي تت//ذكرون ك//ل ح//ين بھ//ذه ا3م//ور

مص//نعة إذ عرفن//اكم بق//وة ربن//ا يس//وع المس//يح ومجيئ//ه ب//ل ق//د كن//ا 

ج//داً إذ أقب//ل علي//ه 3ن//ه أخ//ذ م//ن هللا اLب كرام//ةً وم. مع//اينين عظمت//ه

. صوت كھذا من المجد ا3سنى ھذا ھو ابني الحبيب الذي أنا سررت به

ونح//ن س//معنا ھ//ذا الص//وت مق//بVً م//ن الس//ماء إذ كن//ا مع//ه ف//ي الجب//ل 

وعن//دنا الكلم//ة النبوي//ة وھ//ي أثب//ت الت//ي تفعل//ون حس//نا إن . المق//دس

لنھار انتبھتم إليھا كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر ا

ويطلع كوكب الصبح ف/ي قل/وبكم ع/المين ھ/ذا أوZً أن ك/ل نب/وة الكت/اب 

3نه لم تات نب/وة ق/ط بمش/يئة إنس/ان ب/ل تكل/م . ليست من تفسير خاص

  ".أناس هللا القديسون مسوقين من الروح القدس
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إني أشفق بحق على الجانبين، ولكن�ي كت�ابع ع�ادي للمس�يح ف�ي الكنيس�ة 

ھم النش�وة حت�ى وض�عوا اختب�ارھم الشخص�ي أكتب لھؤ.ء ال�ذين غم�رت

فوق كلمة هللا، و8ولئك المتحيرين من ھذا الموضوع ولك�نھم يرفض�ون 

أن يأخ��ذوا موقف��اً كتابي��اً واقعي��اً حت��ى يكتش��فوا م��دى احتياجن��ا ھ��ذه ا8ي��ام 

وأن��ا . أؤم��ن ب��التطرف فھ��ذا م��ا . . ككنيس��ة وك��أفراد إل��ى ھ��ذه الحقيق��ة

ن بموق�ف موض�وعي مت�زن للوص�ول إل�ى يسمح به الكتاب، ولكني أؤم

  .الحقائق الروحية على ا8ساس المعلن في الكتاب المقدس

  

لذلك فما أكتبه ليس دراسة علمية أو بحثاً .ھوتياً، بل ھو تفكير مخل�ص 

مبني على ا[معان في كلمة هللا التي تقودنا حقاً إلى معرفة عملية واقعية 

ا بالفع��ل دع��وة ملح��ة للفھ��م ولكن��ي م��ؤمن أيض��اً أنھ��. ع��ن برك��ات ال��رب

  .الحقيقي للنص الكتابي

نحن المسيحيين نؤمن بديانة غير عادية، فلنا الكلمة ا[لھية الموحى بھا، 

وإعIن هللا ع�ن نفس�ه م�ن خ�Iل الت�اريخ ب�الطرق المعجزي�ة، وتجس�ده، 

وموت���ه، وقيامت���ه، وحل���ول ال���روح الق���دس، واختب���ار التجدي���د الش���امل 

ارات الغنية العميقة للمؤمنين الواض�حة ف�ي س�فر للمؤمنين، كذلك ا.ختب

ا8عمال والرسائل، واستمرار بقاء الكنيسة وتكميلھ�ا وتوقعاتن�ا م�ن ھ�ذا 

وكلھ��ا ممي��زات خارق��ة . البق��اء، ث��م الس��ماء الجدي��دة وا8رض الجدي��دة

للع��ادة، وبالت��الي ف��نحن . يمكنن��ا أن نن��زع أو نفص��ل إيمانن��ا ع��ن ھ��ذه 
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نا ھذا، .نحدرنا بھا إلى مستوى الديانة الت�ي تتب�ع 8ننا لو حاول. الحقائق

  .نظماً وطقوساً ھزيلة خاوية . مطابقة فيھا و. واقعية

  

لكننا نعيش في عصر نجد فيه حتى الذين يؤمنون بھذه الديان�ة الس�ماوية 

وف�ي ھ�ذه الحال�ة، . في خدماتھم الش�فاھية، ينكرونھ�ا ف�ي حي�اتھم العملي�ة

  :ن . بديل عنھما و. ثالث لھمايكون أمام الكنيسة طريقا

  

ھو أن نؤمن بالحقيقة بأن هللا على استعداد أن يقود شعبه، لتعود  :ا3ول

ل��ه الرؤي��ة با[يم��ان بق��وة هللا وإمكانيات��ه المتاح��ة لھ��م، لتتم��يم غرض��ه 

  .وقصده في إرجاع جميع ا8مم للرب ومسيحه

  

ري�ق ھو ا.س�تغراق ف�ي ع�رض عواط�ف ذاتي�ة شخص�ية لھ�ا ب :الثاني

مص����طنع، ال����ذي وإن دل عل����ى ش����يء فم����ا ھ����و إ. م����وت المس����يحية 

وض��ياعھا، وبھ��ذا تفتق��د ديناميكيتھ��ا وحياتھ��ا الحقيقي��ة المص��دق عليھ��ا 

  .كطريق الحياة وھنا ندفع العالم كله لقبضة إبليس ومIئكته

  

  .إذاً ھذا الموضوع إما نعمة غنية أو كارثة حقيقية

عاتق أولئك الذين يظھ�رون بمظھ�ر ويقع القسم ا8كبر في المشكلة على 

نع�م عل�ى الكنيس�ة أن . المعلمين، ولم يدعھم هللا ولم يرسلھم لھذه المھم�ة

ت��تعلم، ولك��ن يج��ب أن تأخ��ذ تعاليمھ��ا م��ن أن��اس متخصص��ين دع��اھم هللا 
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المعل///م فف///ي ) "٧: ١٢رو(خصيص���اً ولھ���م موھب���ة التعل���يم والمعرف���ة 

ئفة، و. احتك�ار لجماع�ة مثل ھؤ.ء يجب أن يكونوا في كل طا" التعليم

  .من المؤمنين دون ا8خرى في ھذا ا8مر

  

 Iوھنا يك�ون لن�ا فرص�ة ا.ختي�ار ب�ين أن تنغل�ق الكنيس�ة عل�ى نفس�ھا ف�

وف�ي نف�س لوق�ت . تس�تطيع أن تتب�ين الطري�ق . تقبل ما يقدمه لھا الرب

عن���د مفت���رق الط���رق، فتس���تنزف ك���ل طاقتھ���ا، ويلت���بس ا8م���ر عل���ى 

قادتھا، فيبدأون في خلق من�اطق جدي�دة .نقس�ام ف�ي أعضائھا، ويتخوف 

ل�ذا ف�نحن ننب�ر بش�دة عل�ى أنن�ا يج�ب ان . وسط من يحبون الرب وكلمته

  .نلتقي عند مفھوم كتابي لموضوع المواھب الروحية وكيفية استعمالھا

  

  



  	

 ًZتعريف المواھب وتصنيفھا: أو  

  

ي�رد الرس��ول ب�ولس ف��ي رس�الته ا8ول��ى إل�ى كورنث��وس عل�ى تس��اؤ.ت 

التي أسسھا في رحلته المرسلية الثانية حي�ث مك�ث ھن�اك عام�اً (الكنيسة 

حول مواضيع كثيرة مثل الزواج، والقيام�ة، العIق�ة ب�الوثنيين ) ونصف

ثم المواھب الروحية وينظ�ر  أو ما ذبح لIوثان، تجمع مؤمني أورشليم،

الرسول إلى ھذه القضايا أو ا8س�ئلة كحلق�ات مترابط�ة متص�لة ببعض�ھا 

" لس//ت أري//د ان تجھل//وا: "ال��بعض فيعط��ي ا[جاب��ة الحقيقي��ة ف��ي قول��ه

، 8ن ھذا ا8مر يختص بكرامة وأمانة المسيحي في إث�ارة )١: ١٢كو١(

فك��ل . فحواھ��اا8س��ئلة الت��ي تم��س ج��وھر إيمان��ه، وف��ي إيض��احھا وفھ��م 

مس��يحي يحت��اج أن يعل��م وأن تك��ون ل��ه معرف��ة دقيق��ة حت��ى يس��تطيع أن 

  .يمتحن ا8مور المتباينة التي تواجھه على ضوء كلمة هللا

  

يتناول الرسول موضوع المواھب الروحية بعم�ق ف�ي ا8ص�حاح الث�اني 

وھ��ذا واض��ح م��ن اس��تخدامه . عش��ر م��ن رس��الته ا8ول��ى إل��ى كورنث��وس

ختلفة في شرحه سنقف عندھا كلمة كلمة حتى نس�تطيع لكلمات يونانية م

  .ا[لمام بھذا الموضوع الھام
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 PNEUMATIKOI  

أو " أش��ياء روحي��ة"أو " مواھ��ب روحي��ة"وھ��ذه الكلم��ة تعن��ي ) ١: ١٢(

  PNEUMAوھ����ي كلم����ة مش����تقة م����ن كلم����ة ". روحي����ات"ببس����اطة 

ن وبھذا يتب�ي. المستخدمة في النص الكتابي لتصف شخص الروح القدس

فھ��ل يعن��ي ھ��ذا أن . أن المواھ��ب ھ��ي م��ن ال��روح وبفع��ل ال��روح الق��دس

موضوع المواھب يجب أن يكون دائماً بالشيء ا.ستعراضي الغامض؟ 

إن اللفظ ذاته . يحمل ھذا المعنى، ولكنه يعني أن الروح الق�دس يعطين�ا 

  . ا.بتكار والتجديد، وأن تشغيل المواھب ينبع أساساً من قوة هللا وبفعله

  

CHARISMATA  

والمواھ��ب " ھب��ات النعم��ة"وبالت��دقيق " مواھ��ب"وھ��ي تعن��ي ) ٤: ١٢(

ھ��ي  Charismaوكلم��ة . تنب��ع م��ن رحم��ة هللا ومحبت��ه ونعمت��ه المجاني��ة

المستخدمة في العھد الجديد لتصف ھب�ة نعم�ة  Charismataمفرد الكلمة 

3ن أج/رة الخطي/ة ھ/ي م/وت وأم/ا ) "٢٣: ٦ رومية(هللا كما يتضح في 

  ".ة هللا فھي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربناھب

  

DIAKONIA 

والمقص���ود بھ���ا أعم���ال إداري���ة، أو عم���ل " خدم���ة"وتعن���ي ) ٥: ١٢(

وھ��ذه الكلم��ة ت��ذكرنا أن . الش��ماس، أو أي خدم��ة أخ��رى داخ��ل الكنيس��ة



  



المواھ��ب ينبغ��ي أن تم��ارس لبني��ان ا|خ��رين ول��يس لراح��ة أو تش��جيع 

  .الشخص ذاته

  

ENERGEMA 

لتنفيذ خطة أو عملي�ة، وتس�تعمل للد.ل�ة عل�ى " العمل"وتعني ) ٦: ١٢(

ويري�د الرس�ول أن . وجود مبدأ أو قوة وراء العمل أي عمل ج�اد ُمھ�ّدف

يق��ول إن��ه ح��ين ن��درب ونطل��ق مواھبن��ا، تك��ون ق��وة هللا ھ��ي العامل��ة ف��ي 

وعلينا أن نتذكر دائماً أن ھذا ھ�و س�لطان هللا . المؤمنين لصالح ا|خرين

  .في ھؤ.ء الذين يتدربون ويشغلون مواھبھم المتعددة العامل

  

PHANEROSIS 

وقد استعملت ھذه الكلمة مرتين ". إظھار"أو " إعIن"وتعني ) ٧: ١٢(

" ولكن/ه لك/ل واح/د يعط/ي إظھ/ار ال/روح للمنفع/ة"في العھد الجدي�د ھن�ا 

بل قد رفضنا خفاي�ا الخ�زي غي�ر س�الكين ف�ي مك�ر ) "٢: ٤ كو ٢(وفي 

كلم�ة هللا ب�ل بإظھ�ار الح�ق م�ادحين أنفس�نا ل�دى ض�مير ك�ل و. غاش�ين 

" مرئ�ي"وتعن�ي   Phaneroeinوھ�ي مش�تقة م�ن الفع�ل ". إنسان قدام هللا

والمواھ�ب ھ��ي إع�Iن ال��روح الق�دس، ل��ذا ". مع��روف"أو " واض�ح"أو 

فھ���ي ح���ين تم���ارس يتIش���ى الغم���وض والحي���رة، وتتض���ح طريق���ة هللا 
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رج�ال والنس�اء ال�ذين قب�ل ذل�ك ف�ي وطبيعته في تعامل�ه م�ع البش�ر م�ن ال

  .جھل وحيرة

  

علين��ا إذا ح��ين نن��اقش ھ��ذا الموض��وع أن نض��ع ك��ل ھ��ذه المع��اني ف��ي 

اعتبارن��ا، و.س��يما ھ��ذا المعن��ى ا8خي��ر خصوص��اً ف��ي بداي��ة ممارس��ة 

المواھ���ب الروحي���ة وت���دريبھا حت���ى . نت���رك الم���ؤمنين ف���ي حال���ة م���ن 

  .التشويش والتشتت وا.نقسام

  

وھ�و أن ك�ل ) ١٢ك�و١(نى أعمق يكشفه لن�ا روح هللا ف�ي ھناك أيضاً مع

أقن��وم م��ن ا8ق��انيم الثIث��ة ل��ه دور أساس��ي ف��ي تك��وين واس��تخدام ھ��ذه 

  :المواھب

  

  .فأنواع مواھب موجودة ولكن الروح واحد*

  .وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد*

  .وأنواع أعمال موجودة ولكن هللا واحد*

  

أعض��اء الكنيس��ة جس��د المس��يح إح��دى ل��ذا فإن��ه ح��ين يم��ارس عض��و م��ن 

المواھب، معنى ھذا أن الثالوث كل�ه يعم�ل ف�ي ھ�ذا الف�رد لبرك�ة وبني�ان 

فليس من الصواب ھنا أن نركز على أقنوم الروح القدس دون . ا|خرين
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ا|ب وا.بن وھنا أريد أن أوضح أن الفكرة التي تقول إن المواھب ھ�ي 

  .خاطئ من خلق الروح القدس فقط ھي فكر .ھوتي

  

إن مھمة المؤمن الدارس للكتاب ھي فحص الفكر المسيحي على أس�اس 

ا[عIن الكتابي، وأن يعيد صياغته في تعبيرات واض�حة مفھوم�ة قابل�ة 

وف�ي تعري�ف المواھ�ب يج�ب أن نض�ع . للتطبيق في العصر الذي يعيشه

في عقولنا أن كل م�ؤمن ق�د ول�د ال�و.دة الثاني�ة يمل�ك ال�روح الق�دس ف�ي 

، ٦و ٥: ٣ي�و(فھو قد حصل على الحي�اة الجدي�دة ب�الروح الق�دس . هداخل

وال��روح الق��دس يس��كن في��ه وق��د خ��تم بخ��اتم ال��روح ) ١٦و١٥و ٩: ٨رو

من ھن�ا ). ١٦-١٤: ٨رو(والروح نفسه يؤكد ھذا في ) ١٤و١٣: ١أف(

يمكن ممارسة المواھ�ب الروحي�ة م�ن خ�Iل المواھ�ب الطبيعي�ة العادي�ة 

  .مؤمنالتي يتمتع بھا كل فرد 

  

  :تصنيف المواھب

، ٩-٣: ١٢رو: (ھناك أربع قوائم لتصنيف المواھب الروحي�ة توج�د ف�ي

  ).١٣-٧: ٤، أف١١-٧: ١٢كو١، ٣١-٢٧: ١٢كو١

  

  .موھبة تختص بالشھادة بالكلمة*

  .موھبة تعد للخدمة ذات الطابع العملي*
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  .موھبة وعظ وتعليم*

  .موھبة العمل والحركة*

  .موھبة ظاھرة أو غير ظاھرة*

  .موھبة طبيعية أو خارقة للعادة*

  

  ).٨-٦: ١٢رو(في  وھناك سبع مواھب روحية

  ).التكلم بالكلمة" (أنبوة فبالنسبة إلى اdيمان"إعIن الحق -١

  ).الخدمة" (أم خدمة ففي الخدمة"الخدمة -٢

  ).التوجيه" (أم المعلم ففي التعليم"التعليم -٣

  ).ا[نذار" (أم الواعظ ففي الوعظ"الوعظ -٤

  ).المشاركة" (المعطي فبسخاء"العطاء  -٥

  ).القيادة" (المدبر فباجتھاد"الحزم وا[دارة  -٦

  ).الرقة" (الراحم فبسرور"الرحمة -٧

  

  :وھناك عشرة خدمات

، شفاء، )معجزات(رسول، نبي، كارز، راعي، معلم، صانع قوات 

  .، إدارة، ألسنة)معين(مساعد 

  

  ):١١-٧: ١٢كو١(في  وكذلك تسعة إعVنات
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كIم حكمة، كIم علم، إيمان، ش�فاء، عم�ل ق�وات، نب�وة، تميي�ز أرواح، 

  ).ليست بالضرورة لغة أجنبية(أنواع ألسنة، ترجمة ألسنة 

  

  :تحذير

إن مج�رد . وھنا ينبغي أن نقف أمام تحذير ھام إذ . يوجد ھن�اك ض�مان

اً ا[عIن عن شيء خارق بالنسبة للقوة البشرية العادية ليس ضماناً أكيد

لقوة الروح القدس في شخص ما، فقد يكون ذلك بفع�ل الش�يطان، أو ھ�و 

إذن، م�اذا ع�ن إعIن�ات . رد فعل نفس�ي ين�تج بع�ض العIم�ات الظ�اھرة

  :ھذه ا8يام؟ نحن نIحظ ا|تي

  

عل�ى أن ال�روح ھ�و مح�ور الكنيس�ة،  -بI أس�اس -يركز بعض الناس-١

مس��يح مح��ور ولكنن��ا يج��ب أن ن��درك ب��أن ال��روح ج��اء لك��ي يجع��ل ال

  ).١٤-٨: ١٦، ٢٦: ١٤يو(الكنيسة 

  

  .كما أنھم يركزون بI أساس كتابي على ا8حاسيس الجسدية-٢

يجب أن نلف�ت النظ�ر بش�دة لمث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن ا.ختب�ارات الحس�ية -٣

مث��ل الھ��زات الجس��دية وال��رؤى، ف��إن ا.ختب��ار المس��يحى يج��ب أن 

  .يكون شھادة مدعمة بالتعليم الكتابي

  



  
�

ي���ر م���ن الش���به ب���ين م���ا يقوم���ون ب���ه وم���ا يفعل���ه المنوم���ون ھن���ا كث-٤

  .المغناطيسيون والدجالون والسحرة

  

الت��ي يمك��ن الحص��ول " بالعIم��ات". يوج��د دع��م كت��ابي لم��ا يس��مى -٥

  .عليھا عن طريق استسIم ا[رادة والفكر
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  المواھب غير الطبيعية: ثانياً 

  

سنبحث ا|ن ثIثة من ا[عIنات الص�عبة والمحي�رة للم�ؤمنين الع�اديين 

  : والتي أصبحت أساساً لخIفات كثيرة وھي

  :التكلم بألسنة -المعجزات-الشفاء

  

  الشفاء -١

  

ينكر البعض موھبة الش�فاء، ولك�ن إذا تس�نى لن�ا أن ننك�ر موھب�ة الش�فاء 

ة إنكار للحقائق الكتابية التي سجلت لنا الكثير من حا.ت يكون ھذا بمثاب

ولنأخ�ذ م�ثIً نعم�ان الس�رياني ف�ي . الشفاء الت�ي تم�ت بق�وة إلھي�ة خارق�ة

والعھ�د الجدي�د أيض�اً مل�يء بأح�داث ش�فاء . ال�خ.. ، حزقي�ا، أي�وب٥مل٢

ولك�ن الطريق�ة . يسوع للمرضى والتي نجدھا بغزارة ف�ي إنجي�ل م�رقس

لش��فاء يج��ب أن تخض��ع لتع��اليم العھ��د الجدي��د، والت��ي لممارس��ة موھب��ة ا

  :نIحظ فيھا ما يأتي

  

يجب أن ننظر إلى الشفاء المعجزي عل�ى أن�ه يق�ف ف�ي ا.تج�اه  -١

إن . المض��اد م��ن التعل��يم الكت��ابي م��ن ا8ل��م والم��رض والم��وت

ص�يغة  -ا8لم والمرض والم�وت–الكتاب يعلمنا أن ھذه الثIثة 

ة لس��قوطه، ول��ن يغيّ��ر منھ��ا إ. م��ن كي��ان ا[نس��ان ذات��ه كنتيج��
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  . حينما يصنع هللا سماءه الجديدة وأرضه الجديدة

  

نIح���ظ دائم���اً أن الش���فاء المق���دس أو ش���فاء ا[يم���ان، م���رتبط  -٢

ارتباط��اً وثيق��اً ب��ا[عIن ع��ن ش��خص هللا، فح��ا.ت الش��فاء ف��ي 

  .العھدين القديم والجديد تظھر عناية هللا ورحمته

  

رتب���اط الت���ام ب���ين ا[يم���ان والش���فاء علين���ا أيض���اً أن نIح���ظ ا. -٣

  ).٥، ٢، مر١٠-١: ٧لو(المعجزي 

  

يظھر الكتاب أيض�اً ا.رتب�اط ب�ين ا.عت�راف وغف�ران الخطاي�ا  -٤

  ).١٢-١: ٢، مر١٢سفر العدد(وبين الشفــاء المعجزي 

  

وحين نتكلم ا|ن عن الشفاء فنحن دائماً نفكر في شفاء الجس�د، ولك�ن إذا 

وھ�ي   (Charisma)خرى أش�ير إليھ�ا بكلم�ة .حظنا أن كل المواھب ا8

) Charismas(تعن��ي موھب��ة ب��المفرد، أم��ا ح��ين ي��تكلم ع��ن الش��فاء يق��ول 

و. يق���ول موھب���ة ش���فاء، " مواھ���ب ش���فاء"أى ) ٩: ١٢ك���و١(ب���الجمع 

ھى ا8خرى بالجمع، نستخلص م�ن ھ�ذا أن " شفاء"بالرغم من أن كلمة 

والكت��اب . الس��واءالش��فاء يش��مل أم��راض ال��روح وال��نفس والجس��د عل��ى 

: ٢ب�ط١، ١٥: ١٣مت�ى(المقدس يعطينا الدليل على الش�فاء الروح�ى ف�ى 

، وعل��ى الش��فاء النفس��ى "وبجلدت//ه أو بحب//ره ش//فينا) "٥: ٥٣، إش٢٤



  
	

" المنس/حق ال/روح"و" المنكس/ري القل/وب) "١٨: ٤ل�و(والعاطفى ف�ى 

وك�م نحت�اج إل�ى موھب�ة . وھو ھنا يعن�ى أم�راض العاطف�ة والش�فاء منھ�ا

مم���ن % ٥٠إن . اء ھ���ذه، فھن���اك العدي���د م���ن منكس���ري القل���وبالش���ف

ة، وق���د .ح���ظ ـ���ـون المستش���فيات ھ���م أص���حاب مش���اكل عاطفيــ���ـيدخل

بيللي جراھام إن�ه ب�ين ك�ل عش�رة أطف�ال ي�دخل  Billy Grahamالدكتور 

  .طفل إلى المستشفى للعIج من مرض عقلى فى مرحلة ما من عمره

  

يد وتIمي�ذه بط�رس وفيل�بس أما الشفاء الجسدى فقد أعطي�ت س�لطته للس�

وھم أيضاً لم يسرفوا فى استعمالھا، فب�ولس نفس�ه ك�ان مريض�اً . وبولس

ويب���دو أن تيموث���اوس أيض���اً ك���ان يع���انى آ.م���اً ف���ى معدت���ه ) ١٢ك���و٢(

، وك��ذلك أبف��رودتس م��رض وك��ان قريب��اً م��ن الم��وت، وك��ان )٥تيم��و١(

ھب�ة ب�ولس ولم يكن ھ�ذا بواس�طة مو. يIزم بولس، ولكن هللا أبقى حياته

  ).٢فيلبى(فى الشفاء 

  

ولكن السؤال ال�ذى ينتص�ب أمامن�ا بوض�وح ا|ن ھ�و ھ�ل توج�د بالفع�ل 

  مواھب شفاء فى عصرنا ھذا؟

  

ولك�ن ل�يس . إن الجواب القاطع نعم إن هللا يشفى دائم�اً وحت�ى يومن�ا ھ�ذا

فط�رق هللا تتغي�ر ولك�ن . بالضرورة أن يستخدم نفس الطريقة باس�تمرار

قد يشفى هللا فى الحال، وقد يشفى بالتدريج، وق�د يش�فى هللا . ھو . يتغير
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وك��ل ط��رق الع��Iج ليس��ت ). ١: ٣٨إش (م��ن خ��Iل العق��اقير المختلف��ة 

خطأ بل صالحة، 8ن هللا يتميز بروح له صفة التنوع ونح�ن . نس�تطيع 

إن له خطة فريدة لكل ابن من أبنائه، لواحد يعط�ى . أن نحده بنمط معين

رة طويلة من المرض، وھو يحب المريض كما يح�ب صحة، وا|خر فت

الص��حيح، ولكن��ه يتعام��ل م��ع ك��ل واح��د بص��ورة مختلف��ة تتف��ق والھ��دف 

  .الخاص به، والذى يختلف بI شك عن الھدف الخاص بغيره

  

إذن ما ھو دور ا[يمان ھنا؟ فلو كان لن�ا إيم�ان : وھنا قد يتساءل البعض

لح�ال؟ إن الج�واب ھ�و أن�ه ل�يس حقيقة .ستطعنا أن نتوقع شفاء هللا فى ا

  :ولھذه ا[جابة بعض ا8سباب منھا. بالضرورة ھكذا

: ٥ك�و١(إن هللا أحياناً يمسك الشفاء كمقياس للتدرب بسبب الخطي�ة  -١

٥.(  

  

لقد كان ). ١٠– ٧: ١٢كو٢(قد يسمح هللا بالمرض للنمو الشخصى  -٢

لب���ولس الكثي���ر ال���ذى يمك���ن أن يفتخ���ر ب���ه علم���ه، تدريب���ه، جنس���ه 

ھذا . الخ …، قيادته، الكنائس التى أسسھا، المواھب التى لهوأصله

با[ضافة إل�ى ص�عوده للس�ماء الثالث�ة، ولك�ن م�ع ك�ل ھ�ذا كان�ت ل�ه 

ومھما كان للفرد م�ن عبقري�ة أو . شوكته فى الجسد لتعلمه التواضع

غنى أو اقتدار أو شخصية محبوبة فقد  يسمح هللا له بشوكة حتى . 
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  .يتشامخ

  

 عل�ى إنس�ان م�ريض ف�I يق�دم ل�ه الش�فاء الس�ريع حت�ى قد يت�أنى هللا -٣

 Emilyيتمج��د اس��مه ف��ى ھ��ذا ا[نس��ان، ق��ررت إميل��ى جاردنرني��ل 

Gardiner Neal  خراف�ة "الص�حفية الملح�دة أن تتع�رض لم�ا أس�مته

: ولكن أثناء بحثھا تقابلت مع ش�خص المس�يح فكتب�ت قائل�ة". الشفاء

هللا . يتمج�د إ. ع�ن  قد ننجرف بعيداً عن الح�ق بادع�اء ك�اذب أن"

ولكن�ى وج�دت أن . طريق ش�ھادة أح�دھم م�ن خ�Iل ش�فائه الجس�دى

الشھادة الحقيقية ھى فى ھ�ؤ.ء المرض�ى المط�روحين ف�ى فراش�ھم 

  ".متوقعين بصبر الشفاء بنعمة هللا مقدمين آ.مھم ليتمجد هللا فيھا

  

لق�د لمس�ت ھ�ذا حقيق��ة ف�ى رحIت�ى ح�ين زرت قديس��اً ف�ى الھن�د ورأي��ت 

لفرح ا[لھى يشع من وجھه وھو يمجد هللا مع أنه كان مريض�اً بم�رض ا

بس�وريا، ك�ان منطرح�اً  ALEPPOوأع�رف أخ�اً آخ�ر م�ن الب�و . عضال

على فراشه مريضاً بمرض خطير ف�ى عظام�ه، وھ�و ع�اجز تمام�اً ع�ن 

تحريك أى عضو فى جسده إ. ذراعيه، ومع ذلك فقد كان ش�ھادة لل�رب 

  .يسوع

  

ھ��ل : اتجاھ��ا آخ��ر ف��ى ھ��ذا الموض��وع بس��ؤال حتم��ى وا|ن دعون��ا نتج��ه

  : وھاكم بعض ا8سباب …كI : الشفاء دائماً من هللا؟ ويمكن أن أجيب
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ليس��ت ك��ل ا8م��راض ناتج��ة ع��ن أس��باب طبيعي��ة، فھن��اك أم��راض  -١

وھناك أم�راض نفس�ية . ناتجة عن فيروس قد يسبب مرضاً عضوياً 

ج العواط��ف ل��ذا فإن��ك ح��ين تع��ال. ناتج��ة ع��ن عواط��ف أو تخ��يIت

تحص�ل عل�ى الش�فاء، وھ�ذا الش�فاء ل�يس ل�ه ص�لة ب�القوة ا[لھي�ة إذا 

حس��بنا أن الش���فاء ال���ذى م���ن هللا ھ��و الن���اتج ع���ن ص���Iة الم���ؤمنين 

وق��د نس��مع ع��ن طلب��ة يص��ابون با[عي��اء وا[غم��اء وق��ت . مباش��رة

  .ا.متحانات وما ھذا إ. نتيجة [رھاق نفسى وجسدى

  

مراض���ھم ناتج���ة ع���ن أوھ���ام ھن���اك جماع���ة م���ن الن���اس تج���د أن أ -٢

ھ��ى ) Power of  Suggestion(وإيح�اءات مس�يطرة عل�ى تفكي��ره 

محص�لة طبيعي�ة للكب��ت والت�وتر وش��د ا8عص�اب، وھ��ذا الن�وع م��ن 

  .المرض يزول بزوال المؤثر

  

وھ��ى عام��ل . وھن��اك أيض��اً ق��وة الش��يطان كالس��حر والخ��زعبIت -٣

ھ�ذا م�ا ورد يستخدمه الشيطان للشفاء ف�ى ب�Iد كثي�رة م�ن الع�الم، و

ف���القوة الش���يطانية ). ٢٣و٢٢:  ٧ومت���ى ١٢–١٠: ٧خ���روج(ف���ى 

كانت ومازالـت تستخدم لتضليل الناس فلو كان الشفاء وسيلة [بعاد 

  .ا[نسـان عن شخص المسيـح فإن الشيطان يسعده استخدامھا
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ولكننا . يجب أن ننسى أبداً أن هللا قادر على الش�فاء، 8ن�ه أحيان�اً ين�زع 

تحيل وي�أتى بالش�فاء الكام�ل ليتمج�د اس�مه بطريق�ة أو ب�أخرى، إلى المس�

  .وليس بأساليب الدعاية الفجة وتركيز ا8ضواء على شخصيات معينة

  

كما علينا أيض�اً أن نت�ذكر ف�ى ك�ل موق�ف أن�ه ق�د . تك�ون إرادة هللا ھ�ى 

قد يكون لك إيمان عظ�يم، وق�د تك�ون نقي�اً أم�ام هللا، ولكن�ك ح�ين . الشفاء

ى هللا أن يم��د ي��د الش��فاء إلي��ك، . تأتي��ك ا[جاب��ة كم��ا نرج��و تتض��رع إل��

  .عليك إذاً أن تسلم لمشيئة هللا فى ھذا الظرف …أبداً 

  

ھ��ل موھب��ة الش��فاء الجس��دى : والس��ؤال ا8خي��ر ال��ذى يج��ب طرح��ه ا|ن

فليس ھناك دليل كت�ابى واح�د يق�ول . ممكنة فى ھذه ا8يام؟ وا[جابة نعم

ب�ل عل�ى العك�س يج�ب أن نق�ر بأمان�ة . وقتھ�ا إن معجزة الشفاء قد انتھى

أن الشفاء يحدث ھذه ا8يام، ولكنه يأتى عن طريق الذين يخب�رون باس�م 

وليس ھذا خلIً عقلياً، فم�ا . المسيح ويقودون ا|خرين إلى شخص الرب

أحوج عصرنا الحالى إل�ى الفطن�ة، فك�م م�ن م�ؤمنين لھ�م موھب�ة الش�فاء 

أس��اليب الدعاي��ة المب��الغ فيھ��ا، وبتركي��ز ولك��نھم يجلب��ون الع��ار للمس��يح ب

  . ا8ضواء على شخصياتھم
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  المعجزات-٢

  

نقرأ كثيراً عن المعجزات، وبخاصة ما نقرأه حول النھضة ا8ندونسية 

مثل تحول الماء إلى خمر، إقامة أناس من ا8موات، أكل أناس السم 

 ٣٠بدون علمھم ولم يصبھم ضرر، مشى آخرون على النھر بعمق 

 ً تمر ھذه ا8خبار علينا كريح قوية عظيمة . الخ …ولم يغرقوا  قدما

فتترك فى نفوسنا انطباعاً بأنه لو كان لنا ا[يمان الخارق 8تينا مثل ھذه 

ونحن . يمكن أن نفصل ا[يمان المسيحى عن . المعجزات فى أيامنا

من إنجيل مرقس يتحدث عن % ٣١إن . المعجزات، فإن ھذا مستحيل

لعھد القديم يسجل لنا معجزات كثيرة قام بھا موسى وا. المعجزات

ولكن قبل ميIد المسيح بأربعمائة عام توقف هللا . ويشوع وإيليا وأليشع

عن التكلم مع البشرية، فلم يكن ھناك إعIنات و. نبوات و. معجزات 

ثم جاءت الحقيقة التى بزغ منھا المسيح إلى التاريخ، وأتى المسيا 

ح الرب عليه فراح يشفى المرضى والمتسلط عليھم المنتظر، وكان رو

وھكذا أيضاً فعل .إبليس ويقيم الموتى، وھكذا صنع عجائب ومعجزات

  . الرسل من بعده

  

ثم بعد خمسمائة عام من ارتفاع المسيح توقفت المعجزات مرة أخرى، 

. فقد سجن عمل المسيح خلف أبواب الكنيسة، ورجعت إلى روما قوتھا
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. لبابوى قوته المسيطرة ولم يتقبل أحد سلطان كلمة هللاوأصبح للنظام ا

ولكن من الناحية ا8خرى، كان هللا فى رحمته العظمى يعد لحظة جديدة 

وھنا ازداد العلم . فقد جاء عصر النھضة والثورة الصناعية. رائعة

وتقدمت المعرفة، وتذوق ا[نسان معنى جديداً للحرية والبحث 

: .ت وبدأت أصوات جديدة تعلو مثلوا.كتشاف، وبدأت التساؤ

لقد جاء عصر . وغيرھم …ويكليف، نوكس، زوينجلى، لوثر، كلفن

  :ا[صIح بثIث حقائق رئيسية وأساسية

  

  

  .سلطان الكلمة الموحى بھا من هللا -١

  .الخIص با[يمان -٢

  .كھنوت جميع المؤمنين -٣

  

عمة وبھذه المبادئ والحقائق، عاد الجميع يستشعرون قوة هللا فى الن

وواصل ھذه الحركة كثيرون أمثال وسلى، ھوايتفيلد، . المخلصة

 moravian(إدواردز، فينى، مودى، ثم جاءت الحركة المورافية 

movenment.(  

وجاء عصر ا[رساليات الحديث، ورأى مرسلو القرن العشرين أن قوة 

هللا المعجزية ھى فى إحياء الناس فى المسيح يسوع بعمل الروح 

ود فى ھذه ا8يام للحديث عن موضوع المواھب واكتشافھا، ونع. القدس



  ��

. وكثيراً ما يكلل هللا إيمان كثيرين من بIد مختلفة بعمل المعجزات

ولكن المشكلة تكمن فى الدعايات المبالغ فيھا والتخبط والشك الذى 

لذا فعلينا أن نتناول ھذا الموضوع . ينحدر بنا إلى حد فقدان ا[يمان

  :اً فى النقاط ا|تيةكتابياً وعملي

  

  : المعجزات Z تصنع اdيمان-١

لق��د ق��ام موس��ى ب��الكثير م��ن المعج��زات ف��ى مص��ر، ولك��ن ھ��ذا ل��م ي��دفع 

ولق��د ش��فى بط��رس ويوحن��ا ا8ع��رج عن��د ب��اب . فرع��ون إل��ى ا[يم��ان

وتوض�ح قص�ة . الجميل، ولكن اليھود لم يؤمنوا ب�ل أخ�ذوا يس�تجوبوھما

لرج��ل الغن��ى ح��دوث ش��ىء غي��ر الغن��ى ولع��ازر نف��س الش��ىء إذ طل��ب ا

عادى، مثل أن يعود لعازر ثانية إلى ا8رض ليعظ إخوت�ه ويح�ثھم عل�ى 

): ٣١و ٢٩: ١٦لوق�ا(التوبة وا[يمان، وھنا جاء الج�واب المكت�وب ف�ى 

إن كانوا Z يس/معون م/ن  …ليسمعوا منھم . عندھم موسى وا3نبياء"

  ".موسى وا3نبياء وZ إن قام واحد من اZموات يصدقون

  

  :المعجزات Z تزيد اdيمان-٢

. ترتبط المعجزات بالعين أى بالنظر، وليس بالض�رورة ب�إرادة ا[نس�ان

وھ��ذا ھ��و . فكلم��ا نظ��ر ا[نس��ان معج��زات تح��دث كلم��ا طل��ب أكث��ر منھ��ا

فك���ل " ص���انع المعج���زات"الس���بب وراء الجم���وع الت���ى تحتش���د ح���ول 
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ن أن يع�ود أنظارھم شاخص�ة إلي�ه، 8نھ�م ج�اءوا لينظ�روا م�ن ھ�و، ب�دو

وقد حذر السيد ھؤ.ء الذين يجرون وراء المنظور، كم�ا . أحدھم إلى هللا

جيل ش/رير وفاس/ق "أعطى تطويبته ل�يمان المبنى على غير المنظور 

" ط///وبى لل///ذين آمن///وا ول///م ي///روا) "٣٩: ١٢مت���ى" (…يطل///ب آي///ة 

  ).٣٤ – ٢٦: ٦يو(، اقرأ أيضاً )٢٩: ٢٠يوحنا(

  

  :الرب ليست كل المعجزات من قبل-٣

ح��ول س��حرة فرع��ون عص��يھم إل��ى حي��ات، وتنب��أ المس��يح ع��ن ظھ��ور 

وا8م��ر المھ��م ھن��ا أن��ه ) ٢٤: ٢٤مت��ى(مس��حاء كذب��ة ف��ى ا8ي��ام ا8خي��رة 

ليس ضرورياً حدوث المعجزات ل�يمان بوجود هللا، فإن هللا موجود إذا 

ل�ذا فعلين�ا كم�ؤمنين أن . نن�دمج بم�ا تعني�ه . حدثت المعجزة أم لم تحدث

المعج��زات ف��ى الق��ديم أو ف��ى عص��رنا الح��الى، فل��يس ھن��اك أى  ح��دوث

وم�ع ذل�ك . تعليل عن عدم استخدام هللا للوسائل الطبيعية فى تنفيذ إرادته

فإن هللا مازال يصنع معجزات فى عصرنا الحالى، ولكن المف�روض أن 

يتصرف كل مؤمن فى روح الصIة والتواضع والخضوع أمام س�لطان 

أن هللا م��ازال يعم��ل وأن��ه يت��دخل ف��ى ظ��روف حياتن��ا ونث��ق . هللا وإرادت��ه

  .فI تھرب من الرب. بالطريقة التى يختارھا ھو
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  :التكلم بألسنة -٤

  

أذك��ر أن��ه م��ن م��دة ليس��ت طويل��ة ح��ين كن��ت أق��وم بالخدم��ة ف��ى إح��دى 

الكن��ائس ا[نجيلي��ة لم��دة أس��بوع، طلب��ت بع��د انتھ��اء الخدم��ة ف��ى إح��دى 

هللا ف�ى توب�ة حقيقي�ة ورج�وع إل�ى اللي�الى م�ن أولئ�ك ال�ذين لمس�ھم روح 

. شخص الرب، أن ينتظروا قليIً حتى نتناقش معاً بعض الوقت ونصلى

وبع�دما انتھين�ا ج�اء إل�ىَّ . وأشكر هللا أن كثي�رين انتظ�روا ف�ى تل�ك الليل�ة

وابت��درنى بالس��ؤال  –ش��اب يب��دو أن��ه ل��م يك��ن م��ن ب��ين أعض��اء الكنيس��ة 

  قدس؟ ھل حصلت على معمودية الروح ال: التالى

  

وق��د اندھش��ت لھ��ذا الس��ؤال الغري��ب خصوص��اً أن��ه ج��اء بع��د خدم��ة ك��ان 

ولكن حا.ً جاء . عمل روح هللا واضحاً فيھا وواضحاً فى الذين حضروا

إل��ى ذھن��ى أن ھن��اك كثي��ر م��ن الم��ؤمنين ف��ى حال��ة م��ن الس��ذاجة أو ع��دم 

المعرفة مث�ل ھ�ذا الش�اب، ال�ذين يخلط�ون التع�اليم الكتابي�ة با.ختب�ارات 

والدليل على ھذا فى نظر ھ�ذا الش�اب أن�ى ل�م أك�ن . المظاھر الخارجيةو

نسخة طبق ا8ص�ل م�ن أولئ�ك ال�ذين يتكلم�ون بألس�نة ا8م�ر ال�ذى ربم�ا 

إن ھذا ا8مر، أقصد ھذه الحادثة، أظھرت لي مدى . يكون قد اختبره ھو

إل�ى الفھ�م الس�ليم  -وق�د قابل�ت الكثي�رين م�نھم -احتياج أمث�ال ھ�ذا الش�اب
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وعلين��ا أثن��اء ذل��ك أن نتجن��ب التخ��بط وا.نقس��ام . م��ة هللا وتفس��يرھالكل

  .والتعصب الذي . يبني و. يعتمد على ا.عIن الكتابي

  

  :ولنا ھنا بعض المVحظات

إن التكلم بألسنة ل�يس دل�يIً عل�ى معمودي�ة ال�روح الق�دس، فمعمودي�ة -١

 إذ) ١٣: ١٢ك��و١(ال��روح الق��دس تح��دث عن��د التجدي��د كم��ا ورد ف��ي 

3نن//ا جميعن//ا ب//روح واح//د أيض//اً أعتم//دنا إل//ى جس//د "يق��ول الرس��ول 

واحد يھوداً كنا أم يون/انيين عبي/داً أم أح/راراً وجميعن/ا س/قينا روح/اً 

وال//تكلم بألس//نة ل//يس دل//يVً أيض//اً عل//ى اZم//تVء ب//الروح ". واح//داً 

  .القدس

  

مثIً  فنقرأ. فليس ھناك دليل واحد على ھذا الربط بين ا8لسنة والملء   

في س�فر ا8عم�ال ع�ن تس�ع ح�ا.ت 8ف�راد وجماع�ات حص�لوا عل�ى 

الم�لء ب��الروح الق��دس، و. نج��د ف��ي ھ�ذه الح��ا.ت غي��ر حال��ة واح��دة 

حقيق��ة أن��ه يوج��د . أش��ير إليھ��ا بالتخص��يص ح��دث فيھ��ا ال��تكلم بألس��نة

ثIث حا.ت في سفر ا8عمال للتكلم بألسنة، ولك�ن ف�ي ح�التين م�نھم 

نھ�م ام�ت�وا ب�الروح الق�دس لكنن�ا ق�د نفھ�م ھ�ذا م�ن لم يذكر بالتحديد أ

  .سياق الحديث
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إن جعل التكلم بألسنة عIم�ة عل�ى اختب�ار روح�ي جدي�د أم�ر يح�ذرنا -٢

  .إذ إنه يقود  إلى التوتر وعدم ا.تزان الفكري. منه الكتاب

  

إن فكرة التكلم بألسنة كطري�ق لبن�اء ال�نفس ف�ي حي�اة روحي�ة ناض�جة -٣

8نھا تقود الشخص للسعي وراء ا.ختبار أكثر . ليست فكرة صحيحة

ف�إن أولئ�ك ال�ذين . من البحث بعمق في كلمة هللا الحي�ة الباني�ة لحيات�ه

يتكلمون بألس�نة ب�ين الح�ين وا|خ�ر ل�م يدرس�وا كلم�ة هللا كم�ا يج�ب، 

بل أكثر من . وليست لھم عادة البحث اليومي بانتظام في الكلمة الحية

الطري��ق مخرج��اً ب��ل مھرب��اً م��ن ص��رف  ذل��ك إنھ��م يتخ��ذون م��ن ھ��ذا

الوقت الك�افي ف�ي الص�Iة ودراس�ة الكلم�ة والتأم�ل فيھ�ا لكس�لھم م�ن 

وا|ن ھي���ا بن���ا ن���درس ھ���ذا . ناحي���ة ولس���طحيتھم م���ن ناحي���ة أخ���رى

  .الموضوع في ضوء كلمة هللا

تش��ير  (GLOSSALALIA)تعن��ي ألس��نة وكلم��ة   (GLOSSA)كلم��ة   

يمك�ن أن ) جلوس�ا(الكلم�ة الس�ابقة و. إلى التكلم بألس�نة غي�ر معروف�ة

-١٢ك�و١(وف�ي ) ٤: ٢أعم�ال(تترجم بأنھا اللس�ان ذات�ه أو أنھ�ا لغ�ة 

يس��تخدم الرس��ول ھ��ذه الكلم��ة ويقص��د بھ��ا اختب��ار شخص��ي في��ه ) ١٤

يعبر ا[نسان عن نفسه أمام هللا بكلمات غير مفھوم�ة للش�خص ال�ذي 

ا ھ��ذه ويب��دو أن علم��اء اللغ��ة ف��ي عص��رنا الح��الي ق��د درس��و. ي��تكلم

ا8لسنة بطريقة علمية، ولك�نھم توص�لوا إل�ى أن�ه . يوج�د لھ�ا أس�اس 



  �


ل��ذا عل��ى ك��ل م��ن ي��ّدعي أن ل��ه ھ��ذه . ف��ي لغ��ة البش��ر و. يفھمھ��ا أح��د

الموھب��ة أن يرض��خ للتعل��يم الكت��ابي ب��أن يم��ارس ھ��ذه الموھب��ة ف��ي 

  :وھنا لنا بعض المIحظات. صIته الخاصة وعلى انفراد

  

و المقياس في سفر أعمال الرسل ولم يتحدث ليس التكلم بألسنة ھ) أ

، وھ�ذه ١٩، ١٠، ٢عنه إ. في ثIث حوادث   في ا.صحاحات

  .حا.ت خاصة . تمثل قاعدة عامة

  

تحدث الرسول بولس عن ا8لسنة مرة واحدة مص�ححاً ا.تج�اه ) ب

  ).١٤-١٢كو١(الخاطئ وذلك في 

  

ل�ذي يج�ب ليس .ختبار ا|خرين سلطان علينا ولكن الس�لطان ا) ج

أما الذين يعلمون ع�ن ال�تكلم . أن يكون ھو سلطان الحق الكتابي

بألسنة فھم لم يعطوا الفرصة كاملة لتكلم هللا معھم في موض�وع 

المواھ��ب الروحي��ة، إذ رك���زوا عل��ى موھب���ة واح��دة فق���ط دون 

  .غيرھا

  

ھل التكلم بلسان يزيد إيماننا؟ قد يشعر ا.نسان : ھل لي أن أسأل) د

لكن ھذه الحال�ة . ربما يشعر بأنه أصبح أكثر قرباً � بارتياح أو
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تجعله بحاجة إلى مزيد م�ن ا[يم�ان ا8ق�وى ب�ا� ح�ين . يك�ون 

  .لديه شيء منظور أو حسي يعتمد عليه

  

: ١٢كو١(إن حقيقـة وجوب تكلـم الجميـع بألسنة حقيقة خاطئة ) ھـ

١٠.(  

  

ن كنيس���ة ال���تكلم بألس���نة موھب���ة يج���ب أن تح���د، 8ن���ه واض���ح أ) و

لذلك ح�ثھم الرس�ول . كورنثوس كانت تعاني من عدم ا.نضباط

وعلين���ا أن نع���رف أن ھن���اك ". ك///ل ش///يء بترتي///ب"أن يك���ون 

محاولة من جانب الش�يطان لتقلي�د مث�ل ھ�ذه الموھب�ة فالھن�دوس 

م��ثIً يمارس��ونھا ف��ي أم��اكن متفرق��ة م��ن الھن��د، وك��ذلك بع��ض 

ولھ��ذا . المس��يحس��كان أفريقي��ا، وواض��ح أنھ��م أن��اس . يعرف��ون 

فعلين��ا أن نأخ��ذ جان��ب الح��ذر الش��ديد فق��د يك��ون ھ��ذا الفع��ل م��ن 

  .الشيطان وليس من الروح القدس

  

ومن الجائز جداً أن يكون ما يسمى بالتكلم بألسنة عند البعض م�ا ) ز

فق��د اخبرتن��ي زوجت��ي بع��د أن . ھ��و إ. ردود أفع��ال نفس��ية عن��دھم

ون كلمات معين�ة حضرت احدى ھذه ا.جتماعات كيف أنھم يردد

  ".بألسنة"وبسرعة مذھلة حتى يفقدوا ذھنھم فيتكلمون 
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قابلن��ا م��ن فت��رة وجي��زة ش��ابة كان��ت تت��وق بش��دة إل��ى اختب��ارات   

وتح��دثت معن��ا ع��ن اختبارھ��ا ف��ي ال��تكلم بألس��نة . روحي��ة عميق��ة

لقد سألت وطلبت من هللا بإلحاح واخ�Iص أن يھبن�ي ھ�ذه : فقالت

لق�د ذھب�ت إل�ى : ث�م م�اذا ح�دث؟ فأجاب�ت: وعندئذ سألتھا. الموھبة

اجتم��اع للص��Iة يق��ام ك��ل س��بت حي��ث تم��ارس ف��ي ھ��ذا ا.جتم��اع 

ومرة اقتربت من القائدة، وطلب�ت من�ي أردد . موھبة التكلم بألسنة

، وم��ن تكرارھ��ا ش��عرت ب��التواء فم��ي "ام�ن��ي ي��ا رب"ورائھ��ا 

  !!ولساني

  

لين�ا أن نخبرھ�ا بعدما سمعنا ما قصته علين�ا الش�ابة، ك�ان لزام�اً ع  

أن ھ��ذا ل��يس ال��تكلم بألس��نة ب��المعنى الكت��ابي ب��ل ھ��و خل��يط ب��ين 

ا.نفعال النفسي والجسدي ظھر في التواء لسانھا، فابت�دأت ت�درك 

لك��ن نف��س الش��ابة بع��د ھ��ذا الح��ادث كان��ت ف��ي حي��رة م��ن . الحقيق��ة

أمرھ��ا، ت��رى ھ��ل اختب��رت ش��يئاً أم .؟ ولك��ن ا.ختب��ار الروح��ي 

نح��ن . نس��تطيع أن . ا[نس��ان لمث��ل ھ��ذه الحي��رةالحقيق��ي . يق��ود 

نعطي تقريراً عن ا8لس�نة الت�ي يمارس�ھا مؤمن�ون متعطش�ون ق�د 

يكون��وا بالفع��ل مارس��وھا، ولك��ن ھ��ذا . يعن��ي أن ك��ل ضوض��اء 

تصدر من فم ا[نسان ھ�ي م�ن فع�ل ال�روح الق�دس أو ھ�ي إح�دى 

  :مواھبه
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ت��أمر الن��اس . يوج��د ف��ي الكت��اب المق��دس أم��ٌر أو وص��ية واح��دة )ح

ب��ل إن ج��وھر الكت��اب يؤك��د أن الم��ؤمن يج��ب أن . ب��التكلم بألس��نة

وإذا ارتض�ينا قب�ول حقيق�ة ال�تكلم بألس�نة كاختب�ار . يتشبه بالمسيح

في وقت ق�د يس�اء في�ه فھ�م واس�تعمال ھ�ذه الموھب�ة، وج�ب علين�ا 

إذ إن��ه م��ن . تق��ديم بع��ض ا.قتراح��ات 8ولئ��ك ال��ذين يمارس��ونھا

معنى ھذا أن ". Z تمنعوا التكلم بألسنة"قول الواضح أن الكتاب ي

ال��ذين يرفض��ون ھ��ذه الموھب��ة رفض��اً بات��اً . يبن��ون رأيھ��م عل��ى 

  :أساس كتابي سليم أما ا.قتراحات فھي

  

إن ال���تكلم بألس���نة ل���يس ھ���و المح���ور ف���ي ا.ختب���ار الروح���ي -١

  ).٥: ١٤، ٢٨: ١٢كو١(

  

ن يمارسونھا إذا لم تتم ترجمة ا8لسنة بواسطة ا8شخاص الذي -٢

8نھ�ا موھب�ة . أو أحد الموجودين، فنحن . نبني جس�د المس�يح

كم���ا أن ). ٨و ٤: ١٤ك���و١(تبن���ي الم���تكلم ول���يس الس���امعين 

ف��ي المجتم��ع " تعبي��رات ش��فرية"ا.جتم��اع ال��ذي يبن��ي عل��ى 

" ش��ركة م��ؤمنين"أو " اجتم��اع ص��Iة"المس��يحي تح��ت اس��م 

  .يتنافى تماماً وتعليم الكتاب
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  .بألسنة عIمة غير المؤمنين في الكنيسة ا8ولىكان التكلم -٣

  

يح��دثنا الرس��ول أن��ه يج��ب أن تك��ون ترجم��ة إذا ح��دث تكل��م  -٤

  ).٢٨: ١٤كو١(بألسنة وسط المجموعة 

  

" بإنجي�ل آخ�ر"يذھب بعض المتكلمين بألسنة إل�ى ح�د المن�اداة -٥

والبعض م�نھم إذا طل�ب إلي�ه أن يع�ظ أو يعط�ي ش�ھادته، فإن�ه 

ت ع��ن كي��ف تن��ال معمودي��ة ال��روح الق��دس يأخ��ذ معظ��م الوق��

ال�بعض " إنجي�ل"لقد أصبح ھذا الموضوع ھ�و . وتتكلم بألسنة

  .ھذه ا8يام

  

يج��ب أن . تس��تغل حص��ولك عل��ى موھب��ة ب��الحكم عل��ى حي��اة  -٦

  .ا|خرين الروحية أو اختبارھم للروح القدس

  

. تظن أن�ه إن ل�م ي�تكلم بع�ض الم�ؤمنين ا|خ�رين بألس�نة فھ�م -٧

، أو أن���ك )٣١و ٣٠: ١٢ك���و١" (درج���ة ثاني���ة"من���ون إذن مؤ

إذ أن . تش��عر ا|خ��رين بأن��ك تنتم��ي إل��ى المجموع��ة ا8فض��ل

ا.نتف��اخ والكبري��اء م��ن الخطاي��ا الكبي��رة، وأن��ت بھ��ذا تعط��ي 

  .مكاناً [بليس ليتسلل إلى قلبك
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حاول أخيراً أن تحصل على شركة المؤمنين ف�ي طھ�ارة روح -٨

ولك//ن إن س//لكنا ف//ي ) "٧: ١ي��و١(المس��يح واس��لك ف��ي الن��ور 

الن//ور كم//ا ھ//و ف//ي الن//ور فلن//ا ش//ركة بعض//نا م//ع بع//ض ودم 

  ".يسوع المسيح ابنه يطھرنا من كل خطية
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 ً   مخاطر المواھب: ثالثا

  

. أخفيكم سراً ونحن ندرس موضوع المواھب الروحية، مع ثقتنا 

. الكاملة في قدسيتھا وأھميتھا للكنيسة، أنه قد يساء فھمھا واستعمالھا

وأن عدم دراية المؤمنين الكافية بمكانة المواھب الروحية وأسلوب 

في ھذا الموضوع فالتطرف . استخدامھا قد يكون له النتائج الوخيمة

سواء با[حجام عنه أو ا.ستغراق فيه بعيداً عن ا8ساس الكتابي أمر له 

  :ولذا لنا بعض المIحظات ا|تية. خطورته

  

  :أحزان الروح القدس  ) أ(

إن الكثي��رين يعط��ون أھمي��ة للمواھ��ب أكث��ر مم��ا لع��اطي ھ��ذه المواھ��ب، 

وال إنھ��م يتنك��رون للح��ق م��ن ناحي��ة ث��م يح��اولون الض��غط عل��ى هللا لن��

أما ال�بعض ا|خ�ر ف�إنھم ينك�رون . الموھبة أو ا.ختبار من ناحية أخرى

أن مثل ھذه ا8مور مثل ا8لسنة والمعجزات واح�دة م�ن مواھ�ب ال�روح 

  .القدس أساساً 

  

  :اختVل التوازن  ) ب(

إن�ه يختل�ف تمام�اً . الروح الق�دس ودي�ع، فھ�و . يق�تحم شخص�ية الم�ؤمن

م الس�يطرة عل�ى ش�خص م�ا عن عم�ل الوس�طاء ال�روحيين ف�ي مح�اولتھ
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فإن المؤمن في المسيحية متزن تمام�اً، ل�ه ق�درة الس�يطرة . بقوة ا8رواح

  .على نفسه وھذا ھو ا8مر الفريد في ا.ختبار المسيحي للمواھب

  

  :تجنب اZختبار) ج(

نتفق جميعاً أن النبوة، التكلم بألس�نة، والمعج�زات، ھ�ذه ا8م�ور جميعھ�ا 

ھ��ذا . يعن��ي أنن��ا . نمتحنھ��ا عل��ى ض��وء . لھ��ا عناص��ر خارق��ة للطبيع��ة

الحق الكتابي، فالبعض يظنون مخطئين أنه . يحق لنا امتحان مثل ھ�ذه 

ولكن ھذا الموق�ف ل�يس ص�حيحاً 8ن�ه ل�يس مؤي�داً م�ن كلم�ة . المواضيع

8ننا إذا تجنبنا اختبار ھذه ا8مور على ضوء الكلمة، فم�ن المحتم�ل . هللا

ول��ذا نج��د الرس��ول . ي��د وا8غ��راض الذاتي��ةج��داً ح��دوث الت��داخل والتعق

  .بولس ينبر دائماً على ضرورة وأھمية ا.متحان وا.ختبار المستمر

  

  :مواھب استعراضية) د(

نحن نحيا ھذه ا8يام في عالم نسمع فيه بين الحين وا|خر عن الحركات 

ا.ستعراض�ية، فنس�مع ع�ن ش��خص يح�اول أن يعب�ر المح�يط ا8طلنط��ي 

ر يقف��ز م��ن ف��وق ب��رج الحري��ة ف��ي مدين��ة نيوي��ورك، عل��ى ب��الون، وآخ��

وھك����ذا ف����إن ھ����ذه المي����ول " الس����وبرمان"ونس����مع ع����ن م����ا يس����مونه 

وإذا كن���ا ننظ���ر إل���ى . ا.ستعراض���ية ق���د زحف���ت إل���ى الفك���ر المس���يحي



  �	

المواھب على أنھا ن�وع م�ن الحرك�ات ا.ستعراض�ية مثي�ر ومش�بع لل�ذة 

  .كوا في حقيقتھاشخصية، وجب على المسيحيين إذن أن يشكو أو يتشك

  

  :حيرة وغيرة) ھـ(

قد ينتاب الكثيرين شعور بالفشل والخيبة حين يجدون أنفسھم . يملك�ون 

. ذات المواھب التي لغيرھم فينتج فيھم غيرة مرة تعطل حياتھم الروحية

وقد يتحير الكثيرون عندما يحسون بعدم استمرار اختباراتھـم ظانيـن أن 

  ).١٦و ١٥: ١٢كو١(رجعـون إلى الوراء الروح القدس قد فارقھـم، في

  

  :أنانية وكبرياء) و(

فھ��م . يص��اب الن��اس ب��الغرور أحيان��اً إذا كان��ت لھ��م المواھ��ب المختلف��ة

يظنون في أنفسھم أنھم أفضل م�ن غي�رھم وم�ن ھن�ا يحتق�رون ا|خ�رين 

ومواھبھم ويشعرون بعقدة التعالي عل�ى ا|خ�رين والت�ي ھ�ي أم الكب�ائر 

  .اة الكثيرين من المؤمنينمن الخطايا في حي

  

  :فوضى وعدم طاعة) ز(

ح��ين تم��ارس المواھ��ب بط��رق مختلف��ة ع��ن طبيع��ة هللا، ومغ��ايرة للح��ق 

الكتابي المعلن من هللا، . يقود ذلك إ. إلى الفوضى وع�دم طاع�ة ال�رب 

 ًIفمث:  

عن���دما نرك���ز عل���ى ال���تكلم بألس���نة دون التنب���ؤ أي ال���وعظ بالكلم���ة  -١



  ��

  ).٥-١: ١٢كو١(

 ٢٧: ١٢كو١(سمع صلـوات متعددة ووعظ في نفس الوقت عندما ن -٢

  ).٢٨و

 ٣٤: ١٢ك��و١(مقاطع��ة المتكل��ـم أثن��ـاء الحدي��ـث وس��ـط ا.جتم��ـاع  -٣

  ).٣٥و

صIة الناس عن طريق ا8لسنة أثناء الخدمة التعبدية بدون نظام أو  -٤

وتص��بح العب��ادة بھ��ذه الطريق��ة عب��ارة ) ٢٨و ٢٧: ١٢ك��و١(تفس��ير 

  .عن تشويش وفوضى

  

  :ياس كاذبمق) ح(

وذلك حين نربط المواھ�ب بش�كل ع�ام وا8لس�نة بن�وع خ�اص بمعمودي�ة 

وھن��ا يص��بح وج��ود المواھ��ب أو غيابھ��ا . ال��روح الق��دس كعIم��ة وحي��دة

ف�يظن م�ن يم�ارس . بطريقة استعراضية تمثيلية، مقياس الحياة الروحي�ة

ھ��ذه المواھ��ب أن��ه روح��ي، ويتح��ول ا|خ��رون ف��ي نظ��ره إل��ى أش��خاص 

  .غير روحيين

  

  :التحيز واZنقسام) ط(

 Iإن كل ما ذكرناه س�ابقاً م�ن أخط�ار ومخ�اطر المواھ�ب، يق�ود حق�اً وب�

أدنى شك إلى ھذه النھاية المؤلم�ة وھ�ي التح�زب وانقس�ام الكنيس�ة عل�ى 



  �


ھيئ���ة مجموع���ات ص���غيرة مبعث���رة ھن���ا وھن���اك تجتم���ع س���راً للص���Iة 

ا8خ�رى،  والشركة فيما بينھا بطريقة مغلقة على س�واھم م�ن الجماع�ات

ولكي ما نتجنب حدوث مثل ھذه ا.نقسامات، فإنه يجب عل�ى ھ�ؤ.ء أن 

يفحصوا ما يفعلونه على ضوء كلمة هللا الصالحة في وقفة مخلصة جادة 

ث���م يقوم���وا بحرك���ة تص���حيح لھ���ذه ا8وض���اع . أم���ام هللا وأم���ام نفوس���ھم

 أم�ا أولئ�ك ال�ذين. الخاطئة التي زحفت إلى كنيسة المسيح الجس�د الواح�د

ل��م يحص��لوا عل��ى ھ��ذه المواھ��ب فعل��يھم أن يوقف��وا انتق��اداتھم الIذع��ة 

  .ممارسين المحبة مع الجميع

  

ق��د رك��زت وب��دون " الحرك��ة الكارزماتي��ة"ويج��ب أن أش��ير ھن��ا إل��ى أن 

مستند كتابي وبطريقة غير متزنة على التكلم بألسنة والمواھب الروحية 

رضة من العالم المس�يحي وكلما واجھت ھذه الحركة معا. الخارقة للعادة

كلم��ا اتس��عت رقع��ة الدعاي��ة لھ��ا مح��اولين ال��دفاع ع��ن أنفس��ھم بادع��اءات 

غي��ر مدعم��ة كتابي��اً م��ن ناحي��ة، وازداد العلم��اء الIھوتي��ون والمؤمن��ون 

  . تحفظاً ورفضاً من ناحية أخرى

  

ترى من تظنون المستفيد ا8ول وا8كبر من ھذه ا.نقسامات؟ أل�يس ھ�و 

مر محزن حقاً، إذ بينم�ا ن�رى النف�وس تھل�ك ك�ل ي�وم إل�ى إنه أ!! إبليس؟

أبدية سحيقة بI مس�يح، نج�د الم�ؤمنين يخوض�ون مع�ارك ض�د بعض�ھم 
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ھل ف�ي ھ�ذه ا8م�ور م�ا !! البعض، ويتنازعون حول المعتقدات المختلفة

إننا يج�ب ف�ي أمان�ة أن نعت�رف أن كنيس�ة المس�يح . يمجد هللا؟ لست أظن

ى لمس�ة هللا وإل�ى ق�وة ال�روح الق�دس ال�ذي في طوائف متع�ددة تحت�اج إل�

وھن�ا تتح�ول كنائس�نا م�ن . ينتج يقظ�ة وص�حوة مبارك�ة ونھض�ة حقيقي�ة

ديناميكي��ة حي��ة محرك��ة  طاع��ةمج��رد ن��وادي مس��يحية اجتماعي��ة إل��ى 

  .منتصرة كجسد المسيح الحي المنتصر

  

ھذا ما حدث في كنيسة كورنثوس نتيجة لكل ھذا اللغو وھذه الفوضى، 

قائIً ) ٣-١: ٣كو١(فوبخھم الرسول في . ـت كنيسة منقسمةلقد أصبح

. وأنا أيھا اZخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح"

. سقيتكم لبناً Z طعاماً 3نكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل اLن أيضا Z تستطيعون

تم جسديين وتسلكون 3نكم بعد جسديون فانه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألس

  ".بحسب البشر

  

  :إدعاء احتكار الحق)ي(

  .حيث يدعي البعض أنھم على حق ضد ا|خرين الذين . مواھب لھم
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  غرض المواھب: رابعاً 

  

إذا نظرن��ا إل��ى المواھ��ب الروحي��ة الم��ذكورة ف��ي الكت��اب نج��د فيھ��ا هللا 

وم��ن ھ��ذا . واض��حاً ك��المعطي، والمس��يح ممج��داً، وال��روح الق��دس منف��ذاً 

  :الفكر تتضح لنا ا8مور ا|تية

  

  ).٣٣: ١٤كو١(إن هللا ليس إله تشويش بل إله سIم    -أ

) ١١: ١٢كو١(منح المواھب وتوزيعھا  إن سيـادة هللا تظھـر في -ب

  .وھو . يحتاج إلى أية وساطة بشرية لكي يمنح أو يوزع

إن هللا يضع ھدفاً سامياً لك�ل م�ؤمن عل�ى ح�دة وللكنيس�ة  بص�فة   -ج

  .عامة

  .إن عصر المعجزات لم ينته كما يدعي البعض   -د

  .إن المحبة يجب أن تظلل كل موقف-ھـ

  

دعون��ا نبح��ث ھ��ذا الس��ؤال ال��ذي .ب��د م��ن بع��د أن وض��عنا ھ��ذا ا8س��اس 

  ما ھو الغرض من المواھب؟: ا[جابة عليه

  

  :إيقاظ وصياغة ا3عضاء-١

لق���د بقي���ت الكنيس���ة ط���ويIً ف���ي نظ���ام الراع���ي والرعي���ة، الك���اھن     

وا8برش���ية، قائ���د واح���د ومجموع���ة واح���دة، ولك���ن عن���دما تم���ارس 
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إل��ى جس��د ح��ي المواھ��ب الروحي��ة ف��ي الكنيس��ة تتح��ول الكنيس��ة كلھ��ا 

إن الس�ر وراء تخل�ف الن�اس ع�ن . فعال متعاون في العب�ادة والخدم�ة

الحضور إلى الكنيسة في اجتماعات ا|حاد أو وس�ط ا8س�بوع يكم�ن 

وباختص��ار ف��إن ال��روح . ف��ي روتيني��ة ورس��مية وميكانيكي��ة الكنيس��ة

ولك�ن إذا ب�دأ ال�روح عمل�ه مج�دداً . القدس . يعم�ل ف�ي أم�اكن كثي�رة

وقظ��اً المواھ��ب المختلف��ة ف��ي ا8عض��اء لتغيي��ر الموق��ف ومحيي��اً وم

 ً   . تماما

  

  :الشھادة القوية -٢

إن ھذا الجسد الروحاني الموھ�وب والمت�رابط .ب�د أن تك�ون ل�ه ق�وة     

: ٦، ١٦-١٢: ٥، ٣٣: ٤أعم��ال(الش��ھادة س��واء بالحي��اة أو بالكلم��ات 

١٠.(  

  

  :قيادة لھا وزنھا-٣

فق�د . م عينة نادرة في عديد م�ن كنائس�ناإن الخدام المملوئين بالروح ھ   

تج��د المثقف��ين وذوي الشخص��يات القوي��ة، ولك��نھم ليس��وا بالض��رورة 

نرى أن هللا عندما يعم�ل ) ٣: ٦أعمال(وفي . مملوئين بالروح القدس

بحرية واضحة في العمل ھن�اك نج�د القي�ادة الممل�وءة ب�الروح تظھ�ر 

عتيق�ة، ويج�ب أن إننا يج�ب أن ن�تخلص م�ن بع�ض أنظمتن�ا ال. وتنمو



  ��

نقف أمام القيادات التي تختفي تحت ستار الثقافة أو الس�ن أو المرك�ز 

ليتنا نعط�ي الفرص�ة � . أو ا8سبقية وھي في واقعھا قيادات بI حياة

لكي يعمل بينن�ا م�ن خ�Iل قي�ادات ممتلئ�ة ب�الروح الق�دس وف�ى نف�س 

  .الوقت مثقفة واعية بعIمات ا8زمنة

  

  :وحدة الكنيسة-٤

إن من ثمار ممارس�ة المواھ�ب الروحي�ة وح�دة الم�ؤمنين ف�ي الكنيس�ة    

فيب��دأ الت��رابط والش��ركة المتبادل��ة . ف��ي ش��ركة يس��وع وال��روح الق��دس

  .فتزداد اقتراباً وحباً لكي يعرف العالم أننا تIميذه

  

  :فرح العبادة-٥

يوج���د . إن ممارس���ة المواھ���ب تق���ود الم���ؤمنين إل���ى إحس���اس ب���الفرح   

ب��ون ف�ي كنائس��نا، ولك�ن م��واھبھم مطم�ورة وطاق��اتھم كثي�رون موھو

ض��ائعة بس��بب القائ��د ال��ذي يق��ود ا.جتم��اع ب��I انتع��اش أو رغب��ة ف��ي 

، )ا.نق��Iب(ا.بتك��ار أو ف��رح ف��ي العب��ادة، يج��ب أن نحص��ل عل��ى 

ولست أقصد بھذا التغيير الشامل، ولكني أقصد أن يكون الق�ادة عل�ى 

فنعطي بذلك للكنيسة . كوناستعداد لبعض التغييرات حيث يجب أن ي

الفرصة في النم�و باس�تغIل المواھ�ب العدي�دة الموج�ودة فيھ�ا والت�ي 

 ًIمنحھا إياھا هللا فع.  
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  :تحقيق الھوية الصحيحة للمؤمن أو الكنيسة-٦

إن أھ��م ھ��دف منحن��ا هللا المواھ��ب م��ن أجل��ه ھ��و تعض��يد أح��دنا ا|خ��ر    

ن رأين���ا أن ونح���. حت���ى ننم���و ف���ي النعم���ة ومعرف���ة يس���وع المس���يح

المواھ��ب أعطي��ت لخدم��ة ا|خ��رين، أم��ا إذا كان��ت المواھ��ب لمج��رد 

، فق��د ي��رى ھن��ا خط��ر )م��ع أن ھ��ذا ج��ائز إل��ى ح��د م��ا(إش��باع نفس��ي 

ولكن لو أخذ المؤمن ف�ي اعتب�اره أن الموھب�ة ھ�ي لخدم�ة . استعمالھا

ا|خرين في كنيسة المسيح فس�يكون ھ�ذا دل�يIً عل�ى م�دى ص�Iحيته 

  .كعضو في الكنيسة

  

  :مجـد اللـه-٧

ھذا ھو غرض ا[نسان ا8سمى، غرض كل مؤمن في ال�رب يس�وع،    

أما إذا لم يحدث . إن كل ما نقول أو نفعل يجب أن يقودنا إلى مجد هللا

إنن�ا . يمك�ن أن نقص�ر ف�ي . ھذا فإننا يج�ب أن نتوق�ف ونق�يِّم نفوس�نا

ل�ى ھذا وإ. أصبحنا ف�ي خ�ط ض�ياع الموھب�ة م�ن حياتن�ا والرج�وع إ

  . الحالة ا8ولى

  

). ٢٠: ١فيلب��ي(لق��د ذك��ر الرس��ول ھ��ذا ف��ي كثي��ر م��ن ا8م��اكن، فف��ي    

بكل مجاھرة كما ف/ي ك/ل ح/ين ك/ذلك اLن ي/تعظم المس/يح ".. : يقول

ل//ذلك ) "٩: ٥ك��و٢(وف��ي " ف//ي جس//دي س//واء ك//ان بحي//اة أم بم//وت
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" نحترص أيضاً مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده

اح الرابع عش�ر م�ن رس�الة رومي�ة يق�ول الرس�ول حت�ى وفي ا8صح

أم�ا إذا اس�تخدمت . عن ا8كل والش�رب أن�ه يج�ب أن يك�ون لمج�د هللا

المواھب لغي�ر ھ�ذا الغ�رض فيج�ب أن تتوق�ف مت�ى ل�زم ا8م�ر، وإ. 

تتش���عب الط���رق ب���ين الم���ؤمنين ويك���ون المس���تفيد الوحي���د ھن���ا ھ���و 

  .الشيطان

  

مس//تحق ھ//و . "ي مج��ده 8ي إنس��انإن إلھن��ا ن��ار آكل��ة وھ��و . يعط��   

الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة 

إن يوحن����ا المعم����دان ل����م يص����نع ). ١٢: ٥رؤ". (والمج////د والبرك////ة

معجزات لكن العبارة التي قالھا عل�ى ش�خص ال�رب يس�وع يج�ب أن 

: ٣ي��و" (ينبغ//ي أن ذل//ك يزي//د وأن//ي أن//ا أنق//ص"تك��ون ش��عارنا ا|ن 

٣٠.(  



  ��

  

  بعض المراجع المستخدمة

  

Holy Bible. 

  

1-  

Spiritual Gifts & The Church- Donald Fridge £ David 

Phyper .IVP. 

  

2-  

By the Power of the Holy Spirit – David Howard. IVP. 

 

3- 

Gifts & Graces – Arnold Billinge. 

 

4- 

Disover your Gift and Use it – Rick Yohn. Tyndale.  5- 
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  تعليق المترجم

  على موضوع  المواھب الروحية

  

وھ�ي "  charisma"ھناك كلمات يونانية كثيرة لكن الشائعة كلمة  -١

) ١٩: ١١رو(تشم��ـل ك��ل المواھ��ـب وتعن��ي عطي��ة مجاني��ة، ھب��ة 

  ".3ن ھبات هللا ودعوته ھي بV ندامة"

  

رو (ك��ل المواھ��ب والعطاي��ا روحي��ـة 8نھ��ـا م��ن هللا مث��ـل الم��دبر  -٢

  ).١٢كو١(، أعواناً تدابير )٨: ١٢

  

ھن��اك ق��وات وآي��ات وعجائ��ب، وھ��ي ليس��ت المواھ��ب، ارتبط��ت  -٣

إن عVم/ات الرس/ول ص/نعت بي/نكم ) "عIمات الرس�ول(بالرسل 

لتثبي��ت ) ١٢: ١٢ك��و٢" (ف//ي ك//ل ص//بر بآي//ات وعجائ//ب وق//وات

والمعج��زة الكب��رى ا|ن ھ��ي  ،ا[ع��Iن الجدي��د، وھ��ي . تتك��رر

  .السلوك المسيحي الحقيقي

  

، )٨-١٢:٦رو(الھبات أو المواھب الخاصة جاءت في قوائـم ف�ي  -٤

  ).١١: ٤أف(، )٣٨، ١٠-١: ١٢كو١(
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المواھب الغير العادية . تظھر إ. في كورنثوس وح�دھا، م�ع أن  -٥

  .القوائم ا8خرى تشترك في الرسولية والتعليم والنبوة

 

  .ضرورة وتنوع عمل المواھب= ١٢كورنثوس ١ -٦

فض��ل ال��ذي ي��تحكم فيھ��ا ليجعلھ��ا    الطري��ق ا8= ١٣كورنث��وس ١ -٧

  .نافعة وبناءة للكنيسة

  

المحب��ة ھ��ي الطري��ق (التقي��يم الفعل��ي للمواھ��ب = ١٤كورنث��وس ١  -٨

الصحيح لترشيد المواھب، وبناء الكنيسة ھ�و المقي�اس الحقيق�ي لقيم�ة 

حت�ى أن ) ا8عل�ى ص�وتاً ھ�و ا8كث�ر أھمي�ة(وليس بشعار ). المواھب

م فائدة وھي تفسير الكلمة وتوض�يح إرادة الرسول وضع النبوة كأعظ

فليس��ت ك�ل المواھ��ب لھ�ا نف��س القيم�ة ب��دليل أن الرس��ول . هللا للكنيس�ة

  .وضع ا8لسنة في آخر القائمة

  

كل المواھب إذن تعمل لبنيان جسد المسيح كالھدف ا8عظم، وليس    -٩

للمج��د الشخص��ي أو ا.س��تعراض العلن��ي أو الكبري��اء أو التش��ويش أو 

  .سام أو ا.متياز الخاصا.نق

  

دراس��ة المواھ��ب تح���ذرنا بش��دة .نح��راف ال���بعض ع��ن المفھ���وم  -١٠

 دف المس��يح أن يؤس��س الكنيس��ة وي��دعوفلق��د ك��ان ھ�. الكت�ابي للكنيس��ة



  �


ا8فراد ليضمھم إلى الكنيسة والموھبة . تعطى للفرد في شخصه ب�ل 

8ن��ه عض��و ف��ي الكنيس��ة، 8ن ھ��دف المواھ��ب بن��اء الكنيس��ة ول��يس 

إن الخط��ر ف��ي التركي��ز الغي��ر كت��ابي عل��ى . .ختب��ارات الشخص��يةا

أم�ا . الفردية والحرية الدينية الفردية التي تجعل الفرد أھم من الكنيسة

  .ا.ختبارات الشخصية فI تُعمم و. تُعلم

  

أعطى الروح القدس للكنيسة الس�لطان وا.س�تنارة حت�ى يمكنھ�ا أن  -١١

نظ�ر ا(، )١: ٤ي�و١" (ا3رواح أمتحن/وا"تميز بين الغث والثم�ين 

نموذج امتحان المواھب لدافيد واطسون في قضايا ال�روح الق�دس 

  ).٣٠، ٢٩صفحة 

  

يعلمنا الكت�اب أن التركي�ز وا.نش�غال يج�ب أن يك�ون بثم�ر ال�روح  -١٢

وھو الذي يحفظ للكنيسة نموھ�ا وش�ھادتھا، " السلوك بالروح"أي 

أن ننش�غل ببن�اء  كما يج�ب. وھو الذي يمتحن المواھب ويضبطھا

  .الكنيسة وامتدادھا كالتحدي ا8كبر

  

وليست كل مواھب الروح عب�ر " نماذج"المواھب كلھا عبارة عن  -١٣

ف��I يمك��ن فص��ل المواھ��ب ع��ن ظ��روف الكنيس��ة الت��ي . العص��ور

فالمواھ�ب مرتبط�ة  ،استدعت وجود ھذه المواھ�ب والحاج�ة إليھ�ا



  ��

بحس��ب "بحاج��ة الكنيس��ة وظ��روف الن��اس ف��ي ك��ل عص��ر، فھ��ي 

وإ. أص��بحت المواھ��ب ). ٧، ٦: ١٢ك��و١" (المنفع��ة" "الحاج��ة

ھدفاً في ذاتھا نختلف ونتفق حوله، وبالت�الي ننح�رف ع�ن الھ�دف 

  .الذي قصده هللا بھا

  

إن روح هللا يتميز بالقدرة المستمرة على خلق المواھب والوزن�ات  -١٤

ضي التي تم� حاجة الكنيسة دائماً، فھو يتحرك بقوة ليس في الما

حاضر وف�ي رؤى وطموح�ات المس�تقبل فقط، بل في احتياجات ال

ج�ون . ق.كلم�ات د ٣٦-٣٣نظر قضايا الروح القدس ص�فحات ا(

  ).فايز فارس. ق.ستوت، د

  

وم��ن . مواھ��ب ال��روح . تنفص��ل ع��ن عم��ل ال��روح ف��ي الكنيس��ة -١٥

ي��درس س��فر ا8عم��ال، ال��ذي ھ��و س��فر عم��ل ال��روح الق��دس ف��ي 

لق��دس ف��ي ا8قس��ام ا8ول��ى من��ه يظھ��ر الكنيس��ة، ي��رى أن ال��روح ا

بصورة معلنة منظورة محسوسة لتأس�يس الكنيس�ة وب�دء ش�ھادتھا 

  :في

  .قبول اليھود وا8مم في ملكوت هللا •

  .دخول ا8مم دون عون من الناموس وأعماله •

  .توجيه الرسل في الخدمة وتقديم ا[نجيل للكل •
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      Iداعي ا|ن لظھـوره  وبعد أن تم ھذا كله كأساس متيـن للكنيسة، ف

يتركز في  ٢٨-١٩المعلن المنظور، ولكن نجده في ا8صحاحات 

  :عمله داخل القلوب وداخل الكنيسة في

  ).ا[رسالية(تقديم ا[نجيل للعالم كله  •

  .فتح أعين الكنيسة على ا8نبياء والمعلمين الكذبة •

  .تنظيم الكنيسة التي تتسع •

  

  :ينحصر عمل الروح في في كل الرسائل وباقي العھد الجديد -١٦

: ٢أفس��س(خل��ق الوح��دة والمص��الحة ف��ي الكنيس��ة  •

٦-٣: ٤، ١٨–١٤.(  

  ).١: ٢فيلبي(صنع الشركة  •

  ).١٦و ١٥: ١٣عبرانيين(حياء العبادة إ •

: ٣تيموث��اوس٢(تعمي��ق التعل��يم وتوض��يح الكلم��ة   •

  ).١٦: ٣، كولوسي١٦

، يوحنا ١١و ١٠كورنثوس ١(العمل في الفرائض  •

  ).٥٣: ٦و ٥: ٣

عط��اء إو) ١٦: ٤أفس��س(الجس��د ف��ي المحب��ة  بن��اء •

المواھ��ب ف��ي إط��ار بن��اء الجس��د ومركزي��ة المحب��ة 

نظ��ر مايك��ل ج��رين ف��ي ا) (١٣و ١٢كورنث��وس١(
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فھ�يم عزي�ز ف��ى . ق.، د"أن�ا أؤم�ن ب�الروح الق��دس"

  ").مواھب الروح القدس" الروح القدس و" كتابه 

  

ع وتعم�ل إن ھ�دفنا أن تتفج�ر ك�ل الطاق�ات والمواھ�ب لتب�د :خاتمة -١٧

عملھ�ا ف��ي بن��اء الكنيس��ة ونموھ��ا، ف��ي إط��ار فك��ري واض��ح مبن��ي 

. عل��ى الكلم��ة المقدس��ة، وف��ي ج��و م��ن المحب��ة والوح��دة والس��Iم

فلنتج��ه إل��ى العم��ل والبن��اء بعي��داً ع��ن تبدي��د الوق��ت والطاق��ة ف��ي 

الكIم، وإلى التوازن الناضج بعيداً عن التشويش والتطرف وإلى 

جم�ع ويوح�د ويحم�ي الكنيس�ة ويعل�ي عمل الروح الحقيقي ال�ذي ي

  . البناء بعيداً عن ا.نقسام والھدم والتشتيت والضياع

  

  الدكتور القس مكرم نجيب

 


