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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. بالضافة 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 االستراحة. وهذه االستراحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.

 للدرسأثناء مشاهدتك  •

o  في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
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. افية داعمةإضتفاصيل 

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

 ة.المجموعة بعد وقت المشاهد

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 البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب الجابة 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 
المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال تتخطى الجابات صفحة واحدة. .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات 
 
I. المقدمة 

 
 

ٍة َمَع َجَماَعٍة ُمَميهَزٍة ِمَن النهاسَبْدًءا ِمْن َزَمِن إبراهيم، َدْخَل َّللاهُ ِفي   : َعالَقٍة َخاصه
 

لإلشارِة   (ἐκκλησία) إكليسياالكلمَة اليونانيَة   ترجمُة اليونانيُة للعهِد القديمالتستخدم   •
 إلى "جماعِة" أو "محفِل" إسرائيَل. 

 
" في  "كنيسةها التي ُترِجَمْت عادًة نفسُ هي  (ἐκκλησία) إكليسيااليونانية الكلمُة  •

 . العهِد الجديد
 

 
ًبا واحًدا  شكِّالِن شعي العهد القديمفي كنيسة العهد الجديد وإسرائيل على أنه بطرس برهَن 

 (. 9: 2بطرس  1) مستمرًّا، شعَب العهد
 

  ، ديِم وتلك التي في العهِد الجديدفوارُق بين جماعِة هللِا في العهِد الق  على الرغم من وجود
 لكن تساعُدنا استمراريُتهما على َفْهِم عمِل الروِح القدس. 

 
 

II. نعمة العهديةال 
 

 .يصُف الكتاُب المقدُس َعالقَة هللِا بكنيسِته بأنها عهد  
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تشِبُه َعالقُة العهِد بين هللِا وشعِبه المعاهداِت القديمَة التي كانت تُبَرُم بين األباطرِة العظماِء  
 والممالِك التابعِة التي كانت تخِدُمهم. أو األسياِد، 

 
 وعهود هللا بالتالي:  المعاهداُت القديمُة التي كانت ُتبَرُم بين السيِد والتابعِ   اتهسّمت

 

 الطرف األقل.ُتجاَه  الطرف األعظمإحساَن  •
 

 يدين به الطرف األقل للطرف األعظم. الوالَء الذي    •
 

 .الطاعة أو العصيانالتي ستترتُب على   النتائج  •
 
 

يشتمُل عهُد هللِا مع الكنيسِة على قدٍر أعظَم من الحسان، إذ يعزُز الخيَر والحياَة، بما  
 . يفوُق النعمَة العامة

 
 

 لعهد القديما .أ
 

إسرائيَل  في أياِم إبراهيَم، وموسى، وداوَد، قطَع هللُا عهوًدا قّدَمْت نعمًة خاصًة ألمِة 
 ا. بأكمِله

 
 

 : أن نسَل إبراهيمَ  (17، 15عالقة هللا العهدية بإبراهيم )التكوين وعدت 
 

 .سيرثون أرَض الموعد •
 

 سيتسلطون على جميِع أمِم األرض.  •
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هلل  ظل هللا يظهر النعمة العهدية ألمة إسرائيل بالرغم من أنها كانت غير أمينة
 (.14-11: 63)إشعياء 

 
 
 

-17: 9)نحميا  ٍة، بالرغِم من تمرُِّدهم الشائنمع إسرائيَل بمحبٍة ورحم هللا تعامل 
20 ،30-31.) 

 
 
 

 : نهعُب عديَم األمانِة بشِدٍة حتى أكاَن الش
 

مَ ق.م.  930في عام  • إلى مملكِة إسرائيَل الشماليِة ومملكِة   شعبه هللا  قسه
 يهوذا الجنوبية. 

 

 إسرائيل إلى السبي.  هللا  أرسلق.م.  722في عام  •
 

 . يهوذا إلى السبيِ  ق.م. أرسل هللا  586 في عام •
 
ِهم إلى اليماِن بواسطِة  ، في نعمته العهدية، حمى هللاُ  األمَة وحفَظها ووعَد بردِّ

 المسيا أو المسيح.
 

اِن ُأوُرَشِليَم ُروحَ هللا: " قال  "  النِّْعَمِة َوالتهَضرَُّعاتِ َوُأِفيُض َعَلى َبْيِت َداُوَد َوَعَلى ُسكه
 (10: 12)زكريا 

 
ַפְך) شافاخالفعُل "أفيض" أو يشيُر  ؛ 3: 44، 15: 32)إشعياء  إلى روِح هللا  (שָׁ

 (29، 28: 2 يليوئ ؛29: 39حزقيال 
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 عهد الجديدال .ب
 

منين وغيَر مؤمنين على كنيسِة العهِد القديم، تحوي كنيسُة العهِد الجديِد مؤ  نظير
 : حدٍّ سواء

 

وجوَد غيِر يفترض  - (َمَثُل يسوَع عن الحنطِة والزوان) 30- 24: 13متى  •
ُر من أنه حتى من يعترفون بإيماِنهم ربما لم   مؤمنين في الكنيسة، ويحذِّ

 يخلصوا في الحقيقة. 
 

ُروا بالناموِس قد   - 4: 5 غالطية • قال بولُس إن من كانوا يحاولون أن يتبره
 سقُطوا من النعمة. 

 

البعِض ممهن "انكسرْت ِبِهم سفينُة  يتحدث عن  - 20، 19: 1 تيموثاوس 1 •
 إيماِنهم"، و"ُأْسِلموا للشيطان".

 

من إمكانيِة سقوِط وهالِك من صاروا شركاَء  تحذر  - 6-4: 6العبرانيين  •
 القدس. الروِح 

 

لكن قبَل حدوِث  ، سيَقُعوَن في النهايِة تحَت دينونِة هللا  في الكنيسة نون مؤمالغيُر 
 (.29-26: 10)العبرانيين  هذا، يناُل هؤالِء النعمَة العهدية

 

ُن ِمْن تُ  َنا َقْدًرا ِمَن النِّْعَمِة اْلَعْهِديهةَ ِمْن َنْحوِ  اْلُقدَس  الرْوحُيْبِدي  ِتيُح َلَنا  تُ َحَياِتَنا وَ َحسِّ
 : مثل ُفْرَصًة ِلْلخالصِ 

 

 . من أعداِئنا الحماية •
 .حاجاِتنا األرضية  تسديد •
 . من جهِة العقوبِة األرضيِة عن خطايانا المهال •

 

الرسل   )أعمال لكنيسِة من خالِل شركةِ المؤمنينَيخِدُم الروُح القدُس جميَع من في ا
 .(3: 4أفسس  ؛14، 13: 9كورنثوس  2؛ 44: 2
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III. كتاب المقدسال 

 

اختاَر الروُح القدُس أناًسا من جماعِة العهِد موَحى لهم من هللا، وسلهَم هؤالِء كتاباَتُهم إلى  
 الكنيسة. 

 
 وحيال .أ

 

: 3تيموثاوس  2) فيِهمبكلماِته  تنّفس   أوالقدَس لُكّتاٍب بشريين، أوحى الروح 
16). 

 
 

 : القدُس بكتابِة الكتاِب المقدس   الكيفيَة التي أوحى بها الروحُ تخصُّ ثالثة أراء  
 

 الوحي الرومانسيّ 
 

 . الُكّتاِب البشِر على الكتابة تحفيزِ القدِس على  دور الروحاقتصَر 
 

ْم الروُح القدُس فعلًيا في كلماتِ   ؛ الكتاِب المقدِس أو يشرْف عليها  لم يتحكه
 . فقط من ِقَبِل ُكتهاِبه البشرُكِتَب الكتاُب المقدُس 

 
 الوحي اآلليّ 

 

الروُح القدُس تماًما على الُكّتاِب البشريين لدرجِة أن مساهمَتهم   سْيطر  
 الشخصيَة في الكتابِة كانت ال تُذَكُر أو معدومًة على الطالق. 

 
نوا الكلماِت المحددةَ   التي أخبَرهم  ُيعتَبُر الُكّتاُب البشريين مجرَد موظفين دوه

 )"المالء"(.  بها الروُح القدس
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 العضويّ الوحي 
 

ستخِدمين أفكاَرهم، وكلماِتهم،  م الُكّتاُب البشريون للكتاِب المقدسكتب 
 وشخصياِتهم. 

 
اَد ُهَو  َعَلى كتاباِتهم ِبَحْيُث َكَفَل َوَضمَن َأْن يقوُلوا َما ُأرَ  الّروح اْلُقُدسأشر ف  

ُقوِط ِفي الخطأِ  وأن يمنعهم ِمنُهْم َأْن يقوُلوهُ  - 20: 1بطرس  2) ِمَن السُّ
21). 

 
 

بالرغِم من أن كَل الكتاِب المقدِس موحًى به عضوًيا، لكْن ال بده أن نقره بأن الروَح  
 :َتعاَوَن مع الُكتهاِب البشريين بُمختَلِف األساليب

 

  ُكتابه أخبَر هللُا  حيث مالءال  تشبهبعُض األجزاِء من الكتاِب المقدِس  •
: 31الخروج ؛ 10، 9: 6 بشكل محدد )إشعياء هو بما ينبغي أن يقولَ 

18.) 
 

َل حيُث َتَناو  الوحِي الرومانسيِّ  تشبهمن الكتاِب المقدِس  جزاءبعض األ  •
 (.28-25: 30)أمثال  الُكتهاُب اهتماماٍت أرضّيةً 

 
:فيما يتعّلق بالوحي،   يتهِضُح من الكتاِب المقدِس شيآِن على األقلِّ

 

نون  البشريين للكتابِ أن الُكتهاَب  • المقدِس لم يكونوا مجرَد موظفين يدوِّ
 الكلماِت التي ُيْمليها الروُح القدُس عليهم. 

 
كاَن الروُح القدُس دائًما ُمشتِرًكا على نحٍو وثيٍق في إعالِن كلمِة هللِا  •

 . للكنيسةِ 
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 رسالةال .ب

 

 . على سبيل المثال:مختلفةالرسالَة المركزيَة للكتاِب المقدِس بطرٍق  يمكُن أن نصفَ 
 

 خلِق البشر، وسقوِطهم في الخطية، وفداِئهم، وتمجيِدهم النهائّي.  تاريخ •
 

،  ِوْسِتِمِنْسِتر الُموَجز دليل أسئلة وأجوبة ) إيمان البشِر باهلِل وواجِبهم ُتجاَهه •
 . (3الجابة 

 

ُتَجاَه   َوالَمَحبهةُتَجاَه هللِا  الَمَحبهة - على الوصيتين العظمتينَيُسوُع تركيز  •
 .(40-37: 22)متى  الَقِريبِ 

 

َساَلة تمزج وِح الُقُدِس ِفي الِكَتاِب الُمَقدهس الرهِئيِسيهة الرِّ   َجِميَع َهِذِه الُمَلخهَصاِت َمًعا.  ِللرُّ
وِح الُقُدِس ِإَلى َكِنيَسِتهِ  ِئيِسيهُة ِللرُّ َساَلُة الره  هي أن: الرِّ

 

ُس ُهَو ِفي األَ  الِكَتاب  • اَلَقَتَنا  عَ  وتفسر َعْن هللاِ  لنا ْعِلنُ ت َساِس َوِثيَقُة َعْهدٍ الُمَقده
 : . فهوِبهِ 

 

o  يسّجُل إحساَن هللِا العهديه ُتجاَهنا . 
o  .ُح الوالَء الذي ُيطاِلبنا به هللا  يوضِّ
o ُد نتائَج طاعِتنا أو عصياِننا  . يحدِّ

 

نّصٍ من الكتاِب المقدِس هذه الوظائَف العهديَة  بشكٍل أو بآخر، يؤدي كلُّ  •
 األساسية. 

 
َة  ُهوِت ِقصه ، َيُكوُن َهَذا ِمْن ِخاَلِل َسْرِد إلى التمجيد َخَلقالِحيَن َيْرِوي ُعَلَماُء الاله

 إبراهيم، موسى، داود، ويسوع. : آدم، نوح،الُمْخَتِلَفةِ  الع ْهدِ ِإَداَراِت 
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  ِرَساَلِة الِكَتاِب الُمَقدهسِ الهِذي َوَضَعُه َدِليُل َأْسِئَلِة َوَأْجِوَبِة وْسْتِمْنْسِتر الُموَجُز لِ  الُمَلخهص 
ْوَء َعَلى ِسَمَتا َعاَلَقِة   - هللِا، َوَعَلى الَواَلِء الَبَشِريِّ الهِذي ُيَطاِلُب ِبهِ  إحسان ُيَسلُِّط الضه

 . الَعْهدِ 
 

، حيث أعطى هللا  5: 6" من التثنية أن نحبه هللاَ ز يسوع على وصية " يركيأتي ت
 :6التثنية الصحاح   العهديِة بشعِبه. تهِ لعالقموجًزا 

 

 هللِا في العهد، َوْفًقا للوعوِد التي َقَطَعها لهم. ُيَذكِّر إسرائيَل بأنهم شعُب  •
 

ُيِشيُر ِإَلى اِلْحَساِن اِلَلِهيِّ لِلِ الهِذي َظَهَر ِفي َتْحِريِر ِإْسَراِئيَل ِمْن الُعُبوِديهِة   •
 ِفي َأْرِض ِمْصَر.

 

ُد َعَلى َضُروَرِة َواَلِئِهْم الَبَشِريِّ ِبَطاَعِة َجِميِع َشَراِئِع هللاِ  •  ِمْن َقْلٍب ُمْخِلٍص  يشدِّ
 .  َوُمِحبٍّ

 

ُح الَبَرَكاِت الُعْظَمى الهِتي َسَيَناُلَها َشْعُبُه ِإْن َحِفُظوا َشِريَعَتُه، َواللهَعَناِت   • ُيوضِّ
 الُمَروَِّعِة الهِتي سيقاسونها ِإْن َتَمرهُدوا َعَلْيِه. 

 
 

أكد هللا على عالقته ، حيث 18: 19" هي من الالويين نحَب قريَبَنا" وصيُة أن 
 العهدية مع إسرائيل: 

 
 " بشكل متكرر.َأَنا الرهبُّ ِإلُهُكمْ قال هللا "  •

 

. شمَل عهُد هللاِ  •  الجماعَة ككلِّ
 

َد الروُح القدُس بصورٍة متكررة، في الكتاِب المقدِس الُموحى به، على هذه    شده
 المختصِة بتعهِد هللِا من نحِو الفرِد والجماعة.العهدّية  الرسالِة 
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 القصد .ج
 

 الَقْصُد الَمْرَكِزيُّ ِللِكَتاِب الُمَقدهِس عهديًّا َأْيًضا. 
 

 
 

 في العهد جماعة هللا. 1
 

يشيُر الكتاُب المقدُس إلى ُكتهاِبه وُقرهاِئه األصليين بصفِتهم أعضاًء داخَل 
 : في العهد هللاِ جماعِة 

 

َكاُنوا ِبَمَثاَبِة َمْبُعوِثي َعْهِد  ُكِتَب الَعْهُد الَجِديُد َعَلى َيِد ُرُسٍل َوَأْنِبَياءٍ  •
 هللِا.

 

ِإَلى َكْوِن ُمْسَتِلِميَها   ،َوسفِر الرؤيا  ،الَجِديدِ َعْهِد ُتِشيُر َغاِلِبيهُة َرَساِئِل ال •
 : ات. االستثناء َكَناِئس  

 

o التحّيات  ُتِشيرُ  ْر َقطُّ ُهِويهَة ُقرهاِئَها َلْم َتْذكُ  - ِرَساَلُة العبرانيين 
 ِإَلى َكْوِنَها َأْيًضا ُكِتَبْت ِللَكِنيَسِة. 

 

o 1  ٍد، َلِكنهَها ُتِشيُر اَل َتْذُكُر ُهِويهَة  -يوحنا ُقرهاِئَها ِبَشْكٍل ُمَحده
كه ِبَأْن ُمْسَتِلِميَها َكاُنوا ُمْؤِمَنْيِن.   ِبَما اَل َيْقَبُل الشه

 

o 1 َساَلُة ِإَلى تيطس، َوِرَساَلُة  2و  3و 2تيموثاوَس، َوالرِّ
َشْكٍل بِ ُكتبوا  –، إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل ُيوَحنها

َلِكنهَها َتْحَتِوي َأْيًضا َعَلى َبَراِهيَن ُتِفيُد َرْغَبَة   ،ِإَلى َأْفَرادٍ َصِريٍح 
 ُكتهاِبَها ِفي َتْوِجيِهَها ِإَلى الَكِنيَسِة اأَلْكَبر.

 

َد الَكِثيُر ِمْن اأَلْنِبَياِء ِبَشْكٍل َخاّصٍ ُهِويهَة في العهد القديم،  • َحده
 . ِبَأنهُهْم َيُهوَذا َأْو ِإْسَراِئيلُ ُمْسَتِلِمي ُنُبوهاِتهم 

 

ِمْثُل عوبديا، ويونان،  ) َبْل َوَكَتَب ُأوَلِئَك اأَلْنِبَياُء الهِذيَن َخاَطُبوا اأُلَممَ  •
 َأْسَفاَرُهْم أِلَْجِل َشْعِب هللِا ِفي الَعْهِد.   (وناحوم
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ِبَأنه   (4: 9 )مثال رومية  ُنُصوص  ُمَتَنوَِّعة  ِمَن الَعْهِد الَجِديدِ  ُتِفيدُ  •
  الَعْهَد الَقِديَم ُكِتَب ِلَشْعِب هللِا. 

 

اُنوا َشْعَب  أِلَنهُهْم كَ  ِاْسَتَلُموا َشِريَعَة هللاِ  إن شعب إسرائيلَقاَل ُموَسى  •
 .(8: 4)التثنية  هللِا ِفي الَعْهدِ 

 

اِن َعاَلَقَة  • ِإْسَراِئيَل العهديهَة  الَوَصاَيا الَعْشَر َوِكَتاَب الَعْهِد َكاَنا َيُخصه
 .(12-1: 24)الخروج  ِباهللِ 

 

َد الَمِلُك َيْوِشَيا • َعَلى "سفر العهد" ِبِقَراَءِتِه  َد َبْيَن ِإْسَراِئيَل َوهللاِ الَعهْ  َجده
 .(23، 22 ملوك 2) َمَساِمِع َجَماَعِة ِإْسَراِئيلَ 

 
 
 اإلحسان اإللهي. 2

 

تقوم   التي ُتبيُِّن القصَد العهديه للروِح في الكتاِب المقدس بعض النصوص 
 : الحساِن اللهيِّ  على  بذلك عن طريق التشديد

 
اأَلْجَيال  كتب كاتب المزمور حتى ترى  - 18-17: 102مزمور  •

 إحسان هللا ويسبحونه.  الُمْسَتْقَبِليهة
 
 
 

َة َكَتَب ُلوَقا ِلُيَساِعَد ثاوفيلوَس  - 4-3: 1لوقا • َكْي َيْعِرَف ِصحه
 . من خالل موت المسيح وقيامته ِإْحَساَن هللاِ  عن الَكاَلمِ 
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َكاَن َقْصُد ُيوَحنها ُهَو َأْن ُيْظِهَر ِإْحَساَن هللِا  - 31-30: 20يوحنا  •
 كيما َنْنَجِذُب ِإَلْيِه ِلَنَناَل الَخاَلَص.  في معجزات يسوع  َجْليًّا

 
 
 . الوًلء البشري 3

 

القصد العهدي للروح عن طريق التشجيع على  ُكتهاُب الِكَتاِب الُمَقدهسِ أظهر 
 الوالء البشري. 

 
 
ِس ِلَتْحِفيِز ُقرهاِئِهْم َعَلى َطاَعِة كتب    2 ؛5: 1 )رومية هللاِ ُكتهاُب الِكَتاِب الُمَقده

 (. 1: 2 يوحنا 1 ؛29: 29 التثنية  ؛16: 3 تيموثاوس
 
 

َدًة ِلْلَغاَيةِ  يَماتتهْعلِ  تقدم بعض النصوص الكتابية عن الوالء البشري )مثال   ُمَحده
 (.11: 5كورنثوس  1 ؛11: 43حزقيال 

 
 
ِس، اأَلَماَنَة الَحِقيَقيهَة ُتَجاَه الَعْهِد ِهَي ع وَعة  ِبَمَحبهٍة  َمْدفُ  دائًماْبَر ُكلِّ الِكَتاِب الُمَقده

 (.6-1: 6 )التثنية ُتَجاَه هللاِ 
 
 
)التثنية   اهَأَماَنة  َوَواَلء  ُيَعبهُر َعْنُهَما ِفي َطاَعٍة ِمَن الَقْلِب ِلَوَصايَ  بُّ هللِا َيْشُملُ حُ 

 (.15: 14يوحنا  ؛5: 22؛ يشوع 1-6: 30 ،13: 11
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 النتائج. 4
 

 ِللِعْصَيان. َتْشَتِمُل َنَتاِئُج ُدُخوِلَنا ِفي َعْهٍد َمَع هللِا َعَلى َبَرَكاٍت ِللطهاَعِة َوَلَعَناتٍ 
 

ِس  تشجع ْعِي ِلَنَواِل َبَرَكاِت هللِا  عل الَكِنيَسة الَكِثيُر ِمْن ُنُصوِص الِكَتاِب الُمَقده ى السه
 على سبيل المثال:  ِمْن ِخاَلِل َطاَعٍة َأِميَنة.

 

لنوال بركاته   َشْعبال لكي يسعىَوَصاَيا أعطى هللا  – 4-1: 6التثنية  •
 ِبَطاَعِتِهْم. 

 

ي ِإَلى الرهَخاِء َوالنهَجاح.   سفرُكتب  – 8: 1يشوع  • ِريَعِة ِلُيْنِتَج َطاَعًة ُتَؤدِّ  الشه
 

ِمْن َشِريَعِة ُموَسى َتْعِليَم َشْعِب هللِا  الَقْصدَيَتَضمهُن  - 4، 3: 2ملوك  1 •
 . َكْيَف َيْزَدِهُروَن ِفي َبَرَكاِتهِ 

 

ْبِر  أَلنه ُكله َما َسَبَق َفُكِتَب ُكِتَب "  - 4: 15رومية  • أَلْجِل َتْعِليِمَنا، َحتهى ِبالصه
 " َوالتهْعِزَيِة ِبَما ِفي اْلُكُتِب َيُكوُن َلَنا َرَجاء .

 

ُخولل لَبَشِر ليقود ا ُيوَحنها ِإْنِجيَلُه  كتب - 31: 20يوحنا  • ِفي َبَرَكِة َعْهِد هللِا،  لدُّ
 َأْي َبَرَكِة الَحَياِة اأَلَبِديهِة ِبَواِسَطِة َيُسوع. 

 

ُنوَن  ليتيّقن  يوحنا كتب - 13: 5يوحنا  1 •  َبِديهة. األَ   تهمَحَيامن الُمَؤمِّ
 

ُس َأْيًضا ِمْن َلَعَناِت هللا. يحّذر  على سبيل المثال: الِكَتاُب الُمَقده
،  التهْثِنَيةِ وَبَة ِفي ِسْفِر ِإنه َلْم ُيِطْع َشْعُب هللِا الَكِلَماِت الَمْكتُ  - 58: 28التثنية  •

 َسُيَقاُسوَن َلَعَناِتِه. 
 

إرميا ِفي اأَلْصِل ِإَلى َتْوَبِة َشْعِب هللا، ِلَيَتَجنهُبوا  َيْهُدُف  - 7، 6: 36إرميا  •
 َغَضَبُه.

 

ْيَقاِت الهِتي َقاَساَها ُشَعُب هللِا الَقِديُم   - 12، 11: 10كورنثوس  1 • ِإْن الضِّ
 الدينوناِت َنْفَسَها.  اَتَجنهُبو لَ   أَلْجَياِل الُمْسَتْقَبِليهةِ لِ  َتْحِذيرهي 
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ِليِه ِفي َتْسِليِم  الكتاب المقدس هو  وِح الُقُدِس َوِإْشَراِفُه َعَلى ُمَمثِّ ِنَتاُج َوْحِي الرُّ
 ِرَساَلِتِه العهديهِة ِإَلى َشْعِب َعْهِدِه. 

 
IV. المواهب الروحية 

 

وِحيهةالَمَواِهب  وِح الُقُدِس الهِتي تُْنِتُج ُقْدَراٍت َلَدى   - (الروح"  "مواهب)أو  الرُّ استعالناُت ُقوهِة الرُّ
ُزَها، ُخُصوًصا ِلَمْنَفَعِة الَكِنيَسة.   الَبَشِر، َأْو ُتَعزِّ

 
 

 الغرض  أ.
 

وِحيهة  . باهللَعاَلَقِة الَفْرِد وليس لتعزيز  الَكِنيَسةِلَمْنَفَعِة   ُخُصوًصا  معطاة الَمَواِهب الرُّ
 

 على التعليم الشامل عن المواهب الروحية:  14-12كورنثوس  1تحتوي 
 

وِحيهة • ِهَي أَْعَمال  َيْصَنُعَها هللُا ِمْن ِخاَلِلنا ِلِخْدَمِة الَكِنيَسة   الَمَواِهب الرُّ
 .(7-1: 12ها )ِلَصاِلحو 

 
ُعْضٍو ِفي الَجَسِد َيْعَتِمُد   ُكلالمواهب الروحية هي مثل الجسد النساني:  •

  َنْفَسَها  اَل َيْمَتِلُك الَجِميُع الَمَواِهبَ  ؛َعَلى اأَلْعَضاِء اأُلْخَرى، َوَيْنَتِفُع ِمْنَها
(12 :8-31). 
 

ِإنهَها َلْن ِلَبْعِضَنا الَبْعض، فَ  حبةِ المَما َلْم ُتْسَتْخَدُم الَمَواِهُب ِفي ِإَطاٍر ِمْن  •
 (.13-1: 13) ُتْجِدَي َنْفًعا

 
َعَلِن  ُوُجوُب ِاْسِتْخَداِم َحتهى ِتْلَك الَمَواِهِب الهِتي َلَها َتْطِبيَقات  َشْخِصيهة  ِفي ال •

 (.28-27، 22: 14) ِلَمْنَفَعِة الَكِنيَسةِ 
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 تاريخها في الكتاب المقدسب. 
 

وِحيهُة ُأَواًل ِفي َأْثنَ   : اِء َفْتَرِة الَعْهِد الَقِديمَظَهَرْت الَمَواِهُب الرُّ
 

وحَمكهَن ، 41التكوين  •  . يوِسَف ِمْن َتْفِسيِر اأَلْحاَلم الرُّ
 

وحَمكهَن ، 4دانيال  •  . ِمْن َتْفِسيِر اأَلْحاَلم دانيال الرُّ
 

 َوأَْعَطاُهْم الُقوهَة ِلَيَتَكلهُموا ِإَلى َشْعِبِه. في الكثير من األحيان، أقام هللا األنبياء  •
 

 .ِلأَلْمَراض  ُمْعِجَزات َوِشَفاءِفي الَعْهِد الَقِديِم  َشْخِصيهاتَصَنْعْت  •
 

)رومية   َمَواِهَب ُروِحيهةالنبوة والشفاء والمعجزات هي  الَعْهد الَجِديد َأنّ ُيوِضُح 
 (.29-28: 12كورنثوس  1 ؛6: 12

 

وح الُقُدس أَْعَطى  • نهاَع َمَواِهَب َوِإْمَكاِنيهاٍت َفاِئَقةً  الرُّ -30: 35)الخروج  الصُّ
35.) 

 

ًة  • وُح الُقُدُس الُمُلوَك َمَواِهَب َخاصه َمكهَنْتُهْم ِمْن ُحْكِم َمَماِلِكِهْم  أَعَطى الرُّ
 : َرِتَها. َعَلى َسِبيِل الِمَثالَوِإَدا

 

o  وِح ا َي َدْوَرهُ َأَخَذ شاوُل الَمِلُك ُقوهًة ِمْن الرُّ صموئيل  1) لُقُدِس َكْي ُيَؤدِّ
10 :10 ،11 :6). 

 

o  وِحيهَة ِمْن شاول، َوأَْعَطاَها ِحيَن ُمِسَح َداُوُد ُملهًكا، ِاْنَتَزَع هللُا الِهَبَة الرُّ
 .(14، 13: 16صموئيل  1) ِلَداُوَد َبَداًل ِمْنُه.

 
وِحيهة ُمْقَتَصَرًة َعَلى َمْن َدَعاُهْم هللُا و َكاَنْت َناِدَرًة ِنْسِبيًّا ِفي الَعْهِد الَقِديم الَمَواِهب الرُّ

ٍة ِنَياَبًة َعْنهُ   (. َكاأَلْنِبَياِء َوالُمُلوك) أِلََداِء ِخْدَمٍة َخاصه
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َسَيْسُكُب هللُا ُروَحُه   ، "ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلِخيَرة" "ِفي اأَليهاِم اأَلِخيَرِة" َأوْ أعلن النبي يوئيل أنه 
 (.29-28: 2 )يوئيل َعَلى َجَماَعِة الَعْهِد َكُكلّ 

 
 

وُح الُقُدُس َعَلى الَكِنيَسِة ِبَأْكَمِلَها ، في يوم الخمسين، َتْتِميًما ِلُنُبوهِة يوئيلَ    ِاْنَسَكَب الرُّ
 (.18-16: 2 الرسل )أعمال

 
 

وِحيهُة ُمَتاَحًة ِللَجِميِع ِفي الَكِنيَسة. منذ يوم الخمسين   َفَصاِعًدا، َصاَرْت الَمَواِهُب الرُّ
 
 

م وُح َوَكاَن  في الكتاب المقدس  المواهب الروحية َقَواِئم اَل ُتَقدِّ ِسَوى َأْمِثَلٍة ِلما َفَعَلُه الرُّ
 (. 4، أفسس 12كورنثوس  1، 12)رومية  َيْفَعُلُه آَنَذاكَ 

 
 

، رومية 11: 12كورنثوس  1) ِبَحَسِب َقْصِدِه َوَمِشيَئِتهِ َمَواِهَب الروح القدس ُيْعِطي 
12 :6). 
 
 

هُ َيُقوُل َغاِلِبيه  وَح الُقُدَس ُمْلَتِزم  َأْن ُيْعِطَي ُكله ُمْؤِمٍن َمْوِهَبًة  أَ وِت ُة ُعَلَماِء الاله نه الرُّ
  1 ؛ 7: 4؛ أفسس 6: 12؛ رومية 29، 28: 2 يوئيل ) ًة َعَلى اأَلَقلّ ُروِحيهًة َواِحدَ 

 (.11، 7: 12كورنثوس 
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 على سبيل المثال:  َمَواِهَب ُروِحيهة.يمكنهم امتالك َغْيِر الُمْؤِمِنيَن ِفي الَكِنيَسِة حتى 
 

 .(24-22)العدد  َبَلَعامَ  النهِبيّ  •
 

يسوع، ولكنهم لم يخلصوا   وا ُقوهاٍت ِباْسِممهْن َتَنبهُأوا، َوَأْخَرُجوا َشَياِطيَن، َوَصَنعُ  •
 .(23-21: 7)متى 

 

وِح اْلُقُدِس"، و"َذاُقوا ... من  • َماِويهَة"، و"َصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ "َذاُقوا اْلَمْوِهَبَة السه
ْهِر اآلِتي" قُ   .(6-4: 6 ، ومع ذلك يسقطون من الكنيسة )العبرانيينوهاِت الده
 

 ستخدامها الحاليا ج.
 

وَح الُقُدَس اَل َيَزاُل يْمَنُح الُيِميُل  وِحيهَة  اِلْنِجْيِليِّْيَن ِإَلى ااِلْعِتَقاِد ِبَأنه الرُّ َمَواِهَب الرُّ
  اَل ِسيهَما ِفيَما َيَتَعلهقُ  - َنُحَهاِبَشْأِن َطِبيَعِة الَمَواِهِب الهِتي َيمْ ، لكنهم يختلفون الَيْوم

 . ِبالَمَواِهِب الُمْعِجِزيهةِ 
 

َن  ُتْمَتدُّ الَمْنَهِجيهاُت اِلْنِجيِليهُة ِلَتَناُوِل َهِذِه الَمَواِهِب المعجزيهِة َعْبَر ُمَتَسْلِسَلٍة َتَتَراَوُح َبيْ 
 : يهِتَها َعَلى ِنَطاٍق َواِسعاْسِتْمَرارِ تهاَم ِلَهِذِه الَمَواِهِب، وَ التهَوقُِّف ِالْ 

 

 ي المواهب المعجزية. الروح القدس يعطلم يعد  - التهَوقُّف •
 

o الرسِل واألنبياء،  بَتَتَعلهُق فقْط و  كانت تأِسْيِسيهةً  الَمَواِهب المعجزيهة
 .(20: 2)أفسس  َكِنيَسة العهِد الجديدِ  أسسواعندما 

 

o  يِل  ْضَفاِء َشْرِعيهٍة َعَلى اِلْنجِ لِ  فقط الَمَواِهب المعجزيهةأُعطيت
ْلَطاِن  ْرِعيهِة، َتَوقهفَ  ؛الرهُسوِليّ َوالسُّ َهِذِه  تَوِبُمَجرهِد َتْحِقيِق َهِذِه الشه

 الَمَواِهب.
 

 ِإَلى َأْن َيْأِتَي َيُسوُع َثاِنَيًة.   الَمَواِهب المعجزيهةَلْن َتَتَوقهَف   - االْسِتْمَراِريهة •
 

o  ِبِإْمَكاِن َجِميِع الُمْؤِمِنيَن َنَواُل َجِميِع ُمْنُذ ِبَداَيِة الَعْهِد الَجِديِد، َصاَر
 الَمَواِهِب المعجزيهة. 
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o  وح الُقُدسَيْمِلُك ْغَداِق الَمَواِهِب المعجزيهِة َحْيُث َشاَء  الرُّ الُحرِّيهَة ِلِ
 َوَمَتى َشاَء. 

 

o  ِس الهِذي   يذكر على وجهة التحديد النهّصِ الَوِحَيِد ِفي الِكَتاِب الُمَقده
 الَمِجيُء  َتَوقَُّف الَمَواِهِب المعجزيهِة َيُقوُل ِإنه َتْوِقْيَت َذِلَك التهَوقُِّف ُهوَ 

 (.10-8: 13كورنثوس  1) الثهاِني ِللَمِسيح
 

َعَناِصَر ِمْن التهَوقُِّف  الُمْخَتِلَفِة الهِتي َتْمُزُج َبْينَ ُيوَجُد الَعِديُد ِمْن ِوْجَهاِت النهَظِر 
 االْسِتْمَراِريهِة. وَ 
 
 

وُح المَ  َسَبًبا َيْدُعوَنا ِإَلى َهْدِم َبْعِضَنا  وليست  َواِهَب َلُبنَياِن الَكِنيَسةِ أَْعَطاَنا الرُّ
 الَبْعَض. 

 
 
 

V. الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة 
 
 كل من كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد وعالقتهم الواحدة باألخرى.  صف .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعض الطرق التي أظهر هللا من خاللها نعمته العهدية في العهد القديم؟ هي  ما. 2
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 هي بعض الطرق التي يظهر بها الروح القدس نعمته العهدية لكنيسة العهد الجديد؟  ما .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اب البشريين أن يكتبوا الكتاب المقدس؟  ن الروح القدس أوحى للُكتّ إالذي نقصده عندما نقول  ما .4

 الوحي.  عنصف أشهر ثالثة وجهات نظر 
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تلك الرسالة كل ملخصات   تشملفي الكتاب المقدس؟ كيف  الرئيسيةهي رسالة الروح القدس  ما .5
 ؟ األخرى  الكتاب المقدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عن مقاصده العهدية في الكتاب المقدس.  القدس طرق يعلن فيها الروح مع الشرح أربع اذكر .6
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 منها بحسب الكتاب المقدس؟  الغرض هي المواهب الروحية، وما ما . 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ر فيما يختص  يّ هرت في العهد القديم. ما الذي تغبعض األمثلة للمواهب الروحية التي ظ اذكر. 8

 يسوع ملكوته خالل خدمته األرضية؟ أسسبالمواهب الروحية بعدما  
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ليون االستخدام الحالي للمواهب الروحية،  يالنجالتي تناول بهما  مختلفتانال انطريقتال اشرح. 9
 الشفاء، والنبوة. و وخصوًصا فيما يختص بالمواهب المعجزية مثل المعجزات، 
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 أسئلة التطبيق
متواصاًل   اواحدً  االجديد يشكالن شعبً من المهم لنا أن ندرك أن إسرائيل العهد القديم وكنيسة العهد  لماذا .1

 ؟ في العهد
تجاه  أعظم رحمة وطول أناة و  اصبرً مل النعمة العهدية للروح القدس أن تش الصوابمن العدل/ أو هل  .2

 .الكنيسة أكثر من باقي البشرية؟ اشرح اجابتك 

يعني لك   ذاإسرائيل غير أمينة. ما، حتى عندما كانت أمة ا لعهدهأمينً دائًما العهد القديم أن هللا كان  يعلم .3
 ؟ للكنيسة كجماعةذلك عنيه يما الذي شخصًيا؟ هذا 

نعمة الروح القدس العهدية سُيدانون  نال منفإن بعض  وغير مؤمنين في الكنيسة، لذا ون مؤمن يوجد .4
 ا؟ أيًضا في الدينونة األخيرة. كيف يجب أن تؤثر هذه الحقيقة في الطريقة التي نخدم بها في كنائسن 

والذين حثهم   وحدهماب من البشر تجيب شخص يدعي بأن الكتاب المقدس قد ُكتب على يد ُكتّ  كيف .5
 الروح القدس فقط على الكتابة؟ 

اب البشريين  الكتاب المقدس، وأن الُكتّ  فيتجيب شخص يدعي بأن الروح القدس قد أملى كل كلمة  كيف .6
 يكتبوه؟ للكتاب المقدس كتبوا فقط ما قاله لهم الروح أن 

  ه كان هدف هذ ذا. ماأخر ان)أو عهد( مع شخص أو كي ةرسميّ  بإبرام اتفاقّيةفيه  قمتفي وقت  فكر .7
 عنه؟  تختلفا بعهد هللا مع شعبه؟ وكيف  ةك شبيهيتاتفاق   كيف كانتكانت الشروط؟  ذا؟ ما يةاالتفاق

الروحية هو بناء الكنيسة. كيف تستخدم مواهبك حالًيا لفائدة شعب   من المواهب الغرض بولس بأن م علّ  .8
 هللا؟ كيف يمكنك أن تشجع اآلخرين في كنيستك أن يقوموا بالشيء نفسه؟ 

  يتشابه كيف كان األمر في يوم الخمسين عندما انسكب الروح القدس على الكنيسة كلها. كيف تخيل  .9
 يوم الخمسين؟ ويختلف عن اليوم اختبارك في الكنيسة  

هذه   أم توقفت  - مثل المعجزات، والشفاء، والنبوة -للروح القدس  المواهب المعجزيةاليوم تستمر هل  .10
 ؟ اشرح اجابتك. المواهب

 هذا الدرس؟ تعّلمته في  شيءأهم ما  .11
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قائمة المصطلحات العسرة 

ִרית) بيريت  يتم ترجمته )بحروف عربية( مصطلح عبري  -( בְּ
 ."العهد" عادة

بأن القائلة وجهة النظر يتبّنى شخص  -مؤيد نظرية التوّقف 
العهد الجديد، مثل ن فوق الطبيعة التي ظهرت في زمالمواهب 

التكلم بألسنة، والنبوة، والشفاء المعجزي، أُعطيت فقط من أجل 
ن الرسل، وأن ص لإلنجيل ولتأسيس الكنيسة في زماالنتشار الخا

 هذه المواهب قد توقفت اآلن.

 منظورال االستعالن، جماعته، في العهد هللاشعب  - الكنيسة
 .لملكوت هللا على األرض

 .لكل الناس الُمقّدمإحسان هللا  - النعمة العامة

 القائلة  وجهة النظر يتبّنى شخص  - اًلستمراريةنظرية  مؤيد
ن العهد الجديد، التي ظهرت في زم فوق الطبيعيةبأن المواهب 

 تستمر حتى اليوم. مثل التكلم بألسنة، والنبوة، والشفاء المعجزي،

م تم قطعه بين شخصين أو مجموعتين اتفاق قانوني ُملزِ  - العهد
 .أو بين هللا وشخص أو مجموعة من البشر ،من البشر 

التي يعطيها هللا لكل من  والفوائدطول األناة  –النعمة العهدية 
 .في العهد، حتى وإن لم يكن مؤمن حقيقي ههو جزء من شعب

 )بحروف عربية( مصطلح يوناني -( διαθήκη) دياثيكي
 . يعني "العهد"

 )بحروف عربية( مصطلح يوناني -( ἐκκλησία) إكليسيا
 ."جماعة"، "شعب هللا"، "الكنيسة" يعني

من  وّجهيشير إلى الطريقة التي  الهوتي مصطلح - الوحي
المقدس كتاب في ال هللاإعالن ليكتبوا الروح القدس البشر خاللها 
 من الخطأ. على عملهم بطريقة تجعل كتاباتهم معصومة وأشرف

ؤكد أن الروح القدس قام تلوحي وجهة نظر عن ا – اآلليّ  الوحي
وأن الُكّتاب البشريين قاموا ، بإمالء الكتاب المقدسفي األساس 

 بتدوين ما قاله بشكل سلبي.

 ؤكد أن الروح القدستلوحي وجهة نظر عن ا – العضويّ  الوحي
، ومقاصدهم آرائهمستخدم شخصيات الُكّتاب البشريين وخبراتهم و ا

 من الخطأ. بشكل معصومبسيادته و بينما كان يرشد كتاباتهم 

"عيد األسابيع"،  عادةيهودي، ُيسمى  عيد - الخمسينيوم 
يحتفل بالحصاد المبكر، ويحتفل به المسيحيون كيوم انسكاب 

 .الروح القدس على الكنيسة األولى

 إعالن أو تصريح موحى به من هللا. – النبوة

أن الروح ؤكد تلوحي ا وجهة نظر عن – الوحي الرومانسيّ 
اب الكتاب المقدس ليكتبوا ولكنه لم يشرف على ألهم ُكتّ  القدس

 .كتاباتهم

بركات الخالص التي يتم تطبيقها على  - النعمة المخلصة
 .الروح القدسبالمؤمنين الحقيقيين 

ַפְך) شافاخ )بحروف عربية( يعني  مصطلح عبري  -( שָׁ
 .ب"انسك"ا

وِح الُقُدِس الهِتي ُتْنِتُج  - المواهب الروحية استعالناُت ُقوهِة الرُّ
ُزَها،   ُخُصوًصا ِلَمْنَفَعِة الَكِنيَسة.ُقْدَراٍت َلَدى الَبَشِر، َأْو ُتَعزِّ

هو امبراطور أو ملك قوي يحكم على أمم  -اإلمبراطور السيد 
  .أصغر؛ وهو الطرف األقوى في العهد الذي يجب الخضوع له

القدرة على الصالة أو توصيل رسالة  - موهبة التكلم بألسنة
 بلغة غير مفهومة لمن يتحدث بها.

 

يجب أن تضع لإلمبراطور أو الملك هو ملك أو أمة  -التابع 
 األقوى )المبراطور السيد(.

 

ملخص عقائدي  -دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الُموجز 
كالسيكي كتبه مجمع علماء الالهوت في وستمنستر وتم نشره 

 .1647عام 


	كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة

