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 الثالثة   األلفّية خدمات حول
 :تهدف للربح ومكّرسة لتقديم  ، وهي مؤسسة مسيحّية ال1997تأسست خدمات األلفّية الثالثة سنة 

 . اا. للعالم. مجان  ا كتابي  تعليم  
هدفنا هو توفير التعليم المسيحي بالمجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين يفتقرون 

في خمس    وسائط إعالمّية متعددةالهوتي متمّيز بإلى التدريب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف من خالل إنتاج وتوزيع منهاج  
والروسّية، واإلسبانّية. كما يتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي    ،والماندرين الصينّيةاإلنجليزّية، والعربّية،    وهي  لغات رئيسّية

المبني على الرس  الفيديو  المنهاج من دروس  وم التصويرّية، وتعليمات  عشرة لغة أخرى من خالل شركائنا في الخدمة. يتكون 
مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّيات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في  

 مجموعات للدراسة. 

أل جوائز  على  والحائزة  المتعددة  الوسائط  دروس  إلنتاج  التكلفة  حيث  من  فّعالة  طريقة  بتطوير  قمنا  السنين،  مر  فضل  على 
أصليون  ومتحدثون  الهوتيًّا  مدربون  لدينا  والمترجمون  الالهوتّية،  الناحية  من  مؤّهلون  ومحّررينا  كّتابنا  إن  والجودة.  المحتويات 
للغات المستهدفة. كما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جميع أنحاء العالم. باإلضافة إلى  

 الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدينا بأعلى معايير اإلنتاج باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات.ذلك، يلتزم مصممو 

من أجل تحقيق أهدافنا للتوزيع، أقامت خدمات األلفّية الثالثة عالقات استراتيجّية للشراكة مع الكنائس، كليات الالهوت، المعاهد  
طات التليفزيونّية الفضائّية المسيحّية، وغيرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات  الدينّية، المرسلين، القنوات اإلذاعية والمح

وطالب الالهوت المحليين. تعمل مواقعنا على   القادة، والقساوسة،  الفيديو على  بالفعل إلى توزيع عدد ال ُيحصى من دروس 
دروسنا الستكمال  إضافية  مواد  وتوفر  للتوزيع  كطرق  أيًضا  اإلنترنت  مجموعة  شبكة  بدء  كيفّية  حول  ارشادات  ذلك  في  بما   ،

 للدراسة خاصة بك. 

. إننا نعتمد على  الضريبي لإلعفاءخاضعة  تعترف مصلحة الضرائب األمريكّية بهيئة خدمات األلفّية الثالثة باعتبارها مؤسسة  
خدمتنا، ولمعرفة كيفّية المشاركة،  التبرعات السخية من الكنائس، والمؤسسات، والشركات، واألفراد. للمزيد من المعلومات عن  

   http://arabic.thirdmill.org: ُيرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت
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 المقدمة 
 

ه قبل أن ُيصَلَب، تكلََّم معهم عن أموٍر   في الليلة  األخيرة  التي أمضاها الرُب يسوُع مع تالميذ 
ليس فقط    –كثيرة. وكان أحُد أهداف ه الرئيسية  في تلَك الليلة  هو أن ُيهّيَئهم لما سيحدُث في المستقبل  

أنهم  القبُض عل هي  بها  أخبَرهم  التي  األشياء   أروَع  ومن  السماء.  إلى  أيًضا صعوُده  بل  وموُته،  يه 
إلى يسوَع وجًها   تتحدُث  تتخيَل أنك  أن  يمكنك  سيصيرون في حالٍة أفضل حين يمضي عنهم. هل 
تسمَعه  أن  إلى  كذلك،  يبدو  نعم  معقول؟  وغيَر  هذا غريًبا  يبدو  أال  بذلك؟  تسمُعه يخبُرك  ثم    لوجه، 

يخبُرك بالسبب. فبمجرد  رحيل  الرب  يسوع، سيأتيهم روُح هللا  القدوس. وسُيَمكّ ُنهم هذا الروُح من أداء   
سين لكنيسة  المسيح. كما سيعطي الكنيسَة القوَة والقدرَة لبناء  ملكوت  هللا  في جميع  أنحاء    أدوار هم كمؤسّ 

 العالم. 
. وقد وضْعنا له عنواَن "في الكنيسة"،  نؤمن بالروِح القدسهذا هو درُسنا الثالُث في سلسلة   

القدس  داخَل جماعة  شعب  هللا  في العهد.   ألننا سنسلّ ُط فيه الضوَء على عمل  الروح  
َناَية  الرْوح  اْلُقدس  ف ي  اْلَعاَلم  ب َوْجٍه َعاٍم. َفَقْبَل َزَمن  إبراهيم،  ف ي َدْرٍس َساب ٍق، ُاْستْعرْضَنا َعَمَل ع 

َناَية   اْلع  ، َسَنَتَناَوُل َعَمَل  َها. َلك ْن ف ي َهَذا الدَّْرس  َنْفس  اْلَبَشر  ب الطَّر يَقة   يع   َيْعَمُلُه    َتَعاَمَل هللُا َمع َجم  ي  الَّذ 
َدٍة َفَقْط م َن اْلبَ  ٍة َمَع  الرْوُح اْلُقْدُس َمَع َشر يَحٍة َواح  . َفَبْدًءا م ْن َزَمن  إبراهيم، َدْخَل َّللاَُّ ف ي َعالَقٍة َخاصَّ َشر 

ًدا، َظلَّ ُهَناكَ  اْلَعالَقَة. َوم ْن إبراهيَم َفَصاع  ه   َيْحُكُم َهذ   َطواَل  َجَماَعٍة ُمَميََّزٍة م َن النَّاس. َثمَّ قَطَع َعْهًدا 
  ف ي َعْهٍد. َوُنْطل ُق َعَلى َشْعب  اْلَعْهد  َهَذا ُاْسَم "اْلَكن يَسة". اْلَوْقت  َشْعٌب خاٌص َيْنَتم ي إ َلى هللا  

إسرائيَل   إلى  أيًضا  المقدُس  الكتاُب  يشيُر  لكْن  الجديد.  العهد   بكنيسة   درايٍة  على  معظُمنا 
"الكنيسة"، مع أننا ال نجُد هذا في الكثير  من الترجمات  ا  –أي نسل  إبراهيَم    –القديمة    لحديثة.  باسم  

م الترجمُة السبعينية، أي الترجمُة اليونانيُة للعهد  القديم، الكلمَة اليونانيَة     ( ἐκκλησία)  إكليسياتستخد 
َمْت عادًة "كنيسًة" في العهد    " إسرائيَل. هذه هي الكلمُة نفُسها التي ُترج  " أو "محفل  لإلشارة  إلى "جماعة 

: 31،  10:  9ا االسَم على إسرائيَل في مواضَع مثل  سفر  التثنية   الجديد. ُتْطل ُق الترجمُة السبعينيُة هذ 
. بل ويشيُر العهُد 25،  22:  22  ؛ والمزمور  14:  8الملوك     1؛ وسفر   2:  20؛ وسفر  القضاة   30
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انظر كيف    .38:  7في سفر  أعمال  الرسل     إكليسياالجديُد نفُسه إلى إسرائيَل القومية  مستخدًما كلمَة  
 :9: 2بطرَس  1الكنيسَة في رسالة   وصَف بطرُس 

 
ُمَقدَّسَ  ُأمٌَّة   ، ُمُلوِكيٌّ َوَكَهُنوٌت  ُمْخَتاٌر،  َفِجْنٌس  َأْنُتْم  شَ َوَأمَّا  )ٌة،  اْقِتَناٍء  بطرَس ْعُب 

 (.9: 2األولى 
 

القديُم على   العهُد  أطلَقها  الجديد، دعاها بأسماٍء كثيرٍة  العهد   ففي حديث  بطرَس عن كنيسة  
 إسرائيل.أمة  

َسًة". وفي سفر   6:  19فكما نقرُأ في سفر  الخروج    "َمْمَلَكَة َكَهَنٍة َوُأمًَّة ُمَقدَّ ، دعا هللُا إسرائيَل 
". وفي سفر  إشعياَء  6:  7التثنية    ٌس ل لرَّبّ  ... َشْعًبا َأَخصَّ : 62، ُيشاُر إلى إسرائيَل بأنها "َشْعٌب ُمَقدَّ

"َوُيَسمُّوَنُهْم  12 نقرُأ  العهد   ،  إلى كنيسة   أشاَر بطرُس  ". فحين  الرَّبّ  يّ ي  َمْفد  ًسا،  ُمَقدَّ َشْعًبا  إسرائيَل  أي 
الجماعتين   هاتين  أنَّ  على  بهذا  برهَن  إسرائيل،  على  القديُم  العهُد  أطلَقها  أسماَء  مستخدًما  الجديد  

 تشكّ الن  شعًبا واحًدا مستمرًّا، شعَب العهد. 
 

اس أو عند بعض المسيحيين بأن الكنيسة هي نتاج في فكرة سائدة عند بعض الن
العهد الجديد، نتاج انسكاب الروح القدس. أما المفهوم الصحيح فهو أن الكنيسة 
ودعا   إبراهيم  دعا  فربنا  القديم.  العهد  في  للكنيسة  امتداد  هي  الجديد  العهد  في 

هو الكنيسة شعبه في العهد القديم وبإمكاننا أن نعتبر شعب الرب في العهد القديم  
تبقى ممتدة حتى   أيامنا وسوف  في  الكنيسة هي ممتدة  القديم. وهذه  الزمن  في 

 مجيء يسوع المسيح مرة ثانية. 
 د. رياض قسيس  —

 
قطًعا توجُد فوارُق بين جماعة  هللا  في العهد  القديم  وتلك التي في العهد  الجديد. لكن تساعُدنا  

الروح  القدس. ففي ك ال العهدين، وعلى مرّ  التاريخ  منذ ذلك الحين، فاَق  استمراريُتهما على َفْهم  عمل   
ُم كلمَة   عمُل الروح  بين شعب  هللا في العهد  عمَله مع بقية  الخليقة  بشكٍل كبير. وبالتالي، حين َنْستخد 

ُد بهذا جماعتي العهد  في العهد  القديم  والعهد  ا   لجديد. "كنيسٍة" في هذا الدرس، فإننا نقص 
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إلى    سنستعرُض  سننظُر  أواًل،  أجزاء.  ثالثة   في  الكنيسة   في  القدس   الروح   عناية   عمَل  هنا 
النعمة  العهدية  التي يهُبها الروُح. وثانًيا، سنتناوُل منَحُه الكتاَب المقدس. وثالًثا، سنتطرَُّق إلى المواهب  

 القدس.  ها الروحُ الروحية . لننظْر أواًل إلى النعمة  العهدية  التي يهبُ 
 

 النعمة العهدية 
 

عهٌد.  في كٍل من العهد  القديم  والعهد  الجديد، يصُف الكتاُب المقدُس َعالقَة هللا  بكنيست ه بأنها  
العبرية    الكلمة   من  "عهٍد"  كلمُة  ִרית)  بيريتُتترَجُم  اليونانية   ،  (בְּ الكلمة   .  (διαθήκη)  دياثيكيومن 

التي كانت تُبَرُم بين  نفُسها التي استخَدَمها العالُم القديُم لوصف  المعاهدات  والمواثيق  هذه هي الكلماُت 
بين   تُبَرُم  كانت  التي  القديمَة  المعاهدات   وشعب ه  هللا   بين  العهد   َعالقُة  تشب ُه  خاص،  وبوجٍه  الدول. 

، والممالك    مُ   التابعة  األباطرة  العظماء  أو األسياد   هم. التي كانت تخد 
اتَّسّمت  المعاهداُت القديمُة التي كانت تُبَرُم بين السيد  والتابع  بثالث  سماٍت: فقد كانت تصُف  
إحساَن السيد  ُتجاَه التابع. وتوّضح الوالَء الذي يطلُبه السيُد من التابع. كما شرحْت هذه المعاهداُت  

،  النتائَج التي ستترتُب على والء  التابع  أو خيانت ه. واستم رْت هذه المعاهداُت، أو العهوُد، عبر األجيال 
هللا   عهوُد  تصُف  مماثلة،  وبطريقٍة  األسياد.  يْخُلُفون  من  مون  يخد  األتباَع  َيْخُلُفون  من  يظُل  بحيُث 

ح نتائَج الطاعة  أو العصيان.   إحساَنه تجاَه شعب ه، والوالَء الذي يدينون له به، كما ُتوضّ 
نا السابق، ذَكْرن ا أن عمَل الروح  القدس  في العالم  يشمُل النعمَة العامة. هذه النعمُة  في درس 

أي أنها نوٌع من اإلحسان  العام. لكن يشتمُل    –العامُة هي تعزيُز الروح  للخير  والحياة  في كل  البشر  
نعمَة العامة.  عهُد هللا  مع الكنيسة  على قدٍر أعظَم من اإلحسان، إذ يعزُز الخيَر والحياَة، بما يفوُق ال 

كما َيَتضمَُّن أناًة، وإمهااًل، ورحمًة أعظَم مما َيحُصُل عليه باقي البشر. ينطب ُق هذا على الجميع  في  
 الكنيسة، سواٌء كان لهم اإليماُن الخالصُي أم ال.

 
اِئَعِة الَِّتي َنَتَبنَّاَها ِفي ُمْجَتَمِعَنا   اْلَيْوَم ِهي َأنَّ هللَا ُيَعاِمُل  َأَحُد اْلِقَيِم َأْو اْلُمْعَتَقَداِت الشَّ

اْلَجِميَع ِبالتََّساِوي. ِلَكنَِّني َأْعَتِقُد َأنََّنا نرى ِفي اْلَعْهِد اْلَجِديِد َأنَّ هللَا َيَتَعاَمُل فعلي ا َمَع  
َمَع َبِقيَِّة اْلَعاَلِم. ََل  َشْعِب اْلَعْهِد ِبَبَرَكٍة ُأْعِظَم َوِبَقْدٍر ِمَن النِّْعَمِة َأْكَثَر ِممَّا َيَتَعاَمُل ِبِه  

ِلْلَجِميِع.  َما  ِبَشْكٍل  َعامَّة   َلْيَسْت  ِنْعَمَتُه  َأنَّ  َأْو  ِباْلَجِميِع،  َيْهَتمُّ  ََل  َأنَّ هللَا  َهَذا  َيْعِني 
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ينبغي َوََل   . َقِليًل  َيْرَتِفُع  اْلَحدَّ  َأنَّ  َأُظنُّ  ِبَأْبَناِئِه،  اأْلَْمُر  َيَتَعلَُّق  ِحيَن  ُيْدِهَشَنا   َلِكْن  َأْن 
َأْوََلَدُه   ُيِحبَّ  َأْن  ِبِه  َيْجُدُر  َلِكْن  اآلخرين،  اْلَحيِّ  َأْطَفاَل  َأْرِضيٌّ  َأٌب  ُيِحبُّ  َفَقْد  َهَذا. 
اْلَعْهِد   ِفي  َنْفَسه  َهَذا  نرى  َأنََّنا  َوَأْعَتِقُد  ِبَكِثيٍر.  َأْكَثَر  ِبِهْم  َوَيْهَتمُّ  َلُه  الَِّذيَن  َتِه  َخاصَّ

اْلَمَحبَِّة  اْلَجِدي ِمَن  َأْكَبَر  َوَقْدر ا  َأْعُظم،  َبَرَكة   َلُه  ُهْم  مْن  َعَلى  َيْسُكُب  هللَا  َأنَّ  ِد، 
َوالتَّْشِجيِع َوالّدعِم. َوَهَذا َأْمٌر َطِبيِعّي. َعَليَنا َأْن ُنْدِرَك َأنَّ َهَذا َما َنَودُّ َأْن نراُه ِفي إَلٍه 

 َيْدُعو َنْفَسه "َأب ا".
 َلستش د. دان  —

 
سنتناوُل فيما يلي عمَل الروح  من جهة  النعمة  العهدية ، أواًل بالتركيز  على الكنيسة  في العهد   

العهدية.   القديم، ثم بالنظر  إلى الكنيسة  في العهد  الجديد. لنبدْأ بتعبيرات  العهد  القديم  عن النعمة  
 

 القديم  العهد
 

 هللُا عهوًدا قّدَمْت نعمًة خاصًة ألمة  إسرائيَل بأكمل ها.  في أيام  إبراهيَم، وموسى، وداوَد، قطعَ 
التكوين    سفر   في  في َعالقة  عهٍد  معه  للدخول   إبراهيَم  دعا  حين  كأمٍة خاصٍة  إسرائيَل  أواًل  أقاَم  فقد 

. كان الوعُد الذي قطَعه هذا العهُد بالنعمة  هو أن نسَل إبراهيَم سيرثون أرَض الموعد، وأنهم  17،  15
 :13: 4كما كتَب بولُس في رسالة  رومية  يتسلطون على جميع  أمم  األرض.س
 

 (. 13: 4رومية ِلْلَعاَلِم )ْن َيُكوَن َواِرث ا َكاَن اْلَوْعُد إِلْبَراِهيَم َأْو ِلَنْسِلِه أَ 
 

الَوًة على ذلك، أخَذ إبراهيُم هذا الوعَد على أساس  نعمة  هللا، التي ناَلها    إبراهيُم باإليمان.وع 
 :16: 4كما نقرُأ في رسالة  رومية 

 
َمْض  َوَيبَقى  ِبالنِّعَمِة،  الَوعُد  ِلَيكوَن  ِلإليماِن،  َنِتيَجٌة  ُهَو  الَوعِد  َنواَل  َفإنَّ    ا مون  َوِلَهذا 

 (.الترجمة العربية المبسطة، 16: 4رومية ) أوَلِد إبراِهيمَ ِلُكلِّ 
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إسرائيَل، ظَل هللُا يتعامُل معهم بالنعمة. وَيعَلُم كُل من هو على درايٍة  وعلى مدار  تاريخ  شعب  
ه   جيدٍة بالعهد  القديم  أن أمَة إسرائيَل كثيًرا ما كانت غيَر أمينٍة هلل. فقد تذمَّروا عليه. واْزَدَروا بُخَطط 

الشعُب كَل هذا في الوقت     ألجل هم. وعبُدوا آلهةً أخرى. وأساءوا معاملَة إخوت هم. وفي الحقيقة ، اقترفَ 
ه الذي كان هللُا يفتديهم فيه من العبودية  في م صر! استمْع إلى فهم  إشعياَء للنعمة  العهدية  التي    نفس 

 : 14-11: 63قدَمها هللُا في سفر  إشعياَء 
 

...   الُقدُّوَس ... وجَعَل في وسِطِهم روَحُه    أّياَم موسى ... أصَعَد شعَبُه مَن البحرِ 
  ... سيََّرُهم في اللُّجج   سيََّر عْن َيميِن موسى ِذراَعُه الَمجيدَة، وشَق المياَه أماَمُهم

 (. ، الترجمة العربية المشتركة14-11: 63إشعياء ) الّربِّ أراَحُهم... روُح 
 

البحَر األحمَر أماَمهم،  أبدى هللُا إلسرائيَل نعمًة عهديًة حين نجَّاهْم من أرض  م صر. فقد شقَّ  
وأهلَك جيَش ف ْرَعْون، وأراَحهم في أرض  الموعد. وبالرغم  من هذه البركات، ظلَّت إسرائيُل تخطُئ في  

ُم لهم الرحمَة والنعمَة العهدية.   حقّ ه. ولكن حتى وهم مستمرون في خطاياهم، ظلَّ روُح هللا  يقد 
 

ا ُتَجاَه اْلَجِميِع، َلِكنَّه َكاَن َطِويَل اأْلَناِة  ِفي اْلَعْهِد اْلَقِديِم، َكاَن هللُا َطوِ  يَل اأْلَناِة َوَرِحيم 
َهَذا   َأْفَعْل  َلْم  َلُهم:"  َقاَل  َفَقْد  َمَعُهْم.  َكاَن ِفي َعْهٍد  أِلَنَّه  ِبَشْكٍل خاّصٍ َمع إسرائيل، 

ُعوِب، أِلَنَُّكْم َأَقلُّ ِمْن  أِلجِلُكْم يا إسرائيل، ِلكونُكْم َأْبَرار ا، َأْو ِلَكْوِنُكْم َأْكَثَر   ِمْن َساِئِر الشُّ
ا   ُعوِب". َلِكْن َيُقوُل:" َفَعْلُت َهَذا أِلجلُكْم أِلَّني َأْحَبْبُتُكْم، َوأَلنَِّني قطْعُت َوْعد  َجِميِع الشُّ

ا َكاَن َعَلى َشْعِب إسرائيَل َأْن َيُكوَن َقَناَة إْعًَلِن هللِا َعْن ذاتِ  ه ِلْْلَُمِم.  آِلباِئُكْم". أيض 
َقاَل هللُا إلبراهيَم َأنَّه ِاْخَتاَرُه ِلُيوِصَي َنْسَلُه َأْن َيْسُلُكوا ِفي اْلَبرِّ َكْي َيْتَبُعوا َعْهَد َّللاَِّ. 
إسرائيَل   َمع   ٍة  َخاصَّ ِبُصوَرٍة  َكَذِلك  َكاَن  َلِكنَّه  اأْلَناِة،  َطِويَل  هللُا  َكاَن  َلَطاَلَما  َوَهَكَذا، 

 ْهِدِه َمَعُهْم، َوأِلَنَّ َقْصَدُه َكاَن َأْن ُيَباِرَك َجِميَع اأْلَُمِم ِبَواِسَطِة نسِل إبراهيم.ِبَسَبِب عَ 
 د. كريج كينر  —

 
زُ  محاولة     9  األصحاحُ   ُيوج  وحتى  إبراهيَم  منذ  إلسرائيَل  القوميَّ  التاريَخ  نحميا  سفر   من 

اَل هذا الموجز، نقرُأ عن تعاُمل  هللا  مع إسرائيَل  إصالح  المملكة  في القرن  الخامس  قبَل الميالد. وَطو 
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هم الشائن. استمْع إلى بعض  األمثلة  من هذا األصحاح  عن النعمة   بمحبٍة ورحمٍة، بالرغم  من تمرُّد 
 ، نقرأ: 20-17: 9في سفر  نحميا  العهدية  التي أبداها الروُح القدس.

 
ْحَمِة، َفَلْم َتْتُرْكُهْم. َمَع َأنَُّهْم  َوَأْنَت ِإلٌه َغُفوٌر َوَحنَّاٌن   وِح َوَكِثيُر الرَّ َوَرِحيٌم، َطِويُل الرُّ

َوَعِمُلوا   ِمْصَر،  ِمْن  َأْخَرَجَك  الَِّذي  ِإلُهَك  هَذا  َوَقاُلوا:  ا  َمْسُبوك  ِعْجًل   ْنُفِسِهْم  أَل َعِمُلوا 
تَ  َلْم  اْلَكِثيَرِة  ِبَرْحَمِتَك  َأْنَت   . َعِظيَمة  ُرو ِإَهاَنة   َوَأْعَطْيَتُهْم   ... يَِّة  اْلَبرِّ ِفي  َحَك ْتُرْكُهْم 

اِلَح ِلَتْعِليِمِهْم )  (. 20-17: 9نحميا الصَّ
 

هنا أشاَر نحميا إلى الخطية  التي ارتكَبها بنو إسرائيَل في أيام  موسى. يبرهُن ارتكاُب شعب   
ني إسرائيَل لم يكونوا مؤمنين حقيقيين.  إسرائيَل لخطية  عبادة  األوثان  والتجديف  على أن الكثيَر من ب

ومع ذلك، كانوا ال يزالون في عهٍد مع هللا، وظَل هللُا يتعامُل معهم بالنعمة  العهدية. وكما أكَّد نحميا،  
 أرسَل هللُا روَحه، ال لمعاقبة  إسرائيَل، بل لتعليم هم. 

إ في  دائمًة  حاكمًة  ساللًة  بنعمت ه  هللُا  أقاَم  داود،  أيام   عديَم  وفي  الشعُب  كاَن  لكن  سرائيل. 
أن هللَا، في عام   ٍة حتى  الشمالية  ومملكة     930األمانة  بشد  إلى مملكة  إسرائيَل  المملكَة  َم  ق.م.، قسَّ

لحثّ    األنبياء   بإرسال   العهديَة  النعمَة  يبدي  هللُا  ظَل  التالية،  العديدة   القرون   وَطواَل  الجنوبية.  يهوذا 
َل إسرائيُل إلى السبي  في عام   الشعب  على التوبة.   َل يهوذا    722ولكنهم لم يتوبوا. فُأرس  ق.م.، وُأرس 
ه.ق.م  586إلى السبي  في عام    كما نقرُأ في سفر  نحميا    . لكن حتى آنذاك، أبقى هللُا على نعمة  عهد 

9 :30-31 : 
 

َأْنِبَياِئَك َفَلْم   ُيْصُغوا، َفَدَفْعَتُهْم ِلَيِد ُشُعوِب اأَلَراِضي. َوَأْشَهْدَت َعَلْيِهْم ِبُروِحَك َعْن َيِد 
: 9نحميا  نََّك ِإلٌه َحنَّاٌن َوَرِحيٌم )ِحِمَك اْلَكِثيَرِة َلْم ُتْفِنِهْم َوَلْم َتْتُرْكُهْم، ألَ َولِكْن أَلْجِل َمَرا

30-31 .) 
 

النعمة  العهدية  التي يبدْيها  كانت المحاولُة إلصالح  المملكة  في زمن  نحميا مثااًل آخَر عن  
هللا. وقد أخفَقت المحاولُة في النهاية  ألن الشعَب ظل خائًنا. لكن ظلت  النعمُة العهديُة ثابتًة، بحيُث  
أو   المسيا  بواسطة   اإليمان   إلى  ه م  بردّ  ووعَد  التالية،  الخمسة   القرون   َطواَل  وحفَظها  األمَة  هللُا  حمى 

 هذا الخالَص العتيَد أن يأتي:  10: 12سفُر زكريا  انظْر كيف يصفُ   المسيح.
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اِن ُأوُرَشِليَم ُروَح النِّْعَمِة َوال :  12زكريا  تََّضرَُّعاِت )َوُأِفيُض َعَلى َبْيِت َداُوَد َوَعَلى ُسكَّ

10 .) 
 

حين  لكن  ُمعرَّفة.  كون ها  من  بداًل  النكرة   صيغة   في  الترجمات   بعض   في  "روح"  كلمُة  تأتي 
ַפְך)  شافاخُيسَتخَدُم الفعُل "أفيض" أو   عاٍم إلى    بوجهٍ   في اللغة  العبرية  مع كلمة  "روح"، فهذا يشيرُ   (שָׁ

إشعياَء  هللا روح    سفر   في  مماثلًة  أفكاًرا  نرى  وسف3:  44،  15:  32.  حزقياَل  ؛  وسفر   29:  39ر   ؛ 
 . 29، 28: 2يوئيَل 

ُم تاريُخ إسرائيَل القديم  باإلخفاقات  والرجاء. وقد َضَمَنْت وعوُد العهد  التي قطَعها هللُا نجاَح   يتَّس 
بعد جيل،   ُمقاسات هم، جياًل  إلى  المستمر  على هللا   إسرائيَل شبُه  تمرُد  أدَّى  لكْن  النهاية.  إسرائيَل في 
عواقَب العصيان جياًل بعد جيل. فقد انقسمت مملكُة إسرائيَل إلى قسمين، وُأخذ كَل قسٍم منهما إلى  
السبي  ألجل  خطاياه. وعندما انتهى سبُيهم، فشلت محاوالُت اإلصالح  ألنهم لم يظلوا أمناَء تجاَه من  

وبت قويًة.  هللُا  أبداها  التي  العهديُة  النعمُة  ظلت  ذلك،  ومع  اهم.  في  نجَّ يسوَع  هللُا  أرسل  النعمة،  لك 
النهاية  ليخلّ َص أمَة إسرائيَل التي في العهد  مع هللا. وقد َقب َله بعٌض من تلك األمة  باعتبار ه  المسيَّا مما  

 جعَلهم العناصَر األولى التي شّكلت الكنيسة. 
القديم   العهد   في  الكنيسة   مع  عنايت ه  في  الروُح  تعامَل  كيف  رأْينا  أن  إلى  بعد  اآلَن  لنتجْه   ،

 النعمة  العهدية  التي أبداها الروُح في العهد  الجديد. 
 

 الجديد  العهد
 

نظيَر كنيسة  العهد  القديم، تحوي كنيسُة العهد  الجديد  مؤمنين وغيَر مؤمنين على حدٍّ سواء.  
الكنيسة    جماعَة  إن  القديم،  العهد   في  كثي  ككلٍّ وكما  ولهذا  هللا.  مع  في عهٍد  العهُد  هي  يتناوُل  ما  ًرا 

الجديُد مسألَة غير  المؤمنين في الكنيسة. على سبيل  المثال، يفتر ُض َمَثُل يسوَع عن الحنطة  والزوان، 
إنجيل  متى   أنه حتى من يعترفون  30-24:  13في  ُر من  الكنيسة، ويحذّ  ، وجوَد غير  مؤمنين في 

، قال بولُس إن من كانوا يحاولون أن 4: 5غالطية بإيمان هم ربما لم يخلصوا في الحقيقة. وفي رسالة  
ُروا بالناموس  قد سقُطوا من النعمة. وتتحدُث رسالةُ  عن البعض  ممَّن   20،  19:  1تيموثاوَس    1  يتبرَّ

العبرانيين   أيًضا رسالُة  ُر  ُتحذّ  كما  للشيطان".  و"ُأْسل موا  إيمان هم"،  م سفينُة  ب ه  من   6-4:  6"انكسرْت 
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 وهالك  من صاروا شركاَء الروح  القدس. ُتمثّ ُل هذه األفكاُر جميُعها نقاَط استمراريٍة بين  إمكانية  سقوط  
والجديد.  القديم   العهدين  في  العبرانيين    الكنيسة   رسالُة  تتحدُث  كيف  غير    29-26:  10انظْر  عن 

 المؤمنين في الكنيسة: 
 

، ََل َتْبَقى َبْعُد َذِبيَحٌة َعِن اْلَخَطاَيا  َفِإنَُّه ِإْن َأْخَطْأَنا ِباْخِتَياِرَنا َبْعَدَما أَ  َخْذَنا َمْعِرَفَة اْلَحقِّ
َأنَُّه   َتُظنُّوَن  َأَشرَّ  ِعَقاب ا  َفَكْم  َرْأَفٍة.  ِبُدوِن  َيُموُت  َناُموَس ُموَسى ...  َخاَلَف  َمْن   ...

ا َمْن َداَس اْبَن هللِا، َوَحِسَب َدَم اْلَعْهِد الَّ  ا، َواْزَدَرى  ُيْحَسُب ُمْسَتِحق  َس ِبِه َدِنس  ِذي ُقدِّ
 (.29-26: 10العبرانيين ) ؟ِبُروِح النِّْعَمةِ 

 
بالطبع  يوجُد غيُر مؤمنين في الكنيسة، وهم سيَقُعوَن في النهاية  تحَت دينونة  هللا. لكن قبَل  

"َمْعر َفَة   أخذوا  قد  فهم  العهدية.  النعمَة  هؤالء   يناُل  هذا،  العهد". حدوث   بدم   "تقدَّسوا  وقد   ." اْلَحقّ 
ُمهم "روُح النعمة".   ويخد 

َنا، كوَنَنا ف ي َعْهٍد  ن ين. َلك ن بغّض  النََّظر  َعْن إيَمان  َنا ُمْؤم  َنْأُمُل َأْن َيُكوَن ُمْعَظُم مْن ف ي َكَنائ س 
َنا َقْدرً  ي م ْن َنْحو  ْعَمًة ُمَخلّ َصة  َمَع هللا  َيْعن ي َأنَّ الرْوَح اْلُقدَس ُيْبد  ه  َلْيَسْت ن  يََّة. َهذ    –ا م َن النّ ْعَمة  اْلَعْهد 

م نَ  إْحَساًنا  ُتَزاُل  اَل  ي  َفه  ْعَمًة.  ن  ُتَزاُل  اَل  َهَذا  َمَع  َلك نََّها  ن يَن.  ل ْلُمْؤم  َصٌة  ُمَخصَّ النّ ْعَمُة  اَل َفت ْلَك  هللا    
ُن م ْن َحَيات َنا َوُيت   قُُّه، ُيَحسّ  . َنْسَتح   يُح َلَنا ُفْرَصًة ل ْلخالص 

 
ا،   َدقيق  َأُكوَن  َكْي  َفِإنَُّهْم،  َمَع هللِا.  َكْوِنِهْم ِفي َعْهٍد  ِمْن  ا  اْلُمْؤِمِنيَن حق  َغْيُر  َيْسَتِفيُد 
َيْسَتْعلنُ  الَِّذي  اْلَمَكاُن  ِهي  اْلَمْنُظوَرُة  اْلَكِنيَسُة  َهِذِه  اْلَمْنُظوَرِة.  اْلَكِنيَسِة  ِفي    َأْعَضاٌء 

هللُا ِفيه ِبَقْدِر َكِبيِر َطِبيَعَتِه َعْن َطِريِق اْلَوْعِظ َواْلِكَراَزِة ِباْلَكِلَمِة، َوَعْن َطِريِق ُمَماَرَسِة 
ِحْفِظِهْم   ِخًَلِل  ِمْن  ِبَبساَطٍة  النَّاُس  َهُؤََلِء  َيْنَتِفُع   . الرَّبِّ َوَعَشاِء  اْلَمْعُموِديَِّة  َفَراِئِض 

اْلَفَراِئضِ  ِلْلُمَساءَلِة ِلَهِذِه  َيْخَضُعوَن  َأنَُّهْم  َكَما  ِباْلَكِلَمِة.  اْلَوْعِظ  ِإَلى  َوِاْسِتماِعِهْم   ،
َوالرِّعاَيِة ِمْن ِقَبِل َقاَدِة اْلَكِنيَسِة. َلْيَس َهَذا َفَحْسب، َلِكن ُأضْيُف َأنَّ هللَا، ِفي اْلَكِنيَسِة  

 َغاِمَضٍة ِبالنِّْسَبِة َلَنا، ِمْن َأْشَياٍء َقْد َيَتَعرَُّضوَن اْلَمْنُظوَرِة، َيْحِمي َشْعَبُه، ُربَّما ِبُطُرقٍ 
َلَها َخاِرَجَها. َوِباْلتَّاِلي، َتَقُع َعَلْيِهْم ِفي اْلَواِقِع ُتَجاَهه مسئولية  َأِكْبَر ِممَّا َكاَن ُيْمِكُن  

ُموَن ِحَساب ا َعِن اْلَكِثيِر فِ  ي َيْوٍم ِمَن اأْليَّاِم. َلِكْن ِإَلى  َأْن َيُكوَن ِخًَلٌف لَذِلك. َوَسُيَقدِّ
هللَا  َأنَّ  َوَأْعَتِقُد  الرَّاِئَعِة.  اَْلِْمِتيازَاِت  َهِذِه  ِبُكلِّ  َهُؤََلِء  َيَتَمتَُّع  اْلَيْوُم،  َذِلَك  َيْأِتَي  َأْن 
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ا لُهْم التَّْعِليَم   م  ا يًلحُقُهم، ُمحاِوَل  اْلُوُصوَل ِإَليُهْم ِبَشتَّى الطُُّرِق، ُمقدِّ ْنجيَل، َوُفَرص  َواإلِْ
َأنَّ   إَّل  ُمْؤِمِنين،  َغْيَر  َكْوِنِهْم  ِمْن  ِبالرَّْغِم  َأنَُّهْم  َعَلى  ُد  َوُأَؤكِّ َوَيْتَبُعوُه.  ِبِه  ِلُيؤِمُنوا 

 ُوُجوَدُهْم ِفي َعْهٍد َمَع هللِا ُهَو َبَرَكٌة َضْخَمة.
 ن رق. مايك أزبو —

 
يشكّ ُل جزًءا من الكنيسة  يسمُع رسالَة اإلنجيل  بصورٍة منتظمة،  فكّ ْر في األمر  هكذا: كُل من  

وُتتاُح له باستمراٍر فرصَة التوبة  والخالص. لنا جميًعا نصيٌب في النعمة  التي َيَهُبها هللُا للكنيسَة ككل،  
العقوبة  األرضية  عن أعدائ نا، وتسديد  حاجات نا األرضية، واإلمهال  من جهة     خطايانا.   كالحمايَة من 

 ، الذي يقول: 31: 9األولى في سفر  أعمال  الرسل   عن الكنيسة   انظْر إلى هذا المثال  
 

ُتْبَنى   َوَكاَنْت  َسًَلٌم،  َلَها  َفَكاَن  اِمَرِة  َوالسَّ َواْلَجِليِل  اْلَيُهوِديَِّة  َجِميِع  ِفي  اْلَكَناِئُس  َوَأمَّا 
َوِبَتْعِزَيةِ   ، الرَّبِّ َخْوِف  ِفي  َكا   َوَتِسيُر  اْلُقُدِس  وِح  )َنْت  الرُّ الرسل  َتَتَكاَثُر  :  9أعمال 

31 .) 
 

 الروُح خطايانا بنعمت ه، ويعطينا جميًعا قدًرا من السالم ، والقوة ، والتعزية.  يكبحُ 
المؤمنين. فهو  ُم الروُح القدُس جميَع من في الكنيسة  من خالل  شركة   باإلضافة  إلى هذا، َيخد 
ُد جميَع أعضائ ها ويحثُّهم على أن يحبوا، ويدعموا، ويعينوا بعُضهم البعض. على سبيل  المثال،   يشدّ 

ألموال، كما نرى في سفر  أعمال   تشمُل النعمُة العهديُة اشتراَك الكنيسة  مًعا في الممتلكات  المادية  وا
ما  14،  13:  9كورنثوَس    2  ، ورسالة  44:  2الرسل    . وَتشمُل أيًضا الوحدَة والسالَم اللذين نشترُك فيه 

. وكما سنرى َطواَل هذا الدرس، َتشمُل النعمُة العهديُة  3:  4مًعا، كما كتَب بولُس في رسالة  أفسَس  
 ؤدْيها الروُح بالنعمة. أيًضا شتَّى الخدمات  األخرى التي ي

بعد أْن تناوْلنا أعماَل عناية  الروح  القدس  من جهة  النعمة  العهدية  في الكنيسة، لنتجْه اآلَن 
ه  الكتاَب المقدَّس.   إلى منح 
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 الكتاب المقدَّس 
 

الَع على الكتاب  المقدس. لكْن من المهم  أن ندرَك أن الكتا َب  يستطيُع الكثيُر من البشر  االطّ 
المقدَس لم ُيعَلن للبشر  بوجٍه عام. لكنَّه أُعطَي باألخص  لجماعة  هللا  في العهد، أي كنيسة  المسيح.  
وقد اختاَر الروُح القدُس أناًسا من جماعة  العهد  هذه ليكونوا ُكّتاًبا للكتاب  المقدس، موَحى لهم من هللا. 

  كتاباَتُهم إلى الكنيسة. وفي كل  من العهدين القديم  والجديد، سلََّم هؤالء  
تساعُدنا على   المقدس   الكتاب   من  فقْط  جوانَب  ثالثة   الضوَء على  سنسلّ ُط  الدرس،  هذا  في 
الروح  القدس  في الكنيسة. أواًل، سنتحدُث عن وحي  الروح  القدس  للكتاب  المقدس. ثانًيا،   رؤية  عمل  

ال الكتاب   في  دة   الموحَّ الروح   رسالَة  نحو   سنتناوُل  من  العهديّ   ه  قصد  إلى  سننظُر  وثالًثا،  مقدس. 
 الكنيسة  في الكتاب  المقدس. لنبدْأ اآلَن من وحي  الروح  القدس.

 
 وحي ال

 
ي": "يتنّفُس في". وبالتالي، حين نقوُل إن الروَح القدَس أوحى لُكّتاٍب بشريين،   َتعني كلمُة "ُيْوح 

ُد أنه تنّفَس بكلمات ه  م.فإننا نقص   : 16: 3تيموثاوَس  2ولهذا تقوُل رسالُة  فيه 
 

ى ِبِه ]أو ُمتنّفٌس به  (.16: 3تيموثاوس  2َن هللِا )[ مِ ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموح 
 

القدُس بكتابة  الكتاب     الكيفيَة التي أوحى بها الروحُ يتبنَّى علماُء الالهوت  أفكاًرا مختلفًة تخصُّ 
َبها الروُح القدُس والُكتَّاُب البشريون. لكن بوجٍه عاٍم، تنقسُم هذه اآلراُء إلى  المقدس، واألدواَر التي   َلع 

 ثالثة  أقساٍم. 
". فهم يؤمنون بأن  يتبنَّى غالبيُة المفسرين النقاد  رأًيا يمكُن أن نطلَق عليه "الوحَي الرومانسيَّ

"ُيلَهُم" فناٌن أو ُيحفَُّز من  دوَر الروح  القدس  اقتصَر على تحفيز  الُكّتاب  البشر  على الك تابة، كما قد 
ْم الروُح القدُس فعلًيا في كلمات    خالل  فكرٍة عظيمٍة أو منظٍر جماليٍّ رائع. من هذا المنطلق، لم يتحكَّ

 الكتاب  المقدس  أو يشرْف عليها. وبالتالي، ُكت َب الكتاُب المقدُس فقط من ق َبل  ُكتَّاب ه البشر.
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". بحّسب  هذا    يتبنَّى الكثيرُ  من المؤمنين المحافظين رأًيا يمكُن أن نطلَق عليه "الوحَي اآلليَّ
المنظور، سْيطَر الروُح القدُس تماًما على الُكّتاب  البشريين لدرجة  أن مساهمَتهم الشخصيَة في الكتابة   

"اإلمالء أحياًنا  الرأي  ُيطَلق على هذا  أو معدومًة على اإلطالق.  تُذَكُر  الُكّتاُب  كانت ال  ُيعتَبُر  إذ   ،"
نوا الكلمات  المحددَة التي أخبَرهم بها الروُح القدس.   البشريين مجرَد موظفين دوَّ

ُنطل َق عليه   يمكُن أن  الرومانسيّ  والوحي  اآللّي، يؤيُد الكتاُب المقدُس رأًيا  الوحي   في مقابل  
". وُيْدَعى هذا الرأي "عضوًيا" ألنه يتعلقُ   بعملية  الكتابة  الطبيعية  التي أجراها الُكّتاُب  "الوحَي العضويَّ

مين أفكاَرهم، وكلمات هم، وشخصيات هم. وبالتالي، هذا الرأُي بعيٌد كَل   البشريون للكتاب  المقدس، مستخد 
، إ ْذ َيقوُل إ ن الّروحَ  يّ  وَماْنس  اْلُقُدَس أشَرَف    البعد  عن الوحي  اآللّي. َلك نُه أيًضا َيْخَتل ُف َعن  اْلَوْحي  الرُّ

ُقوط  ف ي  مَن َأْن يقوُلوا َما أ َعَلى كتابات هم ب َحْيُث َكَفَل َوَض  نُهْم َأْن يقوُلوُه، َوب َذل َك َمَنَعُهْم م َن السُّ َراَد ُهَو م 
 ، قائاًل:21-20: 1بطرَس  2الخطأ . استمْع إلى وصف  بطرَس للوحي  في رسالة  

 
. أَلنَُّه َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ ِبَمِشيَئِة ِإْنَساٍن،  َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَِّة   اْلِكَتاِب َلْيَسْت ِمْن َتْفِسيٍر َخاّصٍ

يُسوَن َمُسوِقيَن مِ  وِح َبْل َتَكلََّم ُأَناُس هللِا اْلِقدِّ  (.21-20: 1بطرس  2اْلُقُدِس )َن الرُّ
 

ُيْنك ْر ُبْطُرُس َدْوَر الُكتَّاب  الَبَشر يَّيْ  ن  ل لك َتاب  الُمَقدَّس  َواَل َحتَّى إ َراَدَتهْم، َلك نَُّه َأَصرَّ ب َبَساَطٍة  َلْم 
وَح الُقُدَس ُهَو مْن َأْشَرَف َعَلى ك َتاَبت ه   ، َوَأنَّ الرُّ وح  الُقُدس  ُهَو مصدُر الك َتاب  الُمَقدَّس   ْم. َعَلى َكْون  الرُّ

ح هو  القدُس  الروُح  ُيَعدُّ   ، الناحية  هذه  أو  من  ٍم  ُمله  مجرَد  وليَس  المقدس،  الكتاب   كاتُب  ًقا 
: 1؛ وسفر  أعمال  الرسل  2:  23صموئيَل   2ُمحفّ ٍز لكتابت ه. نرى أفكاًرا مماثلًة في نصوٍص مثل  سفر  

العبرانيين  25:  4،  16 ورسالة   الكتاب   7:  3؛  في  آخرون  ُكتَّاٌب  أشاَر  أخرى،  ناحيٍة  من  لكن   .
الشخصيّ  وإسهامات هم في الكتابة.المقدس  إلى   ل هم  اإلنجيل  دوَره    تدخُّ لوقا كاتُب  انظْر كيف وصَف 

 : 3: 1في إنجيل  لوقا 
 

ِبَتْدِقيق،   ِل  اأَلوَّ ِمَن  َشْيٍء  ُكلَّ  َتَتبَّْعُت  َقْد  ِإْذ  ا  َأْيض  َأَنا  التََّواِلي َرَأْيُت  َعَلى  َأْكُتَب  َأْن 
 (.3: 1لوقا )
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وح  الُقُدس  َوَدْوَره ف يَما ُكت ب. َلك نَُّه ب َبَساَطٍة َأْوَضَح َأنَُّه َكَتَب ب َحسَ  َل الرُّ ب  َفْهم ه   َلْم ُيْنك ْر ُلوَقا َتَدخُّ
َية  اأُلخْ  ه  النَّاح  ُه. َوب التَّال ي، م ْن َهذ  َن اأَلْشَياَء الَّت ي َأْجَرى َبْحًثا َعْنَها ب َنْفس  ، َوَدوَّ يّ  ْخص  َرى، َكاَن ُلوَقا  الشَّ

 ُتْمَلى َعَلْيهْم الَكل َماُت.  ُمَوظََّفْين، اَل ُمَجرََّد ُكتَّاب اَوالُكتَّاُب البشريون اآلَخُروَن ل لك َتاب  الُمَقدَّس  َحقًّا 
 

الُقُدُس   وُح  الرُّ َمع اَتَعاَوَن  البشِر  من  ِس  الُمَقدَّ الِكَتاِب  الِكَتاِب وُكتَّاُب  ُكتَّاُب  َأْي   ،
وُح  الرُّ َكاَن  َيْكُتُب،  الَبَشِريُّ  الَكاِتُب  َكاَن  َفِحيَن   . ُعْضِويٍّ َوْحٍي  ِفي  َمع ا  الُمَقدَِّس، 

هللِا. الُقُدُس   َكِلَمَة  اآلَن  َعَلْيِه  ُنْطِلُق  َما  ِكَتاَبِة  َعَلى  َوَيْدَفُعُه  ُعُه،  َوُيَشجِّ ُيْسِنُدُه 
وِح الَِّذي َكاَن  َوِبالتَّاِلي، َكاَن ُهَناَك َتًَلٍق، َأْي َتَكاُتٌف، َأْو ِاْشِتَراٌك ِفي الِكَتاَبِة َبْيَن الرُّ

َوالَكاِتِب، ِمْثِل ُموَسى َأْو إشعياَء َأْو بوُلس، الَِّذي َكاَن ُيْشِرُف َعَلى َعَمِليَِّة الِكَتاَبِة،  
وُح َوالُكتَّاُب البشريون   ، ِفي َجْهٍد ُمْشَتِرٍك، ِبَحْيُث َكَتَب الرُّ ُهَو الَكاِتُب الِفْعِليُّ ِللنَّّصِ

 الِكَتاَب الُمَقدََّس ُكلَُّه َمع ا. 
 د. جريج أليسون  —

 
لمقدس  موحًى به عضوًيا، لكْن ال بدَّ أن نقرَّ بأن الروَح َتعاَوَن مع  بالرغم  من أن كَل الكتاب  ا

الُكتَّاب  البشريين بُمختَلف  األساليب. فبعُض األجزاء  من الكتاب  المقدس  تقترُب من كون ها إمالًء، كما  
ى إن هللَا كتَب  . كذلك قاَل موس10، 9: 6حيَن أخبَر هللُا إشعياَء بما ينبغي أن يقوَله في سفر  إشعياَء  

ه، كما نقرُأ في سفر  الخروج   َر أن أسفاَر  18: 31الوصايا العشَر بأصبع  ، علينا أن نتذكَّ . وفي المقابل 
بشريون   ُكتَّاٌب  كتَبها  أسفاٌر  فهي  وفعَلها.  هللُا  قالها  أشياٍء  عن  تقاريَر  بمثابة   هي  المقدس   الكتاب  

ُن بأكمل ه من أقواٍل مباشرٍة  لتسجيل  هذه األحداث. فال يوجُد لدينا سفرٌ   واحٌد في الكتاب  المقدس  يتكوَّ
 نطَق بها هللا. 

أسفار    مثُل   ، الرومانسيّ  الوحي   إلى  أقرَب  المقدس   الكتاب   من  أخرى  أجزاٌء  تبدو  أيًضا 
 28-25:  30الحكمة، حيُث َتَناوَل الُكتَّاُب اهتماماٍت أرضّيًة. على سبيل  المثال، يتأمَُّل سفُر األمثال   

رَّ أحٌد على أنَّ الروَح القدَس   ، والعنكبوت. بالطبع  لن ُيص  ، والجراد  ، والوبار  في الحياة  اليومية  للنمل 
 هو وحَده من بإمكان ه أن َيَهَب معرفًة عن النمل  الذي ُيَخزّ ُن طعاَمه في الصيف! 

: األولُ  ُح من الكتاب  المقدس  شيآن  على األقلّ    ، أن الُكتَّاَب البشريين للكتاب  ومع ذلك، يتَّض 
نون الكلمات  التي ُيْمليها الروُح القدُس عليهم. والثاني، أنه بغّض    المقدس  لم يكونوا مجرَد موظفين يدوّ 
ُمشتر ًكا   دائًما  القدُس  الروُح  كاَن  لكن  واآلخر،  الحين   بين  الرومانسي   الوحي   مع  التشابه   النظر  عن 
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البشريين  على نحٍو وثيٍق في إعال ُكتَّاب ه  الكنيسة  من خالل   تدوين ها ألجل   للكنيسة ، وفي  ن  كلمة  هللا  
 الموحى لهم. 

في   الرئيسية   الروح   لنتحدْث عن رسالة    ، المقدس  للكتاب   القدس   الروح   وحَي  تناوْلنا  أن  بعد 
 الكتاب  المقدس. 

 
 رسالة ال

 
نصفَ   يمكنُ  المركزيَة    أن  الرسالَة  الرسالَة  أن  قد نرى  أواًل،  بطرٍق مختلفة.  المقدس   للكتاب  

هم النهائيّ  هم في الخطية، وفدائ هم، وتمجيد  أو ربما نتَّب ُع َمْنَهجيًَّة    .تتعلُق بتاريخ  خلق  البشر، وسقوط 
الثالثُة في دليل    كما تقوُل اإلجابةُ  نظاميًَّة بدرجٍة أكبر بالتحدُّث  عن إيمان  البشر  باهلل  وواجب هم ُتجاَهه.

ن ْست ر الُموَجز: ْست م   أسئلة  وأجوبة  و 
 

، ما يجُب أن ُيْؤِمَن به اإلنساُن فيما يختصُّ  ُتعّلمُّ األسفاُر المقدسُة بشكٍل رئيسيٍّ
 باهلل، وما الواجُب الذي يطلُبه هللُا من اإلنسان. 

 
َساَلَة  َز الرّ  الَمْرَكز يََّة ل لك َتاب  الُمَقدَّس  َكَما َفَعَل َيُسوُع م ْن َحْيُث الَمَحبَّة  ُتَجاَه هللا  َوالَمَحبَّة   َأْو ُيْمك ُن َأْن ُنْوج 

.  ، علََّم يسوُع قائاًل: 40-37: 22في إنجيل  متى  ُتَجاَه الَقر يب 
 

لِّ ِفْكِرَك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن كُ 
َيَتَعلَُّق  اْلَوِصيََّتْيِن  ِبَهاَتْيِن  َكَنْفِسَك.  َقِريَبَك  ُتِحبُّ  ِمْثُلَها:  َوالثَّاِنَيُة  َواْلُعْظَمى.  اأُلوَلى 

ْنِبَياُء )النَّ   (. 40-37: 22متى اُموُس ُكلُُّه َواأَل
 

ُد كلَّ أسفار  العهد  القديم. وبالتالي، يمكُن أن  حين قاَل يسوُع "الناموُس   واألنبياُء"، كان يقص 
ْمًنا العهَد الجديَد أيًضا  –ُنْجم َل العهَد القديَم   مستخدمين الوصيَتْين العظميين.  –وض 

الُمقَ  الك َتاب   الُقُدس  ف ي  وح   ل لرُّ يَّة   الرَّئ يس  َساَلة   الرّ  ُث َعْن  َنَتَحدَّ يَن  ب َهَذا  َلك ْن ح  ُد  َنْقص  َفإ نََّنا  دَّس، 
ر يَن ف ي َكث يٍر   -َشْيًئا آَخَر   ْهن  الُقرَّاء  الُمَعاص  يُب َعْن ذ  ه  الُمَلخََّصات  َمًعا. َما َيغ  يَع َهذ  َشْيًئا َيْمُزُج َجم 

َتَماًما.   يٌَّة  َعْهد  الُمَلخََّصات   ه   َهذ  َأنَّ  ُهَو  اأَلْحَيان   ِهيَ م ْن  إ َلى  الرّ سَ   َهِذِه  الُقُدس   وح   ل لرُّ يَُّة  الرَّئ يس  اَلُة 
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ُس ُهَو ف ي اأَلَساس    . َفالك َتاُب الُمَقدَّ َتْحُدُد  َوِثيَقُة َعْهدٍ َكن يَست ه  ُيْعل ُن ل َشْعب  الَعْهد  َعْن هللا  ب ُطُرٍق  . َفُهَو 
ُرَها. وهو يسّجُل إحساَن هللا  العهديَّ ُتجا ُح الوالَء الذي ُيطال بنا به هللا. كما  َعاَلَقَتَنا ب ه  َوُتَفسّ  َهنا. ويوضّ 

نا   ُد نتائَج طاعت نا أو عصيان  بما في ذلك خالُصنا األخيُر أو دينونُتنا األخيرة. وهكذا، بشكٍل أو   –يحدّ 
 بآخر، يؤدي كلُّ نّصٍ من الكتاب  المقدس  هذه الوظائَف العهديَة األساسية. 

يَن   ح   ، َثال  الم  َسب يل   ْم،  َعَلى  َوف َدائ ه  ْم،  ه  َوُسُقوط  الَبَشر،  َخَلق   َة  ق صَّ ُهوت   الالَّ ُعَلَماُء  َيْرو ي 
اَلل  َسْرد  إ َداَرات  الَعْهد  الُمْخَتل َفة  الُمْرَتب َطة  ب ُكلّ  َفتْ  ْم، َعاَدًة َما َيُكوُن َهَذا م ْن خ  ه  يد  َرٍة م ْن الَفَتَرات.  َوَتْمج 

يُر ب َوْجٍه َعاٍم إ َلى إ َداَرات  الَعْهد  َمَع  َوب التَّال ي، إ ْن َوَصفْ  َية ، َسُنش  ه  النَّاح  َنا ر َساَلَة الك َتاب  الُمَقدَّس  م ْن َهذ 
َداَرات  َما ه  اإل  يَم، َوُموَسى، َوَداُوَد، َوَيُسوع. َنَتَعلَُّم َمْن ُكلّ  إ َداَرٍة م ْن َهذ  ْن َنُكوَن  َيْعن يه  أَ   َآَدَم، َوُنوٍح، َوإ ْبَراه 

 ف ي َعْهٍد َمَع هللا .
ْنْست ر الُموَجُز ل ر َساَلة  الك تَ   ُثمَّ  َبة  وْسْتم  ي َوَضَعُه َدل يُل َأْسئ َلة  َوَأْجو  اب   إ ْن َنَظْرَنا إ َلى الُمَلخَّص  الَّذ 

َذل كَ  ف ي  ب َما  ُه،  َنْفس  هللا   َعَلى  ْوَء  الضَّ ُيَسلّ ُط  َأنَُّه  َسَنَرى   ، ي  الُمَقدَّس  الَّذ  الَبَشر يّ   الَواَلء   َوَعَلى  إ ْحَساُنُه،   
. أيًضا إن  اْختْرنا أن ُنوجَز رسالَة الكتاب  المقدس  كما َفَعَل  -ُيَطال ُب ب ه   َمَتا َعاَلَقة  الَعْهد  ين  ُهَما س  اّلَلذ 

 ز.  ، لن يَسَعنا سوى أن نقرَّ بالطبيعة  العهدية  لهذا الُموجَ 22يسوُع في إنجيل  متى 
التثنية    سفر   من  تأتي  هللَا  نحبَّ  أن  وصيَة  ضخًما    .5:  6فإنَّ  موجًزا  األصحاُح  هذا  ُم  يقدّ 

َقَطَعها   التي  للوعود   َوْفًقا  العهد،  في  هللا   بأنهم شعُب  إسرائيَل  ُيَذكّ ر  أواًل،  العهدية  بشعب ه.  هللا   لعالقة  
يّ   َله  اإل  ْحَسان   اإل  إ َلى  يُر  ُيش  وثانًيا،  َأْرض   لهم.  ف ي  يَّة   الُعُبود  م ْن  إ ْسَرائ يَل  َتْحر ير   ف ي  َظَهَر  ي  الَّذ  لِل     

ُمْخل ٍص وَ  َقْلٍب  َشَرائ ع  هللا  م ْن  يع   الَبَشر يّ  ب َطاَعة  َجم  ْم  ُد َعَلى َضُروَرة  َواَلئ ه  يشدّ  َوَثال ًثا،  .  م ْصَر.  بٍّ ُمح 
الُعْظمَ  الَبَرَكات   ُح  ُيوضّ  الَّت ي  َوَراب ًعا،  الُمَروّ َعة   َواللََّعَنات   َشر يَعَتُه،  َحف ُظوا  إ ْن  َشْعُبُه  َسَيَناُلَها  الَّت ي  ى 

ْفر  التَّْثن َية    ْنَدَما َنْأت ي إ َلى س  يََّة 5:  6سيقاسونها إ ْن َتَمرَُّدوا َعَلْيه . َوب التَّال ي، ع  ، َعَلْيَنا َأْن ُنْدر َك َأنَّ َوص 
بَّ هللاَ  . َأنَّ ُنح  ه  اأَلْفَكار  يع  َهذ    َتْشَتم ُل َعَلى َجم 
 

َجَواِنِب  َجِميِع  َعَلى  َوُقُلوِبَنا  َونْفِسَنا،  ِفكِرَنا،  ُكلِّ  ِمْن  هللَا  ُنِحبَّ  ِبَأْن  الَوِصيَُّة  ُتَؤثُِّر 
 ِمْن ُكلِّ ِكَياِنَك". َحَياِتَنا. ِبَكِلَماٍت ُأْخَرى، ُيْمِكُن َتْرَجَمُة َهِذِه الَوِصيَِّة َهَكَذا: "ُتِحبُّ هللاَ 

ا َمَعَنا َقْد َأْلَزَم َنْفَسُه َأَماَمَنا ِبَأْن ُيكوَن أمين ا، َوَنْحُن، ِباْعِتَباِرَنا  َفالرَّبُّ الَِّذي َقَطَع َعْهد 
الَعهْ  َقَطَع  الَِّذي  هللِا  ُتَجاَه  ُأَمَناَء  َنُكوَن  َأْن  َواِجِبَنا  ِمْن  الَعْهِد،  ِفي  اآلَخَر  َد  الطََّرَف 

َردِّ  ِبَمَثاَبِة  َوُنُفوِسَنا  َوُقُلوِبَنا،  َفكِرَنا،  ُكلِّ  ِمْن  َمَحبَُّتَنا لِِلِ  ُتَعدُّ  ُأْخَرى،  ِبَكِلَماٍت  َمَعَنا... 
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 ، الِفْعِل الُمَناِسِب ِبَأْن َنُكوَن ُأَمَناَء ُتَجاَه هللِا َوَأْوِفَياَء َلُه. َفِإنََّنا ِبَهَذا َنُقوُل َلُه: "َيا َربٌّ
 ُن َنَضُع ُكلَّ ِكَياِنَنا َأَماَمَك".َنحْ 
 ق. أورنان كروز —

 
ه يسوُع   الذي خصَّ العدَد  أن نحَب قريَبَنا في األساس  وصيًة عهديَّة. فإنَّ  ُتعدُّ وصيُة  أيًضا 

من سفر  الالويين، نظيَر األصحاح     19. يؤكُد األصحاُح  18:  19باالقتباس  هنا هو سفُر الالويين  
وإسرائيل. نرى هذا باألخّص    6 َأَنا الرَّبُّ إ لُهُكْم"   في عبارة  " من سفر  التثنية، على عالقة  العهد  بيَن هللا  

َمَحبَّت َنا   َعَلى  َيُسوُع  َأكََّد  وبالتالي،   . ككلّ  الجماعَة  إسرائيل،  إله   هللا ،  عهُد  شمَل  فقد  فيه.  المتكررة  
ُنَبار َك َبعْ  يُرنا ف ي َمَلُكوت  هللا . َعَلْيَنا َأْن  ُنوَن َنظ  يَن ُهْم ُمَواط  َبائ َنا الَّذ  َْقر  ُضَنا الَبْعَض، َوَنَتَجنَُّب َأْفَعااًل أل 

ي َوَضُعُه هللُا ل ُمْجَتَمع  َعْهٍد.  َنَّ َهَذا ُهَو اأَلَساُس الَّذ  َساَءة  أل  ْنت َقام  َواإل   م ْن َقب ْيل  اال 
أو   تاريخ،  أنها  اعتبرنا  سواُء  صحيٌح  وهذا  هللا.  بعهد   بأكمل ها  المقدس   الكتاب   رسالُة  تتعلُق 

الكتاب  المقدس   الهوٌت نظ اإلنسان. فكُل  الحياَة في شركٍة مع هللا  ومع  امّي، أو شأٌن عمليٌّ مرتبط 
َد الروُح القدُس بصورٍة متكررة، في الكتاب  المقدس    ٌس على عالقة  العهد  بيَن هللا  وشعب ه. وقد شدَّ مؤسَّ

 والجماعة. الُموحى به، على هذه الرسالة  المختصة  بتعهد  هللا  من نحو  الفرد  
َساَلة    َوالرّ   ، الَوْحي  َحْيُث  م ْن  الُمَقدَّس   الك َتاب   ف ي  الُقُدس   وح   الرُّ َناَية   ع  َعَمَل  ُتَناَوْلَنا  َأْن  َبْعَد 

وح  الُقُدس.   العهدية، ل َنَتَناَوْل اآلَن َقْصَد الرُّ
 

 َقْصدال
 

َساَلَة الَمْرَكز يََّة   يٌَّة، َيَتَرتَُّب َعَلى َهَذا َأْن  ب َما َأنَّ الرّ  وح  الُقُدس  ف ي الك َتاب  الُمَقدَّس  ر َساَلٌة َعهد  ل لرُّ
َنا َأنَُّه ل كَ  ْون  الك َتاب   َيُكوَن الَقْصُد الَمْرَكز يُّ ل لك َتاب  الُمَقدَّس  عهديًّا َأْيًضا. م ْن الهام  َأْن َنَضَع ف ي ا ْعت َبار 

مُ  ُهَو  د   الُمَقدَّس   َمَقاص  َمَع  ا تََّفَقْت  لَطاَلَما  الَبَشر يَّْين   الُكتَّاب   َد  َمَقاص  َفإ نَّ  الُقُدُس،  وح   الرُّ م َن  ب ه   وًحى 
ع  الَّت ي ذُ  يًّا ب النََّظر  إ َلى الَمَواض  د  َعهد  وح. َوُيْمك ُن َأْن ُنَؤكّ َد َعَلى َكْون  َهَذا الَقْصد  الُمَوحَّ ا  ك َر ف يَها َهذَ الرُّ

َرٍة.   ب ُصوَرٍة ُمَباش 
إلى   المقدُس  الكتاُب  يشيُر  أواًل،  العهدية.  ه  مقاصد  عن  الروُح  بها  أعلَن  طرٍق  أربَع  سنذكُر 

 ُكتَّاب ه وُقرَّائ ه األصليين بصفت هم أعضاًء داخَل جماعة  هللا  في العهد. 
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 جماعة العهد
 

يُد َعَلى َيد  ُرُسٍل َوَأْنب يَ  الَعْهُد الَجد  يَفُتُهْم ه َي  ُكت َب  اٍء َكاُنوا ب َمَثاَبة  َمْبُعوث ي َعْهد  هللا . َفَكاَنْت َوظ 
الَعْهد   َرَسائ ل   َغال ب يَُّة  يُر  ُتش  َهَذا،  إ َلى  َضاَفة   ب اإل  ه .  َعْهد  َأَماَم  ُمْلَتز ًما  هللا   َشْعب   َعَلى  ،  الُحفَّاُظ  يد  الَجد   

إ لَ  َصر يٍح  َنْحٍو  َعَلى  الرؤيا،  َدٍة.  َوسفر   ُمَحدَّ َمَواق َع  ف ي  َمْوُجوَدٌة  َكاَنْت  َعاَدًة  َكَنائ ٌس  ُمْسَتل م يَها  َكْون   ى 
َلك نَّ  ُقرَّائ َها.  يََّة  َقطُّ ُهو  َتْذُكْر  َلْم  َنََّها  َنَظًرا أل  َمْلُحوًظا،  ا ْست ْثَناًء  العبرانيين  َتْحَتو ي  ُتْعَتَبُر ر َساَلُة  َهَذا  َمَع  َها 

يَّاتٍ  َتح  يََّة  َعَلى  ُهو  اأُلوَلى  ُيوَحنَّا  ر َساَلُة  َتْذُكُر  اَل  ل لَكن يَسة .  ُكت َبْت  َأْيًضا  َها  َكْون  إ َلى  يُر  ُتش  َتام   الخ  ف ي   
. أَ  َنْين  يَها َكاُنوا ُمْؤم  كَّ ب َأْن ُمْسَتل م  َيْقَبُل الشَّ يُر ب َما اَل  َلك نََّها ُتش  ٍد،  َساَلُة  ْيًضا كُ ُقرَّائ َها ب َشْكٍل ُمَحدَّ ت َبْت الرّ 

َوالثَّال َثُة ب َشْكلٍ  َيُة  الثَّان  ُيوَحنَّا  إ َلى تيطس، َور َساَلُة  َساَلُة  َوالرّ  تيموثاوَس،  َيُة إ َلى  َوالثَّان   َصر يٍح إ َلى  اأُلوَلى 
َتْوج   ف ي  ُكتَّاب َها  َرْغَبَة  ُتف يُد  يَن  َبَراه  َعَلى  َأْيًضا  َتْحَتو ي  َلك نََّها  َوُيَؤكّ ُد  َأْفَراٍد.  اأَلْكَبر.  الَكن يَسة   إ َلى  َها  يه 

يل  ُلوَقا َوَعَلى س  ْست ْنَتاَج. َيْنَطب ُق َشْيٌء َشب يٌه ب َهَذا َعَلى إ ْنج  يد  َهَذا اال  فر  أَْعَمال  إ ْدَراُجَها ف ي الَعْهد  الَجد 
، اللََّذْين  َيْذُكَران  َأْن َثاُوف يُلَس ُهَو ُمْسَتل مُ  يل  َمَتى،  الرُُّسل  ََناج  يًرا، ُيَبيّ ُن الَقال ُب اأَلَدب يُّ أل  . َوَأخ  ُهَما اأَلْصل يُّ

، َأنَّ الَكن يَسَة َكاَنْت ه يَ  ه  اأَلْسَفار  َضاَفة  إ َلى َتْعل يَقاٍت َأْدَلى ب َها َعْبَر َهذ  الُمْسَتل ُم    ومرقَس، َوُيوَحنَّا، ب اإل 
 .  اأَلْصل يُّ

َيحْ  ف ي  َوب ا لتَّأك يد،  يه   ُمْسَتل م  إ َلى  يُر  ُتش  الَّت ي  التَّْصر يَحات   م ْن  يَد  الَعد  َأْيًضا  يُم  الَقد  الَعْهُد  و ي 
يََّة ُمْسَتل م ي ُنُبوَّات هم ب َأنَُّهْم َيُهوَذا َأْو إ   َد الَكث يُر م ْن اأَلْنب َياء  ب َشْكٍل َخاّصٍ ُهو  . َحدَّ ْسَرائ يُل. َبْل َوَكَتَب  الَعْهد 

َخاَطُبوا اأُلَمَم  أُ  يَن  الَّذ  ْثُل عوبديا، ويونان، وناحوم    -وَلئ َك اأَلْنب َياُء  َْجل  َشْعب  هللا  ف ي    -م  َأْسَفاَرُهْم أل 
ُرومية   ر َساَلُة  تُف يُد   . ُكت َب    4:  9الَعْهد  يَم  الَقد  الَعْهَد  ب َأنَّ  يد   الَجد  الَعْهد   م َن  ُمَتَنوّ َعٌة  ُأْخَرى  َوُنُصوٌص 

يم  َكاُنوا   الَقد  َشاَرات  اأُلْخَرى الَّت ي ُتف يُد َأنَّ ُمْسَتل م ي الَعْهد   َجَماَعَة هللا   ل َشْعب  هللا . َوُتوَجُد الَكث يُر م ْن اإل 
.  :8: 4تأمَّل كلمات  موسى في سفر  التثنية    ف ي الَعْهد 

 
ِريَعِة الَِّتي َأَنا َواِضٌع   َوَأيُّ َشْعٍب ُهَو َعِظيٌم َلُه َفَراِئُض َوَأْحَكاٌم َعاِدَلٌة ِمْثُل ُكلِّ هِذِه الشَّ

 (. 8: 4التثنية ) َأَماَمُكُم اْلَيْوَم؟
 

َم َفَقْط َمْن ا سْ  ر يَعة  َميََّزُهْم َعْن َسائ ر  اأُلَمم  اأُلْخَرى. َفه  َتَلُموا  َقاَل ُموَسى إ نَّ ا ْمت اَلَك إ ْسَرائ يَل ل لشَّ
ه  الف ْكَرَة َنْفَسَها ف ي سف ُد َهذ  . َنج  َنَُّهْم َوْحَدُهْم َمْن َكاُنوا َشْعَب هللا  ف ي الَعْهد  :  24ر  الُخُروج   َشر يَعَة هللا ، أل 
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إ ْسَرائ يَل  1-12 ان  َعاَلَقَة  َيُخصَّ َكاَنا  الَعْهد   الَعْشَر َوك َتاَب  إ نَّ الَوَصاَيا  َقاَل ُموَسى   ، َهَذا النَّّص  َفف ي   .
 العهديََّة ب اهلل . 

يَن ف ي الَعْهد  َأْيًضا ف ي سفر    يَن الَّذ  يََّة َهؤاَُلء  الُمْسَتل م  َد  23،  22وك   الُملُ   2َتْظَهُر ُهو  ، َحْيُث َجدَّ
َيا، ُمْلُك َيُهوَذا، الَعْهَد َبْيَن إ ْسَرائ يَل َوهللا . ف ي َهَذْين  األصحاحين، َعَثَر الَكاه ُن َحَلق يًّ  ا َعَلى َما  الَمل ُك َيْوش 

يَمة. َيْعَتق ُد الَكث يُر م   ت  الَهْيَكل  الَقد  الَّ ج  " ف ي س  ر يَعة  ْفَر  ا ْسَماُه "سفَر الشَّ ْفَر َكاَن س  ْن الُعَلَماء  َأنَّ َهَذا الس 
يَن َقَرَأ الَكاه   يَدٍة. َوح  ْفُر َمْخُزوًنا َوُمْهَماًل ل َسَنَواٍت َعد  ُن َهَذا السفَر،  التَّْثن َية . َوَعَلى َما َيْبُدو، َكاَن َهَذا الس 

يَنُه العهدية، َوَأَمَر ب إ ْرَسال ه  إ َلى َيْوش   َب َمَعُه ب ق َراَءت ه   َأْدَرَك َمَضام  َيا السفَر، ُتَجاو  يَن َقَرَأ َيْوش  َيا الُمْلك. َوح 
إ ْسَرائ يَل   َجَماَعة   َمَسام ع   ا ْسَماهُ    -َعَلى  ب َأنَّ  العهديّ   ه   َقْصد  َعَلى  َد  َشدَّ َكَما  يم.  الَقد  الَعْهد   َكن يَسة   َأْي 

َنْفس   إ ْلَزاَم  أََعاَد  ُثمَّ   ." الَعْهد  ه . "سفَر  ْفظ  ب ُنود  ب ح  َوَشْعب ه   إلى رواية  سفر     ه    3-2:  23الملوك     2استمْع 
 للَحَدْث: 

 
َأماَم   ا  َقَطَع َعهد  الَمِلُك ...  الَعهِد ...  َكًلِم ِسفِر  َمساِمِعهم ُكلَّ  َفتًل ]يوشيا[ على 
ُقلوِبهم   ِبُكلِّ  وَفراِئَضه  وَشهاَدَته  َوصاياه  ويحَفظوَن  الرَّبَّ  َيتَِّبعوَن  أنهم  على  الرَّبِّ 

ِلُيَثبِّتوا َكًلَم هذا الَعهِد الَمْكتوَب في هذا   عُب كله وكلِّ ُنفوِسهم،  الَسفر. فآلَتَزَم الشَّ
 (. ، الترجمة الكاثوليكّية3-2: 23الملوك  2)  الَعْهدِبهذا 

 
المقدس،   الكتاب   في  للروح   العهديَّ  القصَد  ُتبيّ ُن  التي  النصوص   من  الثانيُة  المجموعُة  أما 

 فهي تلَك النصوُص التي ُكت َبْت للتعبير  عن اإلحسان  اإللهيّ  هلل.
 
 اإللهيِّ اإلحسان 
 

الوالُء   هلل؛  اإللهيُّ  اإلحساُن  رئيسية:  عناصَر  ثالثة   على  هللا   عهُد  يشتمُل  قباًل،  ذكرنا  كما 
كّتاب    أحد  يذكُر  عندما  وبالتالي،  العصيان.  أو  الطاعة   ونتائُج  اإلنسان؛  به  ُيطال ُب  الذي  البشريُّ 

ال من  بصفت ها غَرَضُه  العناصَر  هذه  من  أًيا  المقدس   الحديَث عن  الكتاب   قصَد  قد  بهذا  فهو  كتابة، 
 عهد  هللا  مع شعب ه، أو التأكيَد والتشديَد على هذا العهد. 

 عن إحسان  هللا: 18-17: 102انظْر كيَف يتحدُث المزموُر 
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هَذا   ُيْكَتُب  ُدَعاَءُهْم.  َيْرُذْل  َوَلْم   ، اْلُمْضَطرِّ َصًَلِة  ِإَلى  ]الرُب[  اآلِخِر،  اْلَتَفَت  ْوِر  ِللدَّ
 (.18-17: 102المزمور الرَّبَّ )َف ُيْخَلُق ُيَسبُِّح وَشْعٌب َسوْ 

 
الَمْزُمور    َياُق  س  يُر  هللا     102ُيش  إ َلى  َتطلََّع  َوَأنَُّه   ، الَمُعوَنة  إ َلى  ب َحاَجٍة  َكاَن  َث  الُمَتَحدّ  َأنَّ  إ َلى 

يُم المُ  الَعظ  ْمب َراُطوُر  اإل  الَمَلُك  ُهَو  هللَا  ب َأنَّ  َأَقرَّ  َفَقْد  َوالنََّجاَة.  َوالرَّْحَمَة،  الرَّْأَفَة،  الَعاَلم ،  َطال ًبا  َتَسلّ ُط َعَلى 
َد َحاَجات ه . َكاَن الَغَرُض م َن الَمْزُمور  ُهَو إ ْخَباُر اأَلْجَيال  الُمْسَتْقَبل يَّة  َعْن َكْيف يَّ َوَطَلَب م   ة  إ ْنَقاذ   ْنُه َأْن ُيَسدّ 

ْقرَ  اإل  إ َلى  ْعَوةُ  الدَّ ه   َوَهذ  َوُيَسبّ ُحوَنُه.  َأْيًضا إ َلى إ ْحَسان ه   ُهْم  َيْنَتب ُهوَن  ب َحْيُث  َلُه  َكاَنْت  هللا   ار  ب إ ْحَسان  هللا  
يَّة.  ، حيُث كتَب لوقا: 4-3: 1نرى أيًضا إحساَن هللا  في مقدمة  إنجيل  لوقا في   ب التَّْأك يد  َدْعَوًة َعْهد 

 
ِل ِبَتْدِقيق، َأْن َأْكُتَب َعَلى التََّواِلي  ا ِإْذ َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اأَلوَّ ِإَلْيَك  َرَأْيُت َأَنا َأْيض 

َة الْ   (.4-3: 1لوقا الَِّذي ُعلِّْمَت ِبِه )َكًَلِم َأيَُّها اْلَعِزيُز َثاُوِفيُلُس، ِلَتْعِرَف ِصحَّ
 

َمْوًتا   َوَيُموَت  َد،  ل َيَتَجسَّ ا ْبَنُه  َأْرَسَل  هللَا  ب َأنَّ  ُلوَقا  يل   ْنج  إل   الَمْرَكز يَُّة  َساَلُة  الرّ  َياَبًة  كفار يًّا  ُتْخب ُرَنا  ن 
الَ  مسيح.  َأْو  يَّا  كَمس  َعَلْيَنا  ل َيْمل َك  َماء   السَّ إ َلى  َوَيْصَعَد  َنْحَيا،  َكْي  اأَلْمَوات   م ْن  َيُقوُم  ُثمَّ  ُد  َعنَّا،  ُيوج   

َيْعر فَ  َكْي  ثاوفيلوَس  َد  ل ُيَساع  ُلوَقا  َكَتَب  يَن  ح  َوب التَّال ي،  َهَذا!  م ْن  أَْعَظُم  َوَرْأَفٌة  الَكاَلم ،  إ ْحَساٌن  َة  حَّ  ص 
يُع َأْن َنَرى ُهَنا القَ  َل إ ْحَساَن هللا . َوب َذل َك، َنْسَتط  ، ُهَو َأْن ُيَسجّ  ْصَد العهديَّ  َكاَن َقْصُدُه، ُجْزئ يًّا َعَلى اأَلَقلّ 

وح  الُقُدس  م ْن َهَذا السْفر.   ل لرُّ
-30:  20 يوحنا، في إنجيل  يوحنا  على َنْحٍو مماثٍل، لكنَّه مباشٌر بدرجٍة أكبر، ذكَر الرسولُ 

 ، إحساَن هللا  بواسطة  المسيح  باعتباره  هو القصُد من كتابت ه إلنجيل ه. فَكَتَب: 31
 

َوآَياٍت ُأَخَر َكِثيَرة  َصَنَع َيُسوُع ... َوَأمَّا هِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح  
 (. 31-30: 20يوحنا َذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمِه )إِ َتُكوَن َلُكْم  اْبُن هللِا، َوِلَكيْ 

 
اِبِع ِمْن ِإْنِجيِل ُلوَقا َنْقَرُأ َكْيَف َطَلَب َقاِئُد ِمَئٍة ِمْن َيُسوَع َأْن َيْشِفَي   ِفي األصحاِح السَّ

َشَفى   َواِحَدٍة  َوِبَكِلَمٍة  ا،  ِجد  َلُه  ا  ُمِفيد  َكاَن  ا  الَمْقَطِع َعْبد  َذِلَك  َبْعَد  ُثمَّ  الَعْبَد.  َيُسوُع 
َكاَنْت   َحْيُث  َناَيْيَن،  َقْرَيِة  ِفي  َجَناِئِزيٍّ  َمْوِكٍب  َأَماَم  َيُسوُع  َوْقَف  َكْيَف  َنْقَرُأ  ُمَباَشَرة ، 

ِبَكِلَمةٍ  َفَقْط  َثاِنَية،  َوَمرَّة   ِاْبِنَها.  َمْوِت  َعَلى  َعزَاٍء  ُدوَن  َتُنوُح  َعاَد   َأْرَمَلٌة  َيُسوَع  ِمْن 
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ا  ابُّ ِإَلى الَحَياِة. َوِبالتَّاِلي، َأْظَهَرْت َهِذِه الُقوَّاُت ُهِويََّة َيُسوَع، َلِكنََّها َأْظَهَرْت َأْيض  الشَّ
، َوِإَلى َأنَّ َمَلُكوَت هللِا ُمْرَتِبٌط ِباَِلْسِتْرَداِد. َفَقْد ُأِعيَد الَعْبُد َوِاْبُن األرملِة ِإَلى َعاِئَلَتْيِهَما

  َدْوِرِهَما َكَحاِمَلْيِن ِلُصوَرِة هللِا، َوَتَمكََّنا ِمَن الَعْوَدِة ِإَلى الَعَمِل، َوِإَلى الَهْيَكِل ِلِعَباَدِة هللِا، 
َيُسوَع   ُمْعِجزَاُت  َتْكَتِفي  ََل  َوِبالتَّاِلي،  ُمْجَتَمِعِهَما.  ِاْزِدَهاَر  ِفي  َثاِنَية   َمرَّة   َوالُمَساَهَمِة 

ا ُتْظِهُر َعَظَمَة ِنْعَمِتِه َوِإْحَساِنِه، ِإْحَساِن اَِلْسِتْرَداد. ِبإِ   ْظَهاِر ُهِويَِّتِه، َبْل َأْيض 
 د. جريج بيري  —

 
َياَع.   الج  َوَأْطَعَم  َوالُبْرَص.  الَمْرَضى  َشَفى  َفَقْد  هللا .  إ ْحَسان   َعْن  َأْمث َلٌة  َيُسوَع  َزاُت  ُمْعج  َكاَنْت 

الُمَتَسلّ   َأْظَهَر َيُسوُع ل لنَّاس  َعيّ َنًة م ْن َبَرَكات  َمَلُكوت   َوَشَفى  إ ْبل يُس. َوَأَقاَم الَمْوَتى. ب اْخت َصاٍر،  ْم  َط َعَلْيه 
َلْم َيطْ  الَحااَلت   الَكث ير  م َن  َوف ي  َبْل  ُمْسَتَحقٍَّة،  ه  َغْيَر  َهذ  ْحَسان   اإل  َأْفَعاُل  َكاَنْت  اأَلْرض.    ُلْبَها هللا  َعَلى 

 َمْن َحَصُلوا َعَلْيَها. َبْل َقْد َفاَضْت ب ُصوَرٍة َبْحَتٍة م ْن َصاَلح  هللا ، َوَرْأَفت ُه، َوَرْحَمت ه .  
َطة    ب َواس  الَخاَلَص  ل َنَناَل  إ َلْيه   ُب  َنْنَجذ  َجْليًّا، كيما  إ ْحَساَن هللا   َر  ُيْظه  َأْن  ُهَو  ُيوَحنَّا  َقْصُد  َكاَن 

َنتَ  يَن  ح  َهَذا  ا ْبن ه .  ُيَؤيّ ُد  َكْيَف  َنَرى  َأْن  َيْصُعُب  َفاَل   ، الُقُدس  وح   الرُّ م ْن  ب ه   ُموًحى  الك َتاب   ُكلَّ  َأنَّ  َذكَُّر 
وح.   النُّصُّ الَقْصَد العهديَّ ل لرُّ

 يركّ ُز الَنْوُع الثالُث من النصوص  التي تبيّ ُن القصَد العهديَّ للروح  على الوالء  البشرّي. 
 

 الوَلء البشريّ 
 

، َأَشاُروا   إ َلى  ف ي الَكث ير  م َن الَمرَّات  الَّت ي َذَكَر ف يَها ُكتَّاُب الك َتاب  الُمَقدَّس  أَْغَراَضُهْم م َن الك َتاَبة 
ْم   ْم.  َمْوُضوع  الَواَلء  الَبَشر ّي. َفُهْم َلْم َيْكُتُبوا َفَقْط ل َتْعر يف  ُقرَّائ ه  ْم َوَسَعاَدت ه  ْكَمت ه  ، َأْو ل َيز يُدوا م ْن ح  ب التَّار يخ 
ْم َعَلى َطاَعة  هللا . ، َكَتُبوا ل َتْحف يز  ُقرَّائ ه  وح   : 5: 1كما كتَب بولُس في رسالة  رومية  َبْل بَوْحٍي م َن الرُّ

 
 (. 5: 1رومية  ) إِلَطاَعِة اإِليَمانِ َقِبْلَنا ِنْعَمة  َوِرَساَلة ، 

 
 :16: 3تيموثاوَس   2وكما قاَل في رسالة  
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َوال ِللتَّْقِويِم  َوالتَّْوِبيِخ،  ِللتَّْعِليِم  َوَناِفٌع  ِبِه ِمَن هللِا،  ى  اْلِكَتاِب ُهَو ُموح  الَِّذي ُكلُّ  تَّْأِديِب 
 (. 16: 3تيموثاوس  2ِفي اْلِبرِّ )

 
الك َتاب    م َن  َنّصٍ  ُكلُّ  هللا.  ُيَعلّ ُمَنا  َمَطال ُب  ب َحَسب   َنْسُلُك  َوَكْيَف  ُأَمَناَء،  َنُكوُن  َكْيَف  الُمَقدَّس  

ب َنا العهديّ  ب الَواَلء  الَبَشر ّي. ُيَعلّ ُمَنا ُكلُّ َنّصٍ َعْن َواج   وضوحٍ أيًضا ب    هذه الفكرةُ   رُ هَ ظْ تَ   ب َكل َماٍت ُأْخَرى، 
 الذي يقول: 29: 29 التثنية   في سفر  

 
َكِلَماتِ  ِبَجِميِع  ِلَنْعَمَل  اأَلَبِد،  ِإَلى  َوِلَبِنيَنا  َلَنا  ِريَعِة    اْلُمْعَلَناُت  الشَّ :  29التثنية  )هِذِه 

29 .) 
 

 :1: 2يوحنا   1 كما نراها أيًضا في هذه الكلمات  الواردة  في رسالة  
 

 (.1: 2يوحنا  1ُتْخِطُئوا )ُكْم هَذا ِلَكْي ََل َيا َأْوََلِدي، َأْكُتُب ِإَليْ 
 

ر يُح   َثال، َكاَن الَقْصُد الصَّ َدًة ل ْلَغاَية . َعَلى َسب يل  الم  ، َكاَنْت التَّْعل يَماُت ُمَحدَّ ع  ف ي َبْعض  الَمَواض 
ُهَو َضَماُن ب َناء  الَهْيَكل  الُمْسَتْقَبل يّ  ب َحَسب  َتْعل يَمات  هللا . َوف ي ر َساَلة     11:  43م ْن ك َتاَبة  سفٍر حزقياَل  

،  11:  5ورنثوَس  ك  1 يح  ْم ب الَمس  ن ي كورنثوَس ل َكْياَل ُيَخال ُطوا َمْن ا ْعَتَرُفوا ب إ يَمان ه  ، كَتَب بولُس إ َلى ُمْؤم 
ْثم .   بينما َيْسُلُكوَن ف ي اإل 

ي ُيَطال ُب ب ه  هللُا َكن يسَ  َد َعَلى َكْون  الَواَلء  الَبَشر يّ  الَّذ  َتُه َلْيَس ُمَجرََّد َطاَعٍة  َواآلَن َعَلْيَنا َأْن ُنَشدّ 
ُتجَ  الَحق يَقيََّة  اأَلَماَنَة  َأنَّ  َجيّ ًدا  الُقُدُس  وُح  الرُّ َأْوَضَح   ، الُمَقدَّس  الك َتاب   ُكلّ   َفَعْبَر  يٍَّة.  ه َي  َخار ج  الَعْهد   اَه 

َقٌة َوم ْن الَقْلب، َمْدُفوَعٌة ب َمَحبٍَّة ُتَجاَه هللا .  : 6-1: 6 التثنية  تأمَّْل كلمات  سفر   َصاد 
 

ِلَتْعَمُلوَها   ُأَعلَِّمُكْم  َأْن  ِإلُهُكْم  الرَّبُّ  َأَمَر  الَِّتي  َواأَلْحَكاُم  َواْلَفَراِئُض  اْلَوَصاَيا  ِهَي  َوهِذِه 
ِتَك ... َوْلَتُكْن هذِ  ِه  ... َفُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ

 (.6-1: 6التثنية ... َعَلى َقْلِبَك )اْلَكِلَماُت 
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يل  َمَتى   َأْي ت ْلَك اآلَية     -  37:  22َيْحَتو ي َهَذا النَّصُّ َعَلى اآلَية  الَّت ي ا ْقَتَبَسَها َيُسوُع ف ي إ ْنج 
ر يَعَة اَل ُبدَّ َأْن ُتْكَتَب َعَلى قُ  ي النَّصُّ ب ف ْكَرة  َأنَّ الشَّ يََّة الُعْظَمى". َوَيْنَته   ُلوب َنا. الَّت ي َدَعاَها "الَوص 

َيْشُمُل ك َلْيُهَما. فَ  َبْل ُهَو  َأْو ُمَجرََّد َطاَعٍة.  َر،  ُتَجاَه  َلْيَس ُحبُّ هللا  ُمَجرََّد َمَشاع  َأَماَنٌة َوَواَلٌء  ُهَو 
م   َع  َمَواض  ف ي  ل لَمَحبَّة   ُمَماَثَلًة  َأْوَصاًفا  ُد  َنج  ل َوَصاَياه.  الَقْلب   م َن  َطاَعٍة  ف ي  َعْنُهَما  ُيَعبَُّر  سفر   هللا ،  ْثل  

ُيشوَع    6-1:  30،  13:  11التَّْثن َية    ، َوف ي سفر   س  اد  السَّ الَعَدد   إلى ما قاَله  واس  .5:  22َوَحتَّى  تمْع 
 :15: 14يسوُع في إنجيل  يوحنا 

 
 (.15: 14يوحنا َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي )وَنِني ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ 

 
َأْن   َقطُّ  ْد  َيْقص  َلْم  لُهْم،  الُموحى  الَبَشر يّ ْيَن  ُكتَّاب ه   اَلل   َكن يسَته م ْن خ  الُقُدُس  وُح  َب الرُّ َخاط  يَن  ح 

َها. َلك نَُّه ب اأَلْحَرى، َأرَ َتُكوَن  يَدُة الَّت ي َنْحُن ُمْلَزُموَن ب َتْنف يذ  ر يَعُة الَوح  اَدَنا َأْن ُنْدر َك  الَمَحبَُّة ُتَجاَه هللا  ه َي الشَّ
يَم ُكلّ  َمْطَلٍب م ْن ُمَطال ب  الَعْهد  ُهَو َتْعب يٌر َعْن َمَحبَّت َنا لِل  .  َأنَّ َتْتم 

 
َسَبُب  َيْهَتمُّ هللاُ  َيُكوَن  َأْن  ا  َيْرَغُب َحق  ِإْذ  أِلَْجِلُه،  ُنِطيُعُه  الَِّذي  َبِب  ِبالسَّ َكِبير ا  ا  ِاْهِتَمام   

ُل   َبُب اأَلوَّ َطاَعِتَنا َلُه ُهَو َمَحبَُّتَنا َلُه. ََل ُتوَجُد ِسَوى ِبْضَعِة َأْسَباٍب َتْجَعُلَنا ُنِطيع. السَّ
الُعُقوَبِة، ِمْن  الَخْوُف  َوالِخَياُر    ُهَو  الِعْصَيان.  َتَداِعَياِت  ُمَقاَساِة  ِفي  َرْغَبِتَنا  َعَدُم  َأي 

ا. َلِكنَّ   اآلَخُر الُمَتاُح ُهَو َأنََّنا ُنِطيُع ِبَسَبِب ِاْعِتَقاِدَنا ِبَأنََّنا ِبَهَذا َسُنَحقُِّق َأْو نْرَبُح َشْيئ 
َوِر، َوَقْطع ا هللَا ََل ُيِريُد ِمنَّا َأْن َنْشُعَر ِبَأنََّنا َرِبحْ  َنا ِرَضاُه ِبَأْنُفِسنا ِبَأيَِّة ُصوَرٍة ِمَن الصُّ

ََل ُيْمِكُنَنا َأْن نْرَبَح َخًَلَصَنا. َوِبالتَّاِلي، ََل َيَتَبقَّى َأَماَمنا ِسَوى َداِفِع الَمَحبَِّة، َأْي َأنََّنا  
َهِذهِ  َيُسوُع  َطَرَح  َلُه.  َمَحبَِّتَنا  ِبَداِفِع  هللَا  ُتِحبُّوَنِني،    ُنِطيُع  ُكْنُتْم  "ِإْن  ُبُقوِلِه:  الِفْكَرَة 

َسُتِطيُعوَنِني. ِلَهَذا ُأِريُدُكْم َأْن ُتِطيُعوِني، أِلَنَُّكْم ُتِحبُّوَنِني". ِحيَن ُتِطيُع ِبَداِفٍع الَمَحبَِّة،  
ِبَداِفِع الَخْوِف   َنْفِسَك. َتَتَعلَُّق الطَّاَعُة  ِبي َأَنا. َوَتَتَعلَُّق الطَّاَعُة  َفِإنََّك َلْسَت َتَفكُُّر ِفي 

َأْي   َأَحب،  ِبَمْن  َتَتَعلَُّق  َفِهَي  الَمَحبَِّة  ِبَداِفِع  الطَّاَعُة  َأمَّا  َأَنا.  ِبي  الرِّْبِح  ِبَداِفِع 
ِمْن   ُصوَرٍة  ِبَأيَِّة  ُأَحاِوُل  َأْو  َأْعُبُدُه،  َأْو  ُأِطيُعُه،  الَِّذي  ْخِص  ِللشَّ َوِبِإْكَراِمي  بمحبوبي، 

َوِر ِإْكَراَمُه. َوِلَذا، ِحيَن ُنِطيُع هللَا ِبَداِفِع الَمَحبَِّة، ُيْبِعُد َهَذا اأَلْضَواَء َعنَّا َوُيَسلُِّطَها  ال صُّ
 َعَلى هللِا َوَعَلى َصًَلِحِه َوَعَلى َعْظَمِتِه. 

 َلستش د. دان  —
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الَّت ي   النُُّصوص   يُر م ْن  َواأَلخ  الرَّاب ُع  وح  الُقُدس   النَّْوُع  العهديَّ ل لرُّ الَقْصَد  تَُبيّ ُن  َوالَّت ي  َسَنْذُكُرَها، 

 . ْوَء َعَلى َنَتائ ج  الَعْهد  َي النُُّصوُص الَّت ي ُتَسلّ ُط الضَّ ، ه   ف ي الك َتاب  الُمَقدَّس 
 
 َنَتاِئج ال
 

ُم  َكَما َنَتَذكَُّر، َتْشَتم ُل َنَتائ ُج ُدُخول َنا ف ي َعْهٍد َمَع هللا  عَ  ْصَيان. ُتَقدّ  َلى َبَرَكاٍت ل لطَّاَعة  َوَلَعَناٍت ل لع 
َعَلى   الَكن يَسة   يع   َتْشج  اَلل   خ  م ْن   ، الُقُدس  وح   ل لرُّ العهديَّ  الَقْصَد  الُمَقدَّس   الك َتاب   ُنُصوص   م ْن  الَكث يُر 

يَنة. َعلَ  َأم  اَلل  َطاَعٍة  َبَرَكات  هللا  م ْن خ  ْعي  ل َنَوال   ْثُل سفر  التَّْثن َية   السَّ ُتَعلّ ُم ُنُصوٌص م  َثال،  ى َسب يل  الم 
ْم. َوي ُقوُل سفُر ُيَشوّ َع    1-4:  6  8:  1َأنَّ الَقْصَد م ْن َوَصاَيا هللا  ُهَو َأْن َيَناَل َشْعُب هللا  َبَرَكات ه  ب َطاَعت ه 

ر يَعة  َكاَن َمْكُتوًبا ل ُيْنت َج َطاَعًة تُ  ي إ َلى الرََّخاء  َوالنََّجاح. َكَما ُيْخب ُرَنا سفُر  َأنَّ سفَر الشَّ :  2الُمُلوك     1َؤدّ 
َوَكْيَف    4،  3 َبَرَكات ه ،  ف ي  َيْزَده ُروَن  َكْيَف  هللا   َشْعب   َتْعل يَم  َيَتَضمَُّن  ُموَسى  َشر يَعة   م ْن  الَقْصَد  ب َأنَّ 

َأَبد   داوديٍة  َحاك َمٍة  ُساَلَلٍة  َبَرَكَة  رسالة     يَّة.ُيْثم ُروَن  في  القديم   العهد   عن  بولُس  كَتَبه  ما  إلى  واستمْع 
 : 4: 15رومية 

 
ِفي   ِبَما  َوالتَّْعِزَيِة  ْبِر  ِبالصَّ َحتَّى  َتْعِليِمَنا،  أَلْجِل  ُكِتَب  َفُكِتَب  َسَبَق  َما  ُكلَّ  اْلُكُتِب  أَلنَّ 

 (. 4: 15رومية  َيُكوُن َلَنا َرَجاٌء )
 

ُيوَحنَّا   يل   إ ْنج  ف ي  َأْيًضا،  ل لَبَشر   31:  20َوَهَكَذا  َيَتَسنَّى  َكْي  يَلُه  إ ْنج  َكَتَب  إ نَُّه  ُيوَحنَّا  َذَكَر   ،
َطة  َيُسوع. َوف ي  يَّة  ب َواس  َبَرَكة  الَحَياة  اأَلَبد  َأْي  ة  ف ي َعْهد  هللا ،  ُخوَل ف ي ت ْلَك الَبَرَكة  الَخاصَّ   1ر َساَلة     الدُّ

يَّة. ، َقاَل إ نَُّه َكَتَب َكْي َيعْ 13: 5ُيوَحنَّا  ُنوَن َعْن َيق يٍن َأنَّ َلُهْم َحَياًة َأَبد   َلَم الُمَؤمّ 
ُيَعلّ ُم سفُر التَّْثن يَ  َلَعَنات  هللا.  ير  م ْن  اَلل  التَّْحذ  ه  م ْن خ  َأْيًضا إ َلى َقْصد  ُس  يُر الك َتاُب الُمَقدَّ ة   ُيش 

ْع َشْعُب هللا  الَكل َمات  ال  58:  28 يُر  َأنَُّه إ نَّ َلْم ُيط  ُه، َسُيَقاُسوَن َلَعَنات ه . َوُيش  ْفر  التَّْثن َية  َنْفس  َمْكُتوَبَة ف ي س 
إرميا   ل َيَتَجنَُّبوا    7،  6:  36سفُر  هللا،  َشْعب   َتْوَبة   إ َلى  اأَلْصل   ف ي  َيْهُدُف  إرميا  ُنُبوَّة   سفر   َكْون   إ َلى 

يم،  ، َأْدلَ 12،  11: 10كورنثوَس  1َغَضَبُه. َوف ي ر َساَلة  َيًة ب َتْعل يق ه  َعْن َقْصد  الَعْهد  الَقد  ى بولُس َمرًَّة َثان 
الُمْسَتقْ  ل أَلْجَيال   يًرا  َتْحذ  ل َتُكوَن  ُكت َبْت  َقْد  يُم  الَقد  هللا   ُشَعُب  َقاَساَها  الَّت ي  ْيَقات   الضّ  إ ْن  ب َحْيُث  َقائ اًل  َبل يَّة ، 

 َيَتَجنَُّبوَن الدينونات  َنْفَسَها. 
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الُقُدس   وح   الرُّ َوْحي   َتاُج  ن  َفُهَو  َكب يَرٍة.  ب َدَرَجٍة  يٌّ  َعْهد  ك َتاٌب  َس  الُمَقدَّ الك َتاَب  َفإ نَّ  َرْأي َنا،    َكَما 
ُتَجاَه   ُأَمَناَء  ُكنَّا  َوإ ْن  ه .  َعْهد  َشْعب   إ َلى  العهديَّة   َتْسل يم  ر َساَلت ه   ف ي  ُمَمثّ ل يه   َعَلى  َساَلة ،  ت لْ َوإ ْشَراف ُه  الرّ  َك 

 َسَنَتَمتَُّع ب َبَرَكات ه  إ َلى اأَلَبد. 
َهة  النّ ْعَمة  العهدية ، َوَمْنح  الك َتا وح  الُقُدس  ف ي الَكن يَسة  م ْن ج  َناَية  الرُّ ب   َبْعَد َأْن َتناَوْلَنا َعَمَل ع 

ال َنا  َمْوُضوع  ل تَناُول   اآلَن  يَن  دّ  ُمْسَتع  ْرَنا  ص   ، ْيَها  الُمَقدَّس  ُيْعط  الَّت ي  يََّة  وح  الرُّ الَمَواه َب   : ير  اأَلخ  يّ   رَّئ يس 
وُح ل َجَماَعة  الَعْهد.   الرُّ

 
وِحيَّة  الَمَواِهب  الرُّ

 
ُد:  ُث عن المواهب  الروحية  أو "مواهب  الروح" في الالهوت  النظامّي، فإننا َنْقص   حين نتحدَّ

 
الَّ  الُقُدِس  وِح  الرُّ ُقوَِّة  ا  استعًلناُت  ُزَها، ُخُصوص  ُتَعزِّ َأْو  الَبَشِر،  َلَدى  ُقْدَراٍت  ُتْنِتُج  ِتي 

 ِلَمْنَفَعِة الَكِنيَسة. 
 

بعُض المواهَب الروحية  تشبه اإلمكانيات  والقدرات  الطبيعية، ولهذا ال نعلُم دائًما بوضوٍح من 
المثال، ربما يكون شخٌص ما معلًما ج يمتلُكها. على سبيل   بالطبيعة، ولكْن قد  يمتلُكها ومن ال  يًدا 

فائقٌة   األخرى  المواهَب  بعُض  القدرة.  هذه  أعطاه  القدَس  الروَح  ألن  فقط  جيٍد  بشكٍل  آخر  يعلّ م 
بطبيعت ها، كصنع  أشياٍء ال يمكُن تفسيُرها سوى على نحٍو فوق  طبيعّي، وبالتالي يظهُر بوضوٍح أنها  

في جميع  األحوال، تستلزُم الموهبُة الروحيُة عماًل    مواهُب روحية، وليس مجرَد إمكانياٍت طبيعية. لكنْ 
 لتتميم  عمل  عنايٍة يتَّسُم بالقوة. ما يقوم به  الروُح القدُس بواسطة  شخٍص 

َوَثا ْنَها.  م  الَغَرَض  َسُنَعرّ ُف  َأوَّاًل،  َأْجَزاٍء.  َثاَلَثة   إ َلى  يَّة   وح  الرُّ ل لَمَواه ب   َراَستَُنا  د  ُم  ًيا َسَتْنَقس  ،  ن 
يل يَّة  ل َتَناوُ  ْنج  يّ ات  اإل  الَمْنَهج  ْست ْخَدام   َسَنْفَحُص َتار يَخَها ف ي الك َتاب  الُمَقدَّس. َوَثال ًثا، َسَنَتَناَوُل َبْعَض  ل  اال 

ْنَها.   الَحال يّ  َلَها. ل َنَتَناَوْل ُأَواًل الَغَرَض م 
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 الغرض
 

بت لحظاٍت  منذ  ُقْمنا  إنَّ عريف   حيَن  قلنا  الروحية ،  َأْو  "   هاالمواهب    ، الَبَشر  َلَدى  ُقْدَراٍت  ُتْنت ُج 
الَكن يَسة ل َمْنَفَعة   ُخُصوًصا  ُزَها،  ب َشْكٍل    ". ُتَعزّ  يَُّة  وح  الرُّ الَمَواه ُب  ُتْعَطى  اَل  َجيّ ًدا.  َهَذا  ُنَميّ َز  َأْن  ُبدَّ  اَل 

يٍّ ب َغَرض  َتْعز يز  َعاَلَقة  الَفْرد     ب اهلل. َرئ يس 
يًّا. َلك ْن إ ْن َلْم َتْنَتف ع   اَلل نا، َفإ نََّنا ب التَّْأك يد  َنْسَتف يُد َشْخص  وُح م ْن خ  يَن َيْعَمُل الرُّ الَكن يَسُة م ْن َنَعْم ح 

َبًة رُ  ه  الَمْوَهَبُة ُيَساُء ا ْست ْخَداُمَها، َأْو َأنََّها َلْيَسْت َمْوه  َبٍة َظاه َرة، َفُربََّما َهذ  ه   َمْوه  ْطاَلق. َهذ  يًَّة َعَلى اإل  وح 
َث َعْنَها بولُس ف ي ر َساَلة    يَّة  الَّت ي َتَحدَّ َي َأَحُد اأَلْفَكار  الرَّئ يس  ُد التَّْعل يَم  14-12كورنثوَس    1ه  ، َحْيُث َنج 

. استمْع إلى   وح  الُقُدس    1ما قاَله بولُس في رسالة   اأَلْكَثَر ُشُمواًل ف ي الك َتاب  الُمَقدَّس  َعْن َمَواه ب  الرُّ
 : 7-1: 12كورنثوَس 

 
َفَأْنَواُع    ... َتْجَهُلوا  َأْن  ُأِريُد  َفَلْسُت  اإِلْخَوُة،  َأيَُّها  وِحيَِّة  الرُّ اْلَمَواِهِب  ِجَهِة  ِمْن  َوَأمَّا 

وَح َواِحٌد. َوَأْنَواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدٌة، َولِكنَّ ا لرَّبَّ َواِحٌد. َوَأْنَواُع  َمَواِهَب َمْوُجوَدٌة، َولِكنَّ الرُّ
. َولِكنَُّه ِلُكلِّ َواِحٍد ُيْعَطى   َأْعَمال َمْوُجوَدٌة، َولِكنَّ هللَا َواِحٌد، الَِّذي َيْعَمُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ

وِح ِلْلَمْنَفَعِة )إِ   (. 7-1: 12كورنثوس  1ْظَهاُر الرُّ
 

الَمَواه ب   ب يَن  بولس  َدم ،  وَ   َساَوى  هللُا  الخ  َيْصَنُعَها  أَْعَماٌل  َي  ه  يََّة  وح  الرُّ الَمَواه َب  َنَّ  أل  َواأَلْعَمال 
"، َأْي ل َصال ح  الَكن يَسة. َي "ل ْلَمْنَفَعة  ْدَمة  الَكن يَسة. َفه  اَلل نا ل خ   م ْن خ 

يَّة  31-8:  12كورنثوَس    1  ف ي ر َساَلة   وح  الرُّ الَمَواه ب   م ْن  الَغَرَض  بولُس  َشَرَح  م ْن  ،  ب َمز يٍد   
الَجَسد   ف ي  ُعْضٍو  ُكلَّ  َأنَّ  ًحا  ُمَوضّ  ْنَسان ّي،  اإل  ل لَجَسد   يََّة  الَباَلغ  وَرَة  الصُّ ا ْسَتْخَدَم  َفَقْد  يل.  ُد  التَّْفص  َيْعَتم   

يُعُهْم   ْنَها. َهَكَذا َأْيًضا أَْعَضاُء الَكن يَسة  َجم  ٌد، َوب التَّال ي َفإ نََّنا  َعَلى اأَلْعَضاء  اأُلْخَرى، َوَيْنَتف ُع م  َجَسٌد َواح 
َيْقس   الَّت ي  الَمَواه َب  َيْخَتاُر  وَح  الرُّ َأنَّ  َفَكرََّة  بولُس  َكَما َطْرَح  َنا الَبْعُض.  َبْعض  َمَواه ب   ل ُكلّ   َنْنَتف ُع م ْن  ُمَها 

َنْفَسَها، كَ  الَمَواه َب  يُع ف ي الَكن يَسة   الَجم  َيْمَتل ُك  َفاَل  اآلَخَر.  َشْخٍص.  الَجَسد   َيُشب ُه َأيُّ ُعْضٍو ف ي  اَل  َما 
ه   َوب التَّال ي، اَل َيُظنُّ َأَحٌد َأنَّ َمْن َيْمَتل ُكوَن َمَواه َب َأْكَثَر إ َثاَرٍة َيُفوُقوَن َغْيَرُهْم، َأْو َأنَّ م نْ  ُثل  َهذ   َيْفَتق ُروَن ل م 

ْم. َفقَ  يَلٍة َلُبْنَيان  الَكن يَسة. َبْل َوَيُقوُل بولُس ف ي  الَمَواه ب  ُهْم َأْدَنى م ْن َغْير ه  َيْت ُكلُّ الَمَواه ب  َكَوس  ْد أُْعط 
"َفإ ْن   26الَعَدد    الَبْعُض،  ُهْم  َبْعض  َعَلى  ٍة  دَّ ب ش  ُدوَن  َيْعَتم  الَكن يَسة   َجَسد   أَْعَضاَء  إ نَّ  األصحاح   َهَذا  م ْن 
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َفجَ  َيَتَألَُّم،  ٌد  َواح  ُعْضٌو  اأَلْعَضاء  َكاَن  يُع  َفَجم  ُيَكرَُّم،  ٌد  َواح  ُعْضٌو  َكاَن  َوإ ْن  َمَعُه.  َتَتَألَُّم  اأَلْعَضاء   يُع  م 
 َتْفَرُح َمَعُه." 

ُتْسَتْخَدُم الَمَواه ُب ف ي إ َطاٍر م ْن الم13-1:  13ُثمَّ، ف ي   َلْم  َنا    حبة  ، َعلََّم بولُس ب َأنَُّه َما  ل َبْعض 
ُم َغَرَض ُبْنَيان  الَكن يَسة، َوب التَّأك يد  اَل َتُعوُد ب الَفائ َدة  َعلَ الَبْعض، َفإ نََّها لَ  َي ب َهَذا اَل ُتَتمّ  َي َنْفًعا. َفه  ى  ْن ُتْجد 
ُمَها.   َمْن َيْسَتْخد 

 
ُسوُل بول وِحيَِّة، َكَما َنْعَلُم َوَكَما َصاَغُه الرَّ ِليَم ِللَمَواِهِب الرُّ ُس ِفي  ِإنَّ اَِلْسِتْخَداَم السَّ

الَمِسيِح   َجسِد  َلُبْنياِن  ُمْعَطاٌة  َأنََّها  ُهَو  كورنثوس،  َأْهِل  ِإَلى  الَكِنيَسة.    -ِرَساَلِتِه 
َوَيُقوُل بولس َنْفُسُه، ِفي األصحاِح الثَّاِلَث َعَشَر ِمْن ِرَساَلِة كورنثوَس اأُلوَلى: ُأِريُكْم 

ُيَواَص  ُثمَّ  الَمَحبَِّة.  َأْي  َأْفَضَل،  ا  َنْفَعَل  َطِريق  َأْن  َنْقِدُر  ََل  الَمَحبَِّة  ُدوَن  ِإنََّنا  ِلَيُقوَل  ُل 
َشْيئ ا، َوتِصيُر َجِميُع الَمَواِهِب كًَل َشْيء. َوِبالتَّاِلي، َيْعِني َهَذا َأنَّ الَمَحبََّة َشْيٌء َهامٌّ 

ِحيَنِئذٍ  أِلَنَُّه  َمع ا،  اأُلْخَرى  وِحيَِّة  الرُّ الَمَواِهِب  َجِميَع  َأْن َيْرُبُط  الَمِسيِح  ِلَجَسِد  ُيْمِكُن   
وِحيَّة.    ُيْبَنى ِبَهِذِه الَمَواِهِب الرُّ

 أ. مومو كيساو  —
 

َتْهُدُف إ َلى ُبْنَيان  الَكن يَسة ، َكالنُُّبوَّة ، وَ  َأْحَياًنا َأنَّ بولَس َميََّز َبْيَن الَمَواه ب  الَّت ي  ت ْلَك الَّت ي  ُيْعَتَقُد 
يٍَّة.ب َغَرض    َشْخص  َصاَلٍة  َكُلَغة   ُتْسَتْخَدُم  يَن  ح  َنة ،  ب اأَلْلس  َكالتََّكلُّم   ّي،  ْخص  الشَّ ْست ْخَدام   في   اال  قاَل  كما 

 : 12: 14كورنثوَس  1رسالة  
 

 (. 12: 14كورنثوس  1َتْزَداُدوا ) اْلَكِنيَسِة َأْن اْطُلُبوا أَلْجِل ُبْنَيانِ 
 

يُر إ َلى َأْن َبْعَض الَمَواه ب  َلْيَسْت ل ُبنيان  الَكن يَسة ،  ف ي الب َداَية ،   ُربََّما َيْبُدو َأنَّ َكل َمات  بولَس ُتش 
َياق  اأَلْكَبر  ل َهَذا الَعَدد،   ي َيَناُلَها. َلك ن ف ي السّ  ْخص  الَّذ  َكاَن َقَصَد َواَلى َأنََّها اَل ُتْعَطى َسو يٌّ ل ُبنيان  الشَّ

يٌَّة ف ي الَعَلن  ل َمْنَفَعة  الَكن يَسة  بولَس ُهوَ   .  ُوُجوُب ا ْست ْخَدام  َحتَّى ت ْلَك الَمَواه ب  الَّت ي َلَها َتْطب يَقاٌت َشْخص 
َنَة ُيْمك ُن َأْن ُتْسَتْخَدَم  22: 14 كورنثوَس  1َعَلى َسب يل  الم َثال، ف ي ر َساَلة   ، َقاَل بوُلُس إ نَّ اأَلْلس 

ن يَن. َوف ي الَعَدد   ا ْست ْخَدامً  َأَضاَف َأنَُّه إ ْن َتَكلََّم َأَحٌد ب ل َساٍن   28،  27ا َسل يًما ف ي الَكن يَسة  َكآَيٍة ل َغْير  الُمْؤم 
، َفاَل ُبدَّ م ْن َتْرَجَمة  َذل َك اللّ َسان  َلي ُكوَن َلُه َفائ َدٌة ل لَكن يَسة .   ف ي َأْثَناء  ا ْجت َماٍع ل لَكن يَسة 
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عَ وَ  َوَأْيًضا  ُمْخَتل َفٍة،  ب ُطُرٍق  َنَة  َواأَلْلس  النُُّبوََّة  الُمْخَتل َفُة  ُهوت يَُّة  الالَّ الَمَدار ُس  َتْفَهُم   ، َبْعض  َلك نَّ ْن 
يَّ م ْن َجم يع  الَموَ  َنتَّف َق َجم يُعَنا َعَلى َأنَّ الَغَرَض الرَّئ يس  َأْن  يَّة   الَمَواه ب  اأُلْخَرى. َلك نَّ اَل ُبدَّ  وح  اه ب  الرُّ

 ُهَو ُبْنَياُن الَكن يَسة . 
 بعد أن َعرَّْفنا الغرَض من المواهب  الروحية ، لنتناوْل اآلَن تاريَخها في الكتاب  المقدَّس. 

 
المقدَّس  الكتابِ  في التاريخ  

 
ين    التَّْكو  سفُر  يُر  ُيش  يم.  الَقد  الَعْهد   َفْتَرة   َأْثَناء   ف ي  ُأَواًل  يَُّة  وح  الرُّ الَمَواه ُب  َأنَّ    41َظَهَرْت  إ َلى 

َياَل   ير  اأَلْحاَلم. َوي ُقوُل سفُر َدان  َف م ْن َتْفس  وَح َمكََّن يوس  َياَل. َوب الَطْبع  يَ   4الرُّ ْيَء َنْفَسُه َعْن َدان  ْذُكُر  الشَّ
يَن َأَقاَمُهْم هللُا َوأَْعَطاُهْم الُقوََّة ل َيَتَكلَُّموا إ َلى َشعْ  يُم الَكث يَر م َن اأَلْنب َياء  الَّذ  يُع َأْيًضا َأْن الَعْهُد الَقد  . َنْسَتط  ب ه 

ل   َفاًء  َوش  َزاٍت  ُمْعج  َصَنْعْت  يم   الَقد  الَعْهد   ف ي  يَّاٍت  َشْخص  م ْن  َأْمث َلًة  َد  الُبْرص  َنج  َفاء   ش  ْثَل  م  أَلْمَراض، 
ه  الَحااَلت، يم  َدائ ًما إ َلى ُروح  هللا  ف ي َهذ  الَعْهَد    َوإ َقاَمة  الَمْوَتى. َوب الَرْغم  م ْن َعَدم  إ َشاَرة  الَعْهد  الَقد  َلك نَّ 

ثْ  م  ُنُصوٌص  ُف  َوَتْكش  يَّة.  ُروح  َمَواه َب  َكاَنْت  َأنََّها  ُح  ُيوض  يَد  ُرومية  الَجد  َور َساَلة   6:  12ُل ر َساَلة    ،1  
.   29، 28: 12كورنثوَس  وح  يُعَها َمَواه ُب الرُّ َفاَء اأَلْمَراض  َوالُقوَّات  ه َي َجم   َعْن َأنَّ التََّنبَُّؤ َوش 

وَح  َع َأنَّ الرُّ ة  َمَواض  دَّ ْفُر الُخُروج  ف ي ع  نَّاَع َمَواه َب َعاَلَوًة َعَلى َذل َك، َيْذُكُر س  الُقُدَس أَْعَطى الصُّ
الصُّ  َمْن  َغْيَرُهْم  ل ُيَعلّ ُموا  َوَأْيًضا   ، ْجت َماع  اال  َخْيَمة   ب ناء   ل ُيَمكّ َنُهْم م ْن  َفائ َقًة  يَّاٍت  الَحق يَقة ،  َوإ ْمَكان  نَّاع. ف ي 

الُمقَ  الك َتاُب  ْم  إ َلْيه  َنَسَب  َمْن  ُل  َأوَّ ُهْم  َهؤاَُلء   َصر يح. َكاَن  َنْحٍو  َعَلى  يًَّة  ُروح  َمَواه َب  التَّار يخ   ف ي  ُس    دَّ
 ، حيُث قاَل موسى:35-30: 35استمْع إلى سفر  الخروج  

 
َقْد َدَعا الرَّبُّ َبَصْلِئيَل ... َوَمَْلُه ِمْن ُروِح هللِا ِباْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم َواْلَمْعِرَفِة َوُكلِّ َصْنَعٍة  

قَ  َوَجَعَل ِفي  ِلَيْصَنَعا ُكلَّ  ...  َقْلٍب  ِحْكَمَة  َمَْلُهَما  َقْد  َوُأُهوِليآُب ...  ُهَو  ُيَعلَِّم  َأْن  ْلِبِه 
َصْنَعةٍ  ُكلِّ  َصاِنِعي  اِج.  النَّسَّ َعَمِل  َوُكلَّ   ... َوالطَّرَّاِز  اْلَحاِذِق  َواْلَحاِئِك  اِش  النَّقَّ  َعَمِل 

 (.35-30: 35الخروج اْلُمْخَتَرَعاِت )َوُمْخَتِرِعي 
 

َوإ َداَرت َها. َعَلى  ْم  َمَمال ك ه  ُحْكم   َمكََّنْتُهْم م ْن  ًة  َمَواه َب َخاصَّ الُمُلوَك  الُقُدُس  وُح  الرُّ   َكَذل َك، أَعَطى 
َي َدْوَرُه. َنَرى َهَذا ف ي سفر   وح  الُقُدس  َكْي ُيَؤدّ  َأَخَذ شاوُل الَمل ُك ُقوًَّة م ْن الرُّ َثال،  ئيَل  صمو   1َسب يل  الم 

َح َداُوُد ُملًَّكا، ا ْنَتَزَع هللُا 14،  13:  16صموئيَل    1. َوف ي سفر   6:  11،  10:  10 يَن ُمس  ، َنْعَلُم َأنَُّه ح 
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الَمْزُمور    ف ي  َداُوُد  َصلَّى  َول َهَذا  ْنُه.  م  َبَداًل  ل َداُوَد  َوأَْعَطاَها  شاول،  م ْن  يََّة  وح  الرُّ َبَة  َبْعَد 11:  51اله   ،
َبَة  خطيت ه مَ  ه  اله  َهذ  َنَزَع  َقْد  َكاَن  هللَا  َأنَّ  َداُوُد  َفَقْد َعل َم  ْنُه.  الُقُدَس م  وَح  الرُّ هللُا  َيْنز َع  َأاَل  م ْن  َع بثشبع، 

يَّ  وح  ْحت َفاظ  ب الَمَواه ب  الرُّ َلُه هللُا ب اال  َيْسَمَح  َأْن  َتْوَبت ه   َأْخَطَأ. َوَتَرجَّى َداُوُد ف ي  َنَُّه  ة  الَّت ي َحَصَل شاوَل أل 
 َعَلْيَها. 

ب َأنَّ  ُنق رَّ  َأْن  َيْلَزُم  يم،  الَقد  الَعْهد   ف ي  يَّة   وح  الرُّ الَمَواه ب   م ْن  اأَلْمث َلة   ه   َهذ  م ْن  ب الَرْغم   ه   َلك ْن  َهذ   
ْسب يًّا. َفَقْد َكاَنْت ُمْقَتَصَرًة َعَلى َمْن َدَعاُهْم هللاُ  َرًة ن  َياَبًة َعْنُه  الَمَواه َب َكاَنْت َناد  ٍة ن  ْدَمٍة َخاصَّ ََداء  خ    - أل 

َجَماَعة   ف ي  َمْن  ُكلُّ  َسَيَناُل  ف يُه  َيْوٍم  إ َلى  يُم  الَقد  الَعْهُد  َتَطلََّع  َذل َك،  َوَمَع  َوالُمُلوك.  هللا    َكاأَلْنب َياء   َعْهد  
وح.  بّي: ، َكَتَب يوئيُل الن 29-28: 2في سفر  يوئيَل  َمَواه َب م ْن الرُّ

 
َوَيْحَلُم   َوَبَناُتُكْم،  َبُنوُكْم  َفَيَتَنبَُّأ  َبَشٍر،  ُكلِّ  َعَلى  ُروِحي  َأْسُكُب  َأنِّي  ذِلَك  َبْعَد  َوَيُكوُن 

ا َوَعَلى اإِلَماِء َأْسكُ  ُب ُروِحي ُشُيوُخُكْم َأْحًَلم ا، َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرؤ ى. َوَعَلى اْلَعِبيِد َأْيض 
 (. 29-28:  2يوئيل اأَليَّاِم )ِفي ِتْلَك 

 
َنة   َأْو "ف ي اأَلْزم  يَرة "  ُد "ف ي اأَليَّام  اأَلخ  "َبْعَد َذل َك"، َكاَن َيْقص  يَن َقاَل يوئيُل إ نَّ َهَذا َسَيْحُدُث    ح 

َماو يّ  إ َلى اأَلْرض، َسيَ  َيْأت ي هللُا ب َمَلُكوت ه  السَّ يَن  يَرة". ف ي َذل َك الَوْقت، ح  يًَّة  اأَلخ  َناُل َشْعُبُه َمَواه َب ُروح 
ٍع.  َطاٍق َواس   َعَلى ن 

وح  َعَلى َأْشَخاٍص َكالُمُلوك  َواأَلْنب َياء. َبْل ب اأَلْحَرى، َسَيْسُكُب هللُا ُروَحُه   َر َمَواه ُب الرُّ َلْن َتْقَتص 
َس  يَن َأسَّ يَّة. َعَلى َجَماَعة  الَعْهد  َكُكّل. َوَهَذا َما َحَدَث َتَماًما ح  ْدَمت ه  اأَلْرض   َيُسوُع الَمَلُكوَت ف ي َأْثَناء  خ 

 
وِح الُقُدِس ِهَي َقِضيَُّة التَّْمِييِز   َمْن َأصعِب الَقَضاَيا الَِّتي ُتَثاُر ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبَعِقيَدِة الرُّ

وِح الُقُدِس ِفي َأْزِمَنِة الَعْهِد الَقِديِم َوَأْزِمَنةِ   الَعْهِد الَجِديد. َوُربََّما َأْعَتِقُد  َبْيَن َمَواِهِب الرُّ
الُمَقدَُّس   الِكَتاُب  َما َعلََّمُه  َأْوَضِح  ِمْن  َفَقْط    -َأنَُّه  َبْل  ِبالَكِثيِر،  ُيْخِبُرَنا  ََل  َكْوِنِه  َمَع 

ا   ه  َن الَعْهِد الَقِديِم  ُهَو َحِديُثُه َعْن الَفاِرِق َبيْ   -ِبَقْدٍر َمَعيٍَّن َأْو َعَلى اأَلَقلِّ ُيْعِطيَنا َتَوجُّ
وِح الُقُدِس ِمْن َحْيُث الكمِّ.   َنصُّ إشعياَء   نتذكرَوالَعْهِد الَجِديِد ِمْن ِجَهِة َمَواِهِب الرُّ

وِح، ِإَشاَرة  ِإَلى َأْزِمَنِة الَعْهِد   15: 32 َحْيُث ِاْسُتْخِدَمْت َكِلَمَة "َعاَراه"، َأْي ِاْنِسَكاِب الرُّ
ُربَّمَ  َأْو  ُشْهَرة  ُهَو يوئيل  الَجِديد.  ْكَثُر  اأَل النُّصُّ  َكاَن  وِح  28:  2ا  الرُّ ِاْنِسَكاِب  ، َعْن 

َوالتَّْجِديد،  اَِلْسِتْرَداِد  َأْزِمَنِة  ِفي  المسيا،  َأْزِمَنِة  ِفي  اأَلِخيَرة،  اأَليَّاِم  ِفي  الُقُدِس 
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اللُّ  ِفي  يٌَّة  َكمِّ اأَلْفَعاُل  َهِذِه  "شافاخ".  الِفْعَل  ا  ْنِسَكاَب  ُمْسَتْخِدم  "اَِل َوَتْعِني  الِعْبِريَّة،  َغِة 
الَعْهِد   وِح ِفي  الرُّ َبْيَن َعَمِل  التَّْمِييَز  َأَرْدَنا  ِإْن  َأنََّنا  َأُظنُّ  َوِبالتَّاِلي،  َضْخَمٍة".  يَّاٍت  ِبَكمِّ

يِد، َأيُّ الَمِزيِد  الَقِديِم َوَعَمِلِه ِفي الَعْهِد الَجِديد، َفيِجُب َأْن َيُكوَن َذِلَك ِمْن َحْيُث الَمزِ 
وِح الُقُدِس ِمْن   وِح الُقُدس، ِباإِلَضاَفِة ِإَلى ِنَطاٍق َأْوَسَع ِمْن ِإْعَطاِء الرُّ ِمْن َعَمِل الرُّ

يَّاٍت َأْكَثر.   َجرَّاِء ِاْنِسَكاِبِه ِبَكمِّ
 د. ريتشارد برات، اَلبن  —

 
ُل األصحاُح   يَزٍة م ْن ُصُعود     2ُيَسجّ  يَن، َبْعَد َفْتَرٍة َوج  م ْن سفر  أَْعَمال  الرُُّسل  َأنَُّه ف ي َيْوم  الَخْمس 

ْم َما ب َدا َوَكَأنَّ  الُقُدُس َعَلى الَكن يَسة  ب َأْكَمل َها. َونَزَل َعَلْيه  وُح  ا ْنَسَكَب الرُّ  ، َماء  ُه "ألسَنٌة م ْن  َيُسوَع إ َلى السَّ
َونَ  أَْعَمال  الرُُّسل   َنار"،  ُثمَّ ف ي سفر   ُأْخَرى.  ب ُلَغاٍت  التََّكلُّم   يُعُهْم ف ي  َجم  َبَدُأوا  ل َهَذا،  ، 18-16:  2ت يَجًة 

يَرة.  يًما ل ُنُبوَّة  يوئيَل َعْن اأَليَّام  اأَلخ   أَْعَلَن الرَُّسوُل ُبْطُرُس ب َشْكٍل َصر يٍح َأنَّ َهَذا َحَدَث َتْتم 
َذل َك   ْل  َوم ْن  ُيَحاو  َلْم  الَكن يَسة.  ف ي  يع   ل لَجم  ُمَتاَحًة  يَُّة  وح  الرُّ الَمَواه ُب  َصاَرْت  ًدا،  َفَصاع  الَيْوَم 

يحَ  ح  َلْم يذُكْر َقطُّ إ نَّ الَمَواه َب الصَّ َلٍة م ْن الَمَواه ب، َكَما  ُس َيْوًما َوَضَع َقائ َمٍة َشام  َة ه َي  الك َتاُب الُمَقدَّ
ْثل  َفَقْط ت ْلَك ا َع م  . َعاَلَوًة َعَلى َذل َك، ُتوَجُد ا ْخت اَلَفاٌت َبْيَن َقَوائ م  الَمَواه ب  ف ي َمَواض  لَّت ي َظَهَرْت ب الف ْعل 

ية   ُروم  َور َساَلة   12ر َساَلة   أفسَس  12كورنثوَس    1،  َور َساَلة   َوى  4،  َم س  تَُقدّ  اَل  الَقَوائ َم  َأنَّ  َهَذا  َيْعن ي   .
ْنَها َأْن َتَضَع ُحُدوًدا َلمَّا ُيْمك ُن ل لَأْمث َلةٍ  وُح َوَكاَن َيْفَعُلُه آَنَذاَك. َفَلْم َيُكْن الَقْصُد م  وح  ف ْعَلُه.   ل ما َفَعَلُه الرُّ رُّ

َضاَفة  ل َذل َك، َكاَن الَكث يُر م َن الَمَواه ب  الَمْذُكوَرة  َعامًَّة ف ي َطب يَعت َها، ب َحْيُث َيْسَتح   يُد َمَظاه ر َها  ب اإل  يُل َتْحد 
وَح الُقُدَس لَ  ق يّ  َأْن َنْعَتق َد َأنَّ الرُّ قَّة. َوَنت يَجًة ل َهَذا، م ْن الَمْنط  يَُّة  اأَلْصل يَّة  َبأيّ  َقْدٍر م ْن الدّ  َله  ُه الُحرّ يَُّة اإل 

يٍَّة ُير يُدَها ف ي ا َز َأيََّة إ ْمَكان  َئ َأْو ُيَعزّ   لَبَشر. ف ي َأْن ُيْنش 
َيْقُص  َأنَُّه  َأْو   ، ْطاَلق  اإل  َعَلى  َبٍة  َمْوه  َأيََّة  َي  ُيْعط  َأْن  ُيْمك ُن  الُقُدَس  وَح  الرُّ َأنَّ  ا ْعَتَقْدَنا  ُر  َسَواٌء 

يًعا َعَلى َأنَُّه ُيْعط   َبُه َعَلى ت ْلَك الَمْذُكوَرة  ف ي الك َتاب  الُمَقدَّس، فاَل ُبدَّ َأْن َنتَّف َق َجم  ي َمَواه َب ب َحَسب   َمَواه 
َها ب َطر يَقٍة ُمَعيََّنة. َي استعالناٌت ل ن ْعَمت ه . َوُهَو َغْيُر ُمْجَبٍر َعَلى َتْوز يع  يَئت ه . َفه  ه  َوَمش  َأْوَضَح بولُس   َقْصد 

 ، حيُث َكَتَب: 11: 12كورنثوَس  1هذا جليًّا في رسالة  
 

وحُ َولِكنَّ هِذِه   ا ِلُكلِّ َواحِ ُكلََّها َيْعَمُلَها الرُّ  1ٍد ِبُمْفَرِدِه، َكَما َيَشاُء ) اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه، َقاِسم 
 (.11: 12كورنثوس 
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 ، حيُث َكَتَب: 6: 12كما قاَل شيًئا شبيًها في رسالة  رومية 
 

 (.6: 12رومية النِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة َلَنا ) َولِكْن َلَنا َمَواِهُب ُمْخَتِلَفٌة ِبَحَسبِ 
 

ُيْعط   َأْن  ُمْلَتز ٌم  الُقُدَس  وَح  الرُّ ب َأنَّ  ُيَعلّ ُم  يَد  الَجد  الَعْهَد  إ نَّ  ُهوت   الالَّ ُعَلَماء   َغال ب يَُّة  ُكلَّ  َيُقوُل  َي 
ه  الف ْكَرَة َتْحَظى ب َتْأي يٍد َلْيَس َفَقطْ  َدًة َعَلى اأَلَقّل. َيْبُدو َأنَّ َهذ  يًَّة َواح  َبًة ُروح  :  2 م ْن سفر  يوئيَل  ُمْؤم ٍن َمْوه 

ية  29،  28 ،  7:  12كورنثوَس    1؛ َور َساَلة   7:  4؛ َور َساَلة  أفسَس  6:  12، َبْل َأْيًضا م ْن ر َساَلة  ُروم 
ن يَن ف ي الَكن يَسة  ل َمَواه  11 ن يَن َأْحَياًنا ُهَو ا ْمت اَلُك َغْير  الُمْؤم  ي ُيْده ُش الُمْؤم  ْيَء الَّذ  يَّة.    بَ . َلك نَّ الشَّ ُروح 

َبَلَعاَم ف ي سفر  الَعَدد    َيْنَطب ُق ب التَّْأك يد  َعَلى النَّب يّ   َيْلَعَن َشْعَب هللا  24-22َكاَن َهَذا  َأْن  َبَلَعاُم  . َحاَوَل 
الَعْهد   َكن يَسة   َأْيًضا ف ي  َهَذا  ُد  َذل ك. َنج  َبَداًل م ْن  ُيبار َكهم  َأْن  َأْجَبَرُه َعَلى  هللَا  يد. َعَلى َسب يل   َلك نَّ  الَجد   

يل  َمَتى   َث َيُسوُع ف ي إ ْنج  ، َتَحدَّ َثال  َتَنبَُّأوا، َوَأْخَرُجوا    23-21:  7الم  يّ  ل َكث ير يَن م مَّْن  َعْن الَهاَلك  اأَلَبد 
يَن، َوَصَنُعوا ُقوَّاٍت ب اْسم ه.  :6-4: 6ين كذلك، استمْع إلى هذا التحذير  الوارد  في رسالة  العبراني َشَياط 

 
اْلُقُدِس،   وِح  الرُّ ُشَرَكاَء  َماِويََّة َوَصاُروا  اْلَمْوِهَبَة السَّ َوَذاُقوا  اْسُتِنيُروا َمرَّة ،  الَِّذيَن  أَلنَّ 

َتجْ  ُيْمِكُن  ََل  َوَسَقُطوا،  اآلِتي،  ْهِر  الدَّ َوُقوَّاِت  اِلَحَة  الصَّ هللِا  َكِلَمَة  ا  َوَذاُقوا  َأْيض  ِديُدُهْم 
 (.6-4: 6العبرانيين ِللتَّْوَبِة )

 
وح    الرُّ ُشَرَكاَء  و"َصاُروا  يََّة"،  َماو  السَّ َبَة  اْلَمْوه  "َذاُقوا  ربَّما  يسقطون  من  إنَّ  هنا  الكاتُب  يقوُل 

"، و"َذاُقوا ...  ْهر  اآلت ي". ليَسْت هذه إشاراٍت إلى الخالص، بل إلى اختبار     اْلُقُدس  المواهب   ُقوَّات  الدَّ
 الروحيَّة. 

إن   واحد.  الروحية   المواهَب  غرَض  فإن  مؤمن،  غيَر  أو  مؤمًنا  المواهَب  مستلُم  كان  َسواُء 
حيات نا   تعزيُز  الروحية   لمواهب نا  استخداٍم  أفضُل  فليس  الكنيسة.  منفعُة  هو  منها  األسمى  الغرَض 

الكني في  اآلخرين  عن  تمييُزنا  أو  معنويات نا،  رفُع  أو  الروُح  الروحية،  يمنُحنا  النقيض،  على  بل  سة. 
الوحيُد   السبُب  هو  أنه  باتضاع، عالمين  أن نخدَمهم  وعلينا  بها اآلخرين.  ُم  نخد  كيما  مواهَب  القدُس 

 الذي ُيمكّ ُننا من فعل  ما نفعُله. 
  . المقدَّس  الكتاب   في  ها  وتاريخ  منها  الغرض   حيُث  من  الروحيََّة  المواهَب  اآلَن  حتى  تناَوْلنا 

 نتجْه اآلَن إلى الطرق  التي َتناَوَل بها اإلنجيليون استخداَمها الحالّي. ل
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الحاليّ  اَلستخدام  
 

الَموَ  يْمَنُح  َيَزاُل  اَل  الُقُدَس  وَح  الرُّ ب َأنَّ  ْعت َقاد   اال  إ َلى  ْيل يّ ْيَن  ْنج  اإل  يُع  َجم  يُل  ُيم  َذَكْرَنا،  اه َب َكَما 
ن ين. َلك نَُّهْم ف ي يع  الُمْؤم  يُلوَن إ َلى ااْلت َفاق  َعَلى َكْون ه  َيْمَنُحَها ل َجم  يََّة الَيْوم. َبْل َوَيم  وح  الُمَقاب ل  َيَتَبنُّْوَن    الرُّ

الَحال يّ    الَوْقت   َيْمَنُحَها ف ي  الَّت ي  الَمَواه ب   َطب يَعة   ب َشْأن   َتًة  ُمَتَفاو  ب الَمَواه ب     -آراًء  َيَتَعلَُّق  ف يَما  يََّما  اَل س 
َمجَ  اَل  الَّت ي  اأَلْعَماَل  الَمَواه ب   ه   ب َهذ  ُد  َنْقص  َما.  َنْوًعا  ز يَّة   اَل  الُمْعج  َنََّها  أل  وح   الرُّ ْن  م  َها  َكْون  ْنَكار   إل   اَل 

  ، اأَلْمَراض  َفاُء  َوش  َزاُت،  الُمْعج   ، َثال  الم  َسب يل   َعَلى  يَّة.  َطب يع  َبَشر يًَّة  َوَمَواه َب  يَّاٍت  إ ْمَكان  َوإ َقاَمُة  َتْعك ُس 
نة ، َوَترْ  ، َواأَلْحاَلُم، َوالتََّكلُُّم ب اأَلْلس  يُعَها  اأَلْمَوات  ْكَمة  َوالَمْعَرَفة ، ه َي َجم  َنة ، َوالتََّنبُُّؤ، َوَرَسائ ُل الح  َجَمُة اأَلْلس 

يل يّ ْيَن.   ْنج   َأْمث َلٌة ل َمَواه َب هي َمَثاُر َجَدٍل َبْيَن اإل 
ه  الَمَواه ب  ال  يل يَُّة ل َتَناُول  َهذ  ْنج  يَّاُت اإل  َلٍة َتَتَراَوُح َبْيَن ب َوْجٍه َعامٍّ، ُتْمَتدُّ الَمْنَهج  معجزيَّة  َعْبَر ُمَتَسْلس 

، ه  الَمَواه ب  ا ْلتَّاَم ل َهذ  إ نَّ  وَ   التََّوقُّف   ب َوْجٍه َعامٍّ  ُيَقاُل   ، ْنَد َطَرف  التََّوقُّف  ع. ع  ن َطاٍق َواس  اْست ْمَرار يَّت َها َعَلى 
ْنت َهاء  َذل َك الَعْصر. ُيَساو ي  الَمَواه َب المعجزيَة َكاَنْت َتْنَتم ي إ َلى َعْصٍر َقد   يٍم م ْن التَّار يخ، َوَأنََّها ا ْنَتَهْت ب ا 

يَم َتْقر يًبا ب َفْتَرة  َحَياة  الرُُّسل. َفُهْم َغال ًبا َما َيْعَتب ُروَن َأنَّ َهَذا العَ  الَقد  ْصَر الرَُّسول يَّ  الَبْعُض َذل َك الَعْصَر 
يس  الَكن يَسة . َكاَن َفْتَرًة َتْشَهُد َعَلى يح، َوَفْتَرَة َتْأس  م  َحْوَل َيُسوَع الَمس  يلجُأ هذا الرأُي، جزئًيا،   َحق يَقة  الَمَزاع 

 ، الذي يقوُل إنَّ الكنيسَة: 20: 2إلى رسالة  أفسَس 
 

ُسِل  ْنِبَياءِ ]مبنية[ َعَلى َأَساِس الرُّ  (. 20: 2أفسس  ) َواأَل
 

أنَّ   إلى  االعتقاُد  هذا  بفترة   يشيُر  فقْط  َتَتَعلَُّق  كانْت  فقد  يًَّة.  ْيس  تأس  كانت  المعجزيََّة  المواهَب 
َسْت َكن يَسُة العهد  الجديد  في البداية  وتمَّ َتْمي يُزها عن إسرائيل.  الرسل  واألنبياء، عندما تأسَّ

تَ  الَمَواه ب،  َتَوقُّف   َنَظر يَّة   ي  ُمَؤيّ د  م ْن  الَكث ير   َمْنُظور   َفَقْط  ب َحَسب   الَمَواه ب   ه   َهذ  استعالُن  مَّ 
يَّة  ب   ْرع  ه  الشَّ ْلَطان  الرَُّسول ّي. َوب ُمَجرَّد  َتْحق يق  َهذ  يل  َوالسُّ ْنج  يٍَّة َعَلى اإل  َما ف يه  الك َفاَيُة،  ب َغَرض  إ ْضَفاء  َشْرع 

الَبْعُض   َيُقوُل  الَمَواه ب.  ه   َهذ  َمْنح   َعْن  وُح  الرُّ َجَرى  َتَوقََّف  الرُُّسل،  آَخر   ب َمْوت   ا ْنَتَهْت  الَفْتَرَة  ه   َهذ  إ نَّ 
ّي. َلك نَّ الَبْعَض َيم دُّ َهذ   ياَلد  ل  الم  َهاَية  الَقْرن  اأَلوَّ ي َماَت ف ي ن  ْعت َقاُد ب َأنَُّه ُيوَحنَّا، الَّذ  يََّة  اال  يس  ه  الَفْتَرَة التَّْأس 

ّي. َحتَّى إ َلى اال   -إ َلى َأْبَعَد  ياَلد   ْنت َهاء  الرَّْسم يّ  م ْن َقاُنون يَّة  الك َتاب  الُمَقدَّس، ف ي الَقْرن  الرَّاب ع  الم 
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الَمَواه َب   إ نَّ  َعامٍّ  ب َوْجٍه  َفُيَقاُل  االْست ْمَرار يََّة،  نجُد  حيُث  اآلَخر،  التََّسْلُسل يَّة   َطَرف   َعَلى  َأمَّا 
إ َلى عَ  َتْنَتم ي  َبْعُض  المعجزيََّة  َيَتَبنَّى  َيًة.  َثان  َيُسوُع  َيْأت َي  َأْن  إ َلى  َتَتَوقََّف  َلْن  َوَأنََّها  َكُكل،  الَكن يَسة   ْصر  

، َصاَر ب إ ْمَكان   يد  ي َنَظر يَّة  اْست ْمَرار يَّة  الَمَواه ب  َرْأًيا ب َأنَُّه ُمْنُذ ب َداَية  الَعْهد  الَجد  ن ينَ   ُمَؤيّ د  يع  الُمْؤم  َنَواُل    َجم 
َيْشُمَل عَ  َأْن  ُبدَّ  اَل  الطَّب يع يَّ  يَّ  وح  الرُّ ْخت َباَر  اال  َأنَّ  َبْعُضُهْم  َيْعَتق ُد  المعجزيَّة.  الَمَواه ب   يع   اأَلَقلّ  َجم  َلى 

ب أْلس   َيَتَكلَُّموَن  اَل  َمْن  َأنَّ  َعَلى  الَبْعُض  رُّ  َوُيص  َبْل   . َنة  ب اأَلْلس  التََّكلُّم   َبَة  َعَلى  َمْوه  َيْخُلُصوا  َلْم  ُربََّما  َنٍة 
غْ  إل   يََّة  الُحرّ  َيْمل ُك  َيَزاُل  اَل  الُقُدَس  وَح  الرُّ ب َأنَّ  ب َبَساَطٍة  ُنوَن  ُيْؤم  الَغال ب يََّة  َلك نَّ  ْطاَلق.  الَمَواه ب   اإل  َداق  

وَن َعَلى َكْون ه  َغيْ  رُّ َنَّ المعجزيَّة  َحْيُث َشاَء َوَمَتى َشاَء. َفُهْم ُيص  ه  الَمَواه ب  ب َبَساَطٍة أل  َر ُمْلَزٍم ب َكْبح  َهذ 
تَ  َيُخصُّ  ي  الك َتاب  الُمَقدَّس  الَّذ  َيد  ف ي  الَوح  إ َلى النَّّص   يُروَن  َكَما ُيش  ا ْنَتَهى.  َقْد  الرَُّسول يَّ  َوقَُّف الَعْصَر 

ي َيُقوُل إ نَّ تَ  ، َوالَّذ  ْكر  يح.الَمَواه ب  المعجزيَّة  ب الذّ  يُء الثَّان ي ل لَمس  في رسالة     ْوق ْيَت َذل َك التََّوقُّف  ُهَو الَمج 
 ، َكَتَب بولُس: 10-8: 13كورنثوَس  1
 

ْلِسَنُة َفَسَتْنَتِهي، َواْلِعْلُم َفَسُيْبَطُل. أَلنََّنا َنْعَلُم َبْعَض اْلِعلْ  ِم  َوَأمَّا النُُّبوَّاُت َفَسُتْبَطُل، َواأَل
َفِحيَوَنَتَنبَُّأ   اْلَكاِمُل  َجاَء  َمَتى  َولِكْن  التََّنبُِّؤ.  )َبْعَض  َبْعٌض  ُهَو  َما  ُيْبَطُل    1َنِئٍذ 

 (. 10-8: 13كورنثوس 
 
ميُل الرأُي االستمراريُّ إلى قول  إنَّ "الَكام َل" هو إمَّا يسوُع نفُسه أو حالُة التمجيد  األخيرة  عنَد  ي

ْين.  ْلُم حتى ذلك الح   مجيئ ه ثانيًة. في ك ْلتا الحالتين، َسَتْسَتم رُّ النبوُة، واأللسنُة، والع 
 

اليَ  الُقُدِس  وِح  الرُّ َمَواِهِب  َوُجوِد  َمْوُضوُع  ْلِسَنِة،  َظلَّ  َكاأَل ِإَثاَرة   ْكَثُر  اأَل ِسيََّما  َوََل  ْوَم، 
َفاِء، َوالنُُّبوَِّة، ِمْن َعَدِمِه،   َجَدٍل ِلَبْعِض الَوْقِت. َتْكُمُن الَقِضيَُّة ِفي َبَقاِء    َمْوِضعَ َوالشِّ

َهِذِه الَمَواِهِب ِإَلى الَيْوِم َأْو ََل. َأَودُّ َأْن َأْدُعَو َأيَّ َشْخٍص ُيوُد ِإَثاَرَة َهِذِه الَقِضيَِّة ِإَلى  
ِليَل الِكَتاِبيَّ َعَلى َأنَّ َهِذِه الَمَواِهَب َلمْ  ِلَيْوِمَنا َهَذا. َما   َأْن ُيْعِطَيِني الدَّ َتُعْد َضُروِريَّة  

أْعَتَقُد،  َوَكَما  الَمَواِهب،  ِمْن  َأْكَبَر  َقَواِئَم  ِمْن  ُجْزٌء  ِهَي  الَمَواِهَب  َهِذِه  َأنَّ  ُهَو  َأْعِنيِه 
َموْ  َتزَاُل  ََل  َوالتَّْعِليِم  َوالتَّْدِبيِر،  التَّْبِشيِر،  َمَواِهَب  َأنَّ  َعَلى  َنتَِّفُق  َوَصاِلَحة   َنْحُن  ُجوَدة  

اَِلْسِتْشَهاُد   َيِتمُّ  َأْحَيان ا  َعْنَها؟  الَمَواِهُب  ِتْلَك  َتْخَتِلُف  َقْد  ِلَماَذا  َوِبالتَّاِلي،  َهَذا.  ِلَيْوِمَنا 
ْأِن   َوَقْد َسِمْعُت   -باألصحاِح الثَّاِلَث َعَشَر ِمْن ِرَساَلِة كورنثوَس اأُلوَلى ِفي َهَذا الشَّ

ِبَأنَُّه َمَتى َجاَء الَكاِمُل، ُتْبَطُل َهِذِه اأَلْشَياُء اأُلْخَرى، النُُّبوَُّة   -ْبُل َعْن َهَذا  َوْعظ ا ِمْن قَ 
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الَِّذي  الَحِقيِقيَّ  الَكاِمَل  َلِكنَّ  الُمْكَتِمَلُة.  هللِا  َكِلَمُة  ُهَو  الَكاِمَل  ِبَأنَّ  َوُيَصرَُّح  َوَغْيُرَها. 
وَ  الزََّماِن،  ِنَهاَيُة  ُهَو  ِفيِهما.  سيجيُئ  َوَحَياُتَنا  الَجِديَدُة،  َواأَلْرُض  الَجِديَدُة  َماَواُت  السَّ

  َوِبالتَّاِلي، َلَدْيَنا َكافَُّة اأَلْسَباِب الَِّتي َتْدُعوَنا ِإَلى اَِلْعِتَقاِد ِبَأنَّ َهِذِه الَمَواِهَب ُمْسَتِمرَّةٌ 
 ِإَلى َهَذا الَيْوم.

 د. جيفري نيهاوس  —
 

َبْينَ  َبْيَن ب الطَّْبع   َتْمُزُج  الُمْخَتل َفة  الَّت ي  النََّظر   يُد م ْن و ْجَهات   الَعد  َلة، ُيوَجُد  الُمَتَسْلس   َطَرَفْي هذه 
التََّوقُّف   َر م ْن  َلك نََّها مَ وَ   َعَناص   ، َتْسَتم رَّ َأْن  ُيْمك ُن  زيََّة  الُمعج  الَمَواه َب  َأنَّ  الَبْعُض  َيْعَتق ُد   . َع  االْست ْمَرار يَّة 

ُمسْ  المعجزيَّة   الَمَواه ب   َبْعَض  ب َأنَّ  اآلَخُر  الَبْعُض  َوُيْؤم ُن  التَّار يخ.  َعْبَر  النَّْدَرة   يَدَة  َشد  َكاَنْت  َتم رٌَّة،  َهَذا 
، َيُقوُل َهؤاَُلء  إ نَّ  َثال  ياَلٍت ب َحْيُث َلْم َتُعْد معجزيَّة. َعَلى َسب يل  الم  النُُّبوََّة َصاَرت  اآلَن َلك نََّها َخَضَعْت ل َتْعد 

يٍد م ْن هللا .   َرًة َعَلى الَوْعظ  َوالتَّْعل يم، َوَلْم َتُعْد َتْشُمُل ا ْست اَلَم إ ْعاَلٍن َجد   ُمْقَتص 
َنَتَذكََّر   َأْن  َنْحَتاُج  المعجزيَّة،  الَمَواه ب   ب َشْأن   َنَتَبنَّاُه  ي  الَّذ  الرَّأي   َعْن  النََّظر   ب َغّض   َكْثَرَة  َلك ْن 

ا وُح  الرُّ أَْعَطاَنا   . الُمَقدَّس  ب الك َتاب   ُنوَن  ُيْؤم  ْيل يُّوَن،  إْنج  ُنوَن  ُمَؤم  َيَتَبنَّاَها  الَّت ي  َلُبنَيان   الُمْعَتَقَدات   لَمَواه َب 
يرَ  ب َأْن َتص  الَمَواه ب   ب َشْأن   َرائ َنا  َنْسَمَح آل  َأالَّ  َيْنَبغ ي  َوب التَّال ي،  َنا  الَكن يَسة .  َبْعض  َهْدم   إ َلى  َيْدُعوَنا  َسَبًبا   

 الَبْعَض.  
 الخاتمة 

 
، َبَحْثَنا ف ي َثاَلث  َقَضاَيا. َفَقْد َنَظْرَنا  وح  الُقُدس  ف ي الَكن يَسة  َناَية  الرُّ   ف ي َهَذا الدَّْرس  َعْن َعَمل  ع 

وُح ف ي الَعهْ  يَها الرُّ َس  إ َلى النّ ْعَمة  العهديَّة  الَّت ي ُيْعط  يد. َوَدَرْسَنا َمَنَحُه الك َتاَب الُمَقدَّ يم  َوالَعْهد  الَجد  د  الَقد 
اَلل  التَّْرك يز   يََّة م ْن خ  وح  ْنُه. َكَما َتَناَوْلَنا الَمَواه َب الرُّ  َعَلى الَغَرض   م ْن َحْيُث َوْحي ه ، َور َساَلت ه ، َوالَقْصد  م 

َها ف ي الك َتاب   ْنَها، َوَتار يخ  َها الَحال ّي.  م  ، َوا ْست ْخَدام   الُمَقدَّس 
كما رأينا في هذا الدرس، إن البعَض من أعظَم أعمال  عناية  الروح  القدس  موّجهٌة إلى كنيسة   
نا التالي على   المسيح. فقد اعتدنا التفكيَر في ُسُبل  مباركة  الروح  للمؤمنين، وسنسلُط الضوَء في درس 

الهام  أن َنعلَم أن الروَح ُيبدي أيًضا نعمًة ضخمًة تجاَه كل  جماعة  العهد  التي  تلك البركات. ولكْن من 
من عواقَب   أفراًدا  الخطاة   إنقاذ   فقط على  القدس  على األرض   الروح   يقتصُر عمُل  فال  إليه.  تنتمي 
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وَته في جميع  أنحاء   خطاياُهم. بل يتعلُق األمُر ببنيان  شعب  هللا  وتأهيل هم، حتى ُيمكَننا أن نبنَي ملك
 العالم. 
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