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 النِّعمة واملوهبة
أودُّ يف جلستنا هذه، أن أجيب عن سؤال ورد إيلَّ من أحد القارئني، 

 يقول: هل هناك فرق بني النِّعمة واملوهبة؟

كاان   تذكرُت قول الُقدَّاس املرقسي يف أصوله القدمية، والذيوهنا 
ي علاى  عشر امليالد الرَّابعُيصلى به يف الكنيسة حىت إىل منتصف القرن 

 يرد فيه النَّص اللِّيتورجي التَّايل يف بداية الُقدَّاس: فيهو األقل.
 ربِّنا يسوع املسيح. نعمةيقول الكاهن: 

 يقول الشَّعب: آمني.
 اهلل اآلب. وحمبةيقول الكاهن: 

 يقول الشَّعب: آمني.
 الرُّوح الُقُدس. وشركةيقول الكاهن: 

 يقول الشَّعب: آمني.
 يقول الكاهن: فلتكن مع مجيعكم.
 يقول الشَّعب: ومع روحك أيضًا.

 :م(373-328سويل )الرَّأثناسيوس البابا يقول 
حينماا كتتبابب إىل    ...هذا هو ما علَّم به الرَّساول   ]

ناا يساوع   نعمة ربِّ»قائاًل:  يةالثَّان الرِّسالةالكورنثييِّن يف 

 جرجا إيبارشيَّةجمموعة من شعب 
 ازباستراحة القدِّيس مسعان اخلرَّ

 طريق مصر اإلسكندريَّة الصَّحراوي
 م2017أغسطس  26السَّبت 
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 «ماع مجايعكم   الُقاُدس  الرُّوحة اهلل وشركة املسيح وحمبَّ
 الثَّالوثعطى يف النِّعمة واهلبة ُت . ألنَّ(13:  13 رنثوسكو2)
عمة املعطاة ، وكما أنَّ النِّالُقُدس الرُّوحاآلب باالبن يف  من

 هي من اآلب باالبن، هكذا فانه ال يكون لناا شاركة يف  
ة إالَّ يف الرُّوح الُقُدس. ألننا حينما نشترك فيه، تكون لنا العطيَّ
ويتضح ممَّا سبق نفسه.  الرُّوحة اآلب ونعمة االبن وشركة حمبَّ

. فالرَّسول ال يعين أنَّ ما ُيعطاى،  الوث هو واحدأنَّ فعل الثَّ
ئًا، ولكن ما يعطى إمنا يعطى عًا وجمزَّيعطى من كلِّ واحد متنوِّ

 .(1)له واحد[إثَّالوث، والُكل من يف ال

 ويقول أيضًا:
مان اهلل أبيناا   نعمة لكم وسالم »حينما يقول الرَّسول: ]

 الببربكتاة فإنه هبذا صارت  ،(7:1مية )رو «والرِّب يسوع املسيح
 ،وألجل ذلاك  االبن.مضمونة بسبب عدم انفصال اآلب عن 

. وإن نفسااا  هيوهى  عمة اليت تعطى منهما هي واحدةفالنِّ
باالبن. وإن كان ُيقال أهنا توهب  ، إالَّالنِّعمةعطى اآلب ُيكان 
وىف  بااالبن ب هو الذى يعطيااا  ، فاآلالنِّعمةياب  االبن إنَّ

يقول وهو يكتب إىل أهال كورنثاوس    الرَّسول . ألنَّاالبن
 )اآلب( حني من جاتكم على نعماة اهلل  كلَّ يفأشكر اهلى »

 .(2)[(4:1 رنثوسكو1) «حيف يسوع املسياملعطاة لكم 

 أيضًا:يقول و 
عمة اليت من اآلب توجد نعمة واحدة وهى نفس النِّ...]

                                                                            
 30:1 القدِّيس أثناسيوس عن الرُّوح الُقُدس، رسائل -1
 13:3ضد األريوسييِّن  -2
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فااو   ،ألهل تسالونيكي الرَّسولحينما يدعو  ... يف االبن
 ،املسيح نا يسوُعوربُّ (أي اآلب) واهلل نفسه أبونا»يقول هلم 

فهو هبذا حيفظ    (11:3 الونيكيتس1) «ليكمادى طريقنا إُي
اديان، كماا لاو   ل ُي. فاو مل يُقوحدة اآلب واالبن معًا

كانت هناك نعمة مزدوجة تعطى من مصدربين، هذا وذاك، 
اآلب يعطيااا بواساطة    ن أنَّلكى يبايِّ  «ادىُي»بل قال 
ألنَّ ما ُيعطى إمنا يعطى بواسطة االبن. ولايس   ... (3)االبن

شيٌء يعمله اآلب إالَّ باالبن. ألنه هكذا تكون النِّعمة مضمونة 
 .(5)[(4)ملن يناهلا

حبساب تعلايم الباباا     ،السَّابق اللِّيتورجي النَّصأن شرحُت وبعد 
 نواصل حديثنا. ،الرَّسويلأثناسيوس 

مرقس،  القدِّيسس اإلهلي حبسب الُقدَّاذكره يف بداية  السَّابق النَّصف
)وهو ما جنده أيضاًا يف   هو النَّص الذي اخُتصر اآلن يف الُقدَّاس املرقسي

حمبَّة اهلل اآلب، ونعمة االبان  ” وفيه يقول الكاهن: ،الُقدَّاس الغريغوري(
الرُّوح الُقُدس،  وموهبةع املسيح، وشركة صنا يسونا وإهلنا وخملِّالوحيد ربِّ

 .“تكون مع مجيعكم
 فيقول الشَّعب: ومع روحك.

وعلينا أن نالحظ هنا؛ أنَّ نعمة االبن، وحمبَّة اآلب، وشركة الارُّوح  
الُقُدس، هي عطيَّة الُقدَّاس اإلهلي للمشتركني فيه، أي هي العطيَّاة الا    

فًا أو بطريركًا( للشَّعب، والا   مينحاا الكاهن )سواء كان قسًّا أو ُأسُق
                                                                            

3- PG 26, 344.38-345.15 

4- PG 26, 345.28-30 
 12، 11:3ضد األريوسييِّن  -5
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مينحاا الشَّعب للكاهن، وذلك بتوسُّط ذبيحة اإلفخارستيَّا الكائنة علاى  
املذبح املقدَّس. هذا هو معىن الُقدَّاس اإلهلي، والاذي هاو يف حقيقتاه    

 مشاركة شعبيَّة. وأمَّا ما نراه اليبوم فلسُت أعرف ماذا نسميه؟  

، ال يعاين  “موهبة الرُّوح الُقاُدس ”ري أن تعب أيضًا يلزم أن نعرفو
، بل يعين الرُّوح الُقُدس نفسه الذي ُيعطى لناا  “مواهب الرُّوح الُقُدس”

 .“شركة الرُّوح الُقُدس”ة من اهلل. وهذا هو معىن كموهبة أو كعطيَّ

الُقدَّاس املرقسي يف صالة احلجااب حبساب    كما أننا نقرأ يف نص
س نفوسانا  ، وقدِّالقداسة ينعمة روحك كلِّأرسل علينا ”النَّص القدمي: 

  .“وأجسادنا وأرواحنا ...

هنا أنَّ موهبة الرُّوح الُقُدس، ال  نطلباا يف الُقدَّاس اإلهلي،  واضٌح
هي نفساا نعمة الرُّوح الُقُدس أيضًا. أي الرُّوح الُقُدس نفسه، كونه 

إلهلي نناال ساكىن   موهبة أو نعمة معطاة لنا لتقديسنا، ألننا يف الُقدَّاس ا
هناياة  هذا هو ما يؤكده نص ليتورجي يف  يف حياتنا. نفسه الرُّوح الُقُدس

أرسال  ” ة:صالة سريَّب فيه، الُقدَّاس املرقسي )الكريلُّسي(، يقول الكاهن
الكاائن  ، روح احلاق،  البارقليط نفساه علينا من علوك املقدَّس ... 

املساوي لك، املنبثق منك، واجلليس عم اإلهليَّة، ... ينبوع النِّ باألقنوم
 .“على العرش معك يف ملكوتك مع ابنك الوحيد ... اخل

ولكن علينا اآلن أن نبحث يف موضوع الفرق بني النِّعمة واملوهباة،  
 يف الكتاب املقدَّس.

قاد وردت   )خااريس(،  χάριςوهي يف اليونانيَّة  “نعمة”كلمة ف
 هي:بأربعة معان يف كتاب العاد اجلديد، 
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 .(30:1لوقا ) «وجدِت نعمة عند اهلل»مثل:  “نعمة”
 .(3:12رومية ) «أقول بالنِّعمة املعطاة يل»
 (2:5رومية ) «قيمونالنِّعمة ال  حنن فياا ُم»
 .(20:16رومية ) «نعمة ربِّنا يسوع ... معكم»
 .(9:12كورنثوس 2) «تكفيك نعم »
 .(5:2أفسس ) «بالنِّعمة أنتم ُمخلَّصون»
 .(8:2أفسس ) «بالنِّعمة ُمخلَّصون باإلميانألنكم »
ألنَّ هذا فضل، إن كان أحاد ...  » مثل: “فضل”

  .(19:2بطرس 1) «حيتمل أحزانًا
كورنثاوس  1) «ليحملوا إحسانكم إىل أورشاليم »مثل:  “إحسان”
3:16). 
 .(30:10كورنثوس 1) «فإن كنُت أنا أتناول بُشكر»: مثل“ كرُش”

 .(57:15كورنثوس 1) «الغلبةكرًا هلل الذي يعطينا ُش»
 .(15:9كورنثوس 2) «تهكرًا هلل على عطيَّفُش»
 .(12:1تيموثاوس 1) «أنا أشكر املسيح الذي قوَّاين»
  .(28:12عربانيِّني ) «كر، به خندم اهللليكن عندنا ُش»
 

. )خاريسما( χάρισμαوهي يف اليونانيَّة  “اهلبة”أو  “املوهبة”أمَّا 
 ، على سبيل املثال:التَّاليةفتجد معناها يف اآليات 

 .(23:6رومية ) «ةاهلل فاي حياة أبديَّ هبةأمَّا »
 .(7:7كورنثوس 1) «اخلاصة موهبتها له كلُّ واحد منَّ»
 .(31:12كورنثوس 1) «سىناحُل للمواهبجدُّوا »

له رمبا يكون  يف الكتاب املقدَّس، عمةالنِّمفاوم  أنَّ ومن مثَّ، أعتقُد
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ألنَّ املواهاب علاى كثر اا     .من املوهباة  جدًّاأوسع معىن مشويل 
 تعطى لنا حبسب النِّعمة. (6)عااوتنوُّ

 فنقرأ ما يلي على سبيل املثال: 
 .(6:12رومية ) «لنا مواهب خمتلفة حبسب النِّعمة»
 .(7:4أفسس ) «لكلِّ واحٍد منَّا ُأعطيبت النِّعمة حسب قياس هبة املسيح»
 .(2:3أفسس ) «موهبة نعمة اهلل املعطاة يل»
، خيدم هبا بعضكم بعضاًا  موهبةليكن كلُّ واحد حبسب ما أخذ »

 .(10:4بطرس 1) «كوكالء صاحلني على نعمة اهلل املتنوِّعة

، 7: 1 سس)أف «حسب غىن نعمته»معطى لنا  واخلالص، الفداءكما أنَّ 
 .(8: 2سس )أف «عمة خملَّصونبالنِّألنكم »: وأيضًا .(24: 3مية انظر أيضًا رو

، هي نعمة ُمعطااة  ماوياتيف السَّ املسيح معأيضًا قيامتنا وجلوسنا و
هور اآلتياة غاىن   يف الدُّ )اآلب لنا( لُيظار» ، كما يف قوله:من اآلب لنا

 .(7-6: 2سس )أف «طف علينا يف املسيح يسوعنعمته الفائق باللُّ

اا ُتعترب أحد بناود  كلُّ ،عاا الكثرياملواهب على تنوُّ لذلك أرى أنَّ
 .عمةالنِّ

ويبقى أن نعرف أنَّ كل مسيحي ُولد من اهلل يف املعموديَّة املقدَّسة، قد 
الفصلني األوَّل والثَّاين من وهذا هو ما نقرأه يف  نال حتمًا موهبة من املواهب.

                                                                            
ذا املوضاوع  هلا فقد عرض األب مىت املسكني  ،بااع املواهب وتشعُّعن تنوُّ -6

الارُّوح الُقاُدس يف حيااة    ”أو “ الكنسايَّة املواهب ”باستفاضة يف كتاب بعنوان 
. وهو موجود حاليًّا كمقال يف كتااب  م1969ة سنة ل مرَّصدر ألوَّ وقد “الكنيسة

 ، الكتاب )اجلزء( الثَّاين.“الرُّوح الُقُدس الرَّب احمليي”
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 ورد فياما:وأوجز هنا بعضًا ممَّا  الكتاب الثَّامن من املراسيم الرَّسوليَّة.
وليس ...  (7)اآليات ليست لنا حنن املؤمنني، بل هي لغري املؤمنني ”

 رون بعمل املسيحبح هو ملن يتطاَّهو رحبًا لنا إن أخرجنا الشياطني، بل الرِّ
خرج الشياطني، أو يقيم املوتى، مؤمن أن ُي روري على كلِّليس من الضَّ... 

ة، ذلاك  اا لعلَّالذي يستحق هذه املواهب، فإنه يستحّق أو يتكلَّم بألسنة. فإنَّ
لمات، بل ني الذين ال يقتنعون بتفسري الكأهنا تكون لفائدة خالص غري املؤمن

 النَّااس من  ليس أحٌد...  ني اخلالصمستحقِّيكونون بعمل اآليات عندما 
بااهلل  اإلمياان  ...  ألنَّ...  (8)ومل ينل موهبة روحانيَّة ،آمن باهلل باملسيح

واحد من الذين يعملاون   فأيُّ ،إذًا...  اآلب باملسيح، هي موهبة من اهلل
 .لكن مل ُيستأهل لاذ ممَّ ،ال يدين أحد املؤمنني اآلخرين ،آيات وعجائب

هذه،  عة، تلك ال  ُتعطى منه باملسيح. فأنت قد نلتبمواهب اهلل متنوِّ ألنَّ
متيياز أرواح، أو   وذاك قد نال شيئًا آخر، ككالم حكمة، أو علام، أو 
ليس ...  ة حقيقيَّةمعرفة ما سوف يكون، أو كالم تعليم، أو صرب، أو عفَّ

  .“...  قدِّيسًا ،الشياطنيخيرج من  . وليس كلُّ(9)يًّاتق ،يتنبأمن  كلُّ
االتضاع شرطًا أساسيًّا ملان ناالوا    “املراسيم الرَّسوليَّة”مؤلِّف  ويضع
ة اهلل، وليس بتقوى اإلنسان وقداساته  نع العجائب هو بقوَُّص املواهب، ألنَّ

ال ”، فيقاول:  والشَّعبق ذلك على العالقة بني اإلكلريوس يطبِّ مثَّ. (1:2:8)
والقسوس، وكذلك القسوس،  الشَّمامسةجيب على اأُلسُقف أن يتعاىل على 

“ قيام اجلماعة يعتمد علاى هاؤالء وأولئاك    . ألنَّالشَّعب ال يتعالون على
بال   ُأسُقفًا،ُيحاط باجلال والفساد، ليس هو  ُأسُقف كلُّيقول . و(20:1:8)

األسااقفة  النَّاس. ل ببل اهلل، بل من ِقببإنه حيمل االسم كذبًا. وهو ليس من ِق
                                                                            

 22:14 رنثوسكو1 -7
 11:1 ميةرو -8
9- ὅσιος =  مري.الضَّ حيُّ -ن متديِّ -خملص  -ورع  -تقي 

 Cf. Liddell & Scott, Greek - English Lexicon, Oxford, 1889, p. 572. 
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 .(6، 4:2:8) لن يفلتوا من عدل اهلل ،والقسوس الذين حيملون االسم كذبًا

 -ادقني ليس لكي حنتقر األنبيااء الصَّا   ،نقول هذا”ويكمل بقوله: 
بل لكي  -القدِّيسني ميارسوهنا بروح اهلل  النَّاسأعماهلم وأعمال  عاملني أنَّ

اهلل ينزع نعمته من مثل هؤالء.  فام أنَّنزيل قساوة قلب املغرورين، ونعرِّ
   .(7:2:8)“(10)للمتواضعنينعمة ، ويعطي املستكربيناهلل يقاوم  ألنَّ

ال ُيسامح هنااك    اآليت، الدَّهر، يف حياة السَّماءيف عاملني هذا، أنه 
فقط، وليس أي  ،(12، 11:22مىت ) رسعليام ثياب الُعملن  إالَّبالدُّخول 
 .ُأخرىثياب 
 

                                                                            
 5:5بطرس 1؛  6:4يعقوب  -10


