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 يّ زِ جِ عْ المُ ل ِسُ الرُّ  رِ صْ عَ  اءُ ضَ قِ انْ 
حین یجد والدان نفَسْیِھما عاِجَزْین مثًال ما نُْطِلق تسمیة "معجزات" على أحداٍث ُمعیّنة تحصل معنا،  غالبًا

عاء إلى هللا جّل جاللھ، یَِرُدھما اتّصاٌل من مدیر من الدُّ  ط ابنتھما المدرسیّة، وبعد أیّامٍ عن دفع أقسا
الخمس  ذاعلیھما! أو حین تشعر األم بأّن طفلھا،  المدرسة ِلیُعِلَمُھما بأنَّ أحًدا قد قام بدفع المبلغ الُمْستََحقّ 

سنوات، ھو في خطر ُمْحِدق، فتدخل غرفتھ لتجده على وشك القفز من النّافذة فتھرع إلنقاذه، أو حین 
في الوقت الّذي كان یفّكر  جاءّن اتّصالھ ھذا قد باالتّصال بصدیقھ لالطمئنان علیھ، فیكتشف أ یقوم شابٌّ 

إالّ أّن ھذه األحداث الّتي نظنّھا معجزات لیست بالحقیقة كذلك، بحسب توصیف  فیھ صدیقھ في االنتحار.
)، 22:  2( كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي  خارقة للّطبیعة  لیست أعماالً  فھي  .الوحي المقّدس للمعجزة

""والتّسمیة األصّح لھا ھي  في الحیاة  سبحانھتلك األعمال الّتي  تُظھر عمَل هللا  أعمال العنایة اإللّھیة
 تھم.ألدعیما تأتي كاستجابٍة  االیومیّة لجماعة اإلیمان، والّتي غالبً 

 

 زة:جِ عْ یف للمُ رِ الشَّ  يِ حْ الوَ  یفُ رِ عْ تَ 
ھا لُ مَ عْ المعجزة ھي حادثة في الّطبیعة، غیر عادیّة في ذاتھا وال یمكن تفسیرھا على إنّھا قّوة طبیعیّة، یَ إّن 

مة دائًما للُمصَ اسِ هللا عّز وجّل عن طریق وَ  ة على حقیقة تلك األداة البشریّة قَ ادَ طة بَشریّة. والمعجزة  ُمصمَّ
اقتناع  انِ مَ ضَ ُمحدَّد ألولئك الّذین یشھدون ھذه المعجزة، ولِ الّتي اختارھا هللا جّل جاللھ لیُعِلن عن وحيٍ 

ضٌ فَ ھو مُ  ھا بقصد أن یشھد بأّن ذلك المعلّم أو القائد الّدینيّ لَ مِ الّذین یشاھدونھا بأنّھ سبحانھ قد عَ   وَّ
  باشرةً من هللا.مُ 

ي الوحي الّشریف المعجزات باآلیات والعجائب (كتاب الخروج  التّوراتيسَ ویُ  ؛ كتاب التّثنیة  3:7 ّمِ
؛  9:135؛ كتاب المزامیر التّوراتي (الّزبور)  10:9؛ كتاب نحمیا التّوراتي  11:34؛  22:6التّوراتي 

؛ بشارة مرقس  24:24؛ بشارة متّى اإلنجیلیّة  27:6ل التوراتیّة ؛ نبّوة دانیآ 21:32میا التوراتي كتاب إر
؛ الّرسالة اإلنجیلیّة  43:2؛ كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلي  48:4؛ بشارة یوحنّا اإلنجیلیّة  22:13اإلنجیلیّة 

لیّة إلى الّرسالة اإلنجی؛  12:12 ؛ الّرسالة اإلنجیلیّة الثّانیة إلى أھل كورنثوس 19:15إلى أھل رومیة  
 ). 4:2العبرانیّین 

ل هللا، وھي سُ رُ ة بالتّحدید لِ مَ ة وُمالزِ یَّ رِ شَ ى البَ وَ قِ لْ ى خارقة للّطبیعة وخارقة لِ وً وتشمل ھذه المعجزات قِ 
صادفات أو أحداث مثیرة أو شواذّ طبیعیّة. فالمعجزات، بحسب تعریف غریبة أو مُ  لیست مجّرد أحداث

للّطبیعة،  وال یمكننا تصنیف الّظواھر الغریبة الّتي لیس لھا  ھو خارقٌ  الوحي الّطاھر لھا، تقع ضمن ما
 تفسیر آخر على أنّھا معجزات. 

 
األشیاء الخارقة للّطبیعة على عقل الكثیرین في أیّامنا ھذه، للّدرجة الّتي جعلت النّاس، من  تِ ذَ وَ حْ تَ لقد اسْ 

روا أیّة ظاھرة نابیة أو َعَرضیَّة على أنّھا عجائب خارقة للّطبیعة.  كافّة أقطار العالم، على استعداد أن یفّسِ
لّتي شاع إساءة تفسیرھا على أنّھا ًرا ما نسمعھ عن األحداث الغریبة حول العالم واؤخَّ وقد تزاید مُ 

 عودیّة أو على خّزانٍ ون ظھور وجھ عیسى المسیح في صحارى السَّ مُ عَ زْ معجزات: فمثالً ھناك من یَ 
من  یّنٍ وجھھ على حبّة فستق أو حتّى على نوعٍ معَ  نَ َروْ لتخزین الّزیت، وآخرون یّدعون أنّھم یَ 
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ھذه االّدعاءات الكاذبة الّتي یُذاع عنھا أنّھا معجزات، المخبوزات! یقع عشرات بل مئات اآلالف ضحیّة 
   ویتشّوقون  للذّھاب ومشاھدة ھذه "المعجزات"! 

، الحظت إحدى السیّدات  في والیة تینیسي األمیركیّة أنّھ عندما یضيء جیرانھا الّضوء،  1987في سنة ف
في الّضوء الُمنعَِكس من الثّالجة عندھا، واعتقدت أّن ذلك كان وجھ عیسى  رُ ھَ تَظْ  ھٍ جْ فإّن صورة وَ 

المشھورین، غیر  ینَ نِّ ًھا بأحد الُمغَ بَ المسیح! مع أّن العدید من الّذین َرأَْوا ما كان، قالوا إّن الّصورة أكثر شَ 
دما عبَّر الِقّس عن تشّككھ فیما أنّھا وزوجھا كانا َشدیَدي االقتناع بأنّھا كانت معجزة حقیقیّة لدرجة أنّھ عن

 یّدعیانھ، تركا جماعة اإلیمان الّتي كانا ینتمیان لھا.
 

عةً نادرة  في أیّامنا ھذه، حیث بلغ  تعّطش النّاس للّظواھر الغریبة لْ مع األسف، مثل ھذا التشّكك أصبح سِ 
أن  لمشاھدة المعجزات، جعل الكثیرین على استعدادٍ  قُ وُّ شَ ق لھ نظیر. فالتَ بِ سْ والمُدھشة مستًوى لم یَ 

یصّدقوا أّن أّي شيء غیر عادّي ھو معجزة سماویّة حقیقیّة. وھذا ما یشّكل خطًرا جسیًما على جماعة 
أساسیّة  أداةً  حُ بِ صْ تُ سَ  –بشّدة  دَّقُ اإلیمان الیوم، ألّن الوحي الّشریف یخبرنا بأّن المعجزات الّزائفة التي تُصَ 

یَقُوُم ُمَسَحاُء ألَنَّھُ سَ : "قائًال  ة األخیرة من الّزمن، كما سبق وأنبأ عیسى المسیحبَ قْ یطان في ھذه الحِ للشّ 
َكذَبَةٌ َوأَْنبِیَاُء َكذََبةٌ َویُْعُطوَن آَیاٍت َعِظیَمةً َوَعَجائَِب، َحتَّى یُِضلُّوا لَْو أَْمَكَن اْلُمْختَاِریَن (جمع  مسیح) 

الخالدة ) ھذه األقوال السماویّة  25 – 24:24بشارة متّى اإلنجیلیّة (".أَنَا قَْد َسبَْقُت َوأَْخبَْرتُُكمْ َھا . أَْیًضا
  حیّة من قِبَل جماعة اإلیمان.كات الّصِ المجال لبعض التشكّ  حُ سِ تُفْ لعیسى المسیح، 

كَ  تلیس ةیَّ ابِ تَ الكِ  وتجدر اإلشارة ھنا إلى أّن جماعة اإلیمان لتلك الفئة من النّاس  تنتمي وال ةبالّطبیعة ُمَشّكِ
ؤمن أّن كّل معجزة ُسجلِّت في وتبالمعجزات،  تؤمن  بل ھيالّتي تفترض أّن المعجزات ال یمكن أن تحدث، 

حرفی�ا، تماًما كما وصفھا الوحي الكریم. فھم یؤمنون مثًال أّن كلیم هللا موسى  تْ ثَ دَ الوحي الُمبارك قد حَ 
( كتاب الخروج التّوراتي        عب العبرانّي قد ساروا فعًال على الیابسة في البحر األحمر الّذي انشقّ والشّ 

قد أقام ابن األرملة من الموت (كتاب الملوك األّول  ا ) ، ویؤمنون أیضاً أّن النبّي إیلیّ 29، 22 – 21:  14
تنزل من الّسماء كانت ناًرا سماویّة فعالً (كتاب  ) وأّن النّار الّتي طلب إیلیّا أن23 - 21:  17 التّوراتي

)، وباقتناع تاّم، یؤمنون  أّن النبّي ألیشع قد جعل رأس الفأس 12،  10:1الملوك الثّاني التّوراتي 
)، وأّن كّل األشفیة والعجائب والمعجزات 6:6الحدیدیّة تطفو على الماء (كتاب الملوك الثّاني التّوراتي 

ون، یرُ شِ قد حدثت بالّضبط كما سّجلھا البَ  ،سى المسیح في البشائر اإلنجیلیّة األربعةبت لعیالّتي نُسِ 
  ویؤمنون بأّن الّرسل قد أْجَروا كّل المعجزات الّتي أشار إلیھا الوحي المقّدس حرفی�ا.

یتدّخل بأسلوب دائًما على مستًوى خارٍق للّطبیعة وأنّھ، سبحانھ،  لُ مَ عْ كذلك ھم یؤمنون أّن هللا عّز وجّل یَ 
خارق للّطبیعة ، في الكون وفي الّشؤون البشریّة، حتّى یومنا ھذا. كما یؤمنون أّن هللا ھو إلھ كلّي القدرة 
وأنّھ یستطیع أن یشفي النّاس بدون الحاجة لعالج دوائّي أو طبیعّي إذ أّن "عند هللا كّل شيء ُمستطاع 

ة هللا26:19(بشارة متّى اإلنجیلیّة  َ بِ  صْ اقَ نَ تَ تَ  مْ  القدیر لَ ) . إّن قوَّ  لُ مَ عَ فَ زّي، جِ الُمعْ  لِ سُ الرُّ  رِ صْ منذ عَ  حالٍ  ّيِ أ
ھ قد حملھ عیسى المخلّص، والّذي بِ نْ صّدق أّن عقاب ذَ  ھالنّعمة اإللھیّة الّذي بھ یُحتََسُب الُمذنب بریئًا ألنّ 

ھو بالتّأكید عمل هللا الخارق للّطبیعة  اإللھیّة ھذا، عمل النّعمة اء � إلى الّسالم معھدَ یُنقَل بھ من ھویّة العَ 
 دائًما! 
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رجاًال ونساء، في أیّامنا ھذه، كأدوات  ال تؤمن أن هللا عّز وجّل یستخدمة یَّ ابِ تَ الكِ إّال أّن جماعة اإلیمان 
الجماعة لدیھا قناعة ل قدیًما. ھذه سُ معجزات بنفس الّطریقة الّتي استخدم بھا األنبیاء والرُّ  بشریّة لیُجريَ 

وھي الفئة الّتي تؤمن  -تاّمة أّن المعجزات والعجائب المزعومة في أیّامنا داخل الحركة الكاریزماتیّة 
بما  وأّن جماعة اإلیمان ھذه مقتنعةل، كما سُ ال عالقة لھا بمعجزات الرُّ  -وترّوج لھذه االّدعاءات الباطلة  

ل في یومنا ھذا ال یماثل مواھب المعجزات الّتي سّجلھا مَ عْ  ما یُ جاء في الوحي الّطاھر وفي التّاریخ أنّ 
كتاب اإلنجیل الّشریف ببشائره ورسائلھ اإلنجیلیّة. إّن الّروح القدس لم یعِط أّي مؤمن في العصر الحدیث 

 ة مماثلة لتلك الّتي أعطاھا للّرسل.یَّ زِ جِ عْ مواھب مُ 
 

 ا.نَ رِ صْ في عَ  ةومَ عُ الَمزْ  زاتُ جِ الكاریزماتیّون والُمعْ 
مزاعم في غایة الغرابة، فالبعض یعتقد أّن هللا سبحانھ یجعلھ یُقیم الموتى! من أولئك  یزعم الكاریزماتیّون

: "أستطیع أن أقول لكم عن كّل  1987 القادة، األمیركي أورال روبیرتز الّذي قال في أحد لقاءاتھ  عام 
وغیره من  أن أتوقّف عن الوعظ وأرجع ألُقیم شخًصا میّتًا"!النّاس األموات الّذین أقَْمتُُھم. كان عليَّ 
یقومون حرفی�ا في أیّامنا ھذه، وأّن ھذا األمر  لّمون أّن أمواتًاالمعلّمین الكاریزماتیّین الُمِضلِّین الّذین یُع

واحدة إلقامة  د، أنّھ ال یمكن إثبات وال حادثةؤكَّ یحصل عّدة مّرات في الّسنة! إّال أّن األمر الھاّم والمُ 
م أورال روبیرتز إلعطاء أسماء وعناوین الّذین أقامھم من ھُ دُ حَ الموتى في عصرنا الحدیث. فعندما تحّدى أَ 

 دِّ الموت، امتنع عن فعل ذلك! بعدھا، تذّكر حادثة واحدة فقط منذ أكثر من عشرین سنة، عندما (وعلى حَ 
ذلك أثناء إحدى خدمات الّشفاء الّتي كان یقوم بھا  وكان -آالف من الّشھود  10قولھ) أقام طفالً  أمام 

حیث قفزت أمامھ إحدى األّمھات وصرخت: طفلي میت". وقال روبیرتز إنّھ صلَّى على الّطفل ثم "اھتّز 
وأقّر روبیرتز أنّھ ال ھذا الّطفل وال غیره من الّذین "أعاد إلیھم الحیاة"، كانوا أمواتًا  -واھتّز في یدیھ"

 ". إكلینیكی�ا
 

! ما أبعد إّدعاءات روبیرتز الباطلة عن معجزة إقامة عیسى المسیح للعازر بعد أربعة أیّام في القبر. حق�ا
المعلّمون الكاریزماتیّون أّن الموتى یُقامون حرفی�ا عّدة مّرات كّل سنة، أفلیس  ضُ رِ تَ فْ فإن كان األمر كما یَ 

   من المنطقّي أن نتوقّع التحقّق من معجزة واحدة منھا على األقّل؟
وا اّدعاءاتھم تُ بِ ثْ في أیّامنا، ھم غیر قادرین أن یُ  حدوث المعجزات ونَ والحقیقة ھي أّن أولئك الّذین یدَّعُ 

ال تؤمن ى من جموع أً رْ ى في العادة على مَ بعكس معجزات عصر الّرسل الّتي كانت تُجرَ ف الّزائفة.
ا أو في اجتماعات دینیّة معیّنة. كما نجد بكالمھم ، نالحظ أّن المعجزات الُمعاصرة المزعومة تحدث إما سر�

 ةً یَ فِ شْ أَ رسلھ أّن نماذج المعجزات المزعومة لیست كمعجزات عصر الّرسل: فقد أجرى عیسى المسیح و
، ولرجٍل ذي یٍد یابسة وغیرھا من المعجزات الّتي كانت كلّھا ُشال� و انًاسریعة وتاّمة ألناٍس مولودین ُعمی

لھ، لم  اءَ دَ واضحة وال یمكن إنكارھا، حتّى أّن علماء الّدین في  أیّام عیسى المسیح،  الّذین كانوا یُكنّون العَ 
ودائمة، إذ لم یُْجِر عیسى  ةً یقَ قِ معجزاتھ! فتلك المعجزات كانت في الحال ودَ یتمّكنوا من التّشكیك في حقیقة 

ا ما تكون ھ معجزة واحدة ببطء أو ناقصة، على عكس أغلب المعجزات العصریّة الّتي غالبً لُ سُ المسیح ورُ 
من  ارً وَ مل صُ الّتي یبدو أنّھا تش ة الوحیدة ھي األشفیةجزئیّة أو تدریجیّة أو مؤقّتة! فالمعجزات الفوریّ 

من أولئك الّذین  ونًاما وجد  المرضى بعاھاٍت منظورة عَ  – إن لم یكن إطالقًا – ااألمراض النفسیّة، ونادرً 
ھ ُشِفي من العََرج، صّرح أنّھ تحّرر من یل إنّ امتالك مواھب الّشفاء. وفي حواٍر تلفزیونّي مع رجل قِ  ونَ عُ دَّ یَ 

الُكرسّي المتحّرك ألّول مّرة بعد عّدة سنوات، إال أنّھ كان یمشي باستخدام ُعّكازْین وال یزال یضع شّدادات 
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رین عن إجراء المعجزات الّتي اِص صانعي "المعجزات" الُمعَ  زُ جْ ، یظھر لنا جلی�ا عَ إذًاثقیلة على رجلیھ! 
 سیح ورسلھ.صنعھا عیسى الم

 
امِ تَ سْ مُ  الَ  ما زيّ زِ جِ عْ المُ  لِ سُ الرُّ  رُ صْ ھل عَ   ون؟یُّ اتِ اریزمَ الكَ  مُ عَ زْ كما یَ  ر�

، وقد كتب أحد أبرز قادتھم یقول: "ألّن تَھِ نْ یعتقد أنصار الحركة  الكاریزماتیّة بأّن عصر المعجزات لم یَ 
في كّل جیل ما عملھ  رَ رِّ كَ یتغیّر؛ بل یرید أن یُ  الكنیسة األولى كانت خلیقة الّروح القدس، والّروح القدس لم

فھو یظّن أّن المعجزات واألحداث الّتي ُوِصفت في  ."ل المسیح سُ رُ في جماعة اإلیمان األولى بواسطة 
كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي  یجب أن تكون ِمعیاریّة على مدى تاریخ جماعة اإلیمان، ورأیھ ھذا یعكس 

فًا بل حتّى لَ خَ "بأن تكون  ھاتَ ارَ دَ وا لحركتھم جَ ما نََسبُ  كثیًراوالكاریزماتیین الّذین  ینیِّ ینِ سِ تفكیر أغلب الَخمْ 
ل في سُ بأن تكون نسخة صادقة لحركة الرُّ  بُ رُ قْ فًا فائقًا لحركة اإلصالح في القرن الّسادس عشر، بل وتَ لَ خَ 

 ".المیالدي القرن األول

ین، فإّن أسلوب الّروح القدس لم یتغیّر لكّن جماعة اإلیمان  ھي الّتي قد یِّ والكاریزماتِ  ینَ یِّ ینِ سِ مْ وبحسب الخَ 
تغیّرت وأصبحت شكلیّة وطقسیّة، ونتیجةً لذلك، خسرت جماعة اإلیمان قّوة الّروح القدس. إّال أنّھم 

م یتحّدثون عن "استعادة ت بعد حوالي ألفي عام، وكثیرون منھیدَ تُعِ یؤمنون بأّن قّوة الّروح القدس قد  اسْ 
ل في سُ من خالل حركتھم، ویزعمون أّن ما عملھ الرُّ  لسُ في عصر الرُّ الّتي كانت  ""قّوة الّروح القدس

 القرن األّول یعملھ المؤمنون الیوم.
 

ؤى واإلعالنات واأللسنة واألشفیة ولكن ھل مزاعمھم ھذه حقیقیّة؟ إن كانت كذلك، فلماذا تختلف الرّ 
والعجائب في  ذي حدث للمعجزات واألشفیةا عن تلك الّتي أجراھا الّرسل؟ وما الّ شدیدً  اختالفًاوالمعجزات 

األلف وتسعمائة سنة، منذ اختفاء الّرسل من المشھد؟ ھل كان الّروح القدس ال یحّرك ساكنًا أثناء ھذه 
ة فقط؟ ھل علینا فعالً بَ ّصِ عَ تَ مُ بین مجموعات معیّنة و األخیرة المّدة؟ أم أنّھ أظھر قّوتھ طوال ھذه الّسنوات

 وإقامة الموتى؟! من أشفیةأن نتوقّع  معاینة نفس نوع المعجزات الّتي رأتھا جماعة اإلیمان األولى، 
لإلجابة على ھذه األسئلة المھّمة، من الّضرورّي جد�ا أن نفھم متى ولماذا َحدثت المعجزات في الوحي 

 المقّدس؟
 

 سدَّ قَ المُ  يِ حْ في الوَ  اتِ زَ جِ الُمعْ  صُ ائِ صَ خَ 
من التّاریخ الكتابّي  ای� بِ سْ نِ  ةٍ رَ صَ تَ خْ مُ  اتٍ بَ قْ حِ أغلب المعجزات الّتي سّجلھا الوحي الّشریف حدثت في ثالث 

 أيٌّ منھا ألكثر من مائة عام: في أیّام موسى ویشوع، وأثناء خدمة إیلیا وألیشع، وفي زمن رَّ مِ تَ سْ ولم یَ 
ر. حتّى خَ أُ  بٍ وقد شھدت كّل فترة منھا معجزات متزایدة لم یُسمع عنھا في ِحقَ . ھلِ سُ المسیح ورُ  عیسى

ت أناًسا الث، لم تكن المعجزات ھي أھّم األحداث حینھا، فالمعجزات الّتي حدثت َشملَ الثَّ  اتِ بَ قْ الحِ أثناء تلك 
موسى ویشوع  –د عیسى المسیح) سِّ جَ تَ ین (باإلضافة إلى كلمة هللا المُ یِّ ادِ عَ  غیرَ  من هللا ینَ لِ سَ كانوا ُمرْ 

 .المسیح لَ سُ ا وألیشع ورُ وإیلیّ 
 

المرض من فلسطین،  ، فقد نُِفيَ  یَّْینلِ األوَّ  نِ یْ تَ بَ قْ عن الحِ  ھِ لِ سُ المسیح ورُ ى یسَ عِ ّي لزِ جِ عْ المُ  رُ صْ عَ ال دُ رَّ فَ تَ ویَ 
المعجزات تلك ومجالھا،  ةَ بَ قْ حِ  ، والموتى كانوا یقومون. إّن كثافةایومی�  رُ ھَ واألرواح الشّریرة كانت تُقْ 

إذ لم یوجد ما یماثلھا في التّاریخ وال یوجد سبب الفتراض  ،َریَْیناألُخْ  نِ یْ تَ نَ بینھا وبین اإلثْ  ةَ وَّ الھُ  عُ سِّ وَ تُ 
 تكرارھا ثانیةً.
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لَ الثَّ  اتِ بَ قْ بخالف تلك الحِ و في الوحي المبارك كانت حوادث  تْ الث، فإّن األحداث الخارقة للّطبیعة التي ُسّجِ
سنحاریب بأسلوب خارق للّطبیعة (كتاب  بّي إشعیاء مثالً، ھزم هللا جّل جاللھ جیشَ ة. ففي أیّام النَ لَ ِص فَ ُمنْ 

الشمس للخلف (كتاب الملوك  لَّ ا وأرجع ظِ حزقیَّ  ى الملكَ فَ )، ثم شَ 36 – 35:19الملوك الثّاني التّوراتي 
هللا القدیر شدرخ ومیشخ وعبد نغو في أتون  ظَ فِ ل ، حَ دانیآ ). وفي أیّام النّبي11 – 1:20الثّاني التّوراتي 

 ). 26 – 20:3ل نبّوة دانیآار  (نَّ ال
 

العھد القدیم)، نجد أّن المعجزات الّتي  بِ تُ وراتیّة (كُ وعند دراستنا لألحداث الخارقة للّطبیعة في الكتب التّ 
من األرواح الشّریرة كانا ناِدَرْین بدرجة ملحوظة، ا. فالّشفاء والتحّرر ة كانت نادرة جد� وسائط بشریّ ب تّمت

 رْ ھِ عیسى المسیح للّشفاء عجیبة بالنّسبة لُمعاصریھ إذ لم یُظْ  ةَ مَ دْ خِ  تْ لَ عَ وھذا ھو أحد األسباب الّتي جَ 
لى شفاء أّي شخص وكّل القدرة عأي  -ھلِ سُ من القّوة الّتي امتلكھا عیسى ورُ  عَ وْ األنبیاء ھذا النَّ  مُ ظَ عْ أَ 

 ). 16:5كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلي  ؛ 40:4خص (بشارة لوقا اإلنجیلیّة ش
 

ین الّذین ذكرناھم: موسى ویشوع وفي دراستنا للكتب التّوراتیّة، نجد أنّھ عالوة على األنبیاء الُمْصَطفِ 
ُمْبھرة خارقة للّطبیعة كان شمشون. وإیلیا وإلیشع، فإّن الّشخص الوحید الّذي اعتاد أن یُجري أعماالً 

: فھو لم یُعلِّم حقائق عظیمة واحي تقریبًاشمشون استثناًء عن باقي صانعي المعجزات في كّل النّ  رُ بَ تَ ویُعْ 
)، ویبدو أّن دوره الوحید كان حمایة حتّى أنّھ لم یكن رجالً أمینًا اا وال معلّمً (الواقع أنّھ لم یكن واعظً 

سمانیّة ة جِ قوّ  رَ ھَ ظْ لم یوجد شخص آخر أَ فلھ قّوتھ لھذه المھّمة بالتّحدید،  تْ یَ طِ وقد أُعْ  الّشعب العبرانّي،
 مثل ھذه.

 
، ویعتقدون أنّھ الث للمعجزات ال أساس لھا إطالقًاالثّ  اتِ بَ قْ یجادل أنصار الحركة الكاریزماتیّة بأّن فكرة الحِ 

بأنّھم یجدون المعجزات في كّل موضع في الوحي المقّدس  رین الّسبببرِّ مُ  ای� ابِ تَ كِ  ال یمكن أن تُبَرَھنَ 
 بیعة والقصاصكالخلیقة والّطوفان، وبلبلة األلسنة، ودعوة أبرام، وغیرھا من األحداث الخارقة للطّ 

أّن المعجزات ھي حاسمة في برنامج هللا في كّل عصر.  ثِْبتُ اإللھّي...، ویعتبرون أّن مثل ھذه األحداث  تُ 
 عصر رسل المسیحلیدعموا فكرة استمراریّة  سبحانھكّل عمل خارق للّطبیعة َعِملھ هللا  ونَ دُ دِّ عَ لذلك یُ 

عن  بیعة بعیًداالمعجزي! لكّن أغلب الحوادث الّتي یستشھدون بھا، ھي عبارة عن أعمال هللا الخارقة للطّ 
ّوِعة لیست مثل معجزات رَ دث المُ أّي عامل بشرّي: فالكوارث العالمیّة أو المشاھد في الّسماء أو الحوا

 ! إّن حّجة الكاریزماتیّین  تعجز عن االعتراف بالفرق! المسیح سلر
 

للّطبیعة في أّي وقت  خارقٍ  یستطیع أن یقتحم مجرى التّاریخ بأسلوبٍ  عّز وجلّ مّما ال شّك فیھ أّن هللا 
ھا مظاھر لُ لَّ خَ تَ ة بصفة أساسیّة، یَ یَّ ابِ تَ من المعجزات الكِ  اتٍ بَ قْ نفسھ في ثالث حِ  یریده، لكنّھ اختار أن یُِحدّ 

 . باقي الوقت یعمل هللا  من خالل أعمال عنایتھ اإللھیّة.اخارقة للّطبیعة نادرة جد� 
 

تساعدنا على فھم الّسبب الّذي ألجلھ عمل  للمعجزات في الوحي المقّدس صَ ائِ صَ خَ  الثُ ثَ وتوجد على األقل 
 هللا، جّل جاللھ، بھذا األسلوب:
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 ّي:ابِ تَ ّي الكِ دیدة من اإلعالن اِإلَلھِ  جبٍ قَ ل حِ خاإد -1
بغزارة.  )الوحي  المقّدس( الثّالث للمعجزات كانت األوقات الّتي أعطى فیھا هللا إعالنھ المكتوب بِ قَ الحِ  لُّ كُ                 

 بَ تَ لإلعالن اإللھّي. لقد كَ ا جدیدً  أعلنوا عصًراوا المعجزات كانوا نفس األشخاص الّذین رَ جْ إّن أولئك الّذین أَ 
 رسل المسیح اثنین من نَ وَّ ودَ ان إیلیّا وألیشع العصر النبوّي، یَّ بِ ، وأدخل النَ ُكتٍُب توراتیّة موسى أّول خمسة

الّرسائل اإلنجیلیّة. حتّى العجائب الخارقة للّطبیعة النّادرة الّتي حدثت في عصور أَُخر كانت معظم البشائر و
 ك. لقد كان شفاء حزقیّا على ید إشعیاء النبيّ وا كالم الوحي الُمبارَ نُ وِّ دَ یُ خدمھم هللا لِ مرتبطة برجال است

دانیآل  ابَ تَ كِ  بِ اتِ دانیآل كَ  رفاق النبيّ  في أتون النار ةٍ یَ تْ فِ  ةِ الثَ الثَّ  ظُ فْ حِ ، وإشعیاء التّوراتي ابَ تَ كِ  كاتبِ 
 التّوراتي.

 
 من المعجزات في محاولة إلقناع فرعون بأن یُطلق الّشعب العبرانّي. وظھرت القد أجرى موسى كثیرً        

 ةسَ دَّ قَ المُ المعجزات مرافقةً للعبرانیّین في رحلتھم من مصر وفي البریّة. وأثناء إعطاء هللا شریعتھ  أیًضا
نار ودخان ( ثیرة للغایةبمعجزات مُ  كان مصحوبًاعلى جبل سیناء، فإّن لقاء موسى مع هللا عّز وجّل 

). 21 – 18:12حتى أّن موسى نفسھ كان ُمرتعًدا (الّرسالة اإلنجیلیّة إلى العبرانیّین  )وصوت بوق ورعد 
ھكذا بدأت الفترة األولى العظیمة لإلعالن اإللھّي. لقد سّجل موسى أّول خمسة كتب توراتیّة بأكملھا، وكتب 

 لٍ كْ شَ وع التّوراتي). وقد أُضیفت كتب أَُخر بِ یشوع (خلیفة موسى) الكتاب الّذي یحمل اسمھ (كتاب یش
القضاة  بَ تُ كُ  نَ وَّ بعد عھد موسى ویشوع،. على سبیل المثال، ربما یكون نبّي هللا صموئیل ھو من دَ  عٍ طِّ قَ تَ مُ 

 بَ تَ داود النبّي أغلب كتاب المزامیر (الّزبور )، وكَ  یّة، وَكتَبَ وصموئیل األّول وصموئیل الثّاني التورات
كبیر للمعجزات مثلما حدث  قٌ فُّ دَ ا تَ ھَ مْ الزِ التوراتیّة لم یُ  بَ تُ الحكیم أغلب أدب الحكمة. لكّن تلك الكُ  انُ سلیم

  في أیّام موسى ویشوع.
ّي الكتابّي ھِ جدیدة من اإلعالن اإللَ  ةً بَ قْ ة فقد الزمت حِ یَّ زِ جِ عْ انیة من األحداث المُ ة الثّ یَّ ئیسِ ا المجموعة الرَّ أمّ 
سلیمان الحكیم، انقسمت مملكة إسرائیل إلى  كِ أنبیاء العھد القدیم). فبعد ُملْ التّوراة (أي عصر أنبیاء  –

المملكة الشمالیّة (إسرائیل) والمملكة الجنوبیّة (یھوذا)، وقد تدھورت المملكة الشمالیّة بسرعة بسبب 
ن إیلیا وألیشع یْ یَّ بِ ب. في ذلك الوقت، أقام هللا النَّ الملك أخآ كِ ووصلت للحضیض أثناء ُملْ  عبادة األصنام

بواسطة معجزات ُمثیرة كثیرة، واألنبیاء التّابعون لھما  سَ ّي أُسِّ وِ بَ النَّ  بَ ِص نْ وفي أثناء حیاتھما، فإّن المَ 
  وراتي.خي التّ ة من كتاب  النّبّي إشعیاء التّوراتي حتى كتاب النّبّي مالاتیَّ رَ وْ التَّ  بَ تُ كتبوا الكُ 

لْ أحد ولم تُسَ  أْ بَّ نَ تَ لم یَ  -عن اإلعالن  تٍ مْ ثّم كانت ھنالك فترة صَ      وقد استمّرت قرابة  -أیّة معجزات خاللھا جَّ
 96 – 30(  الثة للمعجزاتالثّ  ةُ بَ قْ  بدأت الحِ ثمّ  كلمة هللا عیسى المسیح مباشرة. دِ سُّ جَ أربع مئة سنة قبل تَ 

 ة.یَّ یلِ جِ إنْ  لَ ائِ سَ ورَ  رَ ائِ شَ من بَ  نَ مَّ ضَ اإلنجیل الّشریف بكّل ما تَ  ینِ وِ دْ تَ لِ  ةً م) ُمَصاِحبَ 
 

  
 ّي:ھِ اإللَ  نِ َال اإلعْ  لِ ُرسُ  ةِ یقَ قِ حَ  إثباتُ  -2
ا، فھي لم تكن مجّرد أحداث إلھیّة تجذب االنتباه، بل أبرزت وبرھنت ا ھام� ضً رَ لقد أّدت المعجزات كلّھا غَ             

وھا بأّن نُ ایَ یع الّذین عَ مِ جَ مون عن هللا جّل جاللھ  وأّكدت لِ األنبیاء الُمْصَطفین بأنّھم یتكلّ على صّحة مزاعم 
هللا كان یتكلّم. على سبیل المثال، أّكدت المعجزات لفرعون ثم ِللعبرانیّین أّن موسى یتكلّم عن هللا.  

  وبة. تُ كْ ة المَ یعَ رِ الشَّ  ارَ فالبرھان الُمعجزّي  أّكد َوقَ 
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القدرة على عمل عجائب عدیدة،  ھ جمیعًالِ سُ ورُ  لقد كان لموسى ویشوع وإیلیا وألیشع وعیسى المسیح                 
 وأنّھ كان یتكلّم بواسطتھم. كان مع ھؤالء إلقناع النّاس أّن هللا تعالى ةً مَ مَّ صَ وكانت ھذه مُ 

 
الّسابع عشر، أّن النبّي إیلیّا أقام ابن األرملة من الموت. لقد الفصل وراتي التّ  األّول نقرأ في كتاب الملوك            

). فماذا كانت إجابة األرملة؟ "ھذا 23:17أحضره من العلیّة، وقّدمھ ألّمھ وقال: "انظري ابنك حي" (
 ).24:17الوقت علمت أنّك رجل هللا وأّن كالم الّرب في فمك حّق". (

لفصل العاشر، كان عیسى المسیح في مواجھة مع علماء الّدین الُمّدعین وفي بشارة یوحنا اإلنجیلیّة ا             
الّذین تحدَّوه قائلین: "إلى متى تعلِّق أنفسنا؟ "إن كنت أنت المسیح فقُل لنا جھراً. أجابھم : " إنّي قلت 

). والواضح أّن 25 – 24:10لكم ولستم تؤمنون. األعمال التي أنا أعملھا باسم أبي ھي تشھد لي" (
  ھ.تِ الَ سَ رِ  ةَ یقَ قِ وحَ  ھُ تَ یَّ وھِ لُ أُ  تْ تَ بَ ثْ المسیح كان لھا ھدف، فقد أَ معجزات 

، أخبر بطرس الجموع أّن عیسى المسیح رجٌل یوًما) ینَ سِ مْ خَ (بعد قیامة المسیح بِ  یوم الخمسین ةِ ظَ وفي عِ                  
ا هللا بِیَده في وسطھم (كتاب أعمال الّرسل ھَ عَ (معجزات) َصنَ  اتٍ آیَ وَ  اتٍ وَّ قُ لھم من قِبَل هللا بِ  نَ ھَ رْ بَ قد تَ 

، ففي رحلة بولس الّرسول التّبشیریّة المسیح أیًضا لِ سُ رُ لِ ). إّن نفس نوع القّوة كانت 22:2اإلنجیلّي 
أن ھو وبرنابا في مدینة إیقونیة، "یُجاھران بالّرب الّذي كان یَشھد لكلمة نعمتھ، ویُعطي  رَ شَّ األولى، بَ 

 ).3:14على أیدیھما" (كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي  وعجائب َرى آیاتٌ تُجْ 
 

وتجدر المالحظة ھنا، أنّھ لم تكن لكّل المؤمنین القّوة  لعمل المعجزات. كثیرا ما یتحّدث النّاس، بدون             
بالمعجزات،  ةً صَّ تَ كانت ُمخْ تدقیق، عن جماعة اإلیمان األولى في كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي على أنّھا 

 ءِ دْ بَ كانوا البارزین بِ  المسیح لُ سُ رُ فَ و العجائب. عٌ انِ صَ  لٌ سُ أن نتحّدث عن جماعة إیمان بھا رُ  قَّ دَ لكّن األَ 
 ةَ ظَ ، والّرسول بطرس، المتحّدث باسمھم، ھو الّذي شرح ھذا للجموع وقدَّم لھم عِ الكالم بلغات أَُخر

ین، َعلِمنا أنھ: "صار خوٌف في كّل نفس. وكانت عجائب وآیات سِ مْ یوم الخَ   اإلنجیل القدیرة. وفي ختام
  ).43:2كثیرة تُجَرى على أیدي الّرسل" (كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي 

سل آیات وعجائب كثیرة في من الوحي المقّدس تؤّكد ھذه الحقیقة: "وجرت على أیدي الرُّ  أَُخر ونصوص             
). "فسكت الجمھور كلّھ، وكانوا یسمعون برنابا وبولس 12:5أعمال الّرسل اإلنجیلّي الّشعب (كتاب 

ثان بجمیع ما صنع هللا من اآلیات والعجائب في األمم بواسطتھم" (كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي  یُحّدِ
اإلنجیلیّة الثّانیة بینكم في كّل صبر، بآیات عجائب وقّوات" (الّرسالة  تْ عَ ). إّن عالمات الّرسول ُصنِ 12:15

 ).12:12إلى أھل كورنثوس 
 

 
ت إیلیا في وقت موسى ویشوع، وفي وق –إعالنھ الجدید عن طریق المعجزات  لِ سُ هللا إثبات حقیقة رُ  رَ رَّ كَ 

 .ھلِ سُ ورُ  المسیحوألیشع وفي  أیّام 
  

ٍ ھِ لَ إِ  النٍ عْ باه إلى إِ تِ نْ اإل یھُ جِ وْ تَ  -3  ید:دِ جَ  ّي
 للناّسالّرسالة استخدمھ لتوصیل  المعجزات، لیجذب انتباه النّاس للّشخص الّذي بحانھسُ لقد استخدم هللا             

أن یخبرھم ما یریدھم أن یعملوا. إذن، كان للمعجزات دور  الم هللا حق�ا، وبذلك كان قادًراحتّى یتأّكدوا أنّھ ك
 للمعجزة نفسھا.  رِ اشَ إعالمّي، یتخّطى التّأثیر الُمبَ 
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- ن من النّاسیْ تَ مثال ذلك، المعجزات الّتي صنعھا كلیم هللا موسى في مصر، قصد هللا بھا استنارة مجموعَ             
إذ نقرأ في كتاب الخروج التّوراتي الفصل الّسابع  عن معجزات موسى األولى،  ن،العبرانیّین والمصریّی

أن حلَّت الّضربة ة، فما یَ ِص تَعْ سْ مُ  فكان حالةً  ومن ھنا بدأ العبرانیّون یؤمنون بقّوة هللا القدیر. أّما فرعون،
حتّى سمح   –المصرییّن  على مصر لیقتل أبكار كُ لِ العاشرة  وھي الّضربة األرھب  حیث مرَّ المالك الُمھْ 

 أن یخرجوا من مصر. عبرانیّین أخیًرالل
  

، بأّن ما قالھ ھذان الّرُجالن كان أتقیاء هللا وغیر الُمتّقینفي إقناع  ةً رَ ثِّ ؤَ كذلك كانت معجزات إیلیّا وألیشع مُ             
استجاب حین  18ھا في كتاب الملوك األّول التّوراتي الفصل  دُ جِ كلمة هللا. إّن الّصورة التّوضیحیّة لذلك نَ 

أمام حشد كبیر من العبرانیّین.  ب البعل ألربعمائة من أنبیائھجِ تَ سْ بینما لم یَ  بنار أكلت الذّبیحة یلیّاإل هللا
 یقول الوحي الّشریف: "فلّما رأى جمیع الّشعب ذلك سقطوا على وجوھھم وقالوا: "الّرب ھو هللا الّرب

 ھو هللا"
  

لَ  ِریَتأُجْ  ھِ لِ سُ المسیح ورُ إّن معجزات  المؤمنین وإقناع غیر  یتِ بِ ثْ تَ في كتاب اإلنجیل الّطاھر لِ  تْ وُسّجِ
(بشارة یوحنا  .ھو المسیح ابن هللا، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حیاة باسمھلتؤمنوا أّن یسوع   المؤمنین: "

  )31:  20اإلنجیلیّة 

 ه؟ذِ ا ھَ نَ امِ ي أیَّ فِ  اتِ زَ جِ عْ مُ لْ لِ  اجٌ یَ تِ احْ  كَ لِ انَ ھل ھُ 
هللا، بعد ما كلّم اآلباء باألنبیاء قدیًما، بأنواع س، انتھى إعالن هللا ("دَّ قَ الوحي المُ  تُ الَّ جِ سِ  تْ لَ مَ تَ عندما اكْ         

الّرسالة  –ة األخیرة من الّزمن) في ابنھ بَ قْ كلّمنا في ھذه األیّام األخیرة ( أي في الحِ  وطرق كثیرة،
 بِ ُكتُ  ةَ حَّ )، وقد أثبت هللا عن طریق الكثیر من المعجزات والعجائب ِص 2-1:  1اإلنجیلیّة إلى العبرانیّین 

للمعجزات إلثبات صّحة إعالن هللا؟ ھل یمكن ألحٍد أن یّدعي  ةمستمرّ  ھل ھناك ضرورةس. فدَّ قَ المُ  يِ حْ الوَ 
ا منھ؟ وھل الّظاھرة الّتي یُناَدى بھا نَ بْ لَ باإلیمان، كما یعلِّم البعض؟ ھل یعمل هللا معجزات كلّما طَ  معجزةً 

  ؟ ھلُ سُ المسیح ورُ ا عیسى ھَ لَ مِ تلك المعجزات الّتي عَ  ھُ بِ تُشْ  عجائب وأشفیةالیوم من 
 رسل المسیحإّن اإلجابة على كّل ھذه األسئلة ھي ال. ال یوجد في الكتاب ما یشیر إلى أّن معجزات عصر 

أن یبحثوا عن إثباتات  جماعة اإلیمان الوحي الّشریف ثُّ حُ في العصور التّالیة، وال یَ  رَّ مِ تَ سْ لھا أن تَ  دَ قُِص 
وصایا لھا عالقة بالمؤمن والّروح  سُ مْ اإلنجیلیّة، ال یوجد إّال خَ ة للّروح القدس؛ ففي كّل الّرسائل یَّ زِ جِ عْ مُ 

 القدس:
 )25:5(الّرسالة اإلنجیلیّة إلى أھل غالطیّة  .أیًضا بحسب الّروح" كْ لُ سْ نَ لْ "فَ 

 )30:4(الّرسالة اإلنجیلیّة إلى أھل أفسس  .وا روح هللا القّدوس"نُ زِ "وال تُحْ 
 )18:  5( الّرسالة اإلنجیلیّة إلى أھل أفسس  ."امتلئوا بالّروح"

 )19:5 (الّرسالة اإلنجیلیّة األولى إلى أھل تسالونیكي .ئوا الروح"فِ طْ "ال تُ 
 )20 (رسالة یھوذا اإلنجیلیّة. في الّروح القدس" لّینَ "ُمصَ 

 نا أن نبحث عن معجزات.ھُ جِّ وَ ال توجد وصیّة واحدة في اإلنجیل الّطاھر تُ 
  

. لكن، ھل في سجّالت جماعة اإلیمان یبِ ذِ ھْ تَ لِ  تْ ِطیَ ة قد أُعْ یَّ زِ جِ عْ ریزماتیّون أّن المواھب المُ یؤمن الكا
الّرسول  بَ تَ ، فبالنّسبة لأللسنة كَ نتاج؟ ال. الحقیقة ھي العكس تماًماالوحي المبارك ما یدعم ھذا االست

http://www.issa-almasih.com/
http://www.issa-almasih.com/


           www.issa-almasih.com   

لجماعة ( أي عالمة) ال  ةٌ األلسنة آیَ أّن  22:14 بولس في الّرسالة اإلنجیلیّة األولى إلى أھل كورنثوس 
 ةِ حَّ ِص ، بل إلقناع الیھود غیر المؤمنین بِ جماعة اإلیمانتھذیب  باأللسنة أبًدا دْ صَ اإلیمان بل لغیرھم. لم یُقْ 

 األلسنة واألشفیة اإلنجیل، كما حدث في یوم الخمسین، في كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي الفصل الثّاني. إنّ 
اإلعالن،  رُ صْ جدید، وعندما انتھى عَ  إلھّيٍ  من إعالنٍ  ةً بَ قْ لمعجزات كلّھا كان دورھا إثبات حقیقة حِ وا
 ت المعجزات أیًضا.قّفَ وَ تَ 
 
ة ھنا وھناك، وفي أّي مكان بال مباالة أو ائیَّ وَ شْ س بطریقة عَ دَّ قَ المُ  يِ حْ ات الوَ حَ فَ في صَ  رُ ھَ ظْ فالمعجزات ال تَ  

ٍض فَ مُ  ُمْرَسلٍ م هللا بواسطة فقط عندما یتكلّ  رُ ھَ ظْ اإلعالن، وتَ  بِ قَ ھا تنتمي لحِ إنّ  د.دَّ حَ مُ  بدون سببٍ   نًالِ ُمعْ  وَّ
ما ھو إّال عالمة على ِغنَى ذلك العصر في  المسیح لِ سُ خالل عصر رُ ھ الكریمة. إّن كثرة ظھورھا أغراضَ 

 ... لقد جعلأیًضا تْ ضَ قَ ترة عمل المعجزات انْ ف ھذه الفترة من اإلعالن، فإنّ  تَ اإلعالن اإللھّي؛ وعندما ُختِمَ 
ھذا اإلعالن الواحد  رِ شْ نَ الّروح القدس عملھ التّابع، ال لیُْدِخل إلى العالم إعالنات جدیدة ال حاجة إلیھا، بل  لِ 

  الِجنس البَشرّي لمعرفتھ الُمَخلِّصة من خالل ھذا اإلعالن. التّام في العالم، ولكي یُْحِضرَ 
(أّول شھید  الّسابع من كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي، في عظتھ الشھیرة، تكلّم استفانوسفي الفصل 

صر وفي البحر األحمر وفي عن كلیم هللا موسى الّذي أجرى "عجائب وآیات في أرض م )مسیحيّ 
ترسم التّوازي بین ھرة ). إّن كلمة هللا الّطا38 – 36:7(لیعطینا إیّاھا".  ةً یَّ ... (و) قَبِل أقواالً حَ البریّة

موسى أو إیلیّا أو ألیشع أو  من كان، سواء اذلك إعالن ُمباشر من هللا. أی�  –معجزات موسى وأقوالھ الحیّة 
  یحملون إعالنًا جدیًدا منھ. ھُ لَ سُ المسیح ورسلھ، فإّن هللا من خالل عجائبھ ومعجزاتھ، یوضح أّن رُ 

 ضَ رَ األنبیاء كان الغَ  قِ دْ رانیّین ، یؤكد أّن إثبات ِص بْ ة إلى العِ یَّ یلِ جِ ما جاء في الفصل الثّاني من الّرسالة اإلنْ 
للمعجزات في الوحي المقّدس: "فكیف ننجو نحن إن أھملنا خالًصا ھذا مقداره، قد ابتدأ الّرب  اسيّ األسَ 

ومواھب الّروح  بالتكلّم بھ ثم تثبَّت لنا من الّذین سمعوا، شاھًدا هللا معھم بآیات وعجائب وقّوات متنّوعة
) . فإننا نرى مجّدًدا أّن الوحي الكریم یشھد بأّن العجائب والمواھب 4 – 3: 2القدس حسب إرادتھ" ( 

ھ ("الّذین سمعوا"). إن عبارة "تَثبََّت لنا" مكتوبة لِ سُ المعجزیّة كانت تأیید هللا لرسالة عیسى المسیح ورُ 
ت فقط یَ أّن مواھب المعجزات والعجائب أُْعطِ  یِّنُ نّي، وتُبَ الیونا في صیغة الماضي، وھي تعبیر دقیق للنّصّ 

 إلھّي جدید. إلعالنٍ  ًال سُ أنّھم كانوا رُ  دَ یِّ ؤَ تُ لِ  المسیح لِ سُ رُ لِ 
 

 

 ؟نُ ؤمِ ْن یُ  مَ لِّ كُ لِ  زاتِ جِ عْ المُ هللا بِ  دٌ عِ ھل یَ 
ونَ ِص كثیرون من الكاریزماتیّین یُ  ویزعمون: "أّن هللا  ،مؤمن لِّ كُ على أّن هللا یرید أن یصنع معجزات لِ  رُّ

ا للحصول على معجزاتھم الخاّصة؟ إذا قمنا وْ عَ سْ عنده معجزة خاّصة لك". لكن، ھل على المؤمنین أن یَ 
 لَ لَ واحدة منھا ُعِملَت على انفراد. فمع أنّھ قد  شفى عِ  دَ جِ المسیح، لن نَ بدراسة المعجزات الّتي صنعھا 

ھذه كانت فوائد ثانویّة. إّن ھدفھ الرئیسّي كان إلثبات أنّھ ھو اس وشفى أوجاعھم الجسدیّة، فإّن النّ 
َ بَّ نَ المسیح الّذي تَ  أیًضا النّاس، فإّن  المسیح لُ سُ رُ عنھ جمیع األنبیاء األطھار. وبنفس الّطریقة عندما شفى  أ

ن مسألة واإلعالن الجدید ال یمكن أن یكو –ھدفھم الّرئیسّي كان إلثبات صّحة اإلعالن اإللھّي الجدید 
 انفرادیّة.
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قِ صَ إن أولئك المُ  في الّدفاع عن العجائب  ةً رَ یْ خصوًصا أولئك األكثر غَ  –م الُمعجزات الحدیثة اعِ زَ مَ لِ  ینَ ّدِ
غالبًا ما یكرھون أن یبحثوا عن إمكانیّة أن تكون تلك العجائب بالفعل إثباتًا لصّحة إعالن  –رة الُمعاِص 

 Children كلمة هللا بكلمتھ. قّدم أحد قادة حركة لَ دِ بْ تَ سْ فالّشیطان یرید أن یَ شیطانّي أو حتّى احتمال ذلك. 
of God  كاریزماتیّة مّرةً ھذا االّدعاء: "لقد تنبّأ لي كثیر من أنبیاء هللا مّرات كثیرة على أنّي امتألت ال

ي سأكون مثل ... وأنّ بالّروح القدس منذ وجودي في رحم أمي وتنبّأوا أنّي سأعمل أعماالً عظیمة كثیرة 
 ل وحتّى داود".آرمیا وحزقیال ودانیموسى وإ

 
 وكّل الّذین یضعون أنفسھم في مصافّ  ،ةھذه االّدعاءات والتّعالیم الُمِضلَّ  جماعة اإلیمان الكتابیّةرفض ت

في الوحي الّشریف  نَ لَ إّن الحّق اإللھّي الُمعْ س ویؤمنون "باإلعالنات" الجدیدة". أنبیاء الوحي المقدّ 
َ یَّ واإلیمان بأّن هللا قد ھَ  ة والّدلیل الحمایة الحقیقیّ  ، ھماة والكافیة في الكتاب المقّدس وحدهیّ ھائِ كلمتھ النِّ  أ

 اآلمن الذي قّدمھ هللا ضّد الخداع.
للخداع الّشیطاني إذ ال یوجد في كتاب  نفسھا ضُ رِّ عَ تُ إلى معجزات جماعة اإلیمان الّتي تتطلّع والواقع إّن 

 اإلنجیل الّطاھر أمٌر للمؤمنین أن یبحثوا عن إعالن الّروح بمعجزات وعجائب. 
 

 ثَّ حُ إّن كتاب الّرؤیا اإلنجیلّي مليء بالّرؤى والعجائب، وكان یمكن أن یكون ھو الموضع األمثل لكاتبھ أن یَ 
ة وَّ بُ كن ماذا قال؟ "ھنیئًا للّذي یقرأ وللّذین یسمعون أقوال النُّ المؤمنین أن یطلبوا إعالنات معجزیّة كھذه، ل

 ).3:1 فیھا" (كتاب الّرؤیا اإلنجیليّ  وبٌ تُ كْ ویحفظون ما ھو مَ 
 

يَ قَ یُ ھا هللا لِ مَ مَّ فما ھي الوسائل الّتي صَ  إیماننا؟ "اإلیمان بالخبر، والخبر بكلمة هللا (الّرسالة اإلنجیلیّة  ّوِ
ا أثناء رحلتنا نَ لُ مِ حْ ا یَ ا نرید شیئً ). إن كنّا نرید رجاء، إن كنا نرید مرساة، إن كنّ  17:  10إلى أھل رومیة 

 كّل ما َسبق فُكتِبَ  ك "ألنّ ارَ في ھذه الحیاة، فإّن الحاجة لیست إلى معجزة، بل نحن نحتاج كالم الوحي الُمبَ 
ألجل تعلیمنا حتى بالّصبر والتّعزیة بما في الكتب، یكون لنا رجاء" ( الّرسالة اإلنجیلیّة إلى أھل  ُكتِبَ 

 .)4:  15رومیة 
 
 
 یحسِ المَ  لِ سُ رُ  دُ رُّ فَ تَ 

هللا یعط�ي ة" الّت�ي نراھ�ا الی�وم ھ�ي برھ�ان عل�ى أّن رَ عاِص�یعتقد بعض الكاریزماتیّین بأّن "المعج�زات" المُ 
 ".ونرُ ل الُمعاِص سُ جریھا "الرُّ ھ بواسطة عجائب جدیدة یُ تُ حَّ ِص  تُ بُ ثْ إعالنًا جدیًدا تَ 

 في الوحي الّشریف. لقد ك�ان نِ لَ بحسب الحّق الُمعْ  المسیح لِ سُ دور ووظیفة رُ وھذا المفھوم بأكملھ یتجاھل  
ِص أناًسا ُمخَ  رسل المسیح جماعة اإلیمان النّاشئة (الّرس�الة  فریدة، وكانوا أساسَ  ةٍ بَ قْ في حِ  نٍ یَّ عَ مُ  رٍ وْ دَ لِ  ینَ صَّ

ال یوج�د ، إذًام�ن جدی�د.  ھُ عُ ْض�). لقد تّم البناء على ذلك األساس وال یمك�ن وَ 20:2اإلنجیلیّة إلى أھل أفسس 
 .ونرُ اِص عَ مُ  لٌ سُ رُ 
 

وأولئ�ك الّ�ذین ك�انوا أكث�ر  اخ�تّص بھ�ا رس�ل المس�یحلیس ذل�ك فق�ط، ب�ل كم�ا س�بق ورأین�ا، ف�إّن المعج�زات 
عجائ�ب. لق�د كت�ب الّرس�ول ب�ولس ف�ي  يَ رِ ْج�وجماعة اإلیمان العادیّة لم تك�ن لھ�ا الق�درة أن تُ لھم ،  ةً مَ الزَ مُ 

"ق�د ص�رت غبی��ا وأن�ا أفتخ�ر. أن�تم ألزمتم�وني! ألنّ�ھ  الّرسالة اإلنجیلیّة الثّانیة إلى أھل كورنث�وس م�ا یل�ي:
ش�یئًا ع�ن ف�ائقي الّرس�ل، وإن كن�ت لس�ت ش�یئًا.إّن عالم�ات الّرس�ول  صْ قُ نْ ، إذ لم أَ منكم َدحَ كان ینبغي أن أُمْ 
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  -11:  12ات (الّرسالة اإلنجیلیّة الثّانی�ة إل�ى أھ�ل كورنث�وس وَّ بینكم في كّل صبر بآیات وعجائب وقُ  تْ ُصنِعَ 
12.( 

 
ھ ألھل كورنثوس، الّذین شّكك بعضھم في سلطانھ الّرسولّي. فل�و تِ یَّ ولِ سُ لقد كان الّرسول بولس یدافع عن رَ 

��ا  ، لك��ان م��ن الحماق��ة أن یح��اول ب��ولس إثب��ات لجماع��ة اإلیم��ان العادیّ��ةك��ان ُص��ْنُع المعج��زات اختب��اًرا عام�
س�ولّي، ل�م یك�ن ھ حتّ�ى أثن�اء العص�ر الرّ أنّ�إذًا ا. م�ن الواض�ح َھ�لَ مِ المعج�زات الّت�ي عَ  رِ ْك�بواسطة ذِ  ھِ تِ یَّ ولِ سُ رَ 

تف���ّردوا بالقی���ام بھ���ذه  رس���ل المس���یحوا عجائ���ب وأعم���االً جبّ���ارة. و ألّن لُ���مَ عْ یَ  أنْ  لِ ُس���الرُّ  رِ ْی���للم���ؤمنین غَ 
 لسلطانھ. انٍ ھَ رْ بُ المعجزات، أمكن لبولس أن یستخدم اختباره مع العجائب كَ 

 
َط�ى أحیانً�ا ألولئ�ك الّ�ذین الق�ّوة، كان�ت تُعْ ٍل لكلم�ة هللا، ونف�س ھ�ذه سُ رُ قّوة معجزیّة كَ  المسیح لِ سُ رُ لِ لقد كان 

 رَّ مِ تَ ْس�لم تَ  عیَّنوھم مثل استفانوس وفیلیبس (كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي الفصل الّسادس). لكّن ھذه القّوة
 دِ َح�أو أَ  المس�یح لِ ُس�أح�د رُ إّال ف�ي وج�ود  معج�زةٌ  ثْ دُ ْح�ألبعد من ذلك، والحقیقة أنّھ منذ یوم الخمس�ین، ل�م تَ 

 .لسُ الرُّ  ھؤالء دِ حَ من أَ  ةً رَ اشَ بَ مُ  ینَ ُمعَیَّنِ ال
 

ونَ ِص��، وم��ع ذل��ك ف��إن الكاریزم��اتیّین مُ رس��ل المس��یح دِ رُّ فَ��تَ ویك��ّرر ال��وحي المق��ّدس توض��یح  عل��ى إحی��اء  رُّ
ة یَّ وعِ رُ ْش�ات الّرسولیّة، وقد وصل بھم الحّد إلى االعتقاد بأّن بعض النّ�اس یمك�نھم بك�ّل مَ زَ جِ عْ المواھب والمُ 

الً. وم�ع وا ُرُس�ونُ�كُ یَ وا لِ ُدعُ  ینَ وحِ سُ ولّي في یومنا ھذا، ویعلِّمون بأّن بعض األفراد الَممْ سُ الرَّ  بِ ِص نْ المَ  اءَ عَ ادِّ 
��ھِ إن كان��ت المُ أّن المعلّم��ین الكاریزم��اتیّین لیس��وا متأّك��دین  ة الّرس��ولیّة تعم��ل ف��ي یومن��ا ھ��ذا أم ال ، لك��نّھم  مَّ

 الّرسولّي في طریقھ إلینا، وأّن عصر الّرسل الجدید سیكون أعظم من األّول.مقتنعون بأّن الّسلطان 
 

س��بَّب بع��ض  ل المس��یح ( الّس��لطان الّرس��ولّي)ُس��رُ الّ��ذي ك��ان لِ  َعْینِ��ھِ  لطانالسُّ��اّدع��اء ام��تالك لك��ّن موض��وع 
لطان الّرس�ولّي ویقول�ون قّ�ع. فعن�دما ی�دَّعي أن�اٌس السُّ�وَ المنازعات داخل الحركة الكاریزماتیّة، وھو أمٌر ُمتَ 

، ف�إّن ثُ دُ ْح�ال یَ  اءٍ فَ ِش�بِ  ونَ زْیفً�ا، وعن�دما یَِع�دُ  حَ بِ ْص�یُ "ك�الم حكم�ة" یتح�ّول لِ  ونَ دَّعُ خاّصة، وعندما یَ� اتٍ وَّ بُ نُ 
ونَ ِص�ك. وم�ع ذل�ك، ف�إّن بع�ض الق�ادة الكاریزم�اتیّین یُ اّدعاءات الّسلطان الّرسولّي تصبح تحت دائرة الشَّ�  رُّ

لممارسة سلطانھم. مثل ھ�ذه الّرغب�ة، غالبً�ا م�ا ت�ؤّدي إل�ى  ونَ اقُ وَّ للّسلطان الّرسولّي وھم تَ  ةً ثَ رَ ھم وَ على أنَّ 
إلى استنتاج أّن الوحي المقّدس یحتاج إلى الخض�وع التّ�ام ألح�د الق�ادة   أّدت بالكثیرینشرور مرّوعة حیث 

م القاسیة واالستبدادیّة وأصّروا على ھِ اتِ طَ لُ في سُ ھذا التّعلیم لیستمّروا  رٌ ثْ الّروحیّین. وقد استخدم معلّمون كُ 
م لكّل قرار لھم، حتّى أسئلتھم عن ال�ّزواج، والتّص�ّرف الم�الي الّشخص�ّي، والوظیف�ة ھُ ونَ عُ بَ تْ من یَ  عَ ضَ خْ أن یَ 
 ضاھي العبادة.على حیاة النّاس تُ  ةٍ ادَ یَ سِ سذاجة النّاس.  لقد فاز الكثیرون بِ  ینَ لِّ غِ تَ سْ ... مُ 

وا لُ�جِ لْ جَ نھم، ول�م یُ إذ ل�م یس�تخدم الّرس�ل س�لطاكس ھذا النّوع من القی�ادة تماًم�ا، لكّن نموذج الّرسل كان ع 
ولم یجذبوا االنتباه إلى أنفسھم. نقرأ  في الفصل األخیر من الّرس�الة اإلنجیلیّ�ة الثّانی�ة ألھ�ل بأوامر جھیرة، 

لك�ي ال أس�تعمل َجْزًم�ا وأن�ا حاض�ر حس�ب الّس�لطان كورنثوس قول الّرسول بولس: "لذلك أكتب وأنا غائب 
 )10:  13الّذي أعطاني إیّاه الّرب للبُنیان ال للھدم (الّرسالة اإلنجیلیّة الثّانیة إلى أھل كورنثوس 
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 : في أیَّاِمنا ھذه لسُ الرُّ  ةیفَ ظِ وَ  ودَ جُ وُ  دُ عِ بْ تَ سْ تَ  سدَّ قَ في الوحي المُ  تْ دَ رَ وَ  أسباب 6
ِس�سِ أْ ل كانت تَ سُ إّن وظیفة الرُّ  -1 أفس�س،  ق�ال إّن  َجَماَع�ِة اإلیم�ان ف�يوعن�دما كت�ب الّرس�ول ب�ولس لِ  ،ةیَّ ی

( الّرس�الة اإلنجیلیّ�ة         المسیح نفس�ھ حج�ر الّزاوی�ة  یسوعل واألنبیاء وسُ على أساس الرُّ  تْ الكنیسة بُنِیَ 
 ) .  20: 2إلى أھل أفسس : 

 
جماع��ة اإلیم��ان، بمعن��ى أّن دورھ��م ك��ان أن یُعُط��وا أساًس��ا ودعًم��ا فالّرس��ل ك��انوا ُمعیّن��ین لیكون��وا أس��اس 

  ال یمكن تكراره. رْ وتوجیًھا ویقّدموا دعامة لجماعة اإلیمان. لقد أنجزوا ھذا الّدور، وبكلمات أُخَ 

ُش�  -2 ھ تَ یَّ ولِ ُس�رَ  تُ بِ�عن�دما ك�ان ب�ولس یُثْ  :ة المس�یح المجی�دة م�ن الم�وتان لقیام�َی�عَ  دَ وَ ھكان الّرس�ل 
( الّرس�الة م�ا رأْی�ُت یس�وع المس�یح ربّن�ا؟ لجماعة اإلیمان في كورنثوس كتب یق�ول: "ألْس�ُت أن�ا رس�وًال؟ أ

ا ، َھ�نِ یْ ). وف�ي الفص�ل الخ�امس عش�ر م�ن الّرس�الة اإلنجیلیّ�ة عَ 1:  9اإلنجیلیّة األول�ى إل�ى أھ�ل كورنث�وس 
  )8- 7:  15الّرسل، وأخیًرا رآه بولس نفسھ. (یسّجل الّرسول بولس أّن المسیح الُمقام رآه یعقوب ثّم كّل 

یدَّعى بعض الكاریزماتیّین الیوم أنّھم رأَْوا المسیح بعد قیامتھ. مثل ھذه االّدعاءات ال یمكن إثباتھ�ا، لك�ن ف�ي       
 ف��ي م��ّرات قلیل��ة، ع��ادةً ام الّت��ي دّونھ��ا اإلنجی��ل الّط��اھر، فواض��ح أنّ��ھ ظھ��ر حال��ة ظھ��ورات المس��یح الُمقَ��

وعات من النّاس مثل الّرسل في العلِّیّ�ة، وق�د انتھ�ت تل�ك الّظھ�ورات بص�عوده إل�ى الّس�ماء. االس�تثناء لمجم
الوحید ك�ان ظھ�وره لب�ولس ف�ي الّطری�ق إل�ى دمش�ق ف�ي  حادث�ة خارق�ة للّطبیع�ة ال یمك�ن إنكارھ�ا . (كت�اب 

ن أُْخ�َریَْین ( كت�اب أعم�ال یْ تَ بَ اسَ نَ قد ظھر بعد ذلك لبولس الّرسول في مُ و).  9 -1: 9أعمال الّرسل اإلنجیلیّة 
). وال یوجد دلیل موثوٌق بھ عن ظھوره ألّي ش�خص، من�ذ خت�ام عص�ر  11:  23؛  9: 18الّرسل اإلنجیلّي 

 الّرسل. 
 

 ی�ا بواسطة عیسى المسیح:ِص خْ سل شَ اْخِتیر الرُّ  -3
عش�ر ( الح�واریّین) ،  وبش�ارة لوق�ا ل االثن�ي ُس�الرُّ  ةَ یَ مِ سْ تصف بوضوح تَ  4 -1: 10ة یّ بشارة متّى اإلنجیل

تصف نفس الحادثة. بعد ذلك، خان یھوذا المس�یح وانتح�ر، وق�د ح�ّل متی�اس مكان�ھ 16 – 13: 6اإلنجیلیّة  
عل��ى القرع��ة  رُ طِ یْ َس��یُ بأنفس��ھم  وق��د اعتق��دوا أّن المس��یح سَ  رس��ل المس��یح بواس��طة القرع��ة الّت��ي أجراھ��ا

). وك�ان لب�ولس اختب�اره الفری�د م�ع المس�یح ف�ي 33:  16ل التّ�وراتي وبالتّالي االختیار (ق�ارن كت�اب األمث�ا
  الّطریق إلى دمشق.

للّش�خص الّ�ذي یمثّل�ھ، الّ�ذي یتّخ�ذ ك�ّل  ی�لٌ كِ وْ أو تَ  یضٌ وِ ْف�تَ ھ�ي  Šalîah )وكلمة رسول في  اللّغة العبریّة ( 
 بھذه الكیفیّة. وهُ ثِّلُ مَ یُ لِ  رسلھ ابة عن سیّده. لقد عیَّن عیسى المسیحیَ النّفوذ لیتصّرف بالنِّ 

ًال ف��ي مواض��ع أخ��رى م��ن اإلنجی��ل الّط��اھر، كم��ا ف��ي الّرس��الة اإلنجیلیّ��ة ُس��وا رُ ص��حیح أّن ھن��اك آخ��رین ُدُع��
 الكنیسة ( جماعة اإلیم�ان)، وھ�و اص�طالح غی�ر فن�يّ  لَ سُ لكنّھم ُدعوا رُ   23:  8الثّانیة إلى أھل كورنثوس 

ًال من��ھ شخص��ی�ا، فھ��ذا یختل��ف تماًم��ا ع��ن أن تك��ون رس��ول َس��المس��یح ُمرْ  ل��ھ معن��ى ع��ام. أن تك��ون رس��ول
ا وْ رَ ْج��كم��ا أّن  ال��وحي المق��ّدس ل��م ی��ذكر أّن رس��ل الكنیس��ة ق��د أَ  جماع��ة الم��ؤمنین.  ھُ لُ ِس��رْ الكنیس��ة، الّ��ذي تُ 

 معجزات.
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أّي ن�وع م�ن الّرس�ل ك�ان ھ�و: "ب�ولس رس�ول ال م�ن النّ�اس  لجماعة اإلیمان في غَالِطیَّةلقد أوضح بولس                 
وال بإنسان، بل بیسوع المسیح وهللا اآلب، الّذي أقامة من األم�وات" (الّرس�الة اإلنجیلیّ�ة إل�ى أھ�ل غالطیّ�ة 

1:1.( 

 كان�ت لھ�م  إّن االثني عشر رسوًال األصلیّین (بمن فیھم متیاس بدیل یھوذا)، باإلضافة إل�ى ب�ولس الّرس�ول              
 مھّمة غیر قابلة لالنتقال آلخرین، أال وھي توضیح عقیدة الكنیسة وتأسیسھا.

ة الّدائمة، تح�ّدثت ع�ن ش�یوخ وشمامس�ة، ول�م ت�ذكر یَّ سِ نَ ت الّرسائل الرعویّة مبادئ للقیادة الكَ عَ عندما َوضَ  
 ًال.ُرسُ 

َ ین بِ یَّدِ ؤَ مُ  یحسِ المَ  لُ سُ ن رُ كا  -4 لقد شفى الّرسول بطرس الّرجل األعرج عند باب الھیكل  ة:یَّ زِ جِ عْ مُ  الٍ مَ عْ أ
:  5)،  كم�ا ش�فى آخ�رین كثی�رین (كت�اب أعم�ال الّرس�ل اإلنجیل�ّي  11 – 2:3(كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي 

)، أم�ا ب�ولس الّرس�ول فق�د 42 - 36: 9) وأقام طابیثا من الم�وت (كت�اب أعم�ال الّرس�ل اإلنجیل�ّي 16 – 15
) كما لدغتھ حیّة س�اّمة 12 - 7:  20تیخوس بعد سقوطھ میّتًا (كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي أعاد الحیاة ألف

 –). وكم�ا الحظن�ا ق�بًال، ل�م تُج�َر معج�زات كھ�ذه 6 - 1:  28ه (كت�اب أعم�ال الّرس�ل اإلنجیل�ّي رَّ ضُ دون أن تَ 
  .المسیح لُ سُ م رُ ھُ ضَ وَّ وأولئك الّذین فَ  بواسطة أناس غیر رسل المسیح –عصر رسل المسیح  حتّى في

 س��لطان أكث��ر بكثی��ر مّم��ا لألنبی��اء اآلخ��رین ك��ان لرس��ل المس��یح :قٌ َل��ُمطْ  انٌ ُس��لطَ  المس��یح لِ ُس��رُ لِ  ك��انَ  -5
ھ (انظ�ر م�ثًال الّرس�الة تِ حَّ ِص�وَ  ھِ قّتِ�ب�ھ م�ن حی�ث دِ  ونَ قُ�طِ نْ على ما یَ  َكمَ الّذین كان یجب أن یُحْ  لھم ینَ رِ الُمعاِص 

، لم یكن ھناك أّي نق�اش فق�د م رسل المسیح). عندما تكلّ 32 - 29: 14أھل كورنثوس اإلنجیلیّة األولى إلى 
رة لجماع�ة اإلیم�ان زَ وجَ كانوا معروفین على أنّھم أداة إعالنات هللا. في رسالة یھوذا اإلنجیلیّة الُم� ة والُمَح�ذِّ

ربّن�ا یس�وع المس�یح" (رس�الة یھ�وذا  لُ سُ یقول: "وأما أنتم أیّھا األحبّاء فاذكروا األقوال الّتي قالھا سابقًا رُ 
 ).17اإلنجیلیّة 

 
: ونق�رأ ع�ن ھ�ذا ف�ي كت�اب الّرؤی�ا اإلنجیل�ّي الفص�ل يّ دِ بَ�أَ وَ  دٌ رِّ فَ�تَ ام مُ رَ ْك�م�ن اإلِ  عٌ ِض�وْ مَ المسیح  لِ سُ رُ لِ  -6

��ھِ فری��دة، ومُ  .فأس��ماء رس��ل المس��یحالح��ادي والعش��رین  ھم فری��دة، والمعج��زات الّت��ي تُ مَ دْ ھم فری��دة وِخ��تُ مَّ
وما عملوه أص�بح ، وعصرھم اءفَ لَ خاّصة بال ُمنازع، لیس لھم خُ  ئةً كانوا فِ  رسل المسیح ا فریدة. إنّ ھَ وْ رَ جْ أَ 

  في الماضي ولألبد.
 

واألمور بالنّسبة للمعج�زات ق�د تغیّ�رت  عن عالمنا قد رحلوا كان رسل المسیح بحلول القرن الثّاني للمیالد،
 جماعة اإلیمان.مضت وال وجود للّسلطان الّرسولّي ضمن معجزات رسل المسیح لدرجٍة  كبیرة. 

 
اریخ ویقول��ھ عیس��ى المس��یح ویقول��ھ ِعل��م فری��ًدا وانتھ��ى. ھ��ذا م��ا یقول��ھ التّ�� عص��ر رس��ل المس��یحلق��د ك��ان 

ق على ھذا مراًرا وتكراًرا .   الّالھوت، كما أّن كتاب اإلنجیل الّطاھر یصّدِ
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 نا؟امِ ي أیَّ فِ  ھُ انَ طَ لْ سُ وَ  ھُ تَ رَ دْ هللا قُ  دَ قَ ھل فَ 
، نق�رأ ع�ن الجم�وع الّت�ي كان�ت ي بدای�ة عص�ر رس�ل المس�یحوف�  16:  5في كتاب أعمال الّرس�ل اإلنجیل�ّي 

ُج م�ن الّش�وكة الّت�ي ف�ي نْ سنة م�ن ذل�ك، ن�رى ب�ولس، أعظ�م الّرس�ل، ل�م یَ� 25. بعد على أیدي ھؤالء فَىتُشْ 
)، ومع أنّھ بدا في وقٍت ما أّن ل�ھ الق�درة 10 - 7:  12الجسد (الّرسالة اإلنجیلیّة الثّانیة إلى أھل كورنثوس 

)، إّال أنّ��ھ عن��د اقت��راب نھای��ة  8:  28 أن یش��في آخ��رین ف��ي أّي وق��ت یری��د (كت��اب أعم��ال الّرس��ل اإلنجیل��يّ 
تیموث�اوس أن یأخ�ذ قل�یالً تلمیذه أّي دلیل على استمرار وجود مثل ھذه الموھبة. لقد نصح  حیاتھ، لم یظھر

أجل معدتھ، وھو أس�لوب ش�ائع لع�الج األم�راض ف�ي ذل�ك الوق�ت (الّرس�الة اإلنجیلیّ�ة األول�ى  من الخمر من
). بع��د ذل��ك وف��ي نھای��ة حیات��ھ ، ت��رك أًخ��ا محبوبً��ا مریًض��ا ف��ي میلی��تس (الّرس��الة 23:  5إل��ى تیموث��اوس 

 اعتھ.بّد أنھ كان سیشفیھ لو كان ذلك في استط ). ال20:  4اإلنجیلیّة الثّانیة إلى تیموثاوس 
 

في الّصفحات األولى من كتاب أعمال الّرسل اإلنجیلّي، نقرأ أّن مدینة الق�دس ش�ھدت كثی�ًرا م�ن المعج�زات. 
 بعد استشھاد استفانوس، لم تُذكر أیّة معجزة في تلك المدینة. كان ھناك شيء یتغیّر.

أن نبح�ث ع�ن  ینَ ِض�وَّ ا ُمفَ نَ ْس�ل�م تك�ن نموذًج�ا ألجی�ال الم�ؤمنین التّالی�ة. ولَ  معجزات عصر رسل المسیحإّن 
ألن ندرس كلمة هللا ونطیعھا، تلك الكلمة القادرة أن تجعلن�ا حكم�اء  ونَ ضُ وَّ فَ معجزات أو أن نجریھا، لكنّنا مُ 

:  5ة الثّانیة إلى أھ�ل كورنث�وس ون أن نحیا باإلیمان ال بالعیان ( الّرسالة اإلنجیلیّ ضُ وَّ فَ ناضجین. كما أنّنا مُ 
7.( 
 

كاریزماتیّین بأنھ إذا سلّمنا بأّن عصر الّرسل المعجزّي انتھى، فإنّن�ا ب�ذلك نعتن�ق مب�دأً قاص�ًرا یزعم بعض ال
عن هللا بأنّھ قد فقد كّل سلطانھ. ویستنتج ھؤالء أّن أّي شخص ینكر استمرار عصر الّرسل المعجزّي یك�ون 

 عام. 2000على مدى  بإلھ بعید لم یعمل شیئًا إیمانھ ناقًصا ویرضى
 

ا في  لم یفعل هللا اھل  حق� لكن  ین�ا رِ سنة؟ ال یمكن أن یكون الح�ال ھك�ذا. ك�ّل م�ا ھ�و حولن�ا یُ  2000شیئًا ھام�
المسیح، وفي عالم الّذین وضعوا ثقتھم في دالئل على عمل نعمة هللا العجیب في تغییر حیاة المالیین حول ال

في تكیّف جماعة اإلیمان الّتي صمدت وال ت�زال االستجابات الیومیّة ألدعیتھم، وفي سّد احتیاجات النّاس، و
 ضّد االضطھادات القاسیة والكثیر من الھجمات الّداخلیّة على مدى قرون. 

ة ض�من جماع��ة اإلیم��ان الی�وم أمث��ال أولئ��ك الّ��ذین یَّ��زِ جِ عْ لھ��م ق��ّوات مُ  ینَ یِّ مِ ْس�رَ  ینَ ثِ دِّ َح��إّال أّن هللا ل�م یض��ع ُمتَ 
  ى المواقع اإللكترونیّة. نراھم على شاشات التّلفاز أو عل

لذلك، فإّن ك�ّل حرك�ة، ف�ي  !ة ویعطي قّوة معجزیّة لمعلّمین كذبةلَّ یصادق على تعالیم ُمِض  ال یمكن أبداً � أن
 ة وغیر ثابتة.شَ وَّ شَ بتعالیم زائفة مُ  ةٌ خَ طَّ لَ أیّامنا ھذه، تسلّط الّضوء على المعجزات كأمر مركزّي، فإنّھا مُ 
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