كاريزمــا أم كارثــة
تأليف :القس جون بول
ترجمة :الدكتور القس مكرم نجيب

مقدمة المترجم
أھدانى فى عام  ١٩٧٨خادم الرب المعروف جون بول كتيبا ً له كتبه
عام  ١٩٧٧باالنجليزية تحت عنوان  .Charisma or Catastropheوبعد
قراءة الكتاب أعجبنى ألنه يتناول الموضوع من زاويتيه الكتابية
والعملية معا ً .واستأذنته وقتھا أن أترجمه إلى اللغة العربية ،وأن نقدمه
لقراء مجلة الھدى على حلقات ،على أن نجمعه فى يوم من األيـام فى
كتيب واحد لدوام الفائدة.

وفعالً قدمت الحلقات فى مجلة الھدى من أبريل إلى أغسطس ،١٩٧٨
لكن زحمة األيام منعتنى من العودة إلى جمعه ككتاب ،إلى أن تنبھت
من خالل أوراقى أننى لم أقم بذلك بعد .ولذلك عدت إلى ھذه الدراسة
وجمعتھا معا ً فى ھذا الكتيب ،الذى أرجو أو يكون مفيداً وبانيا ً لحياتنا
الروحية كشباب وكبار فى كنيسة المسيح.
د ق مكرم نجيب
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مدخل
يجدر بنا ونحن أمام مناقشة موضوع المواھب الروحية ،اإلقرار بأن
ھناك عدداً قليالً من الكنائس ،واجتماعات الشباب ،وبعض المؤتمرات
تدرس أو تمس ھذا الموضوع الھام وھو إحياء المواھب الروحية التي
كانت تمارس في الكنيسة األولى .وقد اھتم دارسو الكتاب ،خصوصا ً
الشباب ،بھذه المواضيع الحيوية مثل المعمودية ،واالمتالء بالروح
القدس واالختبارات الناتجة عن ھذه األمور في الحياة المسيحية.
ومن خالل رحالتي إلى مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك العالم
العربي ،وجدت أن الغالبية الكبرى من المؤمنين تؤمن بأھمية ھذا
الموضوع بالنسبة للحياة المسيحية ونمو الكنيسة ،وأن األقلية الصغيرة
ال تھتم بذلك.
وأنا لست في سبيل الحديث عن عملي ككارز ،فلقد كرست كل وقتي
إلحياء الكرازة في الكنيسة ،ونھضة الكنيسة ككل ونموھا .وكل ما لي
من خلفيات واختبارات ودراسات ھي في ھذا الجانب أي الكرازة



والنھضة داخل الكنيسة ،ولذا كانت محاولتي لدراسة ھذا الموضوع
جادة وجذابة .وأنا أحب أن أقدم دراسة كتابية بال تحيز لطرف من
األطراف دون غيره ،فإني أعتقد أن األساس الكتابي في أي موضوع
روحي ھو األساس الوحيد للدراسة والبحث ،مھما كان جمال
االختبارات وروعة نوعيتھا فإنھا لن تعفينا أبداً من سلطان كلمة ﷲ ولن
تغنينا مطلقا ً عنه.
يقول الرسول بطرس فى )٢بط" (٢١-١٥ :١فأجتھ/د أيض/ا ً أن تكون/وا
بع//د خروج//ي تت//ذكرون ك//ل ح//ين بھ//ذه األم//ور .ألنن//ا ل//م نتب//ع خراف//ات
مص//نعة إذ عرفن//اكم بق//وة ربن//ا يس//وع المس//يح ومجيئ//ه ب//ل ق//د كن//ا
مع//اينين عظمت//ه .ألن//ه أخ//ذ م//ن ﷲ اآلب كرام /ةً ومج//داً إذ أقب//ل علي//ه
صوت كھذا من المجد األسنى ھذا ھو ابني الحبيب الذي أنا سررت به.
ونح//ن س//معنا ھ//ذا الص//وت مق//بالً م//ن الس//ماء إذ كن//ا مع//ه ف//ي الجب//ل
المق//دس .وعن//دنا الكلم//ة النبوي//ة وھ//ي أثب//ت الت//ي تفعل//ون حس//نا إن
انتبھتم إليھا كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النھار
ويطلع كوكب الصبح ف/ي قل/وبكم ع/المين ھ/ذا أوالً أن ك/ل نب/وة الكت/اب
ليست من تفسير خاص .ألنه لم تات نب/وة ق/ط بمش/يئة إنس/ان ب/ل تكل/م
أناس ﷲ القديسون مسوقين من الروح القدس".



إني أشفق بحق على الجانبين ،ولكني كتابع عادي للمسيح في الكنيسة
أكتب لھؤالء الذين غمرتھم النشوة حتى وضعوا اختبارھم الشخصي
فوق كلمة ﷲ ،وألولئك المتحيرين من ھذا الموضوع ولكنھم يرفضون
أن يأخذوا موقفا ً كتابيا ً واقعيا ً حتى يكتشفوا مدى احتياجنا ھذه األيام
ككنيسة وكأفراد إلى ھذه الحقيقة .وأنا ال أؤمن بالتطرف فھذا ما ال
يسمح به الكتاب ،ولكني أؤمن بموقف موضوعي متزن للوصول إلى
الحقائق الروحية على األساس المعلن في الكتاب المقدس.
لذلك فما أكتبه ليس دراسة علمية أو بحثا ً الھوتياً ،بل ھو تفكير مخلص
مبني على اإلمعان في كلمة ﷲ التي تقودنا حقا ً إلى معرفة عملية واقعية
عن بركات الرب .ولكني مؤمن أيضا ً أنھا بالفعل دعوة ملحة للفھم
الحقيقي للنص الكتابي.
نحن المسيحيين نؤمن بديانة غير عادية ،فلنا الكلمة اإللھية الموحى بھا،
وإعالن ﷲ عن نفسه من خالل التاريخ بالطرق المعجزية ،وتجسده،
وموته ،وقيامته ،وحلول الروح القدس ،واختبار التجديد الشامل
للمؤمنين ،كذلك االختبارات الغنية العميقة للمؤمنين الواضحة في سفر
األعمال والرسائل ،واستمرار بقاء الكنيسة وتكميلھا وتوقعاتنا من ھذا
البقاء ،ثم السماء الجديدة واألرض الجديدة .وكلھا مميزات خارقة
للعادة ،وبالتالي فنحن ال يمكننا أن ننزع أو نفصل إيماننا عن ھذه


الحقائق .ألننا لو حاولنا ھذا ،النحدرنا بھا إلى مستوى الديانة التي تتبع
نظما ً وطقوسا ً ھزيلة خاوية ال مطابقة فيھا وال واقعية.
لكننا نعيش في عصر نجد فيه حتى الذين يؤمنون بھذه الديانة السماوية
في خدماتھم الشفاھية ،ينكرونھا في حياتھم العملية .وفي ھذه الحالة،
يكون أمام الكنيسة طريقان ال بديل عنھما وال ثالث لھما:
األول :ھو أن نؤمن بالحقيقة بأن ﷲ على استعداد أن يقود شعبه ،لتعود
له الرؤية باإليمان بقوة ﷲ وإمكانياته المتاحة لھم ،لتتميم غرضه
وقصده في إرجاع جميع األمم للرب ومسيحه.
الثاني :ھو االستغراق في عرض عواطف ذاتية شخصية لھا بريق
مصطنع ،الذي وإن دل على شيء فما ھو إال موت المسيحية
وضياعھا ،وبھذا تفتقد ديناميكيتھا وحياتھا الحقيقية المصدق عليھا
كطريق الحياة وھنا ندفع العالم كله لقبضة إبليس ومالئكته.
إذاً ھذا الموضوع إما نعمة غنية أو كارثة حقيقية.
ويقع القسم األكبر في المشكلة على عاتق أولئك الذين يظھرون بمظھر
المعلمين ،ولم يدعھم ﷲ ولم يرسلھم لھذه المھمة .نعم على الكنيسة أن
تتعلم ،ولكن يجب أن تأخذ تعاليمھا من أناس متخصصين دعاھم ﷲ


خصيصا ً ولھم موھبة التعليم والمعرفة )رو" (٧ :١٢المعل///م فف///ي
التعليم" مثل ھؤالء يجب أن يكونوا في كل طائفة ،وال احتكار لجماعة
من المؤمنين دون األخرى في ھذا األمر.
وھنا يكون لنا فرصة االختيار بين أن تنغلق الكنيسة على نفسھا فال
تقبل ما يقدمه لھا الرب .وفي نفس لوقت ال تستطيع أن تتبين الطريق
عند مفترق الطرق ،فتستنزف كل طاقتھا ،ويلتبس األمر على
أعضائھا ،ويتخوف قادتھا ،فيبدأون في خلق مناطق جديدة النقسام في
وسط من يحبون الرب وكلمته .لذا فنحن ننبر بشدة على أننا يجب ان
نلتقي عند مفھوم كتابي لموضوع المواھب الروحية وكيفية استعمالھا.



أوالً :تعريف المواھب وتصنيفھا
يرد الرسول بولس في رسالته األولى إلى كورنثوس على تساؤالت
الكنيسة )التي أسسھا في رحلته المرسلية الثانية حيث مكث ھناك عاما ً
ونصف( حول مواضيع كثيرة مثل الزواج ،والقيامة ،العالقة بالوثنيين
أو ما ذبح لالوثان ،تجمع مؤمني أورشليم ،ثم المواھب الروحية وينظر
الرسول إلى ھذه القضايا أو األسئلة كحلقات مترابطة متصلة ببعضھا
البعض فيعطي اإلجابة الحقيقية في قوله" :لس//ت أري//د ان تجھل//وا"
)١كو ،(١ :١٢ألن ھذا األمر يختص بكرامة وأمانة المسيحي في إثارة
األسئلة التي تمس جوھر إيمانه ،وفي إيضاحھا وفھم فحواھا .فكل
مسيحي يحتاج أن يعلم وأن تكون له معرفة دقيقة حتى يستطيع أن
يمتحن األمور المتباينة التي تواجھه على ضوء كلمة ﷲ.
يتناول الرسول موضوع المواھب الروحية بعمق في األصحاح الثاني
عشر من رسالته األولى إلى كورنثوس .وھذا واضح من استخدامه
لكلمات يونانية مختلفة في شرحه سنقف عندھا كلمة كلمة حتى نستطيع
اإللمام بھذا الموضوع الھام.

PNEUMATIKOI

) (١ :١٢وھذه الكلمة تعني "مواھب روحية" أو "أشياء روحية" أو
ببساطة "روحيات" .وھي كلمة مشتقة من كلمة PNEUMA

المستخدمة في النص الكتابي لتصف شخص الروح القدس .وبھذا يتبين
أن المواھب ھي من الروح وبفعل الروح القدس .فھل يعني ھذا أن
موضوع المواھب يجب أن يكون دائما ً بالشيء االستعراضي الغامض؟
إن اللفظ ذاته ال يحمل ھذا المعنى ،ولكنه يعني أن الروح القدس يعطينا
االبتكار والتجديد ،وأن تشغيل المواھب ينبع أساسا ً من قوة ﷲ وبفعله.
CHARISMATA

) (٤ :١٢وھي تعني "مواھب" وبالتدقيق "ھبات النعمة" والمواھب
تنبع من رحمة ﷲ ومحبته ونعمته المجانية .وكلمة  Charismaھي
مفرد الكلمة  Charismataالمستخدمة في العھد الجديد لتصف ھبة نعمة
ﷲ كما يتضح في )رومية " (٢٣ :٦ألن أج/رة الخطي/ة ھ/ي م/وت وأم/ا
ھبة ﷲ فھي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا".
DIAKONIA

) (٥ :١٢وتعني "خدمة" والمقصود بھا أعمال إدارية ،أو عمل
الشماس ،أو أي خدمة أخرى داخل الكنيسة .وھذه الكلمة تذكرنا أن

المواھب ينبغي أن تمارس لبنيان اآلخرين وليس لراحة أو تشجيع
الشخص ذاته.
ENERGEMA

) (٦ :١٢وتعني "العمل" لتنفيذ خطة أو عملية ،وتستعمل للداللة على
وجود مبدأ أو قوة وراء العمل أي عمل جاد ُمھ ّدف .ويريد الرسول أن
يقول إنه حين ندرب ونطلق مواھبنا ،تكون قوة ﷲ ھي العاملة في
المؤمنين لصالح اآلخرين .وعلينا أن نتذكر دائما ً أن ھذا ھو سلطان ﷲ
العامل في ھؤالء الذين يتدربون ويشغلون مواھبھم المتعددة.

PHANEROSIS

) (٧ :١٢وتعني "إعالن" أو "إظھار" .وقد استعملت ھذه الكلمة مرتين
في العھد الجديد ھنا "ولكن/ه لك/ل واح/د يعط/ي إظھ/ار ال/روح للمنفع/ة"
وفي ) ٢كو " (٢ :٤بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر
وال غاشين كلمة ﷲ بل بإظھار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل
إنسان قدام ﷲ" .وھي مشتقة من الفعل  Phaneroeinوتعني "مرئي"
أو "واضح" أو "معروف" .والمواھب ھي إعالن الروح القدس ،لذا
فھي حين تمارس يتالشى الغموض والحيرة ،وتتضح طريقة ﷲ

وطبيعته في تعامله مع البشر من الرجال والنساء الذين قبل ذلك في
جھل وحيرة.
علينا إذا حين نناقش ھذا الموضوع أن نضع كل ھذه المعاني في
اعتبارنا ،والسيما ھذا المعنى األخير خصوص ا ً في بداية ممارسة
المواھب الروحية وتدريبھا حتى ال نترك المؤمنين في حالة من
التشويش والتشتت واالنقسام.
ھناك أيضا ً معنى أعمق يكشفه لنا روح ﷲ في )١كو (١٢وھو أن كل
أقنوم من األقانيم الثالثة له دور أساسي في تكوين واستخدام ھذه
المواھب:
*فأنواع مواھب موجودة ولكن الروح واحد.
*وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد.
*وأنواع أعمال موجودة ولكن ﷲ واحد.
لذا فإنه حين يمارس عضو من أعضاء الكنيسة جسد المسيح إحدى
المواھب ،معنى ھذا أن الثالوث كله يعمل في ھذا الفرد لبركة وبنيان
اآلخرين .فليس من الصواب ھنا أن نركز على أقنوم الروح القدس دون



اآلب واالبن وھنا أريد أن أوضح أن الفكرة التي تقول إن المواھب ھي
من خلق الروح القدس فقط ھي فكر الھوتي خاطئ.
إن مھمة المؤمن الدارس للكتاب ھي فحص الفكر المسيحي على أساس
اإلعالن الكتابي ،وأن يعيد صياغته في تعبيرات واضحة مفھومة قابلة
للتطبيق في العصر الذي يعيشه .وفي تعريف المواھب يجب أن نضع
في عقولنا أن كل مؤمن قد ولد الوالدة الثانية يملك الروح القدس في
داخله .فھو قد حصل على الحياة الجديدة بالروح القدس )يو ٥ :٣و،٦
رو ٩ :٨و١٥و (١٦والروح القدس يسكن فيه وقد ختم بخاتم الروح
)أف١٣ :١و (١٤والروح نفسه يؤكد ھذا في )رو .(١٦-١٤ :٨من ھنا
يمكن ممارسة المواھب الروحية من خالل المواھب الطبيعية العادية
التي يتمتع بھا كل فرد مؤمن.

تصنيف المواھب:
ھناك أربع قوائم لتصنيف المواھب الروحية توجد في) :رو،٩-٣ :١٢
١كو١ ،٣١-٢٧ :١٢كو ،١١-٧ :١٢أف.(١٣-٧ :٤
*موھبة تختص بالشھادة بالكلمة.
*موھبة تعد للخدمة ذات الطابع العملي.



*موھبة وعظ وتعليم.
*موھبة العمل والحركة.
*موھبة ظاھرة أو غير ظاھرة.
*موھبة طبيعية أو خارقة للعادة.
وھناك سبع مواھب روحية في )رو.(٨-٦ :١٢
-١إعالن الحق "أنبوة فبالنسبة إلى اإليمان" )التكلم بالكلمة(.
-٢الخدمة "أم خدمة ففي الخدمة" )الخدمة(.
-٣التعليم "أم المعلم ففي التعليم" )التوجيه(.
-٤الوعظ "أم الواعظ ففي الوعظ" )اإلنذار(.
 -٥العطاء "المعطي فبسخاء" )المشاركة(.
 -٦الحزم واإلدارة "المدبر فباجتھاد" )القيادة(.
-٧الرحمة "الراحم فبسرور" )الرقة(.
وھناك عشرة خدمات:
رسول ،نبي ،كارز ،راعي ،معلم ،صانع قوات )معجزات( ،شفاء،
مساعد )معين( ،إدارة ،ألسنة.
وكذلك تسعة إعالنات في )١كو:(١١-٧ :١٢



كالم حكمة ،كالم علم ،إيمان ،شفاء ،عمل قوات ،نبوة ،تمييز أرواح،
أنواع ألسنة ،ترجمة ألسنة )ليست بالضرورة لغة أجنبية(.

تحذير:
وھنا ينبغي أن نقف أمام تحذير ھام إذ ال يوجد ھناك ضمان .إن مجرد
اإلعالن عن شيء خارق بالنسبة للقوة البشرية العادية ليس ضمانا ً أكيداً
لقوة الروح القدس في شخص ما ،فقد يكون ذلك بفعل الشيطان ،أو ھو
رد فعل نفسي ينتج بعض العالمات الظاھرة .إذن ،ماذا عن إعالنات
ھذه األيام؟ نحن نالحظ اآلتي:
-١يركز بعض الناس -بال أساس -على أن الروح ھو محور الكنيسة،
ولكننا يجب أن ندرك بأن الروح جاء لكي يجعل المسيح محور
الكنيسة )يو.(١٤-٨ :١٦ ،٢٦ :١٤
-٢كما أنھم يركزون بال أساس كتابي على األحاسيس الجسدية.
-٣يجب أن نلفت النظر بشدة لمثل ھذا النوع من االختبارات الحسية
مثل الھزات الجسدية والرؤى ،فإن االختبار المسيحى يجب أن
يكون شھادة مدعمة بالتعليم الكتابي.



-٤ھنا كثير من الشبه بين ما يقومون به وما يفعله المنومون
المغناطيسيون والدجالون والسحرة.
-٥ال يوجد دعم كتابي لما يسمى "بالعالمات" التي يمكن الحصول
عليھا عن طريق استسالم اإلرادة والفكر.



ثانيا ً :المواھب غير الطبيعية
سنبحث اآلن ثالثة من اإلعالنات الصعبة والمحيرة للمؤمنين العاديين
والتي أصبحت أساسا ً لخالفات كثيرة وھي:
الشفاء-المعجزات -التكلم بألسنة:

 -١الشفاء
ينكر البعض موھبة الشفاء ،ولكن إذا تسنى لنا أن ننكر موھبة الشفاء
يكون ھذا بمثابة إنكار للحقائق الكتابية التي سجلت لنا الكثير من حاالت
الشفاء التي تمت بقوة إلھية خارقة .ولنأخذ مثالً نعمان السرياني في
٢مل ،٥حزقيا ،أيوب ..الخ .والعھد الجديد أيضا ً مليء بأحداث شفاء
يسوع للمرضى والتي نجدھا بغزارة في إنجيل مرقس .ولكن الطريقة
لممارسة موھبة الشفاء يجب أن تخضع لتعاليم العھد الجديد ،والتي
نالحظ فيھا ما يأتي:
 -١يجب أن ننظر إلى الشفاء المعجزي على أنه يقف في االتجاه
المضاد من التعليم الكتابي من األلم والمرض والموت .إن
الكتاب يعلمنا أن ھذه الثالثة –األلم والمرض والموت -صيغة
من كيان اإلنسان ذاته كنتيج ة لسقوطه ،ولن يغيّر منھا إال


حينما يصنع ﷲ سماءه الجديدة وأرضه الجديدة.
 -٢نالحظ دائما ً أن الشفاء المقدس أو شفاء اإليمان ،مرتبط
ارتباط ا ً وثيق ا ً باإلعالن عن شخص ﷲ ،فحاالت الشفاء في
العھدين القديم والجديد تظھر عناية ﷲ ورحمته.
 -٣علينا أيضا ً أن نالحظ االرتباط التام بين اإليمان والشفاء
المعجزي )لو ،١٠-١ :٧مر.(٥ ،٢
 -٤يظھر الكتاب أيضا ً االرتباط بين االعتراف وغفران الخطايا
وبين الشفــاء المعجزي )سفر العدد ،١٢مر.(١٢-١ :٢
وحين نتكلم اآلن عن الشفاء فنحن دائما ً نفكر في شفاء الجسد ،ولكن إذا
الحظنا أن كل المواھب األخرى أشير إليھا بكلمة ) (Charismaوھي
تعني موھبة بالمفرد ،أما حين يتكلم عن الشفاء يقول )(Charismas
بالجمع )١كو (٩ :١٢أى "مواھب شفاء" وال يقول موھبة شفاء،
بالرغم من أن كلمة "شفاء" ھى األخرى بالجمع ،نستخلص من ھذا أن
الشفاء يشمل أمراض الروح والنفس والجسد على السواء .والكتاب
المقدس يعطينا الدليل على الشفاء الروحى فى )متى١ ،١٥ :١٣بط:٢
 ،٢٤إش" (٥ :٥٣وبجلدت//ه أو بحب//ره ش//فينا" ،وعلى الشفاء النفسى


والعاطفى فى )لو" (١٨ :٤المنكس/ري القل/وب" و"المنس/حق ال/روح"
وھو ھنا يعنى أمراض العاطفة والشفاء منھا .وكم نحتاج إلى موھبة
الشفاء ھذه ،فھناك العديد من منكسري القلوب .إن  %٥٠ممن
يدخلـــون المستشفيات ھم أصحاب مشاكل عاطفيــة ،وقد الحظ
الدكتور  Billy Grahamبيللي جراھام إنه بين كل عشرة أطفال يدخل
طفل إلى المستشفى للعالج من مرض عقلى فى مرحلة ما من عمره.
أما الشفاء الجسدى فقد أعطيت سلطته للسيد وتالميذه بطرس وفيلبس
وبولس .وھم أيضا ً لم يسرفوا فى استعمالھا ،فبولس نفسه كان مريضا ً
)٢كو (١٢ويبدو أن تيموثاوس أيضا ً كان يعانى آالما ً فى معدته
)١تيمو ،(٥وكذلك أبفرودتس مرض وكان قريب ا ً من الموت ،وكان
يالزم بولس ،ولكن ﷲ أبقى حياته .ولم يكن ھذا بواسطة موھبة بولس
فى الشفاء )فيلبى.(٢
ولكن السؤال الذى ينتصب أمامنا بوضوح اآلن ھو ھل توجد بالفعل
مواھب شفاء فى عصرنا ھذا؟
إن الجواب القاطع نعم إن ﷲ يشفى دائما ً وحتى يومنا ھذا .ولكن ليس
بالضرورة أن يستخدم نفس الطريقة باستمرار .فطرق ﷲ تتغير ولكن
ھو ال يتغير .قد يشفى ﷲ فى الحال ،وقد يشفى بالتدريج ،وقد يشفى ﷲ

من خالل العقاقير المختلفة )إش  .(١ :٣٨وكل طرق العالج ليست
خطأ بل صالحة ،ألن ﷲ يتميز بروح له صفة التنوع ونحن ال نستطيع
أن نحده بنمط معين .إن له خطة فريدة لكل ابن من أبنائه ،لواحد يعطى
صحة ،واآلخر فترة طويلة من المرض ،وھو يحب المريض كما يحب
الصحيح ،ولكنه يتعامل مع كل واحد بصورة مختلفة تتفق والھدف
الخاص به ،والذى يختلف بال شك عن الھدف الخاص بغيره.
وھنا قد يتساءل البعض :إذن ما ھو دور اإليمان ھنا؟ فلو كان لنا إيمان
حقيقة الستطعنا أن نتوقع شفاء ﷲ فى الحال؟ إن الجواب ھو أنه ليس
بالضرورة ھكذا .ولھذه اإلجابة بعض األسباب منھا:
 -١إن ﷲ أحيانا ً يمسك الشفاء كمقياس للتدرب بسبب الخطية )١كو:٥
.(٥
 -٢قد يسمح ﷲ بالمرض للنمو الشخصى )٢كو .(١٠– ٧ :١٢لقد كان
لبولس الكثير الذى يمكن أن يفتخر به علمه ،تدريبه ،جنسه
وأصله ،قيادته ،الكنائس التى أسسھا ،المواھب التى له… الخ .ھذا
باإلضافة إلى صعوده للسماء الثالثة ،ولكن مع كل ھذا كانت له
شوكته فى الجسد لتعلمه التواضع .ومھما كان للفرد من عبقرية أو
غنى أو اقتدار أو شخصية محبوبة فقد يسمح ﷲ له بشوكة حتى ال



يتشامخ.
 -٣قد يتأنى ﷲ على إنسان مريض فال يقدم له الشفاء السريع حتى
يتمجد اسمه فى ھذا اإلنسان ،قررت إميلى جاردنرنيل Emily

 Gardiner Nealالصحفية الملحدة أن تتعرض لما أسمته "خرافة
الشفاء" .ولكن أثناء بحثھا تقابلت مع شخص المسيح فكتبت قائلة:
"قد ننجرف بعيداً عن الحق بادعاء كاذب أن ﷲ ال يتمجد إال عن
طريق شھادة أحدھم من خالل شفائه الجسدى .ولكنى وجدت أن
الشھادة الحقيقية ھى فى ھؤالء المرضى المطروحين فى فراشھم
متوقعين بصبر الشفاء بنعمة ﷲ مقدمين آالمھم ليتمجد ﷲ فيھا".
لقد لمست ھذا حقيقة فى رحالتى حين زرت قديسا ً فى الھند ورأيت
الفرح اإللھى يشع من وجھه وھو يمجد ﷲ مع أنه كان مريضا ً بمرض
عضال .وأعرف أخا ً آخر من البو  ALEPPOبسوريا ،كان منطرحا ً
على فراشه مريضا ً بمرض خطير فى عظامه ،وھو عاجز تماما ً عن
تحريك أى عضو فى جسده إال ذراعيه ،ومع ذلك فقد كان شھادة للرب
يسوع.
واآلن دعونا نتجه اتجاھا آخر فى ھذا الموضوع بسؤال حتمى :ھل
الشفاء دائما ً من ﷲ؟ ويمكن أن أجيب :كال … وھاكم بعض األسباب:


 -١ليست كل األمراض ناتجة عن أسباب طبيعية ،فھناك أمراض
ناتجة عن فيروس قد يسبب مرضا ً عضويا ً .وھناك أمراض نفسية
ناتجة عن عواطف أو تخيالت .لذا فإنك حين تعالج العواطف
تحصل على الشفاء ،وھذا الشفاء ليس له صلة بالقوة اإللھية إذا
حسبنا أن الشفاء الذى من ﷲ ھو الناتج عن صالة المؤمنين
مباشرة .وقد نسمع عن طلبة يصابون باإلعياء واإلغماء وقت
االمتحانات وما ھذا إال نتيجة إلرھاق نفسى وجسدى.
 -٢ھناك جماعة من الناس تجد أن أمراضھم ناتجة عن أوھام
وإيحاءات مسيطرة على تفكيره ) (Power of Suggestionھى
محصلة طبيعية للكبت والتوتر وشد األعصاب ،وھذا النوع من
المرض يزول بزوال المؤثر.
 -٣وھناك أيضا ً قوة الشيطان كالسحر والخزعبالت .وھى عامل
يستخدمه الشيطان للشفاء فى بالد كثيرة من العالم ،وھذا ما ورد
فى )خروج ١٢–١٠ :٧ومتى٢٢ : ٧و .(٢٣فالقوة الشيطانية
كانت ومازالـت تستخدم لتضليل الناس فلو كان الشفاء وسيلة إلبعاد
اإلنسـان عن شخص المسيـح فإن الشيطان يسعده استخدامھا.



ولكننا ال يجب أن ننسى أبداً أن ﷲ قادر على الشفاء ،ألنه أحيانا ً ينزع
إلى المستحيل ويأتى بالشفاء الكامل ليتمجد اسمه بطريقة أو بأخرى،
وليس بأساليب الدعاية الفجة وتركيز األضواء على شخصيات معينة.
كما علينا أيضا ً أن نتذكر فى كل موقف أنه قد ال تكون إرادة ﷲ ھى
الشفاء .قد يكون لك إيمان عظيم ،وقد تكون نقيا ً أمام ﷲ ،ولكنك حين
تتضرع إل ى ﷲ أن يمد يد الشفاء إليك ،ال تأتيك اإلجابة كما نرجو
أبداً… عليك إذاً أن تسلم لمشيئة ﷲ فى ھذا الظرف.
والسؤال األخير الذى يجب طرحه اآلن :ھل موھبة الشفاء الجسدى
ممكنة فى ھذه األيام؟ واإلجابة نعم .فليس ھناك دليل كتابى واحد يقول
إن معجزة الشفاء قد انتھى وقتھا .بل على العكس يجب أن نقر بأمانة
أن الشفاء يحدث ھذه األيام ،ولكنه يأتى عن طريق الذين يخبرون باسم
المسيح ويقودون اآلخرين إلى شخص الرب .وليس ھذا خلالً عقلياً ،فما
أحوج عصرنا الحالى إلى الفطنة ،فكم من مؤمنين لھم موھبة الشفاء
ولكنھم يجلبون العار للمسيح بأساليب الدعاية المبالغ فيھا ،وبتركيز
األضواء على شخصياتھم.



-٢المعجزات
نقرأ كثيراً عن المعجزات ،وبخاصة ما نقرأه حول النھضة األندونسية
مثل تحول الماء إلى خمر ،إقامة أناس من األموات ،أكل أناس السم
بدون علمھم ولم يصبھم ضرر ،مشى آخرون على النھر بعمق ٣٠
قدما ً ولم يغرقوا … الخ .تمر ھذه األخبار علينا كريح قوية عظيمة
فتترك فى نفوسنا انطباعا ً بأنه لو كان لنا اإليمان الخارق ألتينا مثل ھذه
المعجزات فى أيامنا .ونحن ال يمكن أن نفصل اإليمان المسيحى عن
المعجزات ،فإن ھذا مستحيل .إن  %٣١من إنجيل مرقس يتحدث عن
المعجزات .والعھد القديم يسجل لنا معجزات كثيرة قام بھا موسى
ويشوع وإيليا وأليشع .ولكن قبل ميالد المسيح بأربعمائة عام توقف ﷲ
عن التكلم مع البشرية ،فلم يكن ھناك إعالنات وال نبوات وال معجزات
ثم جاءت الحقيقة التى بزغ منھا المسيح إلى التاريخ ،وأتى المسيا
المنتظر ،وكان روح الرب عليه فراح يشفى المرضى والمتسلط عليھم
إبليس ويقيم الموتى ،وھكذا صنع عجائب ومعجزات.وھكذا أيضا ً فعل
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.



وأصبح للنظام البابوى قوته المسيطرة ولم يتقبل أحد سلطان كلمة ﷲ.
ولكن من الناحية األخرى ،كان ﷲ فى رحمته العظمى يعد لحظة جديدة
رائعة .فقد جاء عصر النھضة والثورة الصناعية .وھنا ازداد العلم
وتقدمت المعرفة ،وتذوق اإلنسان معنى جديداً للحرية والبحث
واالكتشاف ،وبدأت التساؤالت وبدأت أصوات جديدة تعلو مثل:
ويكليف ،نوكس ،زوينجلى ،لوثر ،كلفن… وغيرھم .لقد جاء عصر
اإلصالح بثالث حقائق رئيسية وأساسية:

 -١سلطان الكلمة الموحى بھا من ﷲ.
 -٢الخالص باإليمان.
 -٣كھنوت جميع المؤمنين.
وبھذه المبادئ والحقائق ،عاد الجميع يستشعرون قوة ﷲ فى النعمة
المخلصة .وواصل ھذه الحركة كثيرون أمثال وسلى ،ھوايتفيلد،
إدواردز ،فينى ،مودى ،ثم جاءت الحركة المورافية ) moravian
.(movenment
وجاء عصر اإلرساليات الحديث ،ورأى مرسلو القرن العشرين أن قوة
ﷲ المعجزية ھى فى إحياء الناس فى المسيح يسوع بعمل الروح
القدس .ونعود فى ھذه األيام للحديث عن موضوع المواھب واكتشافھا،


وكثيراً ما يكلل ﷲ إيمان كثيرين من بالد مختلفة بعمل المعجزات.
ولكن المشكلة تكمن فى الدعايات المبالغ فيھا والتخبط والشك الذى
ينحدر بنا إلى حد فقدان اإليمان .لذا فعلينا أن نتناول ھذا الموضوع
كتابيا ً وعمليا ً فى النقاط اآلتية:
-١المعجزات ال تصنع اإليمان:
لقد قام موسى بالكثير من المعجزات فى مصر ،ولكن ھذا لم يدفع
فرعون إلى اإليمان .ولقد شفى بطرس ويوحنا األعرج عند باب
الجميل ،ولكن اليھود لم يؤمنوا بل أخذوا يستجوبوھما .وتوضح قصة
الغنى ولعازر نفس الشىء إذ طلب الرجل الغنى حدوث شىء غير
عادى ،مثل أن يعود لعازر ثانية إلى األرض ليعظ إخوته ويحثھم على
التوبة واإليمان ،وھنا جاء الجواب المكتوب فى )لوقا ٢٩ :١٦و:(٣١
"عندھم موسى واألنبياء .ليسمعوا منھم … إن كانوا ال يس/معون م/ن
موسى واألنبياء وال إن قام واحد من االموات يصدقون".
-٢المعجزات ال تزيد اإليمان:
ترتبط المعجزات بالعين أى بالنظر ،وليس بالضرورة بإرادة اإلنسان.
فكلما نظر اإلنسان معجزات تحدث كلما طلب أكثر منھا .وھذا ھو
السبب وراء الجموع التى تحتشد حول "صانع المعجزات" فكل



أنظارھم شاخصة إليه ،ألنھم جاءوا لينظروا من ھو ،بدون أن يعود
أحدھم إلى ﷲ .وقد حذر السيد ھؤالء الذين يجرون وراء المنظور ،كما
أعطى تطويبته لإليمان المبنى على غير المنظور "جيل ش/رير وفاس/ق
يطل///ب آي///ة …" )متى" (٣٩ :١٢ط///وبى لل///ذين آمن///وا ول///م ي///روا"
)يوحنا ،(٢٩ :٢٠اقرأ أيضا ً )يو.(٣٤ – ٢٦ :٦
-٣ليست كل المعجزات من قبل الرب:
حول سحرة فرعون عصيھم إلى حيات ،وتنبأ المسيح عن ظھور
مسحاء كذبة فى األيام األخيرة )متى (٢٤ :٢٤واألمر المھم ھنا أنه
ليس ضروريا ً حدوث المعجزات لإليمان بوجود ﷲ ،فإن ﷲ موجود إذا
حدثت المعجزة أم لم تحدث .لذا فعلينا كمؤمنين أن ال نندمج بما تعنيه
حدوث المعجزات فى القديم أو فى عصرنا الحالى ،فليس ھناك أى
تعليل عن عدم استخدام ﷲ للوسائل الطبيعية فى تنفيذ إرادته .ومع ذلك
فإن ﷲ مازال يصنع معجزات فى عصرنا الحالى ،ولكن المفروض أن
يتصرف كل مؤمن فى روح الصالة والتواضع والخضوع أمام سلطان
ﷲ وإرادته .ونثق أن ﷲ مازال يعمل وأنه يتدخل فى ظروف حياتنا
بالطريقة التى يختارھا ھو .فال تھرب من الرب.



 -٤التكلم بألسنة:
أذكر أنه من مدة ليست طويلة حين كنت أقوم بالخدمة فى إحدى
الكنائس اإلنجيلية لمدة أسبوع ،طلبت بعد انتھاء الخدمة فى إحدى
الليالى من أولئك الذين لمسھم روح ﷲ فى توبة حقيقية ورجوع إلى
شخص الرب ،أن ينتظروا قليالً حتى نتناقش معا ً بعض الوقت ونصلى.
ى
وأشكر ﷲ أن كثيرين انتظروا فى تلك الليلة .وبعدما انتھينا جاء إل ﱠ
شاب يبدو أنه لم يكن من بين أعضاء الكنيسة – وابتدرنى بالسؤال
التالى :ھل حصلت على معمودية الروح القدس؟
وقد اندھشت لھذا السؤال الغريب خصوصا ً أنه جاء بعد خدمة كان
عمل روح ﷲ واضحا ً فيھا وواضحا ً فى الذين حضروا .ولكن حاالً جاء
إلى ذھنى أن ھناك كثير من المؤمنين فى حالة من السذاجة أو عدم
المعرفة مثل ھذا الشاب ،الذين يخلطون التعاليم الكتابية باالختبارات
والمظاھر الخارجية .والدليل على ھذا فى نظر ھذا الشاب أنى لم أكن
نسخة طبق األصل من أولئك الذين يتكلمون بألسنة األمر الذى ربما
يكون قد اختبره ھو .إن ھذا األمر ،أقصد ھذه الحادثة ،أظھرت لي مدى
احتياج أمثال ھذا الشاب -وقد قابلت الكثيرين منھم -إلى الفھم السليم



لكلمة ﷲ وتفسيرھا .وعلينا أثناء ذلك أن نتجنب التخبط واالنقسام
والتعصب الذي ال يبني وال يعتمد على االعالن الكتابي.
ولنا ھنا بعض المالحظات:
-١إن التكلم بألسنة ليس دليالً على معمودية الروح القدس ،فمعمودية
الروح القدس تحدث عند التجديد كما ورد في )١كو (١٣ :١٢إذ
يقول الرسول "ألنن//ا جميعن//ا ب//روح واح//د أيض/ا ً أعتم//دنا إل//ى جس//د
واحد يھوداً كنا أم يون/انيين عبي/داً أم أح/راراً وجميعن/ا س/قينا روح/ا ً
واح//داً" .وال//تكلم بألس//نة ل//يس دل//يالً أيض /ا ً عل//ى االم//تالء ب//الروح
القدس.
فليس ھناك دليل واحد على ھذا الربط بين األلسنة والملء .فنقرأ مثالً
في سفر األعمال عن تسع حاالت ألفراد وجماعات حصلوا على
الملء بالروح القدس ،وال نجد في ھذه الحاالت غير حالة واحدة
أشير إليھا بالتخصيص حدث فيھا التكلم بألسنة .حقيقة أنه يوجد
ثالث حاالت في سفر األعمال للتكلم بألسنة ،ولكن في حالتين منھم
لم يذكر بالتحديد أنھم امتألوا بالروح القدس لكننا قد نفھم ھذا من
سياق الحديث.



-٢إن جعل التكلم بألسنة عالمة على اختبار روحي جديد أمر يحذرنا
منه الكتاب .إذ إنه يقود إلى التوتر وعدم االتزان الفكري.
-٣إن فكرة التكلم بألسنة كطريق لبناء النفس في حياة روحية ناضجة
ليست فكرة صحيحة .ألنھا تقود الشخص للسعي وراء االختبار أكثر
من البحث بعمق في كلمة ﷲ الحية البانية لحياته .فإن أولئك الذين
يتكلمون بألسنة بين الحين واآلخر لم يدرسوا كلمة ﷲ كما يجب،
وليست لھم عادة البحث اليومي بانتظام في الكلمة الحية .بل أكثر من
ذلك إنھم يتخذون من ھذا الطريق مخرجا ً بل مھربا ً من صرف
الوقت الكافي في الصالة ودراسة الكلمة والتأمل فيھا لكسلھم من
ناحية ولسطحيتھم من ناحية أخرى .واآلن ھيا بنا ندرس ھذا
الموضوع في ضوء كلمة ﷲ.
كلمة ) (GLOSSAتعني ألسنة وكلمة ) (GLOSSALALIAتشير
إلى التكلم بألسنة غير معروفة .والكلمة السابقة )جلوسا( يمكن أن
تترجم بأنھا اللسان ذاته أو أنھا لغة )أعمال (٤ :٢وفي )١كو-١٢
 (١٤يستخدم الرسول ھذه الكلمة ويقصد بھا اختبار شخصي فيه
يعبر اإلنسان عن نفسه أمام ﷲ بكلمات غير مفھومة للشخص الذي
يتكلم .ويبدو أن علماء اللغة في عصرنا الحالي قد درسوا ھذه
األلسنة بطريقة علمية ،ولكنھم توصلوا إلى أنه ال يوجد لھا أساس


في لغة البشر وال يفھمھا أحد .لذا على كل من ي ّدعي أن له ھذه
الموھبة أن يرضخ للتعليم الكتابي بأن يمارس ھذه الموھبة في
صالته الخاصة وعلى انفراد .وھنا لنا بعض المالحظات:
أ( ليس التكلم بألسنة ھو المقياس في سفر أعمال الرسل ولم يتحدث
عنه إال في ثالث حوادث في االصحاحات ،١٩ ،١٠ ،٢وھذه
حاالت خاصة ال تمثل قاعدة عامة.
ب( تحدث الرسول بولس عن األلسنة مرة واحدة مصححا ً االتجاه
الخاطئ وذلك في )١كو.(١٤-١٢
ج( ليس الختبار اآلخرين سلطان علينا ولكن السلطان الذي يجب
أن يكون ھو سلطان الحق الكتابي .أما الذين يعلمون عن التكلم
بألسنة فھم لم يعطوا الفرصة كاملة لتكلم ﷲ معھم في موضوع
المواھب الروحية ،إذ ركزوا على موھبة واحدة فقط دون
غيرھا.
د( ھل لي أن أسأل :ھل التكلم بلسان يزيد إيماننا؟ قد يشعر االنسان
بارتياح أو ربما يشعر بأنه أصبح أكثر قربا ً  .لكن ھذه الحالة



تجعله بحاجة إلى مزيد من اإليمان األقوى با حين ال يكون
لديه شيء منظور أو حسي يعتمد عليه.
ھـ( إن حقيقـة وجوب تكلـم الجميـع بألسنة حقيقة خاطئة )١كو:١٢
.(١٠
و( التكلم بألسنة موھبة يجب أن تحد ،ألنه واضح أن كنيسة
كورنثوس كانت تعاني من عدم االنضباط .لذلك حثھم الرسول
أن يكون "ك///ل ش///يء بترتي///ب" .وعلينا أن نعرف أن ھناك
محاولة من جانب الشيطان لتقليد مثل ھذه الموھبة فالھندوس
مثالً يمارسونھا في أماكن متفرقة من الھند ،وكذلك بعض
سكان أفريقيا ،وواضح أنھم أناس ال يعرفون المسيح .ولھذا
فعلينا أن نأخذ جانب الحذر الشديد فقد يكون ھذا الفعل من
الشيطان وليس من الروح القدس.
ز( ومن الجائز جداً أن يكون ما يسمى بالتكلم بألسنة عند البعض ما
ھو إال ردود أفعال نفسية عندھم .فقد اخبرتني زوجتي بعد أن
حضرت احدى ھذه االجتماعات كيف أنھم يرددون كلمات معينة
وبسرعة مذھلة حتى يفقدوا ذھنھم فيتكلمون "بألسنة".



قابلنا من فترة وجيزة شابة كانت تتوق بشدة إلى اختبارات
روحية عميقة .وتحدثت معنا عن اختبارھا في التكلم بألسنة
فقالت :لقد سألت وطلبت من ﷲ بإلحاح واخالص أن يھبني ھذه
الموھبة .وعندئذ سألتھا :ثم ماذا حدث؟ فأجابت :لقد ذھبت إلى
اجتماع للصالة يقام كل سبت حيث تمارس في ھذا االجتماع
موھبة التكلم بألسنة .ومرة اقتربت من القائدة ،وطلبت مني أردد
ورائھا "امألني يا رب" ،ومن تكرارھا شعرت بالتواء فمي
ولساني!!
بعدما سمعنا ما قصته علينا الشابة ،كان لزاما ً علينا أن نخبرھا
أن ھذا ليس التكلم بألسنة بالمعنى الكتابي بل ھو خليط بين
االنفعال النفسي والجسدي ظھر في التواء لسانھا ،فابتدأت تدرك
الحقيقة .لكن نفس الشابة بعد ھذا الحادث كانت في حيرة من
أمرھا ،ترى ھل اختبرت شيئا ً أم ال؟ ولكن االختبار الروحي
الحقيقي ال يقود اإلنسان لمثل ھذه الحيرة .نحن ال نستطيع أن
نعطي تقريراً عن األلسنة التي يمارسھا مؤمنون متعطشون قد
يكونوا بالفعل مارسوھا ،ولكن ھذا ال يعني أن كل ضوضاء
تصدر من فم اإلنسان ھي من فعل الروح القدس أو ھي إحدى
مواھبه:


ح(ال يوجد في الكتاب المقدس أم  ٌر أو وصية واحدة تأمر الناس
بالتكلم بألسنة .بل إن جوھر الكتاب يؤكد أن المؤمن يجب أن
يتشبه بالمسيح .وإذا ارتضينا قبول حقيقة التكلم بألسنة كاختبار
في وقت قد يساء فيه فھم واستعمال ھذه الموھبة ،وجب علينا
تقديم بعض االقتراحات ألولئك الذين يمارسونھا .إذ إنه من
الواضح أن الكتاب يقول "ال تمنعوا التكلم بألسنة" .معنى ھذا أن
الذين يرفضون ھذه الموھبة رفض ا ً بات ا ً ال يبنون رأيھم على
أساس كتابي سليم أما االقتراحات فھي:
-١إن التكلم بألسنة ليس ھو المحور في االختبار الروحي
)١كو.(٥ :١٤ ،٢٨ :١٢
 -٢إذا لم تتم ترجمة األلسنة بواسطة األشخاص الذين يمارسونھا
أو أحد الموجودين ،فنحن ال نبني جسد المسيح .ألنھا موھبة
تبني المتكلم وليس السامعين )١كو ٤ :١٤و .(٨كما أن
االجتماع الذي يبني على "تعبيرات شفرية" في المجتمع
المسيحي تحت اسم "اجتماع صالة" أو "شركة مؤمنين"
يتنافى تماما ً وتعليم الكتاب.



-٣كان التكلم بألسنة عالمة غير المؤمنين في الكنيسة األولى.
 -٤يحدثنا الرسول أنه يجب أن تكون ترجمة إذا حدث تكلم
بألسنة وسط المجموعة )١كو.(٢٨ :١٤
-٥يذھب بعض المتكلمين بألسنة إلى حد المناداة "بإنجيل آخر"
والبعض منھم إذا طلب إليه أن يعظ أو يعطي شھادته ،فإنه
يأخذ معظم الوق ت عن كيف تنال معمودية الروح القدس
وتتكلم بألسنة .لقد أصبح ھذا الموضوع ھو "إنجيل" البعض
ھذه األيام.
 -٦يجب أن ال تستغل حصولك على موھبة بالحكم على حياة
اآلخرين الروحية أو اختبارھم للروح القدس.
-٧ال تظن أنه إن لم يتكلم بعض المؤمنين اآلخرين بألسنة فھم
إذن مؤمنون "درجة ثانية" )١كو ٣٠ :١٢و ،(٣١أو أنك
تشعر اآلخرين بأنك تنتمي إلى المجموعة األفضل .إذ أن
االنتفاخ والكبرياء من الخطايا الكبيرة ،وأنت بھذا تعطي
مكانا ً إلبليس ليتسلل إلى قلبك.



-٨حاول أخيراً أن تحصل على شركة المؤمنين في طھارة روح
المسيح واسلك في النور )١يو" (٧ :١ولك//ن إن س//لكنا ف//ي
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".



ثالثا ً :مخاطر المواھب
ال 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
استخدامھا قد يكون له النتائج الوخيمة .فالتطرف في ھذا الموضوع
سواء باإلحجام عنه أو االستغراق فيه بعيداً عن األساس الكتابي أمر له
خطورته .ولذا لنا بعض المالحظات اآلتية:
)أ( أحزان الروح القدس:
إن الكثيرين يعطون أھمية للمواھب أكثر مما لعاطي ھذه المواھب،
إنھم يتنكرون للحق من ناحية ثم يحاولون الضغط على ﷲ لن وال
الموھبة أو االختبار من ناحية أخرى .أما البعض اآلخر فإنھم ينكرون
أن مثل ھذه األمور مثل األلسنة والمعجزات واحدة من مواھب الروح
القدس أساسا ً.
)ب( اختالل التوازن:
الروح القدس وديع ،فھو ال يقتحم شخصية المؤمن .إنه يختلف تماما ً
عن عمل الوسطاء الروحيين في محاولتھم السيطرة على شخص ما



بقوة األرواح .فإن المؤمن في المسيحية متزن تماماً ،له قدرة السيطرة
على نفسه وھذا ھو األمر الفريد في االختبار المسيحي للمواھب.
)ج( تجنب االختبار:
نتفق جميعا ً أن النبوة ،التكلم بألسنة ،والمعجزات ،ھذه األمور جميعھا
لھا عناصر خارقة للطبيعة .ھذا ال يعني أننا ال نمتحنھا على ضوء
الحق الكتابي ،فالبعض يظنون مخطئين أنه ال يحق لنا امتحان مثل ھذه
المواضيع .ولكن ھذا الموقف ليس صحيحا ً ألنه ليس مؤيداً من كلمة
ﷲ .ألننا إذا تجنبنا اختبار ھذه األمور على ضوء الكلمة ،فمن المحتمل
جداً حدوث التداخل والتعقيد واألغراض الذاتية .ولذا نجد الرسول
بولس ينبر دائما ً على ضرورة وأھمية االمتحان واالختبار المستمر.
)د( مواھب استعراضية:
نحن نحيا ھذه األيام في عالم نسمع فيه بين الحين واآلخر عن الحركات
االستعراضية ،فنسمع عن شخص يحاول أن يعبر المحيط األطلنطي
على بالون ،وآخ ر يقفز من فوق برج الحرية في مدينة نيويورك،
ونسمع عن ما يسمونه "السوبرمان" وھكذا فإن ھذه الميول
االستعراضية قد زحفت إلى الفكر المسيحي .وإذا كنا ننظر إلى



المواھب على أنھا نوع من الحركات االستعراضية مثير ومشبع للذة
شخصية ،وجب على المسيحيين إذن أن يشكو أو يتشككوا في حقيقتھا.
)ھـ( حيرة وغيرة:
قد ينتاب الكثيرين شعور بالفشل والخيبة حين يجدون أنفسھم ال يملكون
ذات المواھب التي لغيرھم فينتج فيھم غيرة مرة تعطل حياتھم الروحية.
وقد يتحير الكثيرون عندما يحسون بعدم استمرار اختباراتھـم ظانيـن أن
الروح القدس قد فارقھـم ،فيرجعـون إلى الوراء )١كو ١٥ :١٢و.(١٦
)و( أنانية وكبرياء:
يصاب الناس بالغرور أحيان ا ً إذا كانت لھم المواھب المختلفة .فھم
يظنون في أنفسھم أنھم أفضل من غيرھم ومن ھنا يحتقرون اآلخرين
ومواھبھم ويشعرون بعقدة التعالي على اآلخرين والتي ھي أم الكبائر
من الخطايا في حياة الكثيرين من المؤمنين.
)ز( فوضى وعدم طاعة:
حين تمارس المواھب بطرق مختلفة عن طبيعة ﷲ ،ومغايرة للحق
الكتابي المعلن من ﷲ ،ال يقود ذلك إال إلى الفوضى وعدم طاعة الرب
فمثالً:
 -١عندما نركز على التكلم بألسنة دون التنبؤ أي الوعظ بالكلمة


)١كو.(٥-١ :١٢
 -٢عندما نسمع صلـوات متعددة ووعظ في نفس الوقت )١كو٢٧ :١٢
و.(٢٨
 -٣مقاطعة المتكلـم أثنـاء الحديـث وسـط االجتمـاع )١كو٣٤ :١٢
و.(٣٥
 -٤صالة الناس عن طريق األلسنة أثناء الخدمة التعبدية بدون نظام أو
تفسير )١كو ٢٧ :١٢و (٢٨وتصبح العبادة بھذه الطريقة عبارة
عن تشويش وفوضى.
)ح( مقياس كاذب:
وذلك حين نربط المواھب بشكل عام واأللسنة بنوع خاص بمعمودية
الروح القدس كعالمة وحيدة .وھنا يصبح وجود المواھب أو غيابھا
بطريقة استعراضية تمثيلية ،مقياس الحياة الروحية .فيظن من يمارس
ھذه المواھب أنه روحي ،ويتحول اآلخرون في نظره إلى أشخاص
غير روحيين.
)ط( التحيز واالنقسام:
إن كل ما ذكرناه سابقا ً من أخطار ومخاطر المواھب ،يقود حقا ً وبال
أدنى شك إلى ھذه النھاية المؤلمة وھي التحزب وانقسام الكنيسة على



ھيئة مجموعات صغيرة مبعثرة ھنا وھناك تجتمع سراً للصالة
والشركة فيما بينھا بطريقة مغلقة على سواھم من الجماعات األخرى،
ولكي ما نتجنب حدوث مثل ھذه االنقسامات ،فإنه يجب على ھؤالء أن
يفحصوا ما يفعلونه على ضوء كلمة ﷲ الصالحة في وقفة مخلصة جادة
أمام ﷲ وأمام نفوسھم .ثم يقوموا بحركة تصحيح لھذه األوضاع
الخاطئة التي زحفت إلى كنيسة المسيح الجسد الواحد .أما أولئك الذين
لم يحصلوا على ھذه المواھب فعليھم أن يوقفوا انتقاداتھم الالذعة
ممارسين المحبة مع الجميع.
ويجب أن أشير ھنا إلى أن "الحركة الكارزماتية" قد ركزت وبدون
مستند كتابي وبطريقة غير متزنة على التكلم بألسنة والمواھب الروحية
الخارقة للعادة .وكلما واجھت ھذه الحركة معارضة من العالم المسيحي
كلما اتسعت رقعة الدعاية لھا محاولين الدفاع عن أنفسھم بادعاءات
غير مدعمة كتابي ا ً من ناحية ،وازداد العلماء الالھوتيون والمؤمنون
تحفظا ً ورفضا ً من ناحية أخرى.
ترى من تظنون المستفيد األول واألكبر من ھذه االنقسامات؟ أليس ھو
إبليس؟!! إنه أمر محزن حقاً ،إذ بينما نرى النفوس تھلك كل يوم إلى
أبدية سحيقة بال مسيح ،نجد المؤمنين يخوضون معارك ضد بعضھم



البعض ،ويتنازعون حول المعتقدات المختلفة!! ھل في ھذه األمور ما
يمجد ﷲ؟ لست أظن .إننا يجب في أمانة أن نعترف أن كنيسة المسيح
في طوائف متعددة تحتاج إلى لمسة ﷲ وإلى قوة الروح القدس الذي
ينتج يقظة وصحوة مباركة ونھضة حقيقية .وھنا تتحول كنائسنا من
مجرد نوادي مسيحية اجتماعية إلى طاعة ديناميكية حية محركة
منتصرة كجسد المسيح الحي المنتصر.
ھذا ما حدث في كنيسة كورنثوس نتيجة لكل ھذا اللغو وھذه الفوضى،
لقد أصبحـت كنيسة منقسمة .فوبخھم الرسول في )١كو (٣-١ :٣قائالً
"وأنا أيھا االخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح.
سقيتكم لبناً ال طعاماً ألنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل اآلن أيضا ال تستطيعون.
ألنكم بعد جسديون فانه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون
بحسب البشر".

)ي(إدعاء احتكار الحق:
حيث يدعي البعض أنھم على حق ضد اآلخرين الذين ال مواھب لھم.



رابعا ً :غرض المواھب
إذا نظرنا إلى المواھب الروحية المذكورة في الكتاب نجد فيھا ﷲ
واضحا ً كالمعطي ،والمسيح ممجداً ،والروح القدس منفذاً .ومن ھذا
الفكر تتضح لنا األمور اآلتية:
أ -إن ﷲ ليس إله تشويش بل إله سالم )١كو.(٣٣ :١٤
ب -إن سيـادة ﷲ تظھـر في منح المواھب وتوزيعھا )١كو(١١ :١٢
وھو ال يحتاج إلى أية وساطة بشرية لكي يمنح أو يوزع.
ج -إن ﷲ يضع ھدفا ً ساميا ً لكل مؤمن على حدة وللكنيسة بصفة
عامة.
د -إن عصر المعجزات لم ينته كما يدعي البعض.
ھـ-إن المحبة يجب أن تظلل كل موقف.
بعد أن وضعنا ھذا األساس دعونا نبحث ھذا السؤال الذي البد من
اإلجابة عليه :ما ھو الغرض من المواھب؟
-١إيقاظ وصياغة األعضاء:
لقد بقيت الكنيسة طويالً في نظام الراعي والرعية ،الكاھن
واألبرشية ،قائد واحد ومجموعة واحدة ،ولكن عندما تمارس


المواھب الروحية في الكنيسة تتحول الكنيسة كلھا إلى جسد حي
فعال متعاون في العبادة والخدمة .إن السر وراء تخلف الناس عن
الحضور إلى الكنيسة في اجتماعات اآلحاد أو وسط األسبوع يكمن
في روتينية ورسمية وميكانيكية الكنيسة .وباختصار فإن الروح
القدس ال يعمل في أماكن كثيرة .ولكن إذا بدأ الروح عمله مجدداً
ومحيي ا ً وموقظ ا ً المواھب المختلفة في األعضاء لتغيير الموقف
تماما ً.
 -٢الشھادة القوية:
إن ھذا الجسد الروحاني الموھوب والمترابط البد أن تكون له قوة
الشھادة سواء بالحياة أو بالكلمات )أعمال:٦ ،١٦-١٢ :٥ ،٣٣ :٤
.(١٠
-٣قيادة لھا وزنھا:
إن الخدام المملوئين بالروح ھم عينة نادرة في عديد من كنائسنا .فقد
تجد المثقفين وذوي الشخصيات القوية ،ولكنھم ليسوا بالضرورة
مملوئين بالروح القدس .وفي )أعمال (٣ :٦نرى أن ﷲ عندما يعمل
بحرية واضحة في العمل ھناك نجد القيادة المملوءة بالروح تظھر
وتنمو .إننا يجب أن نتخلص من بعض أنظمتنا العتيقة ،ويجب أن



نقف أمام القيادات التي تختفي تحت ستار الثقافة أو السن أو المركز
أو األسبقية وھي في واقعھا قيادات بال حياة .ليتنا نعطي الفرصة 
لكي يعمل بيننا من خالل قيادات ممتلئة بالروح القدس وفى نفس
الوقت مثقفة واعية بعالمات األزمنة.
-٤وحدة الكنيسة:
إن من ثمار ممارسة المواھب الروحية وحدة المؤمنين في الكنيسة
في شركة يسوع والروح القدس .فيبدأ الترابط والشركة المتبادلة
فتزداد اقترابا ً وحبا ً لكي يعرف العالم أننا تالميذه.
-٥فرح العبادة:
إن ممارسة المواھب تقود المؤمنين إلى إحساس بالفرح .يوجد
كثيرون موھوبون في كنائسنا ،ولكن مواھبھم مطمورة وطاقاتھم
ضائعة بسبب القائد الذي يقود االجتماع بال انتعاش أو رغبة في
االبتكار أو فرح في العبادة ،يجب أن نحصل على )االنقالب(،
ولست أقصد بھذا التغيير الشامل ،ولكني أقصد أن يكون القادة على
استعداد لبعض التغييرات حيث يجب أن يكون .فنعطي بذلك للكنيسة
الفرصة في النمو باستغالل المواھب العديدة الموجودة فيھا والتي
منحھا إياھا ﷲ فعالً.



-٦تحقيق الھوية الصحيحة للمؤمن أو الكنيسة:
إن أھم ھدف منحنا ﷲ المواھب من أجله ھو تعضيد أحدنا اآلخر
حتى ننمو في النعمة ومعرفة يسوع المسيح .ونحن رأينا أن
المواھب أعطيت لخدمة اآلخرين ،أما إذا كانت المواھب لمجرد
إشباع نفسي )مع أن ھذا جائز إلى حد ما( ،فقد يرى ھنا خطر
استعمالھا .ولكن لو أخذ المؤمن في اعتباره أن الموھبة ھي لخدمة
اآلخرين في كنيسة المسيح فسيكون ھذا دليالً على مدى صالحيته
كعضو في الكنيسة.
-٧مجـد اللـه:
ھذا ھو غرض اإلنسان األسمى ،غرض كل مؤمن في الرب يسوع،
إن كل ما نقول أو نفعل يجب أن يقودنا إلى مجد ﷲ .أما إذا لم يحدث
ھذا فإننا يجب أن نتوقف ونقيﱢم نفوسنا .إننا ال يمكن أن نقصر في
ھذا وإال أصبحنا في خط ضياع الموھبة من حياتنا والرجوع إلى
الحالة األولى.
لقد ذكر الرسول ھذا في كثير من األماكن ،ففي )فيلبي.(٢٠ :١
يقول .." :بكل مجاھرة كما ف/ي ك/ل ح/ين ك/ذلك اآلن ي/تعظم المس/يح
ف//ي جس//دي س//واء ك//ان بحي//اة أم بم//وت" وفي )٢كو" (٩ :٥ل//ذلك



نحترص أيضا ً مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده"
وفي األصحاح الرابع عشر من رسالة رومية يقول الرسول حتى
عن األكل والشرب أنه يجب أن يكون لمجد ﷲ .أما إذا استخدمت
المواھب لغير ھذا الغرض فيجب أن تتوقف متى لزم األمر ،وإال
تتشعب الطرق بين المؤمنين ويكون المستفيد الوحيد ھنا ھو
الشيطان.
إن إلھنا نار آكلة وھو ال يعط ي مجده ألي إنسان" .مس//تحق ھ//و
الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة
والمج////د والبرك////ة") .رؤ .(١٢ :٥إن يوحنا المعمدان لم يصنع
معجزات لكن العبارة التي قالھا على شخص الرب يسوع يجب أن
تكون شعارنا اآلن "ينبغ//ي أن ذل//ك يزي//د وأن//ي أن//ا أنق//ص" )يو:٣
.(٣٠



بعض المراجع المستخدمة
1- Holy Bible.

2- Spiritual Gifts & The Church- Donald Fridge £ David
Phyper .IVP.

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

4- Gifts & Graces – Arnold Billinge.

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



تعليق المترجم
على موضوع المواھب الروحية
-١

ھناك كلمات يونانية كثيرة لكن الشائعة كلمة " "charismaوھي
تشمـل كل المواھـب وتعني عطية مجانية ،ھبة )رو(١٩ :١١
"ألن ھبات ﷲ ودعوته ھي بال ندامة".

-٢

كل المواھب والعطايا روحيـة ألنھـا من ﷲ مثـل المدبر )رو
 ،(٨ :١٢أعوانا ً تدابير )١كو.(١٢

-٣

ھناك قوات وآيات وعجائب ،وھي ليست المواھب ،ارتبطت
بالرسل )عالمات الرسول( "إن عالم/ات الرس/ول ص/نعت بي/نكم
ف//ي ك//ل ص//بر بآي//ات وعجائ//ب وق//وات" )٢كو (١٢ :١٢لتثبيت
اإلعالن الجديد ،وھي ال تتكرر ،والمعجزة الكبرى اآلن ھي
السلوك المسيحي الحقيقي.

-٤

الھبات أو المواھب الخاصة جاءت في قوائـم في )رو،(٨-١٢:٦
)١كو) ،(٣٨ ،١٠-١ :١٢أف.(١١ :٤



-٥

المواھب الغير العادية ال تظھر إال في كورنثوس وحدھا ،مع أن
القوائم األخرى تشترك في الرسولية والتعليم والنبوة.

-٦

١كورنثوس  =١٢ضرورة وتنوع عمل المواھب.

-٧

١كورنثوس  =١٣الطريق األفضل الذي يتحكم فيھا ليجعلھا
نافعة وبناءة للكنيسة.

١ -٨كورنثوس  =١٤التقييم الفعلي للمواھب )المحبة ھي الطريق
الصحيح لترشيد المواھب ،وبناء الكنيسة ھو المقياس الحقيقي لقيمة
المواھب( .وليس بشعار )األعلى صوتا ً ھو األكثر أھمية( حتى أن
الرسول وضع النبوة كأعظم فائدة وھي تفسير الكلمة وتوضيح إرادة
ﷲ للكنيسة .فليست كل المواھب لھا نفس القيمة بدليل أن الرسول
وضع األلسنة في آخر القائمة.
 -٩كل المواھب إذن تعمل لبنيان جسد المسيح كالھدف األعظم ،وليس
للمجد الشخصي أو االستعراض العلني أو الكبرياء أو التشويش أو
االنقسام أو االمتياز الخاص.
 -١٠دراسة المواھب تحذرنا بشدة النحراف البعض عن المفھوم
الكتابي للكنيسة .فلقد كان ھدف المسيح أن يؤسس الكنيسة ويدعو



األفراد ليضمھم إلى الكنيسة والموھبة ال تعطى للفرد في شخصه بل
ألنه عضو في الكنيسة ،ألن ھدف المواھب بناء الكنيسة وليس
االختبارات الشخصية .إن الخطر في التركيز الغير كتابي على
الفردية والحرية الدينية الفردية التي تجعل الفرد أھم من الكنيسة .أما
االختبارات الشخصية فال تُعمم وال تُعلم.
 -١١أعطى الروح القدس للكنيسة السلطان واالستنارة حتى يمكنھا أن
تميز بين الغث والثمين "أمتحن/وا األرواح" )١يو) ،(١ :٤انظر
نموذج امتحان المواھب لدافيد واطسون في قضايا الروح القدس
صفحة .(٣٠ ،٢٩
 -١٢يعلمنا الكتاب أن التركيز واالنشغال يجب أن يكون بثمر الروح
أي "السلوك بالروح" وھو الذي يحفظ للكنيسة نموھا وشھادتھا،
وھو الذي يمتحن المواھب ويضبطھا .كما يجب أن ننشغل ببناء
الكنيسة وامتدادھا كالتحدي األكبر.
 -١٣المواھب كلھا عبارة عن "نماذج" وليست كل مواھب الروح عبر
العصور .فال يمكن فصل المواھب عن ظروف الكنيسة التي
استدعت وجود ھذه المواھب والحاجة إليھا ،فالمواھب مرتبطة



بحاجة الكنيسة وظروف الناس في كل عصر ،فھي "بحسب
الحاجة" "المنفعة" )١كو .(٧ ،٦ :١٢وإال أصبحت المواھب
ھدفا ً في ذاتھا نختلف ونتفق حوله ،وبالتالي ننحرف عن الھدف
الذي قصده ﷲ بھا.
 -١٤إن روح ﷲ يتميز بالقدرة المستمرة على خلق المواھب والوزنات
التي تمأل حاجة الكنيسة دائماً ،فھو يتحرك بقوة ليس في الماضي
فقط ،بل في احتياجات الحاضر وفي رؤى وطموحات المستقبل
)انظر قضايا الروح القدس صفحات  ٣٦-٣٣كلمات د.ق .جون
ستوت ،د.ق .فايز فارس(.
 -١٥مواھب الروح ال تنفصل عن عمل الروح في الكنيسة .ومن
يدرس سفر األعمال ،الذي ھو سفر عمل الروح القدس في
الكنيسة ،يرى أن الروح القدس في األقسام األولى منه يظھر
بصورة معلنة منظورة محسوسة لتأسيس الكنيسة وبدء شھادتھا
في:
• قبول اليھود واألمم في ملكوت ﷲ.
• دخول األمم دون عون من الناموس وأعماله.
• توجيه الرسل في الخدمة وتقديم اإلنجيل للكل.



وبعد أن تم ھذا كله كأساس متيـن للكنيسة ،فال داعي اآلن لظھـوره
المعلن المنظور ،ولكن نجده في األصحاحات  ٢٨-١٩يتركز في
عمله داخل القلوب وداخل الكنيسة في:
• تقديم اإلنجيل للعالم كله )اإلرسالية(.
• فتح أعين الكنيسة على األنبياء والمعلمين الكذبة.
• تنظيم الكنيسة التي تتسع.
 -١٦في كل الرسائل وباقي العھد الجديد ينحصر عمل الروح في:
• خلق الوحدة والمصالحة في الكنيسة )أفسس:٢
.(٦-٣ :٤ ،١٨–١٤
• صنع الشركة )فيلبي.(١ :٢
• إحياء العبادة )عبرانيين ١٥ :١٣و.(١٦
•

تعميق التعليم وتوضيح الكلمة )٢تيموثاوس:٣
 ،١٦كولوسي.(١٦ :٣

• العمل في الفرائض )١كورنثوس  ١٠و ،١١يوحنا
 ٥ :٣و.(٥٣ :٦
• بناء الجسد في المحبة )أفسس (١٦ :٤وإعطاء
المواھب في إطار بناء الجسد ومركزية المحبة
)١كورنثوس ١٢و) (١٣انظر مايكل جرين في


"أنا أؤمن بالروح القدس" ،د.ق .فھيم عزيز فى
كتابه " الروح القدس و" مواھب الروح القدس"(.
 -١٧خاتمة :إن ھدفنا أن تتفجر كل الطاقات والمواھب لتبدع وتعمل
عملھا في بناء الكنيسة ونموھا ،في إطار فكري واضح مبني
على الكلمة المقدسة ،وفي جو من المحبة والوحدة والسالم.
فلنتجه إلى العمل والبناء بعيداً عن تبديد الوقت والطاقة في
الكالم ،وإلى التوازن الناضج بعيداً عن التشويش والتطرف وإلى
عمل الروح الحقيقي الذي يجمع ويوحد ويحمي الكنيسة ويعلي
البناء بعيداً عن االنقسام والھدم والتشتيت والضياع.
الدكتور القس مكرم نجيب



