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 كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة
هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب مع فيديو الدرس المرتبط به. وإن لم تستطع الوصول إلى الفيديو،   دليل الدراسة

فإن هذا الدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من 
 خدامها أيًضا للدراسة الفردّية إن لزم األمر.الدرس ودليل الدراسة هو استخدامهم داخل إطار تعليمّي، ولكن يمكن است

 

 الدرسمشاهدتك قبل  •

o استكمل كل القراءات الموصى بها  —استعد. 

o في جزء المالحظات الموجود في دليل الدراسة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
مقاطع تتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمعلومات، ربما ترغب أيًضا 

 في وضع جدول لفترات الستراحة. وهذه الستراحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.

 للدرسأثناء مشاهدتك  •

o   في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —ن مالحظاتك دو
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجيهك األساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

، لكن تأكد من أن تضيف عليها مالحظاتك الخاصة. ينبغي أن تضيف أيًضا األفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفاع عنها. ية داعمةإضاف تفاصيل 

o ل التعليقات واألسئلة يمكن أن تظهر لديك تعليقات و/أو أسئلة ، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سج 
حتى يمكنك أن تشارك بها . استخدم الهوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك بخصوص ما تتعلمه

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل قد تجد من المفيد أن توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو  كي تتمكن من تدوين مالحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 . مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس •

o لبد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة تجيب على هذه األسئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 فردّية وليس في مجموعة.

o أسئلة التطبيق هي أسئلة تربط محتوى الدرس بالحياة   —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
هوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات المسيحية، والال

 بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أل تتخطى اإلجابات صفحة واحدة. .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات 
 
I. المقدمة 
 

II. الخلق 
 

قدرِتِه، العالَم من العدم، وكلَّ ما فيه،  عمُل الخلِق هو الذي فيه صنَع هللُا، في البدِء، بكلمِة " 
ل دليل أسئلة وأجوبة" ) ستِة أياٍم، والكل  حسٌن جًدالذاِتِه، في مّدةِ  ، السؤال  ِوستمنستر الُمفصَّ

15). 
 

لَق أشياٍء جديدٍة بصورٍة  يشمُل أيًضا خ و  خلِق األوِل للكون اليشتمل على هللِا الخالِق  عمل
 . مستمرة

 
 : هذا العمل البَن والروَح القدَس اشتركا في، لكن كان هو المبادُر بالخلق اآلب

 

 . (6: 8كورنثوس  1) تأتي من اآلِب وِبالْبن  الخليقة •
 

)التكوين   بحسِب خطِة اآلب، وبواسطِة البن، كان هو الذي نفََّذ العمل الروح القدس •
1). 
 

، إل  ا مميًَّزا في الذاِت اإللهيَّةالروَح القدَس باعتباِره أقنومً  ل يقدم العهُد القديمُ بالرغم من أن 
 . يشيُر بالفعِل إلى أن هللِا خلَق العالَم بروِحهِ أنه 

 

 (.1)التكوين  " َعَلى َوْجِه اْلِمَياهِ  (ָרַחף) راحاف  كان الروُح القدُس "َيِرف  
 

يوحي بأن الروَح كان هو الوالُد الذي صمََّم الخليقَة  على وجه مياه الخلق روح هللا "يرف" أن 
 واعتنى بها بحسِب كلمِة هللا. 
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دوَنُه كان الكُل مياًها ميتة، وأعماًقا مضطربة، على وجِهها ظلمة، عاجزًة عن اإلتياِن بشيٍء  " 
جميِع تلك األنواِع، واألصناِف، ... لكن حيَن تحرَك روُح هللِا على وجِهها، انتقَلْت ُأسُس 

حديٌث عن الروِح أوين،  " )جون .. تشكُل مجموَعه وزينَته، إليهاوصوِر األشياِء التي .
 .(IV، والفصِل Iالجزِء  ،القدس

 
 

 (.2: 1، كانت الخليقة "خربة وخالية" )التكوين قبل عمل الروح القدس
 
 

 : وانعداِم الشكِل في الخليقة راِب تعامَل الروُح مع الخ، 3-1خالل األيام 
 

 . : خلق النور، النهار والليل1اليوم  •
 

 . الغالُف الجوي  أو المناُخ الهوائي  : خلق 2اليوم  •
 

 . التي تنمو فوَقها  اليابسة، والنباتات: خلق 3اليوم  •
 

 

 
 : تعامَل روُح هللِا مع ُخُلوِّ الخليقة، 6-4خالل األيام 

 

 . والقمَر، والنجومَ خلَق الشمَس، : 4اليوم  •
 

 . خلَق المخلوقاِت البحريِة والطيور: 5اليوم  •
 

 . خلَق حيواناِت اليابسِة والبشرِ : 6اليوم  •
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 الشواهد الكتابية األخرى التي تنسب عمل هللا الخالق إلى روحه:
 

)ترجمة كتاب   " ؟الرَّبِّ َمْن َأْرَشَد ُروَح ... َمْن َكاَل اْلِمَياَه ِبَكفِِّه "  13-12: 40إشعياء  •
 . الحياة(

 
ُتْرِسُل  .. ُكلََّها ِبِحْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض ِمْن ِغَناَك.: " 30-24: 104مزمور  •

ُد َوْجَه اأَلْرِض.  "ُروَحَك َفُتْخَلُق، َوُتَجدِّ
 
 

III. العناية اإللهية 
 

وتعضيِدها، بما في ذلك المخلوقاِت، واألفعاِل،  العناية اإللهية: عمُل هللِا في إدارِة كلِّ الخليقِة 
 واألشياء. 

 
 

 طبيعةال .أ
 

  الطوفاُن الذي وقَع في أياِم نوح  كانأكثُر المظاهِر إثارًة لقوِة عنايِة هللِا في الطبيعِة 
 (.9-6)التكوين 

 
 مظاهر قوة عناية الروح في الطبيعة: 

 

 . (3: 6الطوفان )التكوين  •
 .(12-7الضربات على أرض مصر )الخروج  •
 .(14)الخروج  شقِّ البحِر األحمرِ  •
)يشوع   بني إسرائيَل مع األموريين حين َوَقفِت الشمُس في كبِد السماءِ  معركة •

10 :13). 
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)أيوب   ُذ مشيئَته اإللهيَة في العالميشير سفر أيوب إلى كوِن روِح هللِا هو من ينفِّ 
34 :14 ،15). 

 
يديُر العالَم بحيُث يجدُد مالمَحه بصورٍة مستمرَّة، ويضبُط ما فيه من  القدسالروح 

 :مخلوقات
 

ن المطَر، والسحَب، والرياَح، وعناصَر أخرى 135مزمور  •  .: يكوِّ
 

 : يغيُر جغرافيًّا األرَض بخلِق األنهاِر، والُوْدياِن، واآلكاِم،65مزمور  •
 .والبراري 

 

طعاًما   تصب  مياَهها في األودية، يدبرِ : يجعل العيوَن 104مزمور  •
للحيوانات، يهب الحياة للنباتاِت واألشجار، يوفر المساكن للطيوِر  

 والحيواناِت، يتحكم في الشمس والقمر، والليل والنهار، والمواسم السنوية. 
 

هذه السلوكيات )مزمور  بالرغم من أنه يبدو أن الطبيعة تنظم نفسها، إل أن هللا يدير 
 .(16، 15: 34، إشعياء 24-30: 104

 
 

 :روح هللَا يديُر الخليقَة بطريقٍة ُتَخلُِّد الحياة، لكن أيًضا َتِحد ها 
 

 .هو يدعُم َنَفَسها، أو روَحها، بداخِلها ليبقَيها على قيِد الحياة •
 

 .هو ينِزُع ذلك الَنَفَس أو الروَح حيَن يحيُن وقَت موِتها •
 

ِتِه ليسدَد حاجاِتِه  م يسوع أنه إن طلَب اإلنساُن ملكوَت هللِا وبرَّه، فسيعمُل هللُا في عنايعلّ 
 .(33-26: 6 )متى  اليوميَّةِ 
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  لقدَس هو من ينفُِّذ هذه األحكام في حيِن يقضي اآلُب بعمِل العناية، إل أن الروَح ا
بطرس   1 ؛33: 2 الرسل أعمال ؛26: 15يوحنا  ؛13: 11 قالو  ؛20: 10 )متى

1 :2.) 
 

 
 بشرال .ب

 

 :يعمل هللا في البشر مثلما يعمل في العالم الطبيعي
 

ُم هللُا في بيئِتنا وُيديُرها )مزمور  •  .(7، 6: 135يتحكَّ

ُم في مصادِر ِغذاِئنا وفي نجاِح تكاُثِرنا )التثنية  •  .(13: 7يتحكَّ

 .(4: 33هو مصدر حياتنا )أيوب  •

 عقولنا. بل وعلىيؤثر بشكل مباشر على ظروفنا، وأجسادنا،   •

 
 
 
في األوقات والمسكن الذي   التحكم، و منحنا كل شيءعمل عناية الروح يتضمن 
 (.26-24: 17 الرسل )أعمال  هنعيش في

 
 

 
أيًضا   بل ويريدُ  قادرٌ  بأن هللاَ  نصلي، مؤمنينَ  نا حينَ في حياتِ  الروحِ  عنايةِ  عملَ  لُ بَ قْ نَ 

 نا.نا وأرواحِ نا، بل وعقولِ نا الصحية، وآجالِ نا، وحالتِ ظروفِ  تغييرَ 
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ِم الروحِ القدِس في حياِة البشرأمثلة   : عن تحك 
 

ى روَح سيحوَن ملِك حشبوَن وقوَّى قلَبه - 31، 30: 2التثنية  •  . هللَا قسَّ
 

ى هللُا قلَب ِفْرَعْون  -10: 11 ؛27، 20: 10الخروج  •  .قسَّ
 

ِم الروِح بعمِل عنايِته في سيحوَن، وفرعوَن،  – 12-6: 135مزمور  • تحك 
 .وملوٍك آخرينَ 

 

عاقَب هللُا نبوخذنصر، ملَك بابل، بانتزاِع سلطاِنِه الملوكيِّ   - 4دانيال  •
 وأيًضا سالمِتِه العقليَِّة منه. 

 

ُم في قراراِت هللا  – 11، 10: 33؛ مزمور 35: 4دانيال  • البشِر  يتحكَّ
 وأفعاِلهم ليتمََّم مقاصَده. 

 
 

،  انِب حياِتناإلى كلِّ إنسان، وكلِّ جانٍب من جو  على البشرِ بعنايته هللِا  حكم متدي
 (.15-13: 33)مزمور  قلوِبنا وعقوِلنا حتى

 
 

  التنفيُذ المروُِّع للدينونِة اإللهية هو في بعض األحيان  عمُل عنايِة الروحِ القدسِ 
 (.28-24: 1)رومية 

 
 

أو   الشر كي يعاقبَ  الدينونةِ  يوِم دائًما مجيءَ  ل ينتظرُ  أن هللاَ العناية اإللهية تعني 
 . هشعبَ  كي يباركَ 
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ِن بالبشِر إلى  عمَل عنايِة الروِح القدِس في اإلتيال في فهمهاالتقاليُد الالهوتيُة  تختلف 
 :اإليماِن بالمسيح

 

 :الرأي األول •
 

o لديهم القدرُة الفطريُة الطبيعيُة على اختياِر إمَّا مساِر  بشرال
 الخالِص وإمًّا مساِر الهالك. 

 

o .َيْنَصب  عمُل عنايِة الروِح على اإلتياِن بنا إلى لقاٍء مع اإلنجيل 
 

 : الرأي الثاني •
 

o الساقطين يفتقرون إلى القدرِة الفطريِة الطبيعيِة على  البشر
ففي حالِتنا الساقطة، سنختاُر دائًما  ، الستجابِة إيجابيًّا مع اإلنجيل

 . طريَق الهالك
 

o  نعمًة تأتي قبَل إيماِن الخالص،  )  ستباقّيةً نعمًة ا يعطي الروُح القدُس
 . (والتي ُتَمكُِّننا من اختياِر مساِر الخالص 

 

o  نتمكُن من اختياِر إما أن نقبَل َفِتُح أماَمنا ِكاَل المسارين، ين عندما
 المسيَح وإمَّا أن نرفَضه. 

 

 الرأي الثالث:  •
 

o  إلى القدرِة الفطريِة الطبيعيِة على اختياِر الحياة يفتقر البشر . 
 

o لمن يختاُر أن  تكفل نعمةُ ) ُيعطي الروُح القدُس نعمًة ل ُتقاَوم
هم  (. مساِر الخالص أن يختاروا  يخلصَّ

 

  البشر،  ه في حياةِ مِ وتحك   القدسِ  الروحِ  على تأثيرِ  جميُعها الثالثةُ  اآلراءُ  تؤكدُ 
 ها. خذُ التي نتَّ   ه حتى في الخياراتِ مِ تحك  و 
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IV. اإلعالن 
 

 عمُل هللِا لتعريِف البشِر بنفِسه.  –اإلعالن 
 

 النماذجأ. 
 

 الفائق للطبيعةاإلعالن اإلعالن الطبيعي و . 1
 

هللِا بواسطِة العملياِت العاديِة للعالِم   معرفة - اإلعالن الطبيعي •
 الطبيعيِّ وبواسطِة أعماِل العناية. 

 
معرفُة هللِا التي تأتي مباشرًة من هللا، أو   - اإلعالُن الفائُق للطبيعةِ  •

 . من رسِله
 

 للطبيعة يقر بأن:التمييز بين اإلعالن الطبيعي واإلعالن الفائق  •
 

o مثال:  هللَا يستخدُم الكثيَر من وسائِل اإلعالِن المختلفة(
الطبيعة، نطاق ما هو خارق للطبيعة، التواصل المباشر مع 

 البشر(. 
 
o  بما أن هللَا خلَق كلَّ ما هو موجود، فإن كلَّ شيٍء وكلَّ شخٍص

 يعلُن شيًئا ما عنه. 
 

أن كلَّ إعالٍن هو  النموذج في إدراكيفشل هذا  - نقطُة الضعفِ  •
 في النهايِة فائٌق للطبيعة. 
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  الفدائي   واإلعالُن غيرُ  اإلعالُن الفدائي   .2
 

معرفُة هللِا بغرِض تحقيِق الخالِص بواسطِة   - الفدائيَّ  اإلعالن •
 . المسيح

 

معرفُة هللِا التي ل تضُع في حسباِنها   - الفدائيِّ  اإلعالن غير •
 . الخطيَة أو الفداء

 
المعرفِة الكثيرِة هي غيُر فدائيٍة من جهة،  أنواع  -نقطة الضعف  •

 . لكنَّها فدائيٌة من جهٍة أخرى 
 

 اإلعالن العام واإلعالن الخاص. 3
 

 (: وسيلة منح اإلعالنالرأي األول )التركيز على  •
 

o يأتي من خالِل وسائَل طبيعية اإلعالن العام . 

o من خالِل وسائَل فائقٍة للطبيعِة أو خارقٍة يأتي  اإلعالن الخاص
 لها. 

 
 اإلعالن(:  مستقبليالرأي الثاني )يركز على  •

 

o أن يصل إليه الجميع يمكن اإلعالن العام . 

o لقلة مختارة. فقط   متاح اإلعالن الخاص 

o  ه من نفسَ  يستقبلون اإلعالنَ  ليس الجميعُ هذا الرأي بأن يقر

 .هللاِ 
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اإلعالن محتوى )يميز بين محتوى اإلعالن العام و  الرأي الثالث •
 الخاص(: 

 

o موضوعات كالخطيِة   ل يأخذ في العتبار اإلعالن العام
 .والخالص 

o الخالص  يهدف إلى اإلعالن الخاص . 
o  عزِم هللِا لإلتياِن  بو  للخالص  لبعضِ لباختياِر هللِا هذا الرأي يقر

 . إلى اإليماِن في المسيح بهم
 

o  بعض اإلعالن بحسب هذا الرأي قد ل يقع   -نقطة الضعف
 في أي من الفئتين.

 
 اإلعالن بالعمل واإلعالن بالكلمة. 4

 

 . إعالُن هللِا عن ذاِته من خالِل أعماِله وأفعاِله - بالعملِ  اإلعالن •
 

عن ذاِته بواسطِة كلماِته الموحى بها،   هللا  كشف - بالكلمةِ  اإلعالن •
 سواٌء كانت منطوقًة أو مكتوبة. 

 

 : يركز هذا النموذج على  •
 

o األساليِب المختلفِة التي يستخِدُمها هللُا في التواصل . 

o  ِأكثَر من أعماِله هللا  وضوِح كلمات . 

o الترابِط بين كلماِت هللِا وأفعاِله . 

بشكٍل أساسيٍّ على أعماِل هللِا تركز هذه المنهجية  -نقطة الضعف  •
 .إلى التقليِل من شأِن اإلعالِن الملحوِظ بدرجٍة أقل  تميلُ و المثيرِة 
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 واإلعالن المباشر اإلعالُن غيُر المباشر. 5
 

 ، مثال:من خالِل وسيٍط أو وسيلٍة مايأتي  -اإلعالُن غيُر المباشر •
o الخليقة . 
o  رسول نبوي. 
o   المقدسالكتاب . 

 

 يأتي من هللا مباشرة، مثال:  -اإلعالن المباشر •
o ذاته.  للِ باالفطرّيِة  المعرفة 
o الستنارة . 
o الداخليِّ  اإلرشاد . 

 

ُيذكِّرنا هذا النموذُج بأن نكوَن حساسين ِتجاه أعماِل الروِح القدِس   •
 في حياِتنا. 

 

بما أن كثيريَن  هذا النموذج  إساءُة استخداِميمكُن  -نقطة الضعف  •
والستنارِة من   للروح  بين اإلرشاِد الداخليِّ  ل يستطيعون التمييزَ 

جانب، واألفكاِر والمشاعِر التي تراوُدهم بشكٍل طبيعيٍّ من جانٍب 
 آخر.

 

ِب هللِا والكتاِب  وادعاٍء لنرى إن كاَن ذلك بحسَ  إعالنأن نمتحَن كلَّ يجب 
 (.1: 4 يوحنا 1 ؛11: 17الرسل  )أعمال المقدِس أم ل 

 

 مصدرالب. 
 

الروح القدس   يصف، والكتاب المقدس النهائي  والمطلُق لإلعالنهللا هو المصدر 
: 1؛ أفسس 4: 2 كورنثوس 1 ؛26: 14لنا )يوحنا  على أنه هو من يعلن هللا 

 (.6: 5يوحنا  1 ؛10: 2 كورنثوس 1 ؛5: 3؛ 17
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 بعض أنواع اإلعالن إلى الروح القدس:  بصراحةينسب الكتاب المقدس 
 

 المقدس وحي النبوة والكتاب. 1
 

 :َيِرُد ذكُر وحِي الروِح بالنبوِة والكتاِب المقدسِ في مواضَع مثلِ 
 

 .25: 28، 25: 4، 16: 1 الرسل أعمال •
 .5، 4: 3أفسس  •
 .8: 9 العبرانيين •
 .1: 14كورنثوس  1 •
 .26: 14يوحنا  •
 .21-20: 1بطرس  2 •

 
 
 الداخلي   اًلستنارة واإلرشاد .2 
 

 . متصٌل بصورٍة مباشرٍة بعمِل الستنارِة واإلرشاِد الداخليّ  إن الروح القدس 
 

موهبٌة إلهيٌة للمعرفِة أو الَفْهم، وهي في األساِس   - الستنارة •
 . إدراكيَّةٌ 

 
موهبٌة إلهيٌة للمعرفِة أو الَفْهم، وهي في األساِس   - اإلرشاد الداخليّ  •

 . عاطفيٌة أو َحْدِسيَّة 
 

الداخليَّ للروِح القدِس هما إعالن عن فكِر هللِا وأموِره   إن الستنارة واإلرشاد
 .(16-9 :2كورنثوس  1) لشعِبه

 
َن من يمنُح  الروح القدس المؤمنين الحكمة والبصيرة بشكل مباشر، لنتمكَّ

 . (2كورنثوس  1) إعالٍن آخَر يقدُمه الروُح بدقةتفسيِر أيِّ 
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أفضل  بصورةيساعدنا أن نعرف هللا كي ستنارة الروح القدس ال  يعطي

:  1كولوسي  ؛18-17: 1 )أفسس ينير قلوبنا كي اإلرشاد الداخلي  منحنا وي
 (.27: 2يوحنا  1 ؛9

 

 ، واآليات، َواْلعجائباْلُقوَّات. 3
 

ِس، َكاَنْت اْلُقوَّاُت واآلياُت َواْلعجائُب أَُعمَّاٌل َخاِرَقٌة ِللطَِّبيَعِة   ِفي اْلِكَتاِب اْلُمَقدَّ
ْوُح    اْلُقُدس. ِمْن أَْعَماِل اْلِعَناَيِة الَِّتي َيْعَمُلَها الرَّ

 
ِمْن َهِذِه اْلُقوَّاِت، واآلياِت، َواْلعجائِب َكاَن التَّْأِكيُد َعَلى َكِلَمِة َّللاَِّ  اْلَغَرض 

 . (4: 2 )العبرانيين ِلْلَبَشرِ 
 
 

ْوِر اإْلْعاَلِنِي للقواِت،   ُيَؤكُِّد ُكلٌّ ِمَن اْلَعْهِد اْلَقِديِم َواْلَعِهِد اْلَجِديِد َعَلى َهَذا الدَّ
 اِت، َواْلعجائب. واآلي

 
ْوُح آياٍت ِبَواِسَطِة ُموسى َأج - 2، 1: 10 ؛3: 7 ؛4 الخروج • َرى الرَّ

َدُهمْ إِلْقَناٍع إسرائيَل ِبَأنَّ ُموسى ُهوَ  ْثَباُت  ، و  َمْن ينبغي َأْن ُيَقوِّ اإْلِ
 ُهَو اإْلَلُه اْلَحِقيِقّي.  هللا ِلِفْرَعْوَن َأنَّ 

 
ْوِح ِفي َأْثناِء َتَيهاِن إسرائيَل ِفي   آيات َأْثَبْتْت  - 22: 14العدد  • الرَّ

َأنَّه َكاَن ينبغي َعَلى بِني إسرائيَل َأْن َيْتَبُعوا ُموسى ِإَلى أْرِض   اْلَبرِّيَّةِ 
 اْلَمْوِعِد. 

 
الَِّتي َوَقَعْت َأْثناَء ُخُروِج بني   اآليات َواْلعجائب - 34: 4التثنية  •

 . وأمانته َعَلى إْحَساِن هللِا َوُحفَِّظِه ِلْلَعْهدِ  نُبْرَهاانت إسرائيَل كَ 
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  بني إسرائيَل أِلُْرِض اْلَمْوِعدِ  ُدُخولَتَضمََّن  - 23: 7 صموئيل 2 •
ْثَباِت َأنَّ هللَا َكاَن َراِضًيا َعَلى َشْعِبِه، َوَأنَّ َلُه   آياٍت َوعجائَب إِلِ

 اْلَكْنعاِنيَِّة الّزاِئَفة. ُسْلَطاًنا َعَلى اآْلِلَهِة 
 

ُفْقَداَنُه ِلَعْقِلِه َثمَّ َتَعاِفِيِه  و اْلَمِلِك نبوخذنصر  أْحاَلم - 3، 2: 4 دانيال •
هللَا َكاَن ُهَو َمْصَدُر نجاِح  إلثبات أن َبْعَد َهَذا َكاَنْت آيات َوعجائَب، 

 .نبوخذنصر
 

أِلَنَّه َأيََّد   وِد آَيًة َوأُْعجوَبةً ِإْنَقاُذ داِنياَل ِمْن ُجبِّ اأْلُس – 27: 6دانيال  •
 . خدمَتُه النََّبِويَّةَ 

 
: 4 ؛2: 3؛ 23، 11: 2 يوحنا ؛29: 11؛ لوقا 39: 12متى  •

َة ِرَساَلِتِه. معجزات ُتدعى – 54  َيُسوَع "آيات" أِلَنََّها َأَثَبَتْت ِصحَّ
 

 - 22: 2 الرسل أعمال ؛18، 14: 4 لوقا ؛28، 18: 12 متى •
ْوِح ا ا ِلَكْي َيَتَأكََّد ِإْنجيُلُه   ،ْلُقدِس ِفي ُصْنِعِه ُقوَّاِتهِ ّتَكَل َيُسوُع َعَلى الرَّ

ْوِح اْلقدس  . َوَيثُبت ِبَشَهاَدِة الرَّ
 

إن الرسَل أجروا الكثيَر من  - 12: 5 ؛43: 2الرسل  أعمال •
 ليشهدوا لإلنجيل.  العجائِب واآلياِت المعجزّية

 
صلَّت الكنيسُة أن يجرَي هللُا آياٍت   - 30: 4 الرسل أعمال •

 وعجائَب بواسطِتهم كشهادٍة عن يسوع. 
 

ويدفُعنا للتوبِة والخالِص بالنعمِة،  في النهاية، فإن كل إعالن يعلن مجد هللا، 
 بواسطِة اإليماِن بالمسيح. 
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V. نعمة العامةال 
 

مازالوا يظهرون الصدق، والخير، والجمال  ، إل أنهم للخطية المفديين هم عبيدٌ  غيرَ  البشرَ 
 .بسبب النعمة العامة

 
 

 :عناصر رئيسية للنعمة العامة
 

 .التي َتْكَبُح الشر وتزيد الخير البركات  •
 

ُد احتياجاِت البشِر اليومّيةِ  •  . بركات تسدِّ
 

 
 تعزيز الخيرأ. 

 

.ِإنَّ َغَرَض هللِا الرَِّئيِسِي ِلْلَبَشِر ُهَو َأْن  َل اْلَعاَلَم ِإَلى َمَلُكوِتِه اأْلَْرِضيِّ  ُنَحوِّ
 

  َأْوَكَل هللُا ِلْلَبَشِر ُمِهمََّة التََّسل ِط َعَلى اْلَخِليَقِة ِنَياَبًة َعْنه ِبَأن  - " التكليِف الحضاريِّ " 
 (.28-26: 1)التكوين  يمألوا اأْلْرَض َوُيْخِضُعوَها

 
ُم الروُح القدُس   الحضارِة  بشِر على نحٍو يتيُح إمكانيَة امتدادِ في عنايِته بال  يتحكَّ

 : البشريِة واستقراِرها
 

 .(7-1: 13)رومية  يقيُم الحكوماِت المدنيَة لكبِح شرِّ البشِر ومعاقبِته  •

 

؛ 11-8: 16)يوحنا  يهُب البشَر بوجٍه عاٍم حًسا عاًما بالعدالِة والضمير •
 .(2: 4كورنثوس  2 ؛32: 1رومية

 

على األقِل من  البشَر حكمًة وفطنًة كافيًة لتمييِز قدٍر مايعطي الروُح  •
أيوب  ؛17: 1؛ يعقوب 9كورنثوس  2 ؛10ملوك  1) الحكمِة الحقيقية

32 :8). 
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ُلوُك اْلَجيُِّد ِإَلى ِإْحَداِث َنَتاِئَج  ْوُح اْلُقدُس ِبِعَناَيِتِه اْلَعاَلَم ِبَحْيُث يميل الس   : َجيَِّدةٍ ُيِديُر الرَّ
 

َيْنُتُج َعْن َتْأِديِب َوَتْنِشَئِة اأْلَْبَناِء جعُلُهْم َأْشَخاًصا باِلِغين َأْكَثَر تحضًرا وتحماًل   •
 ِلْلَمْسُؤوِليَِّة. 

 

 تميُل ُمَعاَمَلُة اآلخرين ِبُلْطٍف َوِإْنصاٍف ِإَلى َجعِلُهْم ُيَعاِمُلوَنَك ِباْلِمْثِل.  •
 

 .اللَّيُِّن َيْصِرُف اْلَغَضَب، َلِكنَّ اْلَكِلَماِت اْلَقاِسَيَة َتْسَتِثيُرهُ اْلَجَواُب  •
 
 

ُز الخيَر بمعاقبِته لف  )مزمور  اعلي الشرِّ بل وأحياًنا بقتِلهم الروَح القدَس أحياًنا ما يعزِّ
 (.21-15: 59شعياء إ ؛12-10: 76؛ 5-8: 75

 
 

 تعزيز الحياةب. 
 

ُز  ْوُح اْلُقدُس اْلَحَياةَ ُيَعزِّ  من خالل:  الرَّ
 

َيَتَمكَُّن اْلَبَشُر ِمَن اْلُحُصوِل َعَلى   اْلِحَفاُظ َعَلى النَِّظاِم الطَِّبيِعيِّ ِلْلَعاَلِم، ِبَحْيثُ  •
ُروَراِت اْلَيْوِميَِّة َكاْلطََّعا  .(17-15: 14 الرسل )أعمال َواْلَماءَ ِم الضَّ

 

   بإنجاِب األطفاِل وتْنِشَئِتهم يعزُز الروُح القدُس الحياَة بالسماِح للبشرِ  •
، يشوع 9: 30، 11: 28، التثنية 5: 33، 31: 29، 18: 20)التكوين 

 .(3: 127، 9: 113مزمور  ،4، 3: 24

 

هذا من ل  البشر، ويشملُ   جميعِ  تجاهَ  ، ورؤوفٌ األناةِ  طويلُ   القدَس  إن الروحَ  •
؛ رومية 10: 26إشعياَء ؛ 9، 8: 145المزموِر ) إلى اإليمان لون البتةَ ُيقبِ 
 (.35: 6لوقا  ،5، 4: 2
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اْلَبَشَر ِمْن ِإْخَضاِع اأْلْرِض،  وتمكين َحاِء اْلَعاَلمِ هللِا ِفي َجِميِع َأنْ  ِبَناء َمَلُكوت •
 َوالتََّسل ِط َعَلى َمْخُلوَقاِتَها، َوَمْلِء اْلَعاَلِم ِبُصوِر هللِا.

 
يًّا  بأن يختبروا فرًحا قلب  –وهذا َيْشَمُل من يبغضونه  –يسمُح لجميِع البشِر  •

 (.17: 14)أعمال الرسل  في حياِتهم 
 

 
ْوُح اْلُقُدُس  ْيَها الرَّ  هي:  ِخْدَمُة النِّْعَمِة اْلَعامَِّة الَِّتي ُيَؤدِّ

 

 َتْعِبيٌر َعْن ُلْطِفِه، َوَرِحمِتِه، َوُطوِل َأناِتِه ُتَجاَه ِمْن َل َيْسَتِحق  َذِلك.  •
 

. َأَساُس ُكلِّ َخْيٍر َوَتْرِتيٍب ِفي  •  اْلُمْجَتَمِع اْلَبَشِريِّ
 

َسَبٌب ُيْدَفُع َغْيَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإَلى التََّوق ِف َعْن ُمَقاَوَمِة هللِا، َوالتَّْوَبِة َعْن   •
 َخَطايِاُهْم، َوَنَواِل اْلُغْفَراِن ِفي اْلَمِسيِح. 

 
 
 
 

VI. الخاتمة 
 
 

    



 
 

 نؤمن بالروح القدس 
 في العالم : لثانيالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2018 ©

 

20 

 أسئلة المراجعة 
 
   أيام الخليقة وصف عمل الروح القدس الذي حققه في كل يوم. 6أذكر   .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الطبيعة. في القدس معنى "العناية اإللهية"؟ اذكر بعض األمثلة الكتابية لعمل عناية الروح   ما. 2
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 لدعم اجابتك.   من الكتاب المقدسشواهد  اذكرالبشرية؟  في  يعمل الروح القدس أعمال العناية  فكي .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لتقسيم عمل اإلعالن الذي يقوم به الروح   علماء الالهوتالدرس خمس نماذج شائعة استخدمها  يناقش .4

 لكل نموذج.   )إن وجدت( نقاط القوة والضعف  بما في ذلكالقدس إلى فئات. حدد كل نموذج ولخصه،  
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ثالثة أنواع من  الشرحالذي يقوله الكتاب المقدس عن دور الروح القدس كمصدر لإلعالن؟ اذكر مع  ما .5
 .صريحاإلعالن التي يسندها الكتاب المقدس للروح القدس بشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
واشرح كيف أن عمل الروح القدس في تعزيز   ،بعض األمثلة لعمل الروح القدس في تعزيز الخير اذكر .6

 الخير هو عمل للنعمة العامة. استخدم اآليات الكتابية لدعم إجابتك. 
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 هي بعض الطرق التي يستفيد بها غير المؤمنين من عمل الروح القدس في تعزيز الحياة؟  ا. م7
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 أسئلة التطبيق

.  قفي الخلالقدس تشبيه الطائر القوي الذي يعتني بصغاره ليصف عمل الروح  2: 1تكوين  يستخدم  .1
 كيف يؤثر هذا التشبيه القوي على نظرتك لمحبة هللا لك ولباقي خليقته؟ 

 تتجاوب مع شخص يؤمن أن هللا خلق العالم وتركه ليدور وحده؟ كيف .2

 ة. عنايالو  خلقال  ه في تسبح فيها الروح القدس على أعمال ترنيمةأو   ا. اكتب شعرً 104 مزمور اقرأ .3

إرادة األفراد أو يدفعهم  أحياًنا المشورة التي يمكن أن تعطيها لشخص يؤمن أن الروح القدس ينتهك  ما .4
 للقيام باألمور الخاطئة؟ 

أنه من   كلها إلى نتيجةالطين، وتصل  أنهمالبشر ابية تصف هللا على أنه فخاري و من المقاطع الكتعدد  .5
 أعمالنا؟ اشرح اجابتك.  عنحق الفخاري أن يفعل ما يشاء بطينه. هل يعني هذا أنه ل مسؤولية لدينا 

الدرس ثالثة أنواع تقليدية من فهم أعمال عناية الروح القدس في المجيء بالبشر إلى اإليمان   يشرح .6
 لتعاليم الكتاب المقدس؟ لماذا؟  توضيحبالمسيح. أي وجهة نظر تظن أنها أفضل 

العالم  (1كشف الروح القدس عن هللا لك من خالل:  حينبعض األمثلة من حياتك الشخصية  اذكر .7
طريقة أخرى. كيف يمكنك أن تستخدم   (4الكتاب المقدس،  (3الداخلّي،  ستنارة واإلرشاد ال  (2الطبيعي، 

 هذه األمثلة في تعليم اآلخرين أو تلمذتهم. 

يمكننا أن نحدد إن كانت أفكارنا، ومشاعرنا، ورؤانا، وتفسيراتنا للكتاب المقدس تأتي من الروح  كيف  .8
ن نميز بين الستنارِة واإلرشاِد الداخلّي اللذان يأتيان من  القدس؟ لماذا نرى أنه من المهم بالنسبة لنا أ

 الروح القدس واألفكار والمشاعر التي تأتينا بطريقة طبيعية؟ 

 تؤمن أن الروح القدس مازال يقوم بمعجزات في العالم اليوم؟ لماذا أو لما ل؟هل  .9

العالم اليوم؟ كيف سيكون العالم بدون  األدلة على النعمة العامة للروح القدس التي نراها في ما هي  .10
 عمل الروح القدس في تعزيز الخير وكبح الشر؟

تقوم خدمة الروح القدس الخاصة بالنعمة العامة بتعزيز الحياة؟ كيف يمكنك أن تستخدم هذا  كيف  .11
 ؟غير المؤمنين مع اإلنجيلفي مشاركة  القدس   الفهم لخدمة الروح

 هذا الدرس؟ تعّلمته في  أهم شيءما  .12
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قائمة المصطلحات العسرة 

إعالُن هللِا عن ذاِته من خالِل أعماِله  - بالعمل اإلعالن
 .وأفعاِله

( لهوتي مصلح مؤثر 11957-1873) - لويس بركوف
 .1932في عام  لالهوت النظاميكتب كتاب ا

 .يظهره لكل الناس الذي إحسان هللا - النِ ْعَمة اْلَعامَّة

 الذي 28: 1تكوين في  األمر  - التكليف الحضاري 
ظهار مجد إل التسلط عليهاالخليقة و  بتطويريوصي البشرية 

 هللا. 

م بأنه تعلّ  18و 17اشتهرت في القرن  فلسفة - ةالربوبي  
 .بعدما خلق هللا الكون تركه ليعمل بطريقة مستقلة

 للعالم الطبيعي وأنظمتهتخدام هللا اس  - اإلعالن العام
ليجعل وجوده، وطبيعته، وحضوره، وأعماله وإرادته 

 .معروفين لكل البشرية

موهبٌة إلهيٌة للمعرفِة أو الَفْهم، وهي في  - اًلستنارة
 .سند لعمل الروح القدس، تُ األساِس إدراكيَّة

 .يأتي من هللا مباشرة إعالن - اإلعالن المباشر

موهبٌة إلهيٌة للمعرفِة أو الَفْهم، وهي في   - اإلرشاد الداخلي  
 .سند لعمل الروح القدستُ ، األساِس عاطفيٌة أو َحْدِسيَّة

 نختارتضمن أن  من الروح القدس نعمةُ  - ًل ُتقاَوم نعمة
 .مساِر الخالص

يأتي من خالِل اإلعالن الذي  - اإلعالُن غيُر المباشر
 .ليست بشكل مباشر من هللا نفسه وسيٍط أو وسيلٍة ما

بواسطِة العملياِت العاديِة  معرفة هللا - اإلعالن الطبيعي
 .للعالِم الطبيعيِّ وبواسطِة أعماِل العناية

خليقة هللا الجديدة لعاصمة المدينة ال – ليم الجديدةأورش

عرشه السماوي ويظهر فيها هللا  سُيقيم، حيث ومركزها
 .مجده لشعبه

 منها ُيقصدمعرفُة هللِا التي ل  - الفدائي ِ  اإلعالن غير
 .تحقيق الخالصتحديّدا 

انجليزي،  عالم لهوت( 1683-1616) - أوينجون 
 .الهامة يس، ومؤلف لعدد من كتب الالهوتقس و 

تأتي قبَل إيماِن   من الروح القدس نعمة - استباقي ة نعمة
 .مساِر الخالصُتَمكُِّننا من اختياِر الخالص، و 

التاريخ بينما ينفذ  فيالنشط  هللا عمل - العناية اإللهية
 لخليقته ولخير شعبه.  خطته األزلية

تعني )بحروف عربية( كلمة عبرية  -( ָרַחף) راحاف
 .)كما هو الحال مع طائر يعتني بأطفاله( "يرف"

 .معرفُة هللِا بغرِض تحقيِق الخالصِ  - الفدائيَّ  اإلعالن

 .إلنسانتوصيل هللا للحق إلى ا - اإلعالن

كشف هللا عن ذاته وعن إرادته لعدد  - اإلعالن الخاص
معين من األشخاص من خالل األحالم، والرؤى، واألنبياء، 

 .والكتاب المقدس، والطرق األخرى المشابهة

معرفُة هللِا التي تأتي مباشرًة من   - للطبيعةِ  اإلعالن الفائق
 .رسِلههللا، أو من 

ل دليل أسئلة وأجوبة ملخص  - ِوستمنستر الُمفصَّ
تم نشره في األصل  للتعاليم المسيحية كالسيكيبروتستانتي 

دليِل أسئلِة وأجوبِة ، وهو أكثر شموًل من 1647في عام 
 وجز.المُ ِوستمنستر 

كشُف هللا عن ذاِته بواسطِة كلماِته  - بالكلمةِ  اإلعالن
 .كانت منطوقًة أو مكتوبةالموحى بها، سواٌء 
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