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  ز�فةاملهضة انلقيقية واحل هضةانل
 لو�س شون ماي�ل بقلم

ىلع مر العصور، حاول القساوسة فهم ما يفعله اهللا يف كنا�سهم. يف بعض األحيان، اكنت هناك فرتات من اجلفاف 
ا ضئيال ب�لمة اهللا، حىت ب� أوئلك اذلين يدعون أنهم مسيحيون. ل�ن يف اهتمامً واملوت عندما بدا أن هناك 

اهللا يعمل و�تحرك، عندما اخترب أن أوقات أخرى، اكنت هناك فرتات حدثت فيها "صحوة عظيمة" عندما بدا 
 ا، وعندما بدت انلهضة موجودة يف لك ماكن.فً ا مكثَّ ا روحيًّ انلاس اهتمامً 

ة أو عالمات قد �ساعدهم هم وآخرون ىلع اتلمي� ب� اتلغي� دم القساوسة مبادئ توجيهيَّ و� تلك األوقات، ق
 حيثوانلهضة املز�فة. يف يومنا هذا،  ةو�اتلايل اتلمي� ب� انلهضة احلقيقيَّ  يف حياة انلاس املز�ف غي�احلقييق واتل

م  ح�ة املتمر�زة حول اإل�يل، عندما تتجمع �مواعت كب�ة من انلاس ثم تفرتق الكث� حتت اسم املسيحيَّ  يُقدَّ
اجة إىل فهم ما هو صحيح. كيف يمكننا أن �ترب حب ال نزال�تيف قائدهم اذلي يتم� بالاكر�زما من املشهد، فنحن 

 أرواح أوئلك اذلين �دمهم؟

أو غ� حاسمة من االهتمام الرويح أو اتلحول  زائفةمات �ون عالييف بعض انلوايح، من األسهل اإلشارة إىل ما قد 
ديرة جأو  حقيقيةعالمات بعدة م تغ� حاسمة قبل أن أخت أو زائفةاحلقييق. فيما ي�، سوف أقدم مخس عالمات 

 ة.احلقيقيَّ  لتغي� وانلهضةلباثلقة 

 :املزتايدة املشاعر

دليه ما  اشخًص ألن املضللة ىلع االهتمام ادلي� � املشاعر املزتايدة. ببساطة  وأ الزائفةالعالمات  أحدقد ت�ون 
 نه قد حدث تغي� بالفعل.أفهذا ال يع�  اخلطيةزن ىلع اعرمة من احل�بة اهللا أو مشاعر  انطبااعت قو�ة عن

ي يشء رويح أن هناك أن العواطف القو�ة واملزتايدة ال تع� أيمكننا أن نفكر يف األمثلة املعارصة حيث �د 
دوري كرة القدم  املباراة انلهائية يف�دث. ىلع سبيل املثال، قد �د األشخاص اذلين �شاهدون بطولة العالم أو 

ا. هذا ال يع�، بالطبع، أن هناك أي يشء رويح قد حدث. و�املثل، يف ومنفعلة بدرجة اعيلة جدً  مثارةمشاعرهم 
خطاب سيايس؛ هذا ال  �سبب شديدأو إىل غضب  اغمرةواطن� إىل فرحة امل عواطف تُثارالسياسة، يم�ن أن 

 � العواطف اليت تؤدي إىل اتلغي�. هذهيع� أن 
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 اكنت ىلع شاشة اتللفز�ون.ها ة اليت حرضتها أو شاهدتاليشء نفسه يف املجال الرويح: فكر يف اخلدمات ادلينيَّ 
أي يشء يف تلك اللحظة  ه يمكنك أن تفعلأن نتظنومشاعرك  تر�فقد حت — اوعميقً  الموسيىق والوعظ تأث�ً ل

: لم ي�ن هناك نظرة احلياةمن أجل املسيح. ول�ن تلك املشاعر لم حترك يف الواقع اإلرادة إلحداث تغي� كب� يف 
، مشاعرنا أث�ت قد ر�مامارسات جديدة للقداسة يف حياتنا.  وقادت إىلجديدة للمسيح أنتجها الروح القدس 

 دائمة ومستمرة. اكنها لم تنتج ثمارً ل

 :شهادة جاهزة

املسييح.  اختبارناعالمة أخرى قد تثبت أنها مز�فة أو مضللة حول حاتلنا الروحية � االستعداد للحديث عن 
 دقيقة بتفاصيٍل احلال يف ذلك  ن يصفأمكنه أىلع تغي� يف القلب و شخص ما شهدإن نميل إىل االعتقاد أنه  إننا

 .عالمة ىلع اتلغي� احلقييق فإن ذلك

 ملجرد أن شخًصا ما �ستطيع أن يتحدث ،بنيان ونجل سياحة املسييحول�ن كما حتذرنا شخصية الرثثار يف رواية 
دليهم اختبارات  َمنْ يف قلبه. يف الواقع،  اعش حقيقة األمرفهذا ال يع� أنه قد املسيحيَّة ختبار أو العقيدة االعن 

ث عرضةدينية مز�فة هم أ�رث  ن أيف  والرغبة، الرويح عن تلك االختبارات بدافع من الكرب�اء والطموح للتحدُّ
 .روحية يا�سة. هذا ديلل ىلع أنهم �دعون أنفسهم و� حالة يتم رؤ�تهم ومعرفتهم

 :االستشهاد بالكتاب املقدس

ق من صحةيف عالمة ثاثلة غ� جديرة باثلقة  جزاء أاتلغي� احلقييق وانلهضة احلقيقية � القدرة ىلع اقتباس  اتلحقُّ
من الكتاب املقدس تأيت مبارشة إىل اذلهن يعتمد عليها انلاس  ةمن الكتاب املقدس. أو ر�ما هناك آية معين طو�لة

نصوص الكتاب ب يأيتأن  ا: فالشيطان نفسه �ستطيعصيل. ول�ن هذا ليس ديلًال أ�يدً أكديلل ىلع اختبار رويح 
، حاول  الواقعيله. يفإن جتذبهم أا عن اهللا بدًال من املقدس إىل اذلهن و�يسء تطبيقها بطر�قة جتذب انلاس بعيدً 

 بيه.أن املسيح نفسه ع إلبعاديف �اولة  ٩١مزمور  قتباساساء أأن يفعل ذلك يف جتر�ته ليسوع، وقد 

 ١٣مىت  تعلِّما عنها. لوا بعيدً يتحوَّ  ن يف انلهايةول� حل�ٍ ا لكمة اهللا بفرح بعض انلاس حقً  �ستقبلقد يف الواقع، 
وقات الصعبة األ تأيتلكمة اهللا بفرح، ول�ن عندما  يقبلون من نوعية األما�ن املحجرةاملستمع�  املؤمن� أن

ول�ن انلمو،  هلم مظهرو بفرحلكمة اهللا  ونهذا أنه قد ي�ون هناك من �سمعيع� . اتغي�هم اكن مز�فً  ثبت أن
هناك ه نأ ملجردلمسيح. لصيلة أة أنه لم ي�ن هناك تبعيَّ  هميف وقت اتلجر�ة يف زواجهم أو أرسهم أو عمل يُبيِّنون
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للكتاب املقدس واالهتمام به فهذا ال يع� أن هناك تغي� حقييق أو ة ظاهر �بةالكتاب املقدس أو ب استشهاد
 نهضة قد حدث بالرضورة.

 :اتلحر�ر الرويح

رنه أ ما قد �شعر شخص �ون تا. قد  حقً الشيطان و�الرغم من ذلك ال ي�ون قد تغ�َّ من  حىت طية أواخلمن  حترَّ
 شديد؛بايلأس ال وشعرة مسؤويلته جتاه ادلينونة األبديَّ ا حول ا عميقً روحيًّ  اشخص ما قلقً  اخترب فيهاهناك حالة 

 .من الشيطانحىت  ،ة كب�ةر�ما يعا� من ضغوط روحيَّ 

 ،الضغوطتوقفت رد، وقد ُط الشيطان كما لو اكن  ،انه قد حترر تمامً أمعجزة، شعر  بأنه وىلع ما يبدوثم، ىلع الفور 
أو  يف يديه جروح دليهمتلئ باجلمال  إ�سان قد �دث هذا من خالل حلم أو رؤ�ة، ر�ما يري فيها .اإلدمانانت� و

أن الشخص قد  ذلك هذا االختبار، ال يع�يف ظل لمسيح. ومع ذلك، حىت لنها رؤ�ة أيف جنبه فيعتربها الشخص 
األمور توفر أرضية صلبة لضمان حدوث ي جزء منه أن مثل هذه أم يف علِّ . فالكتاب املقدس ال يُ نال اخلالص فعالً 

 ة.تغي� أو نهضة حقيقيَّ 

 :حر�ة العبادة

 اجتمااعت اذلهاب إىلف .ه�غيا ما يعرف احلر�ة واملشار�ة يف العبادة ال يع� أنه قد تم تشخًص  ببساطة ألنا، وأخ�ً 
ا ما ال يشء من لك هذا يع� أن شخًص  —لتعليم ادلي�، وحضور اجتمااعت انلهضات لضور املنتظم احلالعبادة، و

مشار�ة بعض انلاس بدرجة كب�ة العبادة أو اجتمااعت وجود حشود كب�ة من انلاس يف  فمجردا. قد تم تغي�ه حقً 
 تت انلهضة.أال يع� أنه قد 

احلر�ة يف فىلع تغي� احلياة.  قاطًعا رتنيم وتعظيم اسمه ديلالً الاحلر�ة يف �سبيح اهللا أو يف  ال تقدمباإلضافة إىل ذلك، 
األشياء بالرضورة  يع� أي من هذهال  —"الصمت املقدس" أثناء الوعظ  وأ، اعلٍ  و الرتنيم بصوٍت أاجلسدي،  املظهر

اهللا، ول�ن مثل هذا  �رضيف  أنشتاقون �اختربوا نعمة اهللا الُمغ�ة يتوقون و َمنْ أن اهللا حارض. ب�ل تأ�يد 
 ليس عالمة مؤ�دة ىلع اتلغي� أو انلهضة. ظاهرالشوق ال

 وأ، إن لم ت�ن أدلة مز�فة ىلع االهتمام ادلي�، � أوضح اختبارات مز�فة وغ� حاسمة ةهذه العالمات اخلمس
هذه العالمات دليهم القدرة ىلع خداع أنفسهم  يعتمدون ىلعاتلغي� األصيل، أو انلهضة احلقيقية. أوئلك اذلين 

 الرويح؟ ختبارة، واتلغي� األصيل، واالما � العالمات اجلديرة باثلقة للنهضة احلقيقيَّ  ذنة. إحاتلهم الروحيَّ  �شأن
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 :ةالعالمات احلقيقيَّ 

 ىلع عكسذاته ألجل نفسه يف اهللا  أحبأن إدواردز "االمتنان الكر�م" وهو  جوناثانإحدى العالمات � ما أسماه 
املؤمن أن ادلخول يف عالقة صحيحة مع اهللا هو لك يدرك . ألج�أو قد فعله يفعله  ما يم�ن أنأن أحبه من أجل 

 طر�ق اتللمذة. هويشء، واتلأمل يف شخصيته واالبتهاج يف طرقه 

 �التساويالوة قداسة اهللا وحل تطو�ر ونمو مذاقهماملؤمنون يف باألخص، هناك فرحة كب�ة وابتهاج بقداسة اهللا. يبدأ 
النسبة هلم. و�ينما �س�ن الروح القدس فيهم، �دون أن زداد مرارتها بت حيث طية و��رهونها،من اخل�ستاؤون 

 قداسته، وهم يتوقون إىل أن ي�ونوا مثله. �بةاهللا يقودهم إىل 

حياته. يف ضوء عظمة و�د  �سودجديدة للفرد � اتلواضع اذلي �بة منح رغبة وبأن اهللا يعمل ىلع اثلة اثلعالمة ال
هذا اتلواضع إال من تأث� روح ال يم�ن أن يأيت يف العالقة مع اهللا واآلخر�ن.  ةاهللا، يدرك املؤمنون ماكنتهم اخلاص

صميمه ا اتلواضع ألنه يف . إن اتلغي� احلقييق يرافقه دائمً للحياة والسلوكطرق جديدة يف القلب  حيث �لقاهللا 
اهللا من خالل املسيح اذلي �لصنا. ول�ن أهم  نتلك ىلعالرغبة يف اذلات: �ن عن  وتوقُّفتو�يخ للكرب�اء  هو

ا عالمة ىلع عمل اهللا يف حياة شخص ما � املمارسات اجلديدة للطاعة املقدسة. إذا اكن اهللا الروح القدس حقً 
ا مارسات جديدة من القداسة نتيجة ذللك. فببساطة ال تبيق القداسة كإيمان �س�ن الشخص، سيكون هناك حتمً 

 الطاعة املقدسة و�مارسونها. املؤمنونخاص. بل ال توجد أمور صغ�ة وال قضايا صغ�ة ال يرغب فيها 

يعيشون ذلين باهللا وقداسته، املتواضعون أمام اهللا واآلخر�ن، وا يبتهجونالكنيسة املليئة بالرجال والنساء اذلين 
ة. مثل هذه قيقيَّ احلهضة انلتلك � الكنيسة اليت �شهد  — تلك ابلهجة املقدسة يف طاعة لكمة اهللا من منطلق

الكنيسة لن ت�ون جذابة فقط ألوئلك اذلين يتوقون إىل الواقع الرويح، بل ستكون شهادة عظيمة مللكوت اهللا 
 يامنا هذه.أكنا�س وهذا الشعب يف ال. يلمنحنا اهللا تلك اآليت

 

هو ييس. وتينبوالية مفيس، مدينة ة املستقلة يف كب� راعة الكنيسة املشيخيَّ هو  لو�س شون ماي�لادلكتور 
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 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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