
 تَلْمـذَة
 } ٥٢ م ـ تعلي - ٦٩ الحلقة {
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 . عنِ الخدمة بِحسب المواهب الروحية المعطاة لنـا هذا الدرس سوف نتحدث في
نَفعل ذلك، تعال بنا نتعر قبل أن نة، والقصد منهـا، وطريقـة لَكف على طبيعة المواهب الروحي 

 وأخيراً، سوف نرى كيف يمكننا أن نَخْدم اهللا واآلخرين مـن . اكتشاف المؤمن لمواهبه الروحية
 . خالل المواهب الروحية التي وهبها اهللا لنا

 رة خاصـة يهبهـا اهللا الموهبة الروحية هي قُـد ما هي طبيعة المواهب الروحية؟ إذاً،
 والشـفاء، والـوعظ، ومن األمثلة على ذلك موهبة التعلـيم، . للمؤمنين بمقتضى نعمته وسيادته

 ومن األمثلـة . ومن المدهش أن هبات المسيح قد تأتي كأشخاص وليس كقُدرات طبيعية . وغيرها
 مـن ال تَنْبع هب الروحية ا المو أن نَعرف أن يجب علينا و . على ذلك المعلِّم، والرسول، والمبشِّر

 . المؤمنين عمل الروح القُدس في هي تَظْهر نَتيجةَ ، بل تلقائياً المؤمن

 ، فهناك أربعة مقاصد رئيسية من لمواهب الروحية للمؤمنين ا القَصد من إعطاء أما عنِ
 ، تأهيـل المـؤمنين ِلعمـل ثالثاً . ، بنيان الكنيسة ثانياً . نا اآلخر ، أن يخْدم أحد أوالً : ذلك أال وهي

 . ، تَمجيد اهللا في كل شيء رابعاً . الخدمة

،س؟ واآلنذكورة في الكتاب المقدة المالمواهب الروحي يس ما هالكتاب المقد ذْكُرما ي 
نم بقْرختلفة ية مخالل اآلي ونرى . خمسٍ وعشرين موهبة روحي نـس تـين م١ و ١١ : ٤ أفس 
 فليس صـحيحاً أن . رب أن المواهب الروحية تَرِد من حيث عالقتها بخُدام ال ٢٨ : ١٢ كورنثوس

ى . الكنيسة في بدايتها كانت منقادة بالروح القُدس فقط بِمعزٍِل عنِ الرسل  فقد كانت الكنيسة األوـل
. امسةً حيث أن الرسل أنفسهم كانوا هم شيوخ الكنيسة المحلية في أورشليم تضم شيوخاً وشم



 مثـل ( ويمكن القيام بالخدمات المتعددة في الكنيسة من خالل المواهب الروحية العاديـة
 كـن لَ ). مثل الشِّفاء وعمل القوات باإليمـان ( ، أو من خالل المواهب االستثنائية ) التعليم والرحمة

مكن القيام ببعض الخي د سـيحيكـل مـؤمنٍ م ة ألنة خاصمات دون الحاجة إلى مواهب روحي 
 . تعليم اآلخرين وإظهار الرحمة تجاه اآلخرين مدعو إلى

 وهكذا، عندما يتحدث الرسول بولُس عنِ المواهب الروحية في األصحاح الثاني عشَـر
 أهل كورنثوس، فإنه ال يعني بذلك أن كل خدمة أو مهِمـة فـي الكنيسـة من رسالته األولى إلى

 متنوعة وكثيـرة ومهِمات تتطلَّب موهبةً روحيةً معينة؛ بل إن ما يعنيه هنا هو أنه توجد خدمات
 . في الكنيسة

 المقدس ليست كاملـة يجب علينا أن نُدرك أن قائمة المواهب الروحية الواردة في الكتاب
 فالرسالة األولى إلى أهـل كورنثـوس . وليست شاملة لجميع المواهب التي يعطيها اهللا للمؤمنين

 كمـا أن . تَذْكُر المواهب الروحية التي كانت موجودة في تلك الكنيسة في ذلك الوقـت بالتحديـد
جِبة التي يـة الرسالة إلى أهل رومية تَذْكُر المواهب الروحيتُعطى مكاناً في كل كنيسة محلي أن . 

 مثْل المواهب الفنيـة ( وهناك بعض المواهب الروحية التي لَم يرِد ذكْرها في هذه القوائم جميعها
 ). ٣ - ٢ : ٣٣ وفي سفْر المزامير ٦ - ١ : ٣١ والموسيقية واإلبداعية الواردة في سفْر الخروج

كل موهبة روحي ق عديدة كذلك، فإنتَعمل بطُر مكن أنة ي . نفمثالً، هناك أنواع عديدة م 
 مثْل موهبة التعليم باستخدام الكلمات، أو باستخدام الرسومات، أو عـن طريـق ( مواهب التعليم

 وقد يميل أحد الخُدام إلى ممارسة موهبة التعليم مع الكبـار أو مـع الصـغار أو مـع ). التمثيل
 . قد تتطلَّب كل موهبة من هذه المواهب قدرات وطاقات مختلفة عنِ األخرى و . المعوقين

 وحيث أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة جداً للمواهب الروحية، فينبغي علينا أن نَعـرف
 : وفيما يلي ثالثة أمثلة على ذلك . أن هناك أموراً أكثر أهمية من المواهب الروحية

 ٧ : ٤ أهل أفسـس نقرأ في الرسالة إلى . ، النِّعمة أكثر أهمية من المواهب الروحية أوالً
وهذا يعني أن نعمةَ اهللا ال تَقْتَصر على . حسب قياس هبة المسيح لكُلِّ واحد منَّا أن النِّعمة ُأعطيت



 خاصةً لتوصيل رسالة الخالص لآلخـرين، فقد يعطي اهللا أحد المؤمنين نعمةً . المواهب الروحية
 . بصورة مميزة لآلخرين ويعطي مؤمناً آخر نعمةً خاصةً إلظهار المحبة والرحمة

 فالرسول بولُس يقول في رسالته األولى . ثانياً، المحبة أكثر أهمية من المواهب الروحية
 وهـو ". وَأيضا ُأرِيكُم طَرِيقًا َأفْضَل . ا ِللْمواهبِ الْحسنَى ولكن جِدو " ٣١ : ١٢ إلى أهل كورنثوس

ى  يعني بذلك أن الرغبة في الحصول على قَلْبٍ مفْعمٍ بالمحبة أفضل من الرغبة في الحصول عـل
 تغاضي المواهب الروحية أمراً محتمالً ويمكن ال بعبارة أخرى، إن كان نَقْص . المواهب الروحية

 . عنه، فإن نَقْص المحبة بين المؤمنين أمر غير محتمل وال يمكن التغاضي عنه

 فتَمتُّع المؤمن بموهبة روحية أو . ثالثاً، النُّضج الروحي أكثر أهمية من المواهب الروحية
 ن فـي كنيسـة والدليل على ذلك هـو أن المـؤمني . أكثر ال يعني بالضرورة أنه ناضج روحياً

 كورنثوس كانوا يتمتَّعون بجميع المواهب الروحية العادية والفائقة، إالَّ أنهم كانوا يفتقرون للنُّضج
م ): " ٧ : ١ كورنثوس ١ ( ٧ : ١ فرغم أن الرسول بولُس يقول لهم في العدد . الروحي  حتَّـى ِإنَّكـُ

م : " ٢ و ١ : ٣ ين ود ويقول لهم في العدد ، فإنه يع " لَستُم نَاقصين في موهبة ما  وَأنَا َأيها اِإلخْوةُ لـَ
م َأستَطع َأن ُأكَلِّمكُم كَروحيين، بْل كَجسديين كََأطْفَال في الْمسيحِ، سقَيتُكُم لَبنًا الَ طَعاما  ، َألنَّكُـم لـَ

ِل اآلنب ،ونيعتَطتَس دعتَكُونُوا ب ونيعتَطا الَ تَسضج الروحي والثمر الروحـي ". َأيوهكذا، فالنُّض 
 . أكثر أهمية من المواهب الروحية

نة على المـؤمنين؟ لَكتوزيع المواهب الروحي نهو المسؤول ع ناهللا م في الحقيقة أن 
ة والختوزيع المواهب الروحي نهو المسؤول ع ختار . ن مات على المؤمني دقتضى – فهو الذي يبم 

 وفيما يتعلَّق بدورنا كمؤمنين، يجب . الموهبة المناسبة لكل مؤمنٍ – سيادته اإللهية وعلْمه المسبق
 ويجب علينـا . علينا أن نَستخدم المواهب المعطاة لنا أحسن استخدام لما فيه خَير الكنيسة عموماً

 لذلك، يجب على كل مؤمنٍ أن يخْـدم . كل مؤمنٍ في جسد المسيح ل أوجد مكاناً أن نَعرف أن اهللا
 . اهللا والمؤمنين اآلخرين لكي يكون عضواً فاعالً في الجسد

وهة أال وطرحه الكثيرون فيما يتعلَّق بالمواهب الروحيناك سؤاٌل يوه : مكنني أنكيف ي 
 ثالث طُرق تُساعدك علـى اكتشـاف المواهـب هناك الروحية؟ ) أو مواهبي ( موهبتي كتشف أ

: والقدرات التي وهبك اهللا إياها



 فَفَهمك لكلمة اهللا ومـا تقولـه عـنِ . أوالً، واظب على دراسة الكتاب المقدس والصالة
 ) أو المواهـب ( ، ووظائفها سيساعدك كثيراً فـي معرفـة الموهبـة سماتها المواهب الروحية، و

 . ي وهبك اهللا إياها الروحية الت

 ابدأ بالخدمة في أية مجـاالت متاحـة مثـل تعلـيم . ثانياً، اخْدم داخل الكنيسة وخارجها
 ظروف صعبة، ب األطفال، أو قيادة الشبيبة، أو إظهار الرحمة، أو تشجيع األشخاص الذين يمرون

 جاالت التي يمكنك أن تَخـدم فيهـا فمن خالل خدماتك المختلفة، سوف تكتشف الم . أو غير ذلك
 . بفاعلية أكبر من غيرها

 فموهبتك الروحية ستُحفِّزك على الخدمة في مجـال . ثالثاً، قَيم خدمتك بين الحين واآلخر
 لذلك، إذا تَبين لك أنك متَحمس للخدمة في مجال معينٍ، فقد يعني ذلك أن هذه هـي . تلك الموهبة

 لَكن حيث أنه من الصعب فَصل المواهب الروحية عن خدمة اآلخرين وبنيـان . تك الروحية موهب
 . تأثيرها على اآلخرين مدى اآلخرين، فيجب عليك أن تُقَيم خدمتك بين الحين واآلخر لترى

 خدمـة كيف ينظر المؤمنون إلى خدمتي؟ ما هي ال : اسأل نفسك بعض األسئلة الدقيقة مثل
 التي يطلبها مني اآلخرون عادةً؟ ما هي جوانب القوة التي يراها اآلخرون في؟ ما الـذي يقولـه

 مـا هـو تَقييمـي الشخصـي : اآلخرون عنِ الفائدة التي جنوها من خدمتي؟ كذلك، اسأل نفسك
 بها بفاعلية؟ ما هي ؟ ما هي الخدمة التي أتقنها وأقوم لخدمتي؟ ما هي الخدمة التي أقوم بها بفَرح

 األشياء التي أفعلها لبنيان المؤمنين اآلخرين؟ فإجابتك عن هذه األسئلة ستسـاعدك كثيـراً فـي
 وتَذَكَّر دائماً أن اهللا لَم يـنْعم عليـك بهـذه . التي وهبك اهللا إياها ) أو المواهب ( اكتشاف الموهبة

إي كبهبها؛ بل إنه و خاللها المواهب لكي تَتفاخَر ناآلخرين بها وم موتَخْد هماها لكي تَخْد . 

 . قُلنا قبل قليل إن الكتاب المقدس يذْكُر ما يقرب من خمسٍ وعشـرين موهبـة روحيـة
 . هب، فسوف نكتفي هنا بتناول بعضها وحيث أن الوقت ال يسمح لنا بالحديث عن جميع هذه الموا

 : ١١ : ٤ نقرُأ في رسـالة أفسـس فنحن . روحية ممثَّلة في أشخاصٍ وسوف نبدأ بخمس مواهب
 رعـاةً ، والْـبعض مبشِّـرِين ، والْـبعض َأنْبِياء ، والْبعض رسالً وهو َأعطَى الْبعض َأن يكُونُوا "
و ينلِّمعم ."



 كانت الموهبة الروحية المتمثِّلة . " الرسل " الموهبة األولى المتمثِّلة في أشخاص هي إذاً،
 ورغْـم أن هـذه الموهبـة . في رسولية التالميذ االثني عشر والرسول بولُس فريدة من نوعها

 الروحية الفريدة انتهت بموت الرسل األوائل، إالَّ أن األشخاص الذين تُرسـلهم الكنـائس للقيـام
نة ما زالوا ييعبمهام م نوعلين " دسرحتى وقتنا الحاضر " م . 

 العهد الجديد يذْكُر موهبةَ النُبـوة و . " األنبياء " الموهبة الثانية المتمثِّلة في أشخاص هي
اِهللا، وتَعزيـة ـِل مشـيَئةمعلـى ع هِموتشجيع ،المؤمنين ةَ اِهللا لبناءمكَل نلعي ظواع أي فصلو 

 ن الذين يمتَلكون موهبةَ التنبِؤ في وقتنا الحاضـرِ ال يتنبـأون ي المؤمن إن وهكذا، ف . متألِّمين منْهم ال
ديدج أو أية اخبار من المستقبل بشيء ـطَةسبم للناسِ بطريقَـة شيَئتَهرسالَةَ اِهللا وم علنونلكنهم ي ، 

ةعقْنوم . 

 التبشير يعني توصـيل بِشـارة ". المبشِّرون " متمثِّلة في أشخاص هي الموهبة الثالثة ال
سيحِ لآلخَرينالم الخَالصِ بيسوع . أن رِفـونعالخَالصِ، وال ي عوا قَط برسالةمسي لَم ُأناس ناكفه 

لكي ي قام وال أنَّه ،منْهالً عدماتَ ب وال أنَّه ،هِملألج جاء ةً يسوع ياةً أبديـح عطيهِم . زـرلهـذا، تَب 
 لهؤالء النَّاسِ لكي يقْبلوا يسوع رباً ومخلِّصاً البشرى الحاجةُ لموهبة الكرازة أوِ التبشيرِ لتوصيِل

 ورغم أن هذه الموهبة ليست معطـاة لجميـع المـؤمنين، إالَّ أن اهللا يوصـينا جميعـاً . لحياتهِم
 . غير المؤمنين كة في توصيل رسالة الخالص إلى بالمشار

ى . " الرعاة " الموهبة الرابعة المتمثِّلة في أشخاص هي  موهبة الرعاية هي القـدرة عـل
 النُّصـح والمشـورة وتقـديم بنُموهم الروحي، االهتمام بِهِم، و والعناية المؤمنين بكلمة اِهللا، تغذية

ى ح والمؤمن ال . لهم والتعزية  . اهللا ظيـرة ذي يمتلك هذه الموهبة يبحث عنِ الضالين ويردهم إـل
 . ونحن مدعوون جميعاً لالهتمام باآلخرين ورعايتهم حتى وإن لم نَكُن قد ُأعطينا موهبة الرعاية

 والمقصود بذلك هـو امـتالك . " المعلِّمون " الموهبة الخامسة المتمثِّلة في أشخاص هي
 الرسـالة بـإعالنٍ تَلَقُّـوا القديم ورغم أن أنبياء العهد . الحقائق الكتابية لآلخرين موهبة توصيل

 مباشرٍ من اهللا، فإن معلِّمي العهد الجديد استمدوا معرفتهم من دراسة أسفار العهد القديم، وتعـاليم
ن هـم أشـخاص ي المعلِّم وهكذا فإن . يسوع، وتعاليم الرسل؛ أي من جميع أسفار الكتاب المقدس



ة يفْهمونَهـا  فَهـؤالء . آمنوا بيسوع المسيحِ ونالوا موهبةَ توصيِل الحقِّ الكتابي للنـاسِ بطريقـَ
للتطبيق وقابلة ةفْهومم بطريقَة لِّمونَها لآلخَرينعي ثُم قمةَ اِهللا بعمكَل سونردخـالل . ي ـنونرى م 

 أوالً، دراسة الكتـاب المقـدس بعمـق؛ : اب المقدس أن المعلِّمين يقومون بثالث مهام رئيسية الكت
 ؛ ثالثـاً، تَعلـيم الحـقِّ ) للمؤمنين اآلخرين صالحةً أي أن يكونوا قُدوةً ( ثانياً، ممارسة ما يعلِّمونه

 . هللا أن يوصله للناس الكتابي بسلطانٍ دون المساس بالمعنى األصلي الذي أراد ا

 : هناك مواهب أخرى ورد ذكْرها في العهد الجديد نَذْكُر منها ما يلي

ساعدة وهبة مختلفة : المهِم المحاجات وتسديد اآلخَرين ةُ على إعانَةرالقُد أي . نونفـالمؤم 
 ين بسرعة، ويشعرون برغْبة ملحة في تَقديمِ الذين يمتَلكون موهبةَ المساعدة يرون حاجات اآلخَر

 وغالباً ما يقَدم هؤالء األشخاصِ مساعدتَهم لآلخَرين بطُرق . يد العونِ لآلخَرين والتضحية ألجلهِم
ةلموسم ةمليع . 

 لحـل روحيةً خاصةً فقد أعطى اهللا بعض المؤمنين موهبةً : موهبة التكلُّم بكالم الحكْمة
 وغالبـاً مـا يسـتخدم . لدفاع عن المعتقدات القويمة، أو فَض النزاعـات ا المشكالت المعقَّدة، أو

 . المؤمنون موهبتهم هذه لمساعدة المؤمنين اآلخرين على أن يحيوا حياةً تُرضي اهللا

 درة خاصـة علـى تفسـير فقد أعطى اهللا بعض المؤمنين قُ : موهبة التكلُّم بكالم معرفة
 . األمور الغامضة ومعرفة األشياء التي تتوافق مع الحقِّ المعلن في كلمة اهللا

طاءناك مؤمنون . موهبة العُأعطوا ه قْـتوو متلكـاتاٍل ومم نم ا لديهِمةَ تَقديمِ مبموه 
 وموهبةُ العطاء تَتَخَطَّـى العطـاء . مجد اَهللا ِلدعمِ المؤمنين المحتاجين والخدمات المسيحية التي تُ

 . العادي إلى العطاء السخي الذي يرافقُه سرور

ةمحالر ةً فائقـةً علـى . موهبةُ إظهاررقُـد كونتَلمي المؤمنين ضعى فب  اإلصـغاء إـل
تألِّمينسا ، تَعزيتهم التعاطُف معهم، و و ، األشخاصِ المهِم ومتدع . ة مـحأعمـاِل الر ـنمو : افتقـاد 

. اليتامى واألرامِل، وزيارةُ المرضى، وتَعزيةُ الحزانى



 رغم أن كل شخصٍ قَبِل يسوع رباً ومخَلِّصاً لحياته هو مؤمن به، إالَّ أن : موهبة اإليمان
 حين يدعوهم للقيام بأعمـاٍل معينـة هناك موهبة إيمانٍ يعطيها اهللا لبعض المؤمنين دون غيرهم

 لخدمـة ل شخصاً ما فعلى سبيل المثال، قد يدعو اهللا . تَنطوي على الكثير من الصعوبة والمخاطرة
 واألشخاص الذين يمتلكون موهبة اإليمان هذه يثقون بـأن اهللا . في بلد أجنبي تحت ظروف قاسية
 ق أموراً عظيمةً من خاللهم، وأنه سيقوم بأشياء تبـدو مسـتحيلة سيفعل أموراً خارقةً، وأنه سيحقِّ

 وإذا نَظَرنا إلى رِجال اهللا العظماء مثل نوح وإبراهيم وموسى فسـوف . من وجهة النظر البشرية
 . نرى أنهم كانوا يمتلكون موهبة اإليمان هذه

 ورغم أن كُلَّ شـفاء . والنَّفسية وهي القدرة على شفاء األمراض الجسدية : موهبة الشِّفاء
 . هو من عند اهللا، إالَّ أن اهللا يستخدمنا أحياناً لشفاء اآلخرين

ة األخـرى المواهـب الروحيـ ـنديد مالع ذْكُرس يالكتاب المقد وكما ذَكَرنا سابقاً فإن . 
 ر من رسالة رومية، وفي األصـحاح ويمكنك أن تَقرأ عن هذه المواهب في األصحاح الثاني عشَ

 الثاني عشَر من الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس، وفي األصحاح الرابع من الرسالة إلى أهـل
 . أفسس

ة التـي – كمؤمنين مسيحيين – كيف يجب علينا واآلن، نَستخدم المواهب الروحيـ أن 
 وهبنا اهللا إياها؟

 ستخدامِ هذه المواهب هي أن نتذكَّر دائماً أننا أعضاء في جسد واحـد أال أفْضُل طَريقَة ال
 وهـذا . وهو جسد المسيحِ، وأن نَخْدم بعضنا بعضاً بِحسبِ المواهبِ والقُدرات التي وهبها اُهللا لنا

 : ٨ - ٤ : ١٢ لى أهِل رومية هو ما أكَّد عليه الرسوُل بولُس حين قاَل في رسالته إ

 فَِإنَّه كَما في جسد واحد لَنَا َأعضاء كَثيرةٌ، ولكن لَيس جميع اَألعضاء لَهـا "
،داحٌل ومع يرِينالْكَث نـا : هكَذَا نَحضعب ـاءضَأعيحِ، وسي الْمف داحو دسج 

 : ولكن لَنَا مواهب مخْتَلفَةٌ بِحسبِ النِّعمة الْمعطَاة لَنَا . رِ ِلبعضٍ، كُلُّ واحد ِلآلخَ
 َأمِ َأنُبوةٌ فَبِالنِّسبة ِإلَى اِإليمانِ، َأم خدمةٌ فَفي الْخدمة، َأمِ الْمعلِّم فَفي التَّعليمِ،

،خَاءي فَبِسطعالْم ،ظعي الْوظُ فَفاعورٍ الْورفَبِس ماحالر ،ادهتفَبِاج ربدالْم " .



كذلك، فإن ةالفاِئد ديمع رأم وه ةبحةَ بدونِ مالروحي بالمواه فـي نَظَـرِ وهذا استخدام 
 : ٣ - ١ : ١٣ لهذا يقوُل الرسوُل بولُس في رسالته األولى إلى أهِل كورنثوس . اِهللا

د صـرتُ ِإن كُنْتُ َأتَ "  كَلَّم بَِألْسنَة النَّاسِ والْمالَِئكَة ولكن لَيس ِلي محبةٌ، فَقـَ
رِنا ينْجص َأو نطا ياسكُـلَّ . نُحارِ وراَألس يعمج لَمَأعةٌ، ووكَانَتْ ِلي نُب ِإنو 

 الْجِباَل، ولكن لَيس ِلي محبةٌ، فَلَستُ علْمٍ، وِإن كَان ِلي كُلُّ اِإليمانِ حتَّى َأنْقَُل
 وِإن َأطْعمتُ كُلَّ َأمواِلي، وِإن سلَّمتُ جسدي حتَّى َأحتَرِقَ، ولكن لَيس . شَيًئا

 ". ِلي محبةٌ، فَالَ َأنْتَفع شَيًئا

 لكي تَخْـدم اهللا مـن قَلْـبٍ يفـيض صالتُنا لك هي أن يعطيك الرب قَلباً متواضعاً لهذا،
 فإن كان اهللا قد أعطاك موهبةً روحيةً أو أكثـر، فـاعلَم أنَّـه . بالشُّكْر والعرفان لما فَعله ألجلك

 يريدك أن تكون وكيالً أميناً على هذه المواهب، وأن تَستخدمها استخداماً الئقاً لكـي يعـود كُـلُّ
 . الذي أحبنا إلى المنتهى المجد لصاحبِ المجد

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


