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ُّ
 مواهب الروح القدس بعض ف عقيدة توق

 رو�رت روثو�ل بقلم 

ا ما كنت مسيحيًّ   خاللباستمرار  سمعت هذه العبارة  الروح القدس".    ه ليس هلمدون بهذه الطر�قة ألنيتعبَّ إنَّهم  "
  وخاصةً   �غ� اخلمسينيِّ ث عن املؤمن�  ون نتحدَّ ا �ن اخلمسينيُّ ما كنَّ ا منذ أعوام مضت لكَّ ا اكر�زماتيًّ مخسينيًّ 

ًدان يتبعون منهم  ممَّ  � ُ�لَّصون ل�ن يعوزهم  ون بأن غ� اخلمسينيِّ . يؤمن اخلمسينيُّ يف العبادة  نظاًما يلتورجيًّا ُ�دَّ
القدس،   الروح  يتضحمسحة  عبادتهم  من    كما  ظاهر�ًّا أسلوب  حيو�َّ   اذلي اكن  أسلوب    ةً أقل  من  تنظيًما  وأ�رث 

  تُمارس ، ذلا فإن أي مجاعة ال  إطالقًا   فا ؤ لم يتوقَّ م باأللسنة واتلنبُّ ادتهم. يُعلِّم الالهوت اخلمسي� أن موهبيت اتللكُّ عب
األقل تفتقر إىل ملء حضوره.    ىلع ، أو  القدس  ، تفتقر إىل الروحاملرتبطة بهما ة  ة اخلارجيَّ هات� املوهبت� وتُظهر احليو�َّ 
فتا يع� اإليمان بأن الروح القدس ال يعمل وَْسط  ن اإليمان بأن هات� املوهبت� توقَّ إ فمن وجهة نظر اخلمسي�،  

اليت  الروحيَّة  واهب  امل العقيدة اليت تقول إن  و�  ،  الروح القدس  مواهببعض  ف  شعبه. فهم يعارضون عقيدة توقُّ 
 فت بموت أخر رسولقد توقَّ   –ؤواتلنبُّ   ،املعجزاتو  ،م بألسنةوخاصة مواهب اتللكُّ –  ثبِّته أو تُ   تنقل اإلعالن اإلل�

 . من رسل املسيح

املستمر  وعمله  القدس    ف بعض املواهب بعدم اإليمان حبضور الروحتوقُّ   عقيدة ة اللوم ىلع ر�ط  ب�ل صدق، اغبليَّ 
واهب بتدقيق كما لم نتناقش املف بعض  نحن لم ندرس عقيدة توقُّ �. فايئ اخلمسينيِّ أحبَّ   ىلع اعتق  يقع �شلٍك مبارشٍ 

. فجميعنا يعرف مؤمن�  بال ذنببهذه العقيدة    وناملؤمن  ليس� هذا املوقف اإليما�. ل�ن أيًضا،  مع أفضل مثِّ 
اللوم ىلع واهب يعتنقونها حبسب اتلقليد وليس باقتناع. فيكف ي�ون من العدل إلقاء  املف بعض  بعقيدة توقُّ 

ن يعرفوهم من املؤمن� بهذه  واهب يف ح� مَ املف بعض  � بعدم فهم عقيدة توقُّ � أو الاكر�زماتيِّ املؤمن� اخلمسينيِّ 
ا ممَّ �سبب خوفهم  ؤ  واتلنبُّ   ،واملعجزات  ،م بألسنةمواهب اتللكُّ عالمات  ا يُطلق عليه  ملالعقيدة ينكرون احلق الراسخ  

ة برباعة؟ كتابيَّ   جحج وليس �سببهو غ� طبييع   ة ُمعدَّ

، إنما  القدس  ف بعض مواهب الروحإن األمر ليُسفر عن كتاب اكمل تلقديم وجهة نظر شاملة عن عقيدة توقُّ 
 فوق طبيعيَّة  أسايلبًا   �ستخدميم�ن تقديمه بإ�از. ح� اكن يُرسل اهللا إعالنًا جديًدا خاًصا، اكن    الرأي جوهر هذا  

  أوئلك   يلؤ�ِّدآيات عجيبة مثل صنع املعجزات    ، كما اكن �ستخدملسنة إلرسال هذا اإلعالنم بأة واتللكُّ مثل انلبوَّ 
المُ   ناقل�  باعتبارهم  نقبلهم (األنبياء والرسل)�ب أن  ن  مَ  ، ح� اكن اهللا ال يُرسل أي  و�اتلايل.  بهوىح  إعالنه 

إعالنه اخلاص  ناداة بالمُ أو آيات؛ بل اكن يعمل بواسطة    فوق طبيعيَّة  ا أسايلبً   �ستخدم إعالن جديد خاص، لم ي�ن  
 . هلذه اخلدمة �شلٍك سليم� م� موهو�� وشيوخ الكنيسة الُمعيَّ علِّ مُ  بواسطةمن خالهل وس) قدَّ (الكتاب المُ 
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، لقد اعش شعب اهللا قرونًا  القدس  ف بعض مواهب الروح ة ىلع توقُّ دلالئل الكتابيَّ ذلا ينبيغ انلظر يف بعض ا 
ً

. أوال
  ىلع –  أنبياء  بواسطةم اهللا إىل شعبه  وليس يف وسطهم نيب يف حقب عديدة من اتلار�خ. ىلع سبيل املثال، لم يتلكَّ 

 عن ذلك، أدرك يهود القرن األول أن  منذ إبراهيم وحىت موىس. فضًال   –رهم اعدًة نبياء كما نتصوَّ األ  بواسطةاألقل  
ا املعمدان. ل�ن اهللا اكن  الرب لم يرسل أنبياء خالل األر�عمئة سنة األخ�ة أو قرابة ذلك منذ ماليخ وحىت يوحنَّ 

 أنبياء. هناك يعمل يف أثناء هذه احلقب ح� لم ي�ن 

م اهللا إعالنًا  س. لم ت�ن حتدث سوى عندما �ُسلِّ قدَّ يف عصور الكتاب المُ   ا يوميًّ   حتدثثانيًا، لم ت�ن املعجزات  
س كلك  بانلظر إىل.  سيتم تدو�نه جديًدا إىل شعبه   زمن    خالل :، �د ثالث حقب عظ� للمعجزاتالكتاب الُمقدَّ

سم لك زمن منهم بإعالن جديد خاص من اهللا. فموىس  . و�تَّ هموىس، وزمن إيليا و�ليشع، وزمن الرب �سوع ورسل
 انلبوَّاتة ل�ور انلبوي والرسميَّ   املاكنةإيليا و�ليشع    و�ن يمثِّل.  عتيقانلاموس، كما اكن وسيًطا للعهد ال  م�سلَّ قد  

ة لزمن  موا الوصايا الرضور�َّ الرب �سوع العهد اجلديد والرسل أرسوه وقدَّ   سوقد أسَّ األنبياء.  سيعطيها  العديدة اليت 
أشخاص  هناك  ع أنه سيكون  ة اكنت �دودة للغاية، فما من سبب تلوقُّ املعجزات الكتابيَّ   أنَّه حىت  �ما العهد اجلديد. و

 يف لك جيل موهو�� بإجراء املعجزات. 

و�ذلك –  ابنه  يف الالكم من خالل  طر�قته يف ابنه وأن    �اهللا إيلنا    لكمة منبأن أخر    ٤–١:  ١عربانيِّ�    ربنا ختثاثلًا،  
م بها قبل ميجء  ليست مثل الطرق العديدة اليت ت�لَّ   –مون �سلطانه إىل الكنيسة من خالل الرسل اذلين ت�لَّ 

االختالف ب� الرب    فإنة،  �َّ نبينا وأن الرسل يف القرن األول قاموا خبدمة نبوهو  �ما أن الرب �سوع  و .  الرب �سوع 
قوا أسايلب طبَّ   الرب �سوع ورسلهيف أن    ال ي�منمن جهة وأنبياء العهد القديم من جهة أخرى    رسله�سوع و

  ذللك )،  ٢٢-١٨:  ٢فهم من أرسوا أساس الكنيسة (أفسس    نهايئ حاسم.   �شلٍك ثوا  هم حتدَّ جديدة يف اتلعليم بل يف أنَّ 
نتوقَّ  ريَس    ،إعالنًا مستمًرا ع  ال 

ُ
أ ة واحدة فقطألن األساس قد  الرب �سوع اإلرشاد من   وال.  مرَّ حاجة إىل تقديم 

 .اآلن  خالل أنبياء أو رسل بعد

قدَّ  اذلي  اتلعليم  إىل  ننظر  وأخً�ا، ح�  والرسل  رابًعا  الرب �سوع  أي دعوة    عنمه  الرسل، ال �د  بعد  ما  ِحْقبَة 
متلك� باأللسنة تلقديم رسالة  تبحث عن  ب إجراء معجزات أو  ع من الشعللكنيسة تلبحث عن أنبياء أو تتوقَّ 

جديدة أو إرشاد جديد من الرب. والربهان ادلامغ ىلع هذا تلك انلصوص مثل وداع بولس لشيوخ كنيسة أفسس  
  من ما الرساتل� إىل تيموثاوس ورسالة تيطس والرسائل األخ�ة بلعض الرسل قبل انتقاهلم ال سيَّ  ٢٠أعمال الرسل  يف

اتلعليم  أي –  أن حتفظ اتلقليد تبولس، ورسائل يوحنا اثلالث. بماذا أوصت هذه انلصوص الكنيسة تلفعله؟ أوص
 ، وال تنتظر أي إعالن جديد. بالفعلمته الكنيسة اذلي قد �سلَّ   –الرسو�
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ف  ال عجب يف أن عقيدة توقُّ فح،  يف الالهوت الُمصلَ للغاية  ة  س مهمَّ قدَّ عقيدة الكتاب المُ   و�ما أن ضوء لك هذا،  يف
انلبوَّات،  و  ،م بألسنةإليمان بأن مواهب اتللكُّ إن اح الطبييع. يف الواقع،  الُمصلَ   رأيالالقدس �  بعض مواهب الروح  

لكنيسة    اإلعال�لكمة اهللا املكتو�ة والسلطان    �شأنح  الُمصلَ   الالهو�  هو إيمان ُ�َغلِّفه الفهم  تفواملعجزات قد توقَّ 
  أعاله.   املذكورةة املواهب  يف الوقت ذاته باستمرار�َّ   ا ومؤمنً   ا حً �ستحيل أن ت�ون ُمصلَ حبيث  ما بعد العرص الرسو�  

  فلن ي�ون ة،  ال تزال مستمرَّ   ذات الصلةؤ واملواهب  إن لم ي�ن اإلعالن اإلل� اخلاص قد انت�، و�ن اكن اتلنبُّ 
ن اهللا أمرنا بأن �فظ لكمته وأن نتبعها. و�ن لم ي�ن اإلعالن  أمامنا خيار سوى تدو�ن هذا اإلعالن وطاعته، أل

س   ة، وال يم�ن أن ت�ون قانونيَّ يف ابنه أخً�ا لم يتلكَّم اهللا   فإناإلل� اخلاص قد انت�،  الُمكتَملة  الكتاب الُمقدَّ
م واتللكُّ   ،واملعجزات  ،ؤاتلنبُّ   ة مواهبة دمج عقيدة استمرار�َّ لإليمان واألعمال. إن عمليَّ   والُمغلقة � قانوننا انلهايئ

  تضار�ة.متنافر من عنارص مُ ومتقلقل  مز�جح سينتج عنها صلَ بألسنة مع الالهوت المُ 

�ستلزم    هذال�ن   ينكرال  الروح  بتوقُّ   وناملؤمن  أن  القدس  استمرار�َّ القدس  ف بعض مواهب  الروح  ة حضور 
ايلوم ىلع لسان أنبياء، ل�ن    أن يتلكَّموعمله. فنحن املؤمنون بهذه العقيدة ال نؤمن أن الروح القدس غ� قادر  

 
َّ

لروح  نؤمن أن االقدس  ف بعض مواهب الروح   يقوم بذلك. �ن املؤمنون بعقيدة توقُّ األمر ي�من يف أنه اختار أال
 من أجلهم. ونؤمن أن الروح القدس  عة ح� نص�ِّ توقَّ �شيف املرىض و�ثً�ا ما �شيف بطرق غ� مُ القدس يمكنه أن 

إيلنا  يتلكَّ  خاللم  للكمته  من  القو�م  أمامنا   . الوعظ  و�غلقها  األبواب  يفتح  أنه  يُ   ،ونؤمن  حىت  بعنايته رتِّب  بل 
تنظر  ة حة اتلقليديَّ الُمصلَ   القدس ف بعض مواهب الروحأن عقيدة توقُّ  " يف حياتنا. يف الواقع، أنا أؤمناملصادفات"

ة.  اتلقليديَّ القدس  ة بعض مواهب الروح عقيدة استمرار�َّ �شلك أس� من نظرة  �ته  وحرَّ القدس  الروح  سلطان    إىل
وأنه ال بد وحتًما يفعل ذلك دون أن    نؤمن؛   ييُح انلفوس املائتة ليك  ال بد وحتًما   القدس   بأن الروح   نعرتفهذا ألننا  

ن �تارهم بإرادته مَ فقط لديدة؛ وأنه يفعل ذلك  اجلياة  احل نا يف حالة موتنا الرويح خارج املسيح لن نطلب  نطلب، ألنَّ 
ة   . بنفسهنها عيِّ و� اللحظة اليت يُ احلرَّ

 

المُ اإلة  ب�ليَّ   زائر، وأستاذ  �لة تيبوتلوك   يفمساعد  ر  رو�رت روثو�ل هو �رِّ  خر�ج  هو  و  س، قدَّ صالح للكتاب 
 .أورالندو بوالية فلور�دا مدينة يف  ة الالهوت الُمصلَحة لكيَّ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/04/cessationism/

