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 4الُملحق 

 مزيٌد من المواهب الروحية   

 

 من الدليل اإلرشادي السابع.  53انظر مواهب الروح القدس الخمسة األولى في الدرس 

 

 .القادة والمديرون/ المدبِّرون .1

 (8: 11أ. القائد المدبّر )رومية  

القائد وظيفة )مركز، خّدمة يتم تعيينها( أو قدرة خاّصة وسط الكنيسة. يقود القادة بالسير أمام اآلخرين 

 وبتوجيههم وبتقديم مثال جيّد لآلخرين في أنفسهم. هذه مهمة شيوخ الكنيسة بشكٍل خاّص. 

 ( 18: 11كورنثوس 1ب. المدير المدبِّر ) 

أو قدرة خاّصة وسط الكنيسة. يقود المديرون بتوجيه شعب الكنيسة  المدير وظيفة )مركز، خدمة يتم تعيينها(

 وقيادتهم عبر الصعوبات وبتقديم الِحكمة والنُّصح. 

(. بينما 11: 3تيموثاوس 1ثّمة شيوٌخ في الكنيسة يقودون شؤون الكنيسة من دون االنشغال بالوعظ والتعليم )

الخاّصة بالكنيسة، يهتّم المديرون بدرجٍة ما بمسؤولية يهتّم "األعوان" بمسؤولية إدارة الشؤون الخارجية 

 القيادة الروحية في الكنيسة. 

 

 .الخدمة والمساعدة .1

 (7: 11أ. الخدمة )رومية  

الخدمة قدرة خاّصة، كما يمكن أن تكون وظيفة )مركز، خدمة يتم تعيينها( للشمامسة في الكنيسة. يرى الخّدام 

 ها. الحاجات المختلفة ويعملون على سدّ 

 (18: 11كورنثوس 1ب. األعوان ) 
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 العون/ المساعدة قدرة خاّصة. يقّدم المساعدون/ األعوان المساعدة في الكثير من المهّمات. 

 

 .التكلُّم بكلمة حكمة أو كلمة علم أو مزمور أو كلمة وعظ )تشجيع( .3

 (8: 11كورنثوس 1أ. التكلُّم بكلمة حكمة ) 

التكلُّم بكلمة حكمة هي موهبة التكلّم بكالم تشّكل الحكمة محتواه. إنّه رغبة وقدرة خاّصة على إظهار أفضل 

وسيلة يمكن للناس اتّباعها واستخدامها لتحقيق أسمى األهداف. المسيحيون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة 

 اء هللا. يقّدمون النُّصح لآلخرين بشأن أفضل طريقة يمكنهم بها إرض

 (8: 11كورنثوس 1ب. التكلُّم بكلمة معرفة ) 

التكلُّم بكلمة معرفة هو موهبة التكلُّم بكالٍم تشكِّل المعرفة محتواه. إنه رغبة وقدرة خاّصة على شرح معنى 

حة األمور الذي كان سابقًا مخفيًا للناس. المسيحيون المؤمنون الذي لديهم هذه الموهبة يميِّزون المعرفة الصحي

 والسليمة، أي أنّهم يعرفون إن كانت تتّفق مع إعالن هللا في الكتاب الُمقدس أو تخالفه. 

 (12: 11كورنثوس 1ج. التكلُّم بمزمور ) 

التكلُّم بمزمور هو رغبة وقدرة خاّصة على التكلُّم مع اآلخرين باستخدام المزامير الموجودة لدينا أو باستخدام 

(. المسيحيّون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة 11: 5؛ كولوسي 11: 3)أفسس ترانيم وأغاني روحية جديدة 

 الروحية ينقلون رسالة هللا من خالل األشعار والترانيم والموسيقى. 

 ( 8: 11د. التكلّثم بالوعظ والتشجيع )رومية  

لمؤمنين على عمل ما يعلّمه التكلُّم بالوعظ والتشجيع أو الحّث هو رغبة أو قدرة خاّصة على حّث المسيحيّين ا

الكتاب الُمقدس، سواء أكان ذلك بالحديث إلى جماعة أو بالحديث الّشخصي. المسيحيون المؤمنون الذين لديهم 

هذه الموهبة يقّدمون النُّصح والمشورة للمسيحيّين اآلخرين في مجال النمو والخدمة الشخصيين. هم يحثّون 

يعلّمه الكتاب الُمقدس على الحياة اليومية وعلى تنمية شخصياتهم المسيحيّين المؤمنين على تطبيق ما 

وصفاتهم المسيحية واألخالقية. كما يحثّون المسيحيّين المؤمنين على أن يسلكوا كمسيحيين ويشّجعونهم على 

  أن يأخذوا خطواٍت في اإليمان.
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 .العطاء أو المساهمة .1

( هو رغبة وقدرة خاّصة على استخدام األمالك األرضية ألجل خير الناس وألجل مجد 8: 11العطاء )رومية 

هللا. المسيحيّون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة يوّجهون اهتمامهم الكتساب المال أو األمالك والعقارات 

أمالكهم بيد مسيحيّين مؤمنين آخرين في من أجل المساهمة في امتداد ملكوت هللا. يستودع هؤالء مالهم أو 

الكنيسة )كنيستهم، أو كنيسة أخرى أو كنائس أجنبية خارج بالدهم(، وفي منظَّمات مسيحية بغرض المساهمة 

 في امتداد ملكوت هللا. 

 

 .الرحمة .5

( هي رغبة وقدرة خاّصة على التعاطُف مع احتياجات اآلخرين، وبالتالي تعزيتهم 8: 11الرحمة )رومية 

ومساعدتهم. المسيّحيون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الروحية هم بشكٍل عاّم جيّدون في المالحظة 

واالستماع. يستطيع هؤالء أن يقيّموا بسرعة وضع احتياجات وأفكار ومشاعر الناس الُمحبَطين والمتألّمينن أو 

لكبار والذين على سرير الموت، أو الناس الذين الُمساء إليهم، أو المتضايقين، أو المرضى، أو الُمعاقين، أو ا

لديهم مخاوف أو هم في حالة حزٍن على فراق عزيز. لدى هؤالء القدرة على التعاطُف مع هؤالء الناس 

 واإلحساس بما يمّرون به. 

 

 .اإليمان .2

( هو رغبة وقدرة خاّصة على تحقيق مهمة خاّصة ألجل هللا. المسيحيّون 1: 11كورنثوس 1اإليمان )

المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الروحية يثقون باهلل حين يدعوهم إلنجاز مهمة صعبة ُمعيَّنة. فمثاًل، قد 

واجهة اضطهاٍد يتعرَّضون له، أو بأن يطلب هللا منهم أن يحيوا أو يعملوا في بلٍد أجنبي، أو أن يصمدوا في م

يسعوا لتحقيق العدل في عالم ظالم. المسيحيّون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة يثقون باهلل ويثقون بأنّه 

يعمل معجزاٍت ُمعيّنة وبأن ينِجز أشياء عظيمة من خاللهم. يثق هؤالء بأن الرب يزيل الصعوبات 

لجبال. وهم يثقون بأن هللا يأتي إلى الوجود بأشياء تبدو مستحيلة من والمعطاّلت، حتى لو كانت بعظمة ا

 المنظور البشري. إنهم مثل نوح وإبراهيم وموسى في إدراكهم لمقاصد هللا من خالل اإليمان. 
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  .مواهب الشفاء .7

( هي مجموعة منّوعة من الرغبات والقدرات الخاّصة على شفاء 53، 1: 11كورنثوس 1مواهب الشفاء )

مراض أجساد وأرواح )أو نفوس( اآلخرين. يستخدم هللا الذين لديهم إحدى هذه المواهب كأدواٍت بشرية أ

 لشفاء الناس. كل شفاء هو شفاء إلهي، ولذا فهو شفاء فوق طبيعي! 

 

 .أعمال قّوات أو معجزات .8

ت الخاّصة مجموعةٌ من الرغبات والقدرا هي (11-18، 13: 11كورنثوس 1أعمال القّوات أو المعجزات )

( أو آيات غير اعتيادية أو معجزات. هدف 18-15: 11كورنثوس 1على تتميم أعمال فوق طبيعية )انظر 

المعجزات هو التأكيد على حقيقة إله الكتاب الُمقدَّس وإعالنه، كما تهدف بشكٍل خاّص لتقوية اإليمان المستمّر 

(. حدثْت المعجزات في الكتاب الُمقدس حين 51-53: 13بيسوع المسيح، وهو ما يضَمن الحياة األبدية )يوحنا 

يسوع المسيح، ورُسل أعلن هللا نفسه وحقَّه من خالل موسى، وأنبياء العهد القديم )خاّصةً إيليا وأليشع(، و

؛ عبرانيين 11: 11كورنثوس 1؛ 35: 1 الرسل ؛ أعمال13-18: 13لوقا  ؛8، 1: 13)انظر متّى العهد الجديد

1 :3).  

 

 .األرواحتمييز  .9

( هي رغبة وقدرة خاّصة ودعوة من هللا للتمييز 13: 11كورنثوس 1تمييز األرواح أو التمييز بين األرواح )

ن بعُد، كان المسيحيون المؤمنون يعتمدون على هذه  بين األرواح المختلفة. حين لم يُكن العهد الجديد قد ُدوِّ

طاني، بين ما هو روحي وما هو نفسي، بين ما هو حق الموهبة الروحية للتمييز بين ما هو إلهي وما هو شي

وما هو كذب، بين ما يبني وما يهدم. المسيحيون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الروحية "يمتحنون 

(. 11-1: 15 الرسل ؛ أعمال1-1: 3يوحنا 1ليعرفوا إن كانت من هللا أو من مصدٍر آخر ) -األرواح" 

شخٌص ما يّدعي أنّه نبيٌّ في حقبة العهد الجديد صادقًا أو كاذبًا، أو إن كان  يستطيع هؤالء تمييز إن كان

(. يستطيع هؤالء 11: 13كورنثوس 1شخٌص ما أو كنيسة ما عليها أن تعمل بما قاله نبّي العهد الجديد ذاك )
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أو حتّى تمييز إن كانت موهبة روحية في الكنيسة موهبة حقيقية أو كانت موهبة غريبة أو غير حقيقية 

 شيطانية. 

كانت األرواح الّشّريرة تعمل في المسكونين بأرواٍح شّريرة وفي الذين يعبثون بالممارسات الّسحرية. بل إّن 

(. كانت تلك 1: 3يوحنا 1األرواح الّشّريرة كانت تعمل في الكنائس التي كانت مؤلَّفة بشكٍل رئيسي من األمم )

لّم بنبّوات كاذبة وفي عمل بعض المعجزات أو األعمال غير االعتيادية األرواح الّشّريرة تظهر من خالل التك

ٌر واقع موجود )متّى (. التقليدات الشيطانية للمواهب الروحية وعمل المسيحية أم11-15: 11 الرسل )أعمال

 (. 13-15: 11كورنثوس 1؛ 51-11: 13 الرسل عمالأ؛ 15-13: 13

 

 .أنواع ألسنة .11

 الرسل. فر أعمالأ. األلسنة في س   

قدرة خاّصة على التكلُّم بلغات أمم أخرى معروفة أو ممكنة الفهم،  الرسل فر أعمالكان التكلّم بألسنة في سِ 

  (.11-1: 1 الرسل بحيث يتكلّم المسيحي المؤمن عن هللا ومعجزاته وعجائبه )أعمال

، 11-18: 1ّونة في يوئيل كان الهدف من هذه الموهبة وصف التحقيق التاريخي لنبّوة العهد القديم الُمد

(. كان التكلُّم بألسنة هو 11: 1 الرسل وإلظهار وإثبات االنسكاب والحضور الحقيقيين للّروح القدس )أعمال

العالمة المرئية على أّول انسكاب للروح القدس في التاريخ البشري على كل اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح 

(، 8ين )أنصاف اليهود( الذين آمنوا بيسوع المسيح )أعمال الرسل (، وعلى كل السامري1)أعمال الرسل 

 ن مع أعمال؛ قارِ 13و 11و 13وعلى كل األمميّين )غير اليهود( الذين آمنوا بيسوع المسيح )أعمال الرسول 

)ألسنة النار( وآية  مرئيةكانت هناك عالمات أخرى، فكانت هناك آية  1 الرسل (. في أعمال8: 1 الرسل

 )صوت هبوب الريح القوية والتكلُّم بألسنة أجنبية(. مسموعة

ر.  يصف أو يروي الرسل فر أعمالسِ  ال ما عمله هللا في تاريخ الخالص. كانت هذه األحداُث فريدةً، ولم تتكرَّ

أن  يعلّمما ينبغي أن يحدث في الكنائس المسيحية في العالم اليوم! الكتاب الُمقدس  الرسل فر أعمالسِ  يعلّم

-11: 11كورنثوس 1طة )يقات المرئيّة االعتيادية لنوال الروح القدس هي المجيء إلى كنيسة حية ونشالعال

(، والحضور المرئي لثمر الروح القدس، خاّصة المحبة، في حياة المؤمنين 31: 1 الرسل ؛ انظر أعمال15



4 الُملَحق -بعالسا الدليل  

 

ر الكنيسة أو حياة المؤمنين الكتاب الُمقدس أنّه  حتّى حين تفتق يعلّم(! ومن ناحية أخرى، 11: 3)غالطية 

 ال يعلِّم(! ومن ناحية أخرى، 8-1: 15كورنثوس 1لبعض المواهب الروحية، فإنه ينبغي أال تفتقر للمحبّة )

الكتاب الُمقدَّس أّن التنبُّؤ بلغات معروفة أخرى )أو التكلُّم بألسنة البشر( ينبغي أن يكون اآلية المصاحبة لنوال 

 ة الروح القدس(! الروح القدس )أو معمودي

 .ب. األلسنة في الرسالة األولى إلى الكورنثيّين 

-1: 13؛ 11-8، 1: 15؛ 53-18، 13: 11كورنثوس 1في رسالة الرسول بولس األولى إلى الكورنثيين )

( كان التكلُّم بألسنة قدرة خاّصة أو ظاهرة قول أشياء بأصواٍت غريبة وغير مفهومة )ألسنة المالئكة(. لم 55

ن هذه الظاهرة مصحوبةً بألسنة ناٍر مرئية. كانت ألسنةً مسموعةً، لكن غير مفهومة، وقد خلقت نوًعا من تكُ 

 التشويش في الكنيسة. 

. لسنةأعن قدرٍة دائمة على التكلُّم بال يتكلَّم الرسول بولس عن اندفاقٍة مفاجئة في التكلُّم بألسنة، لكنّه يتكلَّم 

إلى شخٍص يحّل عليه الروح القدس بقوة خالل  ال تشير( 15: 13كورنثوس 1الكلمات "َمن يتكلّم بلسان" )

شخٍص لديه قدرة دائمة على التكلّم بألسنة  تشير إلىخدمة، فيندفع متكلًّما بأصواٍت غريبٍة ومفهومة، بل 

، ويُستخَدم 11: 13كورنثوس 1سان" ))يُستخَدم فعل بزمن المضارع في اليونانية(! كما تشير عبارة "له ل

فعل بزمن المضارع في اليونانية هنا أيًضا، حيث "له" ترجمة للفعل "يمتلك"( إلى شخٍص لديه قدرة دائمة 

؛ يُستخَدم فعل بزمن 18-11: 13كورنثوس 1وتامة على التكلُّم بألسنة. والكلمات "إن كان أحد يتكلّم بلسان" )

إلى شخٍص لديه سيطرة دائمة وتاّمة على الطريقة التي يتكلّم أو ينطق بها بذلك  المضارع في اليونانية( تشير

لكيفية استخدام المواهب الروحية خالل اجتماعات  قّدم بولس الرسول بعض الحدود والضوابطاللسان! ولذا، 

يندفع متكلًّما الكنيسة، وهو أمر ليس ممكنًا لو كان الروح القدس يحّل بقوة فجائية على المسيحي المؤمن، ف

 بألسنة! 

حصل إظهار المواهب الروحية في الفترة األولى في كنيسة العهد الجديد حين لم يُكن العهد الجديد كاماًل بأيدي 

المسيحيّين. ولذا، كانت هناك إمكانية كبيرة لالنحراف والضالل والتعاليم الخاطئة. كانت كنيسة كورنثوس 

مؤمنين ذوي خلفيات وثنية بشكٍل تاّم، وكانوا يصارعون مع مشاكل تتألَّف بشكٍل رئيسي من مسيحيّين 

وظواهر حصلت في بيئتهم غير المسيحية. كان المسيحيون المؤمنون في كنيسة كورنثوس "]غيورين[ 

؛ في اليونانية "غيورين لألرواح" وليس "غيورين في ما يتعلَّق 11: 13كورنثوس 1للمواهب الروحية" )
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. الراجح أنهم كانوا يعتقدون أن "أرواًحا" مختلفةً كانت تمنح مواهب مختلفة للناس. بالمواهب الروحية"(

، 3: 11كورنثوس 1ولكن الرسول بولس علّم أن كل المواهب المختلفة تنبع من أصٍل واحد هو الروح القدس )

األمور التي  (. وعلّم الرسول بولس أن على المسيحيين المؤمنين في كورنثوس أن يكونوا غيّورين لعمل11

(. هذا هو السبب 33، 55: 13كورنثوس 1تبني الكنيسة ال لعمل األمور التي تخلِق التشويش والفوضى )

وراء الحاجة لعمل مواهب مواهب معيّنة مثل موهبة النبوة ورفيقتها اللصيقة موهبة تمييز األرواح 

 ( في هذا السياق المليء بالضالل والخطية. 13: 11كورنثوس 1)

رسالة كورنثوس األولى إلى أّن التكلُّم بألسنة كان واحدةً فقط من مشاكل كثيرة في كنيسة كورنثوس. فقد تشير 

سادتها االنقسامات، وعدم النُّضوج، والغيرة، والحسد، والخصام، والفساد األخالقي الّشديد، والمحاكمات أمام 

زوجية، وأكل لحم الحيوانات الُمقدَّمة لألصنام،  قضاة العالم غير األتقياء، وإساءة استخدام الحّريّة، ومشاكل

وإساءة استخدام النساء لمراكزهّن ومناصبهّن، واالجتماعات المسيحية المؤذية، وعدم حفظ عشاء الرب 

 بطريقة صحيحة، والسعي المحموم وراء ظاهرة التكلُّم بالسنة، وإنكار قيامة الجسد. 

: 11كورنثوس 1) قيمة أكبر مما ينبغيى موهبة التكلُّم بألسنة كانت مشكلة كنيسة كورنثوس أنَّ شعبها أعط

(. لهذا عالج الرسول 13كورنثوس 1(، وأّن التكلُّم بألسنة في الكنيسة أدى إلى تشويش اجتماعات الكنيسة )53

ع charismata ة:المواهب الروحية )في اليوناني بولس موضوع (. في البداية علّم بشكٍل عام بشأن التنوُّ

(. ثّم أشار بشكٍل خاّص إلى 11كورنثوس 1ظيم للمواهب الروحية وخدمات وإظهارات الروح القدس )الع

طريق المحبة، وهو ما وضع المواهب الروحية كّل واحدٍة في مكانها الصحيح،  -الطريق األفضل واألسمى 

ًرا، علّم عن الفرق بين (. وأخي15كورنثوس 1كما شّكل المبدأ الذي ينبغي للمواهب الروحية أن تعمل بحسبه )

(. واضٌح أن أعضاء كنيسة كورنثوس، الذين كانت لهم 13كورنثوس 1موهبة التكلُّم بألسنة وموهبة النبّوة )

مواهب روحية خاّصة، كانوا يؤثّرون سلبًا باجتماعات الكنيسة من أجل أن يقولوا أو يفعلوا ما يريدون! وبينما 

لكنيسة بطريقٍة ُمرتَّبة وُمنظَّمة، فقد تصرَّف هؤالء بطريقٍة غير الئقة وغير يطالب هللا بأن يتّم كلُّ شيٍء في ا

محترمة. فحّولوا اجتماعات الكنيسة االعتيادية المنتظمة إلى اجتماعاٍت غير ُمنظّمة. وبداًل من السالم، كانت 

رسول بولس كان (. ومع أن ال33، 55: 13كورنثوس 1اليُد العليا للتشويش وعدم النظام وعدم الترتيب )

شة والمزعجة! وقد أوصى بأّن كل ما  يعطي المواهب الروحية قيمةً عظيمة، فقد منع هذه الممارسات الُمشوِّ

يتّم في الكنائس المسيحية في العالم وفي كل االجتماعات ينبغي أن يحصل ألجل بناء الكنيسة ككّل، وكذلك 

يمكن لكل مسيحيٍّ مؤمن أن يمارس مواهبه الروحية بها أن ألجل بناء المؤمنين أفراًدا. ينبغي للحّريّة التي 
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تبقى ضمن حدود المحبة والبنيان والخدمة. وينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يبقوا في ممارستهم المواهب 

 (. 33-11: 13كورنثوس 1ضمن الحدود والضوابط التي يضعها الرسول بولس في الكتاب الُمقدَّس )

ل بولس التكلُّم بألسنة في مكانها الصحيح في عالقتها بالمواهب الروحية األخرى، بهذه الطريقة يضع الرسو

ين للمسيحيّين المؤمنين الذين لديهم قدرة دائمة على التكلّم بألسنة أو للذين كانوا  ا وتعليًما خاصَّ وهو يقّدم حّضً

لك يجب على المتكلم بلغة لذ: "11-15: 13كورنثوس 1يتكلّمون أو يصلّون أو يرنّمون بألسنة، فيقول في 

فإني إن صليت بلغة مجهولة، فروحي تصلي، ولكن عقلي عديم . مجهولة أن يطلب من هللا موهبة الترجمة

ا. سأرنم بالروح، ولكن سأرنم بالعقل فما العمل إذن؟ سأصلي بالروح، ولكن سأصلي بالعقل أيضً  ، الثمر

لدى تقديمك الشكر  ’آمين‘يف يستطيع قليل الخبرة أن يقول: وإال، فإن كنت تحمد هللا بالروح فقط، فك .اأيضً 

" قول الرسول بولس عن .ىبنَ ا، أنت تقدم الشكر بطريقة حسنة، ولكن غيرك ال يُ طبعً  ما دام ال يفهم ما تقول؟

"التكلم أو الصالة أو الترنيم بالروح )الروح البشرية(" ال يمكن أن يعني إال أن الشخص يعبّر بأصواٍت ال 

تطيع أحٌد أن يفهمها. وقوله عن "التكلُّم أو الصالة أو الترنيم بالذهن" ال يمكن أن يعني إال أن الشخص يعبّر يس

بكلماٍت يستطيع الجميع فهمها. كان حثُّ وحضُّ الّرسول بولس هؤالء المسيحيّين المؤمنين هو ألنهم كانوا 

ذهانهم البشرية. ولذا، فإّن ُكلَّ ما كان يصدر يتكلّمون ويصلون ويرنّمون بأرواحهم البشرية فقط، وليس بأ

 عنهم هو أصوات غريبة غير مفهومة. 

سول بولس هؤالء المسيحيّين بأّن عليهم أن يصلّوا بأْن تصير لديهم في المستقبل قدرة على يستطيعوا  حثَّ الرَّ

يتكلّموا أواًل بأصواٍت  في المستقبل ترجمة كل ما يريدون قوله بلساٍن غير مفهوم. لم يحثّهم بولس على أن

غريبة وغير مفهومة ومن ثّم ترجمة أو تفسير ما قالوه بألسنة، بل حثّهم على أن يصلّوا بأّن تكلُّمهم بألسنة في 

، وبالتالي ال يتكلمون سوى تكلًُّما بأرواحهم البشرية وفي الوقت نفسه تكلًُّما بذهنهم البشريالمستقبل يكون 

عن كالمهم وصالتهم )شكرهم( وترنيمهم بألسنة  أن يتم التعبيرعلى  بولس لرسولبكلمات مفهومة! يحثُّهم ا

فألن أرواحهم البشرية خاضعة لسيطرتهم بشكل كامل  بكالٍم مفهوم في اجتماعات الكنيسة!في المستقبل 

(، فإنهم يستطيعون أن يختاروا أال يتكلموا بألسنٍة غريبة وغير مفهومة في 51: 13كورنثوس 1)انظر 

(. 11: 13كورنثوس 1جتماعات الكنيسة، فيعلّمون جميع من في الكنيسة خالل االجتماعات بكالٍم مفهوم )ا

 (! 11: 13كورنثوس1بهذه الطريقة فقط تُبنى الكنيسة وأعضاؤها )
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 .ترجمة/ تفسير األلسنة .11

 (18-17: 11؛ 31، 11: 11كورنثوس 1أ. ترجمة األلسنة ) 

هذه قدرة شخصية على الفهم والترجمة والتفسير ليس فقط في التعامل مع لغات البشر األجنبية المعروفة، بل 

ومع ألسنة المالئكة المختلفة غير المعروفة أيًضا، من أجل بناء شعب الكنيسة الذين يحضرون االجتماع. هذه 

لمالئكة ولصيقة بها في اجتماعات الكنيسة. الموهبة الروحية موهبة الحقة لموهبة التكلُّم بألسنة الناس وا

المسيحيّون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الروحية الدائمة يمكنهم أن يميّزوا إن كان المسيحيون اآلخرون 

الذي لديهم موهبة التكلُّم بألسنة صادقين ونزيهين، وإن كانوا في كالمهم بلسان يبنون الكنيسة، وبالتالي يكون 

 لهم خالل اجتماعات الكنيسة بانيًا أم ال. االستماع 

 .ب. تكلُّم المؤمن بروحه وذهنه في الوقت نفسه 

واضح أن الذين كانوا معتادين على التكلُّم بألسنة غير مفهومة في كنيسة كورنثوس لم يُكن لهم، بشكٍل عام، 

بة التكلّم بألسنة كموهبة دائمة (. كان ممكنًا للذي لديه موه15: 13كورنثوس 1موهبة ترجمة/ تفسير األلسنة )

أن يفّسر أو يترجم ما قاله بلسان غير مفهوم. ولكْن حينئٍذ يكون عليه أن يتكلّم بلسان أو لغة مفهومة، يحيث 

وفي الوقت نفسه. أي أن كل ما أرادت روح اإلنسان أن تعبّر عنه  بشكٍل متزامنيعمل هذا بروحه وذهنه 

كورنثوس 1مكن لذهنه ولسانه أن يعبّرا عنه بكالم واضح ومفهوم تماًما )بكالم غريب وغير مفهوم، فإنّه ي

13 :3 ،15-11 !) 

(. فبشكٍل عام، إن كان في اجتماع الكنيسة مترِجم/ 15، 3: 13كورنثوس 1ولكّن هذه القدرة ليست آلية )

خًصا غير الذي تكلّم ُمفّسر، فإن يكون معروفًا عند الكنيسة بأّن لديه موهبة الترجمة الدائمة، كما يكون ش

(. فإن لم يكن في اجتماعات الكنيسة مترِجٌم، أو كان 18-11: 13؛ 13: 11كورنثوس 1بلسان غير مفهوم )

هذا المترجم ال يرغب بترجمة ما يُقال بلسان غير مفهوم، فقد منع الرسول بولس التكلّم بلسان غير مفهوم في 

 (. 18: 13كورنثوس 1اجتماعات الكنيسة )

 .حدود الرسولية للتكلُّم بألسنةج. ال 

وعالوةً على ذلك، فقد أمر الرسول بولس بأال يتكلّم أكثر من ثالثة أشخاص بألسنة غير مفهومة في االجتماع 

: 13كورنثوس 1الواحد، وبأن ال يحصل هذا أيًضا إال إن كان هناك مترجم يترِجم ما يقال بلسان فور قوله )
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-53: 13كورنثوس 1التكلّم )بلسان أو بنبّوة( خالل اجتماعات الكنيسة العامة )(. كما أنّه يمنع النساء من 11

58 .) 

 

 .العزوبية .11

( قدرة خاّصة وقرار شخصي أو دعوة للبقاء بال 11-13: 11؛ متّى 53-51، 1: 1كورنثوس 1العزوبية )

زواج من أجل خدمة هللا وملكوته بتكريٍس قلبيٍّ تاّم بحيث ال ينشغل بأيِّ أمٍر آخر. وكما هو الحال مع كلِّ 

طى لإلنسان بشكٍل دائم أو لمدة زمنية المواهب الروحية األخرى، فإن هذه الموهبة الروحية أيًضا يمكن أن تُع

 معينة، أي طالما كان هللا يرى هذا الوضع ضروريًا.  

 

 

 


