الدرس الثامن

 24 – 18شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس ومواهب الروح

السبت بعد الظهر

املراجـــع األســـبوعية1 :كورنثـــوس 11 ،7 -4 :12؛ أفســـس  7 :4؛ 1كورنثـــوس :12
 31 -14؛ روميـــة 8 -3 :12؛ 1يوحنـــا .3 -1 :4
وح َوا ِحدٌ َ   .وأَنْــ َوا ُع ِخ ــدَ ٍم
ـب َم ْو ُج ــو َد ٌةَ ،ول ِكــ َّن الــ ُّر َ
آي ــة الحف ــظَ « :فأَنْــ َوا ُع َم َوا ِه ـ َ
َم ْو ُج ــو َد ٌةَ ،ول ِكــ َّن الــ َّر َّب َوا ِحدٌ َ   .وأَنْــ َوا ُع أَ ْع ـ َـال َم ْو ُج ــو َد ٌةَ ،ول ِكــ َّن الل ــهَ َوا ِح ــدٌ  ،الَّــ ِذي
ـــل الْـــك َُّل ِف الْك ُِّل» (1كورنثـــوس .)6 -4 :12
يَ ْع َم ُ
ق ــد ح ــدث أ ّن رج ـاً كان ذاهب ـاً إىل مه ّم ــة تجاري ــة ،ق ــد ت ــرك ابن ــه بالبي ــت وأوكل إلي ــه
عم ـاً ليق ــوم ب ــه .ولك ـ ّن االب ــن اكتش ــف أ ّن وال ــده مل ي ــرك ل ــه الدع ــم واآلالت الت ــي يحت ــاج
إليه ــا مب ــا في ــه الكفاي ــة إلنج ــاز ذل ــك العم ــل .ولش ــعوره بخيب ــة األم ــل ،اضط ــر االب ــن ل ــرك
تل ــك امله ّم ــة دون انج ــاز.
وبنفــس الكيفيّــة ،عندمــا تــرك يســوع تالميــذه وذهــب ليكــون عنــد أبيــه الســاوي،
أعطاهــم عمــاً يــؤ ّدوه :وهــو أن يحملــوا أخبــار اإلنجيــل الســا ّرة إىل العــامل .مــع الفــرق
بــأ ّن يســوع مل يــرك تالميــذه غــر مد ّعمــن .فــا أمرهــم بالقيــام بعملــه قــد مكّنهــم مــن
تأديتــه باســمه ،وبقـ ّوة وتعضيــد الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .يف 1كورنثــوس  7 -4 :1يرفــع بولــس الرســول
شــكرا ً قائـاً «أَشْ ـ ُك ُر إِل ِهــي ِف ك ُِّل ِحـ ٍن ِمـ ْن ِج َه ِت ُكـ ْم َعـ َـى نِ ْع َمـ ِة اللـ ِه الْ ُم ْعطَــا ِة لَ ُكـ ْم ِف يَ ُســو َع
ش ٍء ْاســتَ ْغ َن ْيتُ ْم ِفيــ ِه َ ....حتَّــى إِنَّكُــ ْم ل َْســتُ ْم نَا ِق ِصــ َن ِف َم ْو ِه َبــ ٍة َمــا».
الْ َم ِســي ِح  ،أَنَّ ُك ْم ِف ك ُِّل َ ْ
تعطــى املواهــب الروحيــة بواســطة الــ ُّروح القُــ ُدس يف املســيح لبنــاء كنيســته.
ســندرس يف هــذا األســبوع عــن ال ـ ُّروح ال ُق ـ ُدس كالســلطة العلويــة التــي متنــح هبــات اللــه
العظمــى وســنعرف الفــرق بــن مثــر الــروح ومواهــب الــروح.
*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  25شباط (فرباير).

62

األحد

 19شباط (فرباير)

مثر الروح ومواهب الروح
إ ّن مثــر الــروح ومواهــب الــروح لهــا مؤلّــف واحــد .ومــع هــذا فاإلثنــان مختلفــان .ال أحــد
كل واحــد أن يُظهــر يف حياتــه
يُطلــب منــه اســتعالن موهبــة روح ّيــة ،ولكــن يتو ّجــب عــى ّ
ـدل بالــرورة عــى الحالــة الروحيــة .إنّ ــا مثــر الــروح يـ ّ
مثــر الــروح .املواهــب الروح ّيــة ال تـ ّ
ـدل
داللــة كافيــة عــن ذلــك .يف حــن يوجــد مثــر واحــد فقــط للــروح ،فــإ ّن مواهــب الــروح عديــدة،
وبعضهــا أعظــم مــن بعــض.


اقرأ 1كورنثوس  .11 ، 7 -4 :12ما هو جوهر تعاليم بولس هنا؟
على الرغـم مـن أن جميـع خصائـص مثـر الروح قـد ص ّممهـا الله لتُسـتعلن يف حيـاة أتباعه،
كل مؤمـنٍ بنفـس الهبـة أو الهبـات .فليـس مـن فـرض عىل الجميـع أن يحملـوا هبة
فلا يتمتّـع ّ
إلهـي عظيم ميـ ّد املؤمنني مبواهب
مع ّينـة ،مثـل التكلّـم بألسـنة .فبـدالً مـن ذلك ،فالله بسـلطان ّ
مختلفـة تناسـبهم حسـب تقديـره .تُو َهـب مواهـب الـروح حتـى نسـتطيع أن نخـدم اآلخريـن
الخاصـة أو لتمجيدنا .إنّ ا
ولبناء جسـد املسـيح ،الكنيسـة .هذه الهبـات ال تُعطى لتُشـبِع ملذّاتنا
ّ
تعطـى فقـط إلمتـام قصـد الله.
لذلــك ،املواهــب الروحيــة هــي غــر مجديــة بــدون مثــر الــروح .مــن املدهــش حقـاً أ ّن مــن
بــن محتويــات املواهــب الروحيــة ومضمونهــا ،تُ ْذكَــر املح ّبــة كثـرا ً ويُشــار إليهــا مـرات عــدة.
فبعــد كورنثــوس األوىل األصحــاح  ،12يــأيت األصحــاح الثالــث عــر ليــرح املح ّبــة بطريقــة
فائقــة الروعــة .كــا أن اآليــات يف أفســس  13 -11 :4متبوعــة باآليتــن  16 ،15اللتــن فيهــا
إشــارة للمح ّبــة .واآليــات التاليــة بعــد روميــة  8 -3 :12والتــي تذكــر مواهــب الــروح ،تتحـ ّدث
عــن املحبّــة كذلــك (انظــر روميــة .)10 ،9 :12
واملواهــب هــي ،قبــل كل يشء ،مواهــب نعمــة؛ وهــذا معنــاه أنهــا هبــات َمحبّــة .ولقــد
أُعطيــت بدافــع املحبّــة وتخــدم محبّــة اللــه للوصــول إىل أنــاس آخريــن .فعــن طريــق حبّنــا
وكل املعرفــة مي ّدنــا باإلمكانيــات التــي
لآلخريــن نعلــن لهــم مح ّبــة اللــه .إن اللــه امل ُِحــب ّ
لربــا هــذا هــو الســبب يف كــون املح ّبــة
تســاعدنا عــى إنجــاز مــا طلــب اللــه م ّنــا أن نفعلــهّ .
أعظــم املواهــب جميعهــا (1كورنثــوس .)13 :13
ـيحيي؟ كيــف تولّــد فينــا
ملــاذا تُعــد املحبــة محوريــة بالنســبة لـ ّ
ـكل مــا نقــوم بــه كمسـ ّ
املح ّبــة ،مبعنــى مــن املعــاين« ،ال َقــدّ رة» عــى الشــهادة لآلخريــن؟
63

االثنني

 20شباط (فرباير)

يل األسمى للمواهب الروح ّي ِة
الله الواهب الع ّ
ليــس األمــر بأيدينــا أن نختــار املواهــب حســب رغبتنــا .الكلمــة اليونانيــة للمواهــب هــي
« ،»Charismataوهــي مواهــب النعمــة املعطــاة بواســطة اللــه نفســه .ونحــن ال نربــح هــذه
املواهــب مبســتوياتنا االجتامعيــة أو وظيفتنــا أو كرامتنــا ورشفنــا أو ثقافتنــا أو حتــى أدائنــا
الروحــي .إنّهــا مواهــب ،ت ُعطــي م ّجانــا بدافــع املحبّــة حتــى نتمكــن مــن إنجــاز العمــل الــذي
أوكلــه اللــه لنــا.
اقــرأ أفســس  .7 :4غالب ـاً مــا نفكّــر بــأن ال ـ ُّروح ال ُقــدُ س هــو املانــح للمواهــب الروح ّيــة.
الرســول بولــس يربــط يســوع املســيح مبنــح املواهــب الروح ّيــة .فكيــف يســهم املســيح يف
منــح املواهــب الروحيــة؟

الحق يف منحنا مواهب وعطايا .لك ّن ال ُّروح
يقول بولس الرسول بأ ّن نعمة املسيح قد كفلت ّ
ال ُق ُدس هو َمن يوزّع هذه املواهب عىل أعضاء الكنيسة .أولئك الذين قبلوا يسوع املسيح
كمخلّص شخيص لهم ويؤمنون به ،فسوف ُينحون املواهب الروحيّة بواسطة ال ُّروح ال ُق ُدس
إلهي علوي وقرار سيادي.
«حسب مشيئته» (1كورنثوس  .)11 :12إ ّن منح هذه املواهب لهو أمر ّ
إن املقــدرة الطبيعيــة املالزمــة لنــا منــذ والدتنــا ليســت هب ـ ًة رو ّحيــة .املواهــب الروحيــة
ليســت نفــس امللــكات الطبي ّعيــة التــي قــد ين ّميهــا املــرء مــن خــال التعليــم والثقافــة املركّــزة.
كل عطيــة
فكثــر مــن غــر املســيحيني قــد نالــوا بركــة امللــكات والتف ـ ّوق الطبيعــي .فبينــا ّ
ـرب أن مينــح
صالحــة ّ
وكل موهبــة حســنة هــي مــن عنــد اللــه (يعقــوب  ،)17 :1فقــد ق ـ ّرر الـ ّ
خاصــة حتــى يباركــوا حيــاة مســي ّحيني آخريــن وحتــى يبنــي كنيســته .فاللــه
املؤمنــن مبواهــب ّ
يســتطيع أن يســتخدم موهبــة أو َملَكــة طبيعيّــة لذلــك الغــرض عينــه عندمــا يعــرف الشــخص
ذاتــه بــأ ّن حتــى هبــة أو َملَكــة طبيعيــة كهــذه مصدرهــا اللــه وحينئــذ يك ّرســها بخضــوع
وابتهــال لخدمــة عمــل اللــه.



مــاذا يخــر بولــس الرســول ق ـ ّراءه يف 1كورنثــوس  31 -14 :12بخصــوص توزيــع املواهــب؟
ملــاذا يكــون هــذا املنظــور هام ـاً لكيف ّيــة توظيــف املواهــب الروح ّيــة يف الكنيســة؟

إ ّن الـ ُّروح ال ُقـ ُدس هــو َمــن يقــوم بتوزيــع املواهــب الروحيّــة حســب حكمتــه ومشــيئته .حيــث
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أنّــه ي ّحبنــا ويعــرف ج ّيــدا ً كيــف ميكننــا أن نخدمــه بكفــاءة عاليــة فــا يلــزم أن نحســد اآلخريــن
عــى مواهبهــم .فحســدنا اآلخريــن لهــو دليــل عــى عــدم تقديرنــا للعـ ّـي القديــر وعــى الشــك
يف حكمتــه عنــد توزيــع هباتــه وعطايــاه.
مــا املواهــب التــي منحهــا اللــه ألعضــاء كنيســتك؟ مــا الرســالة التــي تســتخلصها مــن
الحقيقــة يف أنّ األعضــاء املتباينــن لهــم مواهــب مختلفــة؟

الثالثاء

 21شباط (فرباير)

الغرض من املواهب الروحية


اقــرأ روميــة 8 -3 :12؛ أفســس  .12 -8 :4مــا هــو الغــرض مــن إعطائنــا املواهــب الرو ّحيــة
مــن ِقبــل اللــه؟

املواه ــب الروح ّي ــة ق ــد ُمنح ــت فق ــط للخدم ــة وليس ــت لتكريس ــنا .فه ــي ليس ــت ِح َي ــل
معجزيّــة لــي تشــبع فضولنــا .وال ت ُعطــى كعقــار ض ـ ّد امللــل .فكث ـرا ً مــا نف ّكــر بــأ ّن املواهــب
الروح ّي ــة م ــن منظ ــور م ــلء الف ـراغ الروح ــي وإش ــباع حاجتن ــا الروح ّي ــة ،أو جرع ــات تق ّوين ــا
يف س ــرنا م ــع الل ــه .وعنده ــا تك ــون النتيج ــة أ ّن املواه ــب الروحي ــة مركِّ ــزة ع ــى املس ــيح ّية
وليس ــت ع ــى املس ــيح .فه ــي ُمتَ َم ْركِ ــزة باألك ــر علين ــا ولي ــس ع ــى الل ــه .عندم ــا نح ــاول أن
نكش ــف ع ــن املواه ــب الروحيّ ــة م ــن منظ ــور الل ــه نع ــرف أ ّن الل ــه مين ــح ه ــذه املواه ــب
الروحيـــة ليتّمـــم عـــ ّدة أغـــراض علويّـــة :إنّهـــا تُعطـــى لرتســـخ وحـــدة الكنيســـة ولبنائهـــا
(أفس ــس  .)16 -12 :4إنّه ــا تُعط ــى إلمت ــام رس ــالة الكنيس ــة الت ــي أوكله ــا الل ــه له ــا (أفس ــس
كل اعتب ــار فه ــي تُعط ــى لتمجي ــد الل ــه (1بط ــرس .)11 -10 :4
 .)12 ،11 :4وف ــوق ّ
هــذا هــو الســبب يف أن املواهــب الروح ّيــة ال تُعطــى لرتضيتنــا .إنّهــا تُغــدق لتســاعد
اآلخريــن عــى التقـ ّدم روح ّيـاً (1بطــرس  10 :4؛ 1كورنثــوس  .)26 ،12 :14إنّهــا ت ُعطــى لجلــب
فائــدة روح ّيــة وتق ـ ّدم لكنيســة اللــه ب ّرمتهــا .إنّهــا ملأســاة حــن ت ُســتخدم املواهــب الروحيــة
مــن ِقبــل أشــخاص م ّعينــن لريتفعــوا بهــا عــى أكتــاف غريهــم بــدل أن تكــون دعائــم تو ّحــد
الكنيســة .وعندمــا يحــدث هــذا ،يتبــوأ بعــض األعضــاء مراكــز ال يســتحقّونها .وهــذا يف ح ـ ّد
ذاتــه يعمــل عــى االنقســام ويفســح املجــال للخــاف واالنشــقاق .كثـرا مــا تف ّكــر يف املواهــب
الروح ّيــة عــى أنّهــا املقــدرة وامللــكات التــي نكتســبها .وبينــا أ ّن امللــكات هــي متض ّمنــة يف
املواهــب الروح ّيــة ،يجــب أالّ يغيــب عــن بالنــا بــأ ّن الــ ُّروح القُــ ُدس عندمــا يــوزّع موهبــة
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روح ّيــة فإنــه عــادة مــا يكّلــف صاحبهــا بــأداء عمــل أو رســالة كرازيــة تســتخدم فيهــا هــذه
املوهبــة (1بطــرس  .)10 :4وهكــذا ،ميكــن أن تقــول بــأ ّن املواهــب الروح ّيــة هــي قــدرات
مع ّينــة تُ نــح بغـزارة مــن ِقبــل اللــه بواســطة الـ ُّروح ال ُقـ ُدس .هــذه املواهــب تؤ ّهــل الشــخص
املمنوحــة لــه ألداء خدمــة م ّعينــة تســاعد عــى بنــاء الكنيســة .ولــي نصــل إىل هــذا املســتوى
فيحتــاج األمــر إىل وجــود مواهــب متعـ ّددة ومختلفــة يف الكنيســة لنصــل إىل الهــدف املنشــود.
مــاذا تعتقــد بــأنّ الغــرض األســايس للمواهــب الروحيــة هــو بنيــان الكنيســة؟ كيــف
يســتطيع املؤمنــون الذيــن ُينحــون مواهــب متعــدّ دة أن يهدفــوا إىل وحــدة الكنيســة؟ مــا
االحتيــاط الواجــب اتّخــاذه يف الكنيســة حتــى تصــر املواهــب املتعــددة دعائــم لوحــدة
الكنيســة بــدل انقســامها؟

األربعاء

 22شباط (فرباير)

املوهبة الروحية قدميّـاً وحديثـاً
اقــرأ 1كورنثــوس  1 :14وقــارن بــن قوائــم املواهــب الروحيــة يف 1كورنثــوس  1 :14وقــارن
القوائــم املختلفــة يف 1كورنثــوس 31 -27 ،11 -7 :12؛ روميــة 8 -3 :12؛ وأفســس .12 ،11 :4
هــل أُعطيــت هــذه املواهــب ملؤمنــي العهــد الجديــد فقــط؟ وملــاذا توجــد هــذه املواهــب يف
يومنــا هــذا؟

يوجــد مســيح ّيون يعتقــدون بــأ ّن املواهــب الروح ّيــة املذكــورة يف العهــد الجديــد كانــت
مقصــور ًة عــى زمــن املســيح والرســل .وهــم يجادلــون بقولهــم أنّــه مبــوت الرســل األَ َّولُــن،
فاملواهــب التــي ُمنحــت لهــم خصيص ـاً قــد ذهبــت إىل غــر رجعــة ومل يت ّكــرر ظهورهــا بعــد
ذلــك يف الكنيســة .ولتأييــد هــذا الــرأي يقتبســون مــن 1كورنثــوس  10 :13وحيــث يســ ّجل
ـض ».نعــم ســيأيت
بولــس الرســول قولــه « َول ِكـ ْن َمتَــى َجــا َء الْكَا ِمـ ُـل ف َِحي َن ِئـ ٍـذ يُ ْبطَـ ُـل َمــا ُهـ َو بَ ْعـ ٌ
الوقــت عندمــا تنتهــي املواهــب .ولك ّنهــا ســتنتهي فقــط عندمــا يكــون الكامــل قــد أىت فع ـاً،
وهــذا ،ملّــا ينتفــي النظــر كــا يف مــرآة داكنــة ولكــن وجهـاً لوجــه ،وقــت مجــيء املســيح ثانيـةً.
الكتــاب امل ُ َق ـ ّدس يخربنــا بــأ ّن املواهــب الروحيــة أعطيــت لبنيــان الكنيســة (1كورنثــوس :12
ــب ال ُّر ِ
وح َّي ِة1(»،كورنثــوس )1 :14
 .)28يهيــب بولــس الرســول باملؤمنــن أن «يجِــ ُّدوا لِلْ َم َوا ِه ِ
فهــي رضوريّــة لص ّحــة الجســد .ويف غيــاب الربهــان الكتــايب بــأن اللــه ألغاهــا ،فإنّنــا نفــرض بــأ ّن
اللــه قصــد لهــا أن تبقــى يف الكنيســة إىل أن تنتهــي مــن رســالتها ويكــون املســيح قــد أىت فعـاً.
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إ ّن عمــل اللــه ســيك ّمل يف آخــر الزمــان بقــوة وســلطان يفــوق بكثــر العمــل األ ّويل .طاملــا
ت ُدعــى الكنيســة ألن تج ّهــز العــامل ملجــيء املســيح الثــاين ،فاللــه لــن يــرك أعضــاء الكنيســة
بــدون مســاعدة إلنجــاز مهمتهــم املوكلــة إليهــم .ولكـ ّن هــذه املواهــب ال ت ُبطــل أبــدا ً ســلطة
الكتــاب املقـ ّدس ،وال تحـ ّـل محلّــه .وهــي إنّ ــا عبــارة عــن إمتــام وعــد الكتــاب امل ُ َقـ ّدس بإمــداد
املؤمنــن وتســليحهم حتــى يتمكّنــوا مــن بنــاء جســد املســيح (الكنيســة) وتجهيــز العــامل أجمــع
ملجــيء يســوع الــذي أصبــح قريب ـاً عــى األبــواب.
ـي َج ِمي ُع َنــا إِ َل َو ْحدَ انِ َّي ِة
اقــرأ أفســس  ،1 -11 :4خصوصـاً اآليــة  13التــي تقــول« :إِ َل َأنْ نَ ْن َت ِهـ َ
ـاس َقا َمـ ِة ِمـ ْـل ِء الْ َم ِســيحِ ».مــاذا يخربنــا
ـن اللـ ِه .إِ َل إِن َْســانٍ كَا ِمــل .إِ َل ِق َيـ ِ
ا ِإلميَــانِ َو َم ْع ِر َفـ ِة ابْـ ِ
ذلــك عــن الحاجــة الحــارضة إىل املواهــب الروح ّيــة يف الكنيســة؟

الخميس

 23شباط (فرباير)

ال ُّروح الق ُُدس وهبة متييز األرواح


اقرأ 1كورنثوس 29 :14 ، 10 :12؛ 1يوحنا  3 -1 :4ملاذا كانت هبة متييز األرواح مه ّمة؟

بينــا يوجــد يف الكنيســة مواهــب روحيّــة حقيقيــة ،يحذّرنــا الكتــاب امل ُ َقـ ّدس مــن تصديــق
كل األرواح بــل أن نختــر مــدى صدقهــا مبقــدار توافقهــا مــع كلمــة اللــه املق ّدســة ،وعــدم
ّ
تناقــض أقوالهــم وإذا كانــوا يرفعــون يســوع ربّـاً وإلهـاً .إ ّن األمــر هــام جــدا ً ورضوري أن متيّــز
كل مــن يّد ِعــي انّــه مرســل مــن اللــه هــو
بــن مختلــف األرواح (1كورنثــوس  .)10 :12أل ّن ليــس ّ
كذلــك ،لقــد حذّرنــا الوحــي املقـ ّدس بــأ ّن هنــاك قــوى شــيطانية تســعى لتضليــل الكنيســة وأ ّن
ـدم وســاق لتحـ ّـل محـ ّـل املواهــب الحقيقيــة ،كالتعاليــم
انتــاج مواهــب مــز ّورة يســر عــى قـ ٍ
املضللــة ونبـ ّوات مضلّــة ورؤى كاذبــة وتضــارب التكلــم بألســنة ،وقـ ّوات شــفاء غامضــة ،عالمات
وأعاجيــب مفتعلــة مضلّــة ،ومــا إىل ذلــك مــا ليــس لــه أي ســند كتــايب
والبعــض م ّمــن يقبلــون ّصحــة املواهــب الروحيّــة ،حتــى يومنــا هــذا ،قــد وضعــوا أهميّــة
خاصــة عــى بعــض املواهــب ،وقــد أُعطــوا مركـزا مرموقـاً لبعضهــا دون مـ ّـرر إىل درجــة وجــود
عالمــات وعجائــب خاصــة .مــن امله ـ ّم ج ـ ّدا ً أن نعــرف بــأن الرســول بولــس يذكــر هبــة متييــز
األرواح بعــد هبــة « َع َمــل قُـ َّو ٍ
ات « مبــارش ًة وهبــة «روح النبـ ّوة» وقبــل أن يذكــر هبــة التكلُــم
بألســنة (1كورنثــوس .)10 :12
ولــي يحفــظ اللــه الكنيســة يف الحـ ّـق متّحــد ًة وألجــل حاميــة األعضــاء مــن اتّبــاع األنبيــاء
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الــرب هبــة «متييــز
الكذبــة وحفظهــم مــن العالمــات واملعجــزات الخادعــة امللفّقــة ،مينــح ّ
األرواح»  ،وهــي عبــارة عــن نضــوج كتــايب ومعرفــة متبحــرة وإخــاص وأمانــة لكلمــة اللــه بإميان
وتدريــب الزمــن للخــروج بتجــارب مم ّحصــة مربهنــة ال يرقــى إليهــا أدىن شـ ّـك .وأســاس هــذا
كل يشء مبقيــاس الحـ ّـق (الكلمــة
«التمييــز»  ،بالطبــع ،هــو كلمــة اللــه املق ّدســة .وباختبــار ّ
املق ّدســة) وحدهــا نســتطيع أن نفحــص مــا نســمعه بــاألذن أو مــا نشــاهده بالعــن لنعــرف
مــدى ص ّحتــه ،هــل هــو ِمــن اللــه ،أو بعكــس ذلــك ،هــو ِمــن مصــدر آخــر.
«املــرء الــذي يأخــذ صنــع املعجـزات أســاس إميانــه سيكتشــف أن الشــيطان يســتطيع ،مــن
خــال منــاذج مخادعــة ،أن يجــري معج ـزات كاذبــة تظهــر وكأنّهــا معج ـزات حقيقيــة , , , .ال
يجــب أن نــرى األيــام متّــر أمامنــا ضائعـ ًة بينــا تضيــع الفــرص الثمينــة التــي ينبغــي أن نقضيهــا
ـب طاهــر ،فقــد
ـرب بـ ّ
طالبــن الـ ّ
ـكل قلوبنــا وعقولنــا وأرواحنــا .فنحــن مــا مل نقبــل الحـ ّـق بحـ ّ
ننزلــق مــع أولئــك الذيــن يعينــون األعاجيــب الشــيطانية يف هــذه األيــام األخــرة ويص ّدقوهــا.
إ ّن أمــورا ً كثــر ًة غريبــة ســتظهر وكأنّهــا معج ـزات حقيقيــة رائعــة ،والتــي يجــب أن نعتربهــا
رشيــرة ســوف يصنعــون
خدعـاً مــن صنــع ُمبــدع األكاذيــب  . . . .رجــال تحــت نفــوذ األرواح ال ّ
معج ـزات» روح النبــوة  ،رســائل مختــارة ،مجلــد  ،2صفحــة .)53 ،52

الجمعة

ملزيد من الدرس

 24شباط (فرباير)

اقرأ لروح النبوة  ،من كتاب «الرصاع العظيم» صفحة .653 – 642 ، 563 -556
لقـد سـأل البعـض« ،ملـاذا ال نـرى ذات املعجـزات ،كمعجـزات الشـفاء ،اليـوم كما كانـت
تحـدث قدميـاً زمـن الكتـاب املُقَـ ّدس؟» أوالً ،إنّنـا نسـمع قصصـاً عن معجـزات ت ُجـري .وقد رآها
البعـض رؤى العيـان بالتأكيـد .ثانيـاً ،عنـد قـراءة الكتـاب املقـ ّدس ،نأخـذ انطباعاً بـأ ّن املعجزات
كانـت تحـدث باسـتمرار .ولكننـا عندنا هـذا االنطباع فقـط أل ّن الـ ُّروح ال ُق ُدس قد أوحـى للكتبة
يك ي ّدونـوا أحداثـاً ها ّمـة للغاية يف تأسـيس الكنيسـة األوىل ،وهذه األحداث كانـت تتض ّمن إجراء
معجـزات .وميكننـا أن نتصـ ّور أ ّن يف معظـم الحـاالت ويف معظـم األحيـان ،كانـت األمـور حينئـذ
كما هـي عليـه اليوم :النـاس يتعلّمون كلمة الله ويسـتجيبون لنـداء ال ُّروح القُـ ُدس وأخريا ً كتبت
روح النبـوة« :الطريقـة التـي عمـل بهـا املسـيح كانت الكـرازة بالكلمة والشـفاء مـن املعاناة من
خلال أعمال الشـفاء املعجزيّـة .ولك ّنـي أُخربت بأننـا ال نقـدر اآلن أن نعمل بنفـس الكيفيّة ،ألن
الشـيطان سـيامرس ق ّوتـه الغاشـمة بإجـراء معجـزات .فخـ ّدام اللـه ال يقـدرون أن يعملـوا اليوم
عـن طريـق املعجـزات ،أل ّن معجـزات شـفاء كاذبـة سـتُجرى ،م ّدعيـ ًة بأنّهـا مـن عنـد اللـه .لهذا
السـبب فقـط خـ ّط الـرب طريقـ ًة يقـوم شـعبه فيها بعمـل الشـفاء الجسـدي ،مصحوبـاً بتعليم
طبـي حقيقي
كلمـة اللـهّ .
تؤسـس مص ّحـات ومـع هذه املؤسسـات ينضـ ّم عامل يقومـون بعمل ّ
تبشيري .فيكـون هنـاك تأثير حافـظ للذيـن يتر ّددون على هـذه املص ّحات طلبـاً للعلاج» روح
النبـوة ،رسـائل مختـارة ،املجلد  ،2صفحـة .) 54
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أسئلة للنقاش
 .1ما هو الفرق بني مثر الروح ومواهب الروح؟
ـب الحكي ــم ه ــو مان ــح ه ــذه املواه ــب ،يف
 .2كي ــف يس ــاعدنا االعتق ــاد ب ــأن الل ــه املح ـ ّ

تقدي ــر مواه ــب ال ــروح املتباين ــة بالكنيس ــة؟
 .3مل ــاذا ال تصل ــح معج ـزات الش ــفاء واألعاجي ــب ،يف ح ــد ذاته ــا ،كمقي ــاس آم ــن لتميي ــز
الح ــق؟ م ــاذا نحت ــاج إىل جان ــب ذل ــك؟
َ « .4فــإِ ِّن أَ ُق ـ ُ
ـي َفــ ْو َق َم ــا
ـول بِال ِّن ْع َمــ ِة الْ ُم ْعطَ ــا ِة ِل ،لِــك ُِّل َمــ ْن ُهــ َو بَ ْي َنكُ ـ ْ
ـم :أَنْ الَ يَ ْرتَ ِئ ـ َ
ـم الل ــهُ لِــك ُِّل َوا ِحــ ٍد ِم ْق ــدَ ا ًرا ِمــ َن
ـي إِ َل ال َّت َع ُّق ــلِ  ،كَ ـ َـا َق َس ـ َ
ـي ،بَ ـ ْـل يَ ْرتَ ِئ ـ َ
يَ ْن َب ِغ ــي أَنْ يَ ْرتَ ِئ ـ َ
ا ِإلميَـــانِ » (روميـــة  .)3 :12مـــا هـــو التحذيـــر الهـــام املُعطـــى لنـــا هنـــا؟ إىل أي درجـــة
ينبغ ــي أن نرف ــع «نرتئ ــي» أنفس ــنا؟
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