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 يستَخْدم مواهب الروحِ القُدسِ للخدمة التلميذُ
____________________________________________________________ 

 ن عن مواهبِ الروحِ القُدسِ بصورة عامـة، وعـنِ الموهبـة و يتساءُل المؤمن كثيراً ما
 للحديث عن هذا الدرس لهذا، سوفَ نُخَصص . بصورة خاصة هم أنفُسهم لروحية التي يمتلكونَها ا

 لَكن قبَل ذِلك، تعاَل بنا نتعرفُ علـى طَبيعـة مواهـبِ . استخدامها كيفية مواهبِ الروحِ القُدسِ و
 . الروحِ القُدسِ والقَصد منْها

 ٨ - ٤ : ١٢ حسب ما نقـرُأ فـي رسـالة روميـة ي طَبيعةُ مواهبِ الروحِ القُدسِ؟ ه ما
ي قُـدراتٌ معينَـةٌ يهبهـا اُهللا الروحيةَ مواهب ال ، فإن ٧ - ٤ : ١٢ ورسالة كورنثوس األولى هـ 

ينسيحيالم للمؤمنين ةيالغَن هتمعقتضى نبم . بواهالم ـالِل وهذهخ ـنم هتكْماِهللا وح ةقُو نع نلتُع 
 . يقومون بِها المؤمنين ومن خالِل الخدمات المتنوعة التي

 ، التعلـيم : على المواهبِ الروحية المذكورة في الكتابِ المقدسِ مثلة بعض األ وفيما يلي
 ويجِـب أن نَعلَـم أن . إظْهار الرحمة ، إعانَةُ اآلخَرين ، الشِّفاء ، اء العط ، التبشير ، الرعايةُ ، الوعظُ

ها اُهللا للمؤمنينبهالتي ي ةبِ الروحيواهلنا قائمةً شاملةً بجميعِ الم مقَدال ي سقدالم فمـثالً، . الكتاب 
 كما أن هناك أنواعاً عديـدةً مـن الموهبـة . يرهما هناك الموهبةُ الموسيقيةُ، وموهبةُ الرسمِ، وغَ

 إذا أخَذْنا موهبةَ توصيِل البِشارة للناسِ، فقد نَجِد شَخْصاً موهوبـاً بشـكٍل فمثالً، . الروحية ذاتها
 موهوب وقد نَجِد شخصاً آخَر . خاص في توصيِل رسالة الخالصِ بين جماعات كَبيرة من الناسِ

ديفَر ستوىعلى م ةفي توصيِل البِشار موهوباً في توصـيِل . بشكٍل خاص شخصاً آخَر وقد نَجِد 
 بشارة الخَالصِ من خالِل كُتُبٍ أو مقاالت يكْتُبها، أو من خالِل تَرانيم يؤلِّفُهـا، أو مـن خـالِل

. مسرحيات يخْرِجها



ح تـابِ وعلى أيفـي الك ةذْكورالم ةبِ الروحيواهةً على المتُلقي نَظْر تَ أنداٍل، إذا أر 
 األصحاحِ الثاني عشَر و ، رسالة رومية األصحاحِ الثاني عشَر من المقدسِ، فيمكنُك أن تَرجِع إلى

 . أفسس رسالة األصحاحِ الرابعِ من و ، رسالة كورنثوس األولى من أيضاً

 . القَصد من المواهبِ الروحية وربما تتساءُل عنِ

 ِليكُن كُلُّ واحد بِحسبِ ما َأخَـذَ موهبـةً، : " ١٠ : ٤ أوالً، نقرُأ في رسالة بطرس األولى
ة اِهللا الْ مـعلَى نع يناِلحص كَالَءا، كَوضعب كُمضعا ببِه مخْدي ـةعتَنَوإذاً، ". م ـنُل ماألو ـدالقَص 

ةوحيبِ الرالِلها المواهخ نضاً معنا بضعب منَخْد أن وه . 

 َأعطَى الْبعض َأن يكُونُوا رسالً، ] أي اُهللا [ وهو : " ١٢ - ١١ : ٤ كما نقرُأ في رسالة أفسس
م ضعالْبو ،اءَأنْبِي ضعالْبو ،ينلِّمعماةً وعر ضعالْبو ،شِّرِينب ،ةمدِل الْخمِلع ينيسديِل الْقِل تَكْمَألج 

 . القصد الثاني من المواهبِ الروحية هو تأهيُل المؤمنين ِلعمِل الخدمـة إذاً، ". ِلبنْيانِ جسد الْمسيحِ
 . ثالثاً أال وهو بنْيان جسد المسيحِ قَصداً جِد في اآلية ذاتها ونَ

 وِإن كَان يخْدم . ِإن كَان يتَكَلَّم َأحد فَكََأقْواِل اِهللا : " ١١ : ٤ ثُم نقرُأ في رسالة بطرس األولى
ءي كُلِّ شَياُهللا ف دجتَمي ا اُهللا، ِلكَيهنَحمي ةقُو نم فَكََأنَّه ديحِ َأحسالْم وعسإذاً ". بِي ـنم الرابِع دالقَص 

 . المواهبِ الروحية هو تَمجيد اِهللا

،ينسيحيالم ةَ للمؤمنينالروحي بعطي المواهاُهللا ي كان غي علينا وإننْبفكيفَ ي – ـننَح 
سيحِ ب المؤمنونالم – أن عم بب؟ نَتجاوواهالم هاألولى رُأ في نَقْ هذ كورنثوس ٣١ : ١٢ رسالة : 

 ولكـن : " ١٢ و ١ : ١٤ كما نقرُأ في رسالة كورنثوس األولـى ". ولكن جِدوا ِللْمواهبِ الْحسنَى "
ةيوحبِ الراهووا ِللْمنْ ... جِدِل بوا َألجاطْلُب ،ةيوحبِ الراهوِللْم ونورغَي ِإذْ ِإنَّكُم َأن ة يسـانِ الْكَني 

 ، فينبغـي علينـا أن ى المؤمنين إذاً، حيثُ أن اَهللا هو الذي يوزع المواهب الروحيةَ عل ". تَزدادوا
 . نَفْتَح عيونَنا وأذهانَنا وقلوبنا لكي نَعرِفَ مواهبنا ونَستَخْدمها بالطريقَة التي يريدها اُهللا منَّا

 المذكورة في الكتابِ سمات بعضِ المواهبِ الروحية ن، ما رأيك في أن نتعرفَ على واآل
بعض رسـالً وهو َأعطَى الْبعض َأن يكُونُوا : " ١١ : ٤ فنحن نقرُأ في رسالة أفسس المقدسِ ، والـْ



اءَأنْبِي ضعالْبو ، شِّرِينبم ضعالْبو ، اةً رع و ينلِّمعم " . ةاآلي هفي هذ ـس ( نَجِد١١ : ٤ أفس ( ـسخَم 
 : مواهب روحية ممثَّلةً في أشخاصٍ على النَحوِ التالي

 وتُستَخْدم . الرسوُل هو شخص يرسُل في مهِمة معينة . سـل الر : الموهبةُ الروحيةُ األولى
ة ، وهناك رسُل المسيحِ فَهناك : المقدسِ بمعنيين في الكتابِ " رسول " كلمةُ ُل الكَنيسـسـُل . رسفر 

،ـمهبرود ،معـاهعلـى األرضِ، ود ـهحيات اً أثناءشخصي يسوع مهاختار أشخاص مالمسيحِ ه 
ليكونواً شُهوداً لَه ملَهسوأر – هتوقيام هما على موتيكما . وال س ـنـاً مقـداراً خاصم مهبهأنه و 

،سيحيالتاريخِ الم ةالخَالصِ في بداي ةنَشْرِ بِشار نسِ لكي يتمكنوا مكما انه فعل ذلـك الروحِ القُد 
وع وقَد أعطاهم يسـ . بوحيٍ من الروحِ القُدسِ لكي يدونوا الحقَّ في األسفارِ الكتابية التي كَتَبوها

وصـوا المـؤمنينهِم، ولكي يخالِل تَعاليم نةَ مسيحيةَ المقيدسوا العؤسلطاناً خاصاً لكي يأيضاً س 
ةنوا شُيوخاً في الكنيسيعهِم، ولكي يتعاليم ةبإطاع اآلخرين . م ـُل هـسالر أولئك وهكذا، فقد كان 

 ويتألَّفْ هؤالء الرسُل من التالميذ االثني عشَر عشَر والرسـوِل . أعمدةُ الكنيسة المسيحية األولى
 ، إالَّ أن من هذه القائمة ألنَّه خان سيده وشَنَقَ نَفْسـه استُثْني يهوذا االسخَريوطي رغْم أن و . بولُس

 الـذين الرسـِل فئةٌ ُأخرى مـن ثُم هناك . عنْه عوضاً " متياس " رجالً باراً اسمه التالميذَ اختاروا
 على ، و في العهد الجديد وهذا ينْطَبِقُ على برنابا، وتيموثاوس . تُرسلُهم الكناِئس للقيامِ بِمهام معينَة

لينسرسي الكناِئسِ المر ومؤسنا الحاضقْتفي و . 

 وتُستَخْدم هـذه . للناسِ رسالة اِهللا التنبُؤ يعني إعالن . األنبياء : الموهبةُ الروحيةُ الثانيةُ
 الذين كانوا ينْطقون بذات أنبياء العهد القديمِ فمثالً، هناك . الكلمةُ بمعانٍ مختلفة في الكتابِ المقدسِ

 ناس من هو اُهللا، وما الذي فَعلَه اُهللا فـي فقد كانوا يعلنون لل . الكَالمِ الذي يضعه اُهللا على أفواههِم
 كما أنهم كانوا يعلنـون . الماضي، وما الذي يفْعلُه اُهللا في الحاضرِ، وما الذي سيفْعلُه في المستقبِل

لَهفْعي األشخاصِ أن دأح ناُهللا م ريدآخَـ . ما الذي ي وه دانمعنَّا الميوح وقد كان د هـالع أنبيـاء ر 
 القَديمِ حيثُ أن إعالن اِهللا عن نَفْسه وعن خطَّته قَد اكْتَمَل في يسوع المسيحِ وفي شَـهادة رسـِل

ديدالج دهالحين . الع نْذُ ذِلكسِ مقدتابِ المُل في أسفارِ الككْتَمالم هذا اإلعالن نووإلى األبد وقد د . 

د أنبياء العهد الجديد م هناك ثُ هـماِل العقبَل اكْت نَةيعم اِهللا في ظُروف دقاصلَنوا مأع الذين 
ديدالج . اُهللا هؤالء موتَعـزيتهم، وتَ فقد استَخْد ،ينسـيحيالم لتشجيعِ المـؤمنين حـذيرهم، األنبياء 

لكـن بعـد أن . رِفَه وتؤمن بِه وتَفْعلَه في جميعِ الظـروف وإلعالنِ ما ينبغي على الكنيسة أن تَع



 ه اكْتَمَل تَدوين العهد الجديد، لَم تَعد هناك حاجةٌ لهؤالء األنبياء ألن الحقَّ الـذي أراد اُهللا أن يعلنَـ
 . الجديد و مِ لإلنسانِ قَد ُأعلن بالكامَل في صفْحات العهد القَدي

فإن ذِلك غْمر ةَ النُبوبهوم ذْكُري ديدالج دهالع ةَ اِهللا لبنـاء مـكَل ـنلعي ظواع أي فصلو ة 
 وهكـذا، فـالمؤمنون الـذين . المؤمنين، وتشجيعهِم على عمِل مشيَئة اِهللا، وتَعزية المتألِّمين منْهم

موه كونتَلمي شيَئتَهرسالَةَ اِهللا وم علنونلكنهم ي ،ديدج بشيء أونرِ ال يتنبِؤ في وقتنا الحاضةَ التنبب 
ةعقْنوم طَةسبم علينا . للناسِ بطريقَة جِبلهذا، ي – أو – كمؤمنين ـظكُـلِّ واع كَـالم صنَفْح أن 

 فإن كان كالم هذا الـواعظ أوِ . الذي يعلنُه لنا الكتاب المقدس معلِّمٍ للكتابِ المقدسِ في ضوء الحقِّ
 وإن كان كَالمه يعارِض ما جاء فـي كلمـة . الكتابِ المقدسِ فيمكنُنا أن نَقْبلَه مطابقاً لتعليمِ المعلِّمِ

هفُضنَر علينا أن جِباِهللا في . 

رون : ثالثة ال الموهبةُ الروحيةُ  بِشارة الخَـالصِ بيسـوع التبشير يعني توصيَل . المبشـِّ
سيحِ لآلخَرينالم . جـاء يسـوع أن رِفـونعالخَالصِ، وال ي عوا قَط برسالةمسي لَم ُأناس ناكفه 

 لهذا، تَبرز الحاجةُ لموهبـة . بديةً ألجلهِم، وال أنَّه ماتَ بدالً عنْهم، وال أنَّه قام لكي يعطيهِم حياةً أ
 . يقْبلوا يسوع رباً ومخلِّصاً لحياتهِم حتى الكرازة أوِ التبشيرِ لتوصيِل الخَبرِ السار لهؤالء النَّاسِ

 ر ألذهاننا فإن أوَل شيء يتباد " عاة ر " حين نَسمع كلمةَ . عاة الر : الرابعة الموهبةُ الروحيةُ
 وهكذا، فإن راعي الكنيسة يغَذِّي المؤمنين بكلمـة اِهللا، . هو الراعي الذي يهتَم بخرافه ويعتَني بها

 . ويعتَني بِهِم، ويهتَم بنُموهم الروحي، ويقدم لَهم النُّصح والمشورة والتعزية

 المعلِّمون هم أشخاص آمنـوا بيسـوع المسـيحِ . ون م علِّ م ال : الخامسة الموهبةُ الروحيةُ
م . ونالوا موهبةَ توصيِل الحقِّ الكتابي للناسِ بطريقَة يفْهمونَها  فَهؤالء يدرسون كَلمةَ اِهللا بعمق ثـُ

للتطبيق وقابلة ةفْهومم بطريقَة لِّمونَها لآلخَرينعي . 

س إذاً، بِحأفس في رِسالَة ا جاءبِ ممثَّلَـة ١١ : ٤ سـة موحير بواهم سخَم ناكفـي ، ه 
مهأال و ةمدللخ ملُهتؤه ةخاص راتاُهللا قُد مطاهأشخاصٍ أع : ،شِّـرونبوالم ،ـُل، واألنبيـاءسالر 

لِّمونععاةُ، والموالر .



 مواهـبِ بعـضِ ال عن ١٢ كورنثوس األولى في رسالة و ١٢ مية رو رسالة ثُم نَقْرُأ في
 وحيثُ أنَّنا . وغيرِها ، ، والشِّفاء الرحمة ، وإظهارِ ، والقيادة ، والعطاء الوعظ خرى مثَل اُأل روحية ال

 على اهب روحية ُأخرى تناولنا قبَل قليٍل خَمس مواهب روحية، فسوفَ نُتابِع حديثُنا عن خَمسِ مو
 : سبيِل المثاِل ال الحصر

 إما في قُدرتنا على ) أوِ التدبيرِ ( تَظْهر موهبةُ القيادة . القيادةُ : الموهبةُ الروحيةُ السادسةُ
مةً لَهوقُد نكون بأن اآلخَرين المؤمنين رِ أماميالس أو ، في كُلِّ شَيء ترهـامِ في قُدنا على القيامِ بالم 

ةبالكنيس تعلِّقَةالم ةاإلداري . 

 وتسديد حاجاتهِم اآلخَرين إعانَة القُدرةُ على وهي . المساعدةُ : الموهبةُ الروحيةُ السابعةُ
 ة، ويشـعرون رون حاجات اآلخَرين بسرع مساعدة ي ال فالمؤمنون الذين يمتَلكون موهبةَ . المختلفة

 األشـخاصِ وغالباً ما يقَدم هـؤالء . برغْبة ملحة في تَقديمِ يد العونِ لآلخَرين والتضحية ألجلهِم
ةلموسم ةمليع قبطُر لآلخَرين متَهدساعم . 

 نين يمتلكون موهبـةً فَقَد وضع اُهللا في الكنيسة مؤم . التشجيع : الموهبةُ الروحيةُ الثامنةُ
اليائسينو طينبحالمو بينتْعالم ةً في تَشجيعِ المؤمنيننرى موهبةَ التشجيعِ فـي . فريد نُنا أنمكوي 

في إنجيل لوقا نفسه يسوع قائالً لَه سطْرب عشَجي ٣٢ - ٣١ : ٢٢ حيثُ نَراه " : ،انعـمس ،انعـمس 
 وَأنْـتَ . ولكنِّي طَلَبتُ من َأجلك ِلكَي الَ يفْنَى ِإيمانُك ! بكُم ِلكَي يغَربِلَكُم كَالْحنْطَة هوذَا الشَّيطَان طَلَ

تَكتْ ِإخْوتَ ثَبعجتَى رم ." 

 مـن فهناك مؤمنون وهبهم اُهللا موهبةَ تَقديمِ ما لديهِم . العطاء : الموهبةُ الروحيةُ التاسعةُ
متلكاتاٍل ومم قْتاَهللا وو ـدجالتـي تُم ةسيحيالم ماتدوالخ حتاجينالم مِ المؤمنينعـةُ . ِلدبوموه 

 . لذي يرافقُه سرور العطاء تَتَخَطَّى العطاء العادي إلى العطاء السخي ا

ى فب . إظهار الرحمة : الموهبةُ الروحيةُ العاشرةُ  عض المؤمنين يمتَلكون قُدرةً فائقـةً عـل
 افتقـاد اليتـامى : ومن أعماِل الرحمـة . التعاطُف مع األشخاصِ المتألِّمين وتَعزيتهم ومساعدتهِم

. واألرامِل، وزيارةُ المرضى، وتَعزيةُ الحزانى



يه بواهالم هذه نا سابقاً، فإنالتـي وكما ذَكَر ةالكثير ةبِ الروحيواهلى المأمثلةٌ قَليلَةً ع 
 يعطيها اُهللا للمؤمنين المسيحيين لخدمة بعضهِم بعضاً، وتأهيِل المؤمنين ِلعمـِل الخدمـة، وبنيـانِ

 . جسد المسيحِ، وتَمجيد اِهللا

 النِّقـاط بعضِ إلى نَلْتَفتَ روحية، فينبغي علينا أن وحيثُ أنَّنا نتحدثُ هنا عنِ المواهبِ ال
ةهِمبهذا الشأنِ الم : 

 هي أن امتالك المؤمنِ لموهبة روحية أو أكْثَر ال يعني بالضـرورة أنـه النُّقْطَةُ األولى
اآلخَرين المؤمنين نم أكْثَر وحانيأو ر جناض مؤمن . غْمفر يقوُل للمؤمنين الرسوَل بولُس في أن 

 ، إالَّ أنه يعود ويقـوُل إنهم ليسوا ناقصين في أي موهبة ٧ : ١ كورنثوس ته األولى إلى أهِل رسال
ةفي اآلي مْل : " ١ : ٣ لَهب ،ينيوحكَر كُمُأكَلِّم َأن عتَطَأس ةُ لَما اِإلخْوهَأنَا َأيو دسكََأطْفَـا كَج يني ٍل ي فـ 

د ". الْمسيحِ  وهذا يرينا أن المؤمنين في كورنثوس كانوا يمتلكون جميع المواهبِ الروحية التي قـَ
 لهذا، إذا كُنْتَ تمتلـك . غَير ناضجين روحياً – في الوقت نَفْسه – تَخْطُر على الباِل، لكنَّهم كانوا

 فاعلَم أنَّك ستبقى بِحاجة دوماً للتواضعِ والتعلُّمِ من الرب ومن المـؤمنين أو أكثر موهبةً روحيةً
اآلخَرين . 

 . استخدام المواهب الروحيةَ بدونِ محبة هو أمر عديم الفاِئدة في نَظَـرِ اِهللا النُّقْطَةُ الثانيةُ
رسال في لهذا يقوُل الرسوُل بولُس ِل تاألولى إلى أه ٣ - ١ : ١٣ كورنثوس ه " : نَةبَِألْس كُنْتُ َأتَكَلَّم ِإن 

رِنا ينْجص َأو نطا ياستُ نُحرص ةٌ، فَقَدبحِلي م سلَي نلكو الَِئكَةالْمةٌ، . النَّاسِ ووكَانَتْ ِلي نُب ِإنو 
كُلَّ عارِ وراَألس يعمج لَمَأعةٌ، وبحِلي م سلَي نلكاَل، وتَّى َأنْقَُل الْجِبانِ حِلي كُلُّ اِإليم كَان ِإنلْمٍ، و 

 وِإن َأطْعمتُ كُلَّ َأمواِلي، وِإن سلَّمتُ جسدي حتَّى َأحتَرِقَ، ولكن لَيس ِلي محبةٌ، فَـالَ . فَلَستُ شَيًئا
 و أ تَفـاخُر بعيـداً عـن أي .. بِمحبة ا، فاُهللا يريدنا أن نَستَخْدم مواهبنا الروحيةَ لهذ ". َأنْتَفع شَيًئا

 . كبرياء

 اَهللا هو الذي يوزع المواهب الروحيةَ على المؤمنين بِحسبِ مشيَئته وحكْمته النُّقْطَةُ الثالثةُ
 طَريقَة الستخدامِ هذه المواهب هي أن نتذكَّر دائماً أننـا أعضـاء فـي وأفْضُل . ومقاصده لحياتنا

 بِحسبِ المواهبِ والقُدرات التي وهبها جسد واحد أال وهو جسد المسيحِ، وأن نَخْدم بعضنا بعضاً
: ٨ - ٤ : ١٢ في رسالته إلى أهـِل روميـة وهذا هو ما أكَّد عليه الرسوُل بولُس حين قاَل . اُهللا لنا



" ،داحٌل وما علَه اءضاَألع يعمج سلَي نلكةٌ، ويركَث اءضلَنَا َأع داحو دسي جا فكَم فَِإنَّه نهكَذَا نَح 
يرِينالْكَث : احضٍ، كُلُّ وعا ِلبضعب اءضَأعيحِ، وسي الْمف داحو دسِلآلخَرِ ج د . ـباهولَنَـا م نلكو 

ي : مخْتَلفَةٌ بِحسبِ النِّعمة الْمعطَاة لَنَا فَفـ لِّمعَأمِ الْم ،ةمدي الْخةٌ فَفمدخ انِ، َأمِإلَى اِإليم ةبةٌ فَبِالنِّسوَأنُب 
 ". سخَاء، الْمدبر فَبِاجتهاد، الراحم فَبِسرورٍ َأمِ الْواعظُ فَفي الْوعظ، الْمعطي فَبِ التَّعليمِ،

 قَبـَل كَيفَ يمكنُنا أن نُميز مواهبنا الروحية؟ : ، يبقى سؤاٌل مهِم لَنا جميعاً أال وهو أخيراً
نُجيب على أن إنسان وه نالمؤم إلى أن هنُنَو أن جِبهذا السؤاِل، ي قابٌل للنُمو . نا أنريـدواُهللا ي 

فيه دجعِ الذي نُوتَمجوالم اآلخَرين ةمدوخ هتمدوفي خ هرِفَتعلهذا، . نَنْمو في م تتوقَّـع أن نُـككمي 
ى أي . ا معـه من اِهللا أن يكْشفَ لَك مواهب جديدةً أثناء رِحلَةَ اإليمانِ الطويلَة التي ستَقْضيه  وعـل

 : نا الروحية مواهبِ زِ يي م نَستَعين بالطُّرق التالية لت يمكنُنا أن حاٍل،

 الكتـابِ المقـدسِ دراسـة عن طَريـق يمكنُك أن تتعرفَ على مواهبِك الروحية أوالً،
الةالك . والص ما يقولُه سرتَد أن عليك ها، فيجبـماتوس ،ـةـبِ الروحينِ المواهع سقدالم تاب 
 . بعد ذِلك، صلِّ إلى اِهللا واطْلُب منه أن يكْشفَ لك مواهبك الروحية . ووظاِئفها

 الكنيسـة داخـَل عـن طريـق الخدمـة يمكنُك أن تتعرفَ على مواهبِك الروحية ثانياً،
 فإذا لَم تَكُن موهبتُك الروحيةُ واضحةً لَك، فحاوِْل أن أن تَنْخَرِطَ في خدمات متنوعـة . وخارِجها

عـانوني ساكينِ، وتشجيعِ األشخاصِ الذينللم ةمحوإظهارِ الر ،ةالشَّبيب ةمثَل تعليمِ األطفاِل، وقياد 
ماتدالخ نرِها مِل، وغَيالمشاك نم . أكثَر تَكبهوم حسوفَ تَتَّض ،الطريقَة بهذه كتمدالِل خخ نفم 

 أن اَهللا لَم يعطنا المواهب الروحيةَ لكي نَتباهى بِها، بل لكي نَخْدم بِها اآلخَرين ال تَنْس أبداً . فأكْثَر
هدجونُم . 

 عن طَريق االستماعِ إلى تَقييمِ المـؤمنين ك الروحية يمكنُك أن تتعرفَ على مواهبِ ثالثاً،
كتمدلخ فإ . الناضجين ج نالناض ةُ والمؤمنونالقاد داً إلى ما يقولُهيتَ جغَيو أص ،كتمـدخ ـنع ن 

بِكواهم في اكتشاف ذِلك كدساعفسوفَ ي ةالروحي .



 إلى تأثيرِ الخدمة أوِ الخدمات فَ على مواهبِك الروحية إذا انتَبهتَ يمكنُك أن تتعر رابعاً،
 فإذا الحظْتَ أن إحدى الخدمات التي تقوم بها تُثْمر أكْثَر مـن غَيرِهـا أو تُعطـي . التي تقوم بها

 . على موهبتك الروحية قوي ذا دليًل نَتاِئج إيجابيةً أكْثَر من الخدمات اُألخرى، فربما يكون ه

 وفي الختامِ، صالتُنا ألجلك أن يعطيك الرب بصيرةً روحيةً وحكْمةً تَستَطيع من خالِلهِما
 وكَمـا قـاَل . وأن تَستَخْدمها بفعالية ِلخدمة جسد المسيحِ وتَمجيـد اِهللا أن تُميز مواهبك الروحيةَ

 : ) الترجمة التفسيرية بِ س بِح ( ١٦ - ١٤ : ٤ الرسوُل بولُس في رسالته األولى إلى تيموثاوس

 الَ تُهمِل الْموهبةَ الْخَاصةَ الَّتي فيك والَّتي ُأعطيتْ لَـك بِـالتَّنَبوء ووضـعِ "
كلَيع مهيدوخِ َأيرِفْ . الشُّيانْص كُـونـاً، ِليا كُلِّيْل بِهانْشَغورِ، واُألم هذِإلَى ه 

 فَِإنَّك ِإذْ تُواظـب علَـى . انْتَبِه جيداً ِلنَفْسك وِللتَّعليمِ . تَقَدمك واضحاً ِللْجميعِ
 ". ذَِلك، تُنْقذُ نَفْسك وسامعيك َأيضاً

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " يد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ جد
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


