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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  عبرانيين
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع    (. 02-8عبرانيين الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 1: 51يوحنا 

 

 . 5: 05راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 85) تعليم 4

 الروحيّةالخدمة بحسب المواهب 
 

 التعاليم التالية تتعلّق بالروح القدس: 

 .: طبيعة الروح القدس وعمله في الناس وعمله في الكنيسة00، الدرس 0الدليل اإلرشادي 

 : الروح القدس يدعم المسيحيّين المؤمنين وسط آلمهم ومعاناتهم.0، الُملَحق 0الدليل اإلرشادي 

  .وثمر الروح القدس ،الروح القدسبملء الو ،المعمودية بالروح القدس: 45، الدرس 4الدليل اإلرشادي 

  .: مواهب الروح القدس الروحية55، الدرس 7الدليل اإلرشادي 

  .: مزيٌد من المواهب الروحية4، الُملَحق 7الدليل اإلرشادي 
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 أ. طبيعة المواهب الروحية وهدفها

 

 .طبيعة المواهب الروحية .5

 .قدرة خاّصة أو وظيفة خاّصة  . أ

( قدرة خاّصة أو وظيفة خاّصة يعطيها هللا بنعمته وبتصميمه charisma :الموهبة الروحية )في اليونانية

الموهبة الروحية هي عمل الروح القدس االعتيادي (. 00، 6-4: 00كورنثوس 0؛ 02: 4بطرس 0اإللهي )

بة الروحية ثمَر مهارة مسيحية أو اإلبداع والبراعة. هي . ليست الموهوغير االعتيادي في المسيحي المؤمن

 يتم التعبير عنها بأشكاٍل عدة من خالل الوكالة المسيحية.  تعبير وإظهار لنعمة هللادائًما 

 .ب. إظهار قوة هللا وحكمته 

( من خالل 7: 00كورنثوس 0الموهبة الروحية إظهار )إعالن( لقوة هللا وحكمته وقوته وأعماله األخرى )

المؤمن، وهي تظهر من خالل خدمات مختلفة )اعتيادية وفوق اعتيادية( وأعمال منّوعة )تأثيرات أو ثمار 

 عمل قوة هللا وحكمته(. 

 .ج. موهبة محدودة 

(. ليس من 7: 4لها قياس، محدودة بحسب قياس هبة المسيح )أفسس  -محدودة  الموهبة الروحية دائًما موهبة

(، كما أنه ليس من إنسان يحصل على كّل شيٍء 52-02: 00كورنثوس 0إنساٍن ينال كل المواهب الروحية )

 (. 7: 4يمكن لموهبٍة روحية ُمعيّنة أن تعمله أو تنجزه ضمن ناحية ُمعيَّنة أو مجاٍل ُمعيَّن )أفسس 

ع المواهب الروحيةت .2  .نوُّ

 بطر س0؛ 00: 4؛ أفسس 06، 6: 04؛ 52-08، 02-7: 00؛ 7، 0: 7كورنثوس 0؛ 8-4: 00رومية  اقرأ

4 :02-00 . 

 .أ. المواهب الروحية المذكورة ضمن قوائم العهد الجديد 
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خمس وعشرين موهبة ووظيفة روحية مختلفة. وهذه المواهب والوظائف هي:  ىيذكر العهد الجديد حوال

النّبوة واألنبياء، الخدمة، التعليم والمعلّمون، الوعظ/ التشجيع، المشاركة في حاجات اآلخرين/ العطاء، القيادة، 

لقّوات، تمييز الرحمة، التعفُّف/ ضبط النفس، كالم الحكمة، كالم المعرفة، اإليمان، مواهب الشفاء، عمل ا

األرواح، أنواع ألسنة، ترجمة األلسنة، الرسل، المساعدة، اإلدارة/ التدبير، اإلعالن، كالم التعليم، كتابة 

 مزامير/ ترانيم، الُمبشِّرون، الرعاة، المتكلّمون/ الوّعاظ. 

عيّنة )خدمة مُ  وظيفة أو مركز روحي، بل هي قدرة روحيةظ أن بعض هذه المواهب الروحية ليست الحِ 

وُمحّددة(. نال الرسل واألنبياء والمعلّمون مواهب روحية، ولكن الفكرة الرئيسية المقصودة ليست أّن لهؤالء 

 المواهبفي الكنيسة. وهكذا يُنظَر إلى  وظائف/ مراكزمواهب روحية خاّصة، بل أن هللا أعطاهم ليكونوا 

ُسل أيًضا كشيوخ )أعمال بالوظائفالروحية المنّوعة هنا في عالقتها   )الخدمات الُمعيّنة والُمحدَّدة(. عمل الرُّ

بطرس 0ميالدية؛ انظر  54-52في الفترة  0: 8 الرسل ميالدية؛ وأعمال 52عام في ال 55: 4و 40: 0 الرسل

ميالدية( في أول كنيسة  52في عام  55-54: 4 الرسل ميالدية(، وكشمامسة )أعمال 65-60في الفترة  0: 5

 كنيسة أورشليم.  -يحية مس

بعض المواهب . هاوخير تتّم ألجل بركة الكنيسة خدمات أو مهماتتشمل قوائم المواهب الروحيّة هذه 

في طبيعتها. يمكن أن تتّم كل هذه الخدمات أو  الروحية اعتيادية، بينما مواهب روحية أخرى فوق اعتيادية

(، ولكّن هذا ليَس ضروريًا بشكٍل 7: 00المهّمات من خالل موهبة خاّصة )انظر موهبة التعليم في رومية 

(. ما 06: 5ُمطلَق، ألنّه يمكن لهذه الخدمات أن تتّم من دون موهبة خاّصة )انظر موهبة التعليم في كولوسي 

د عليه هو أّن هذه الخدمات والمهمات ال تتطلَّب بالضرورة موهبة خاّصة، بل أنَّ هناك يحاول بولس التأكي

ًعا عظيًما  من الخدمات والمهّمات في الكنيسة! تنوُّ

 ب. قوائم المواهب الروحية الواردة في العهد الجديد ليست شاملة. 

أي من هذه القوائم أن تكون شاملةً.  تتقاطع هذه القوائم في بعض المواهب التي تذكرها، ولكن ليس القصد من

تذكر الرسالة األولى إلى الكورنثيين المواهب الروحية التي كانت شائعةً في تلك الكنيسة في فترٍة ُمعيّنة، بينما 

 . المواهب الروحية التي ينبغي أن تُعطى مكانها واحترامها في الكنيسة المحليةتذكر الرسالة إلى أهل رومية 

 



 35الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 .الروحية غير المذكورة ضمن هذه القوائمج. المواهب  

يُفهَم من وجود هذه القوائم المختلفة أّن ثّمة مواهب روحية أخرى ال تُذَكر في هذه القوائم. فمثاًل، ال تُذَكر 

: 56؛ 55، 05، 02: 55؛ 6-0: 50؛ 5: 08مواهب الموسيقى واإلبداع في قوائم العهد الجديد )انظر خروج 

(. وعالوةً على ذلك، فإن كّل موهبٍة روحية تظهر بطرق مختلفة 70: 78؛ 0: 45؛ 5-0: 55؛ مزمور 0

ومتنوعة. فمثاًل، ثمة أنواع لمواهب التعليم، مثل موهبة التعليم باستخدام الكلمات، أو بالرسم، أو من خالل 

هة لفئة عمري ة ُمعيَّنة مثل الشباب أو األطفال أو المعاقين، إلخ. كل واحدةٍ التمثيل، وكذلك موهبة التعليم الموجَّ

من مواهب التعليم هذه يمكن أن تشمل أو ال تشمل قدرات فوق اعتيادية. وعالوةً على ذلك، فإن كل واحدٍة من 

 (.  7: 4مواهب التعليم هذه محدودة ومحدَّدة في مجالها )أفسس 

  .المواهب الروحيةب المتمتِّعون .3

 المسيحيّون المؤمنون بشأن مسألة هل لدى كّل مؤمن موهبة روحية أم ال. يختلف 

 .أ. الكلمة "كّل" بمعنى شمولي 

( معنى كوني هو "كل إنسان عرفه وجه األرض" hekastos ة:لكلمة "كل واحد" )في اليونانيكثيًرا ما يكون ل

: 04؛ 5: 00؛ رومية 58: 0 الرسل (، أو "كل مسيحي مؤمن عرفه وجه األرض" )أعمال6: 0)رومية 

؛ 06: 04؛ 7: 00؛ 7: 7كورنثوس 0(. ولذا يعتقد بعض المسيحيّين المؤمنين أن الكلمة "كل" في 00

 د ألحد( قد نال موهبةً روحية. اتعلّم أن "كل مسيحي" )بال استبع 02: 4بطرس 0

 .ب. الكلمة "كّل" بمعنى محدود 

عنى كونيًا شموليًا دائًما: "كل إنسان عرفه وجه األرض". ومن الكلمة "كّل" في الكتاب الُمقدس ال تحمل م

(، و"كل" عسكري/ جندي 7: 6(، "كل" واحد في الجمع )يوحنا 05: 05األمثلة على ذلك: "كل" مراٍء )لوقا 

(. ولذا يستنتج بعض 55: 4 الرسل (، و"كل" مسيحي لديه احتياج في الكنيسة األولى )أعمال05: 02 )يوحنا

ال  02: 4بطرس 0؛ 06: 04؛ 7: 00؛ 7:7كورنثوس 0ن المؤمنين اآلخرين أن الكلمة "كل" في المسيحيّي

تعني بالضرورة الشمولية )بال استثناء(. وعالوةً على ذلك، فإنّه حين يرغب الكتاب الُمقدَّس بالتأكيد على "كل 

 hen"هين هيكاستوس" )( أو heis hekastosواحٍد بال استثناء" فإنه يستخدم تعبير "هيس هيكاستوس" )

hekastosظ إضافة كلمة "واحد" هنا(. ؛ الحِ 00: 0تسالونيكي 0؛ 50: 02 الرسل (، أي "كل واحد" )أعمال
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يمكن أن تُستخَدم بالمعنى  02: 4بطرس 0؛ 06: 04؛ 7: 00؛ 7: 7كورنثوس 0وهكذا، فإن الكلمة "كل" في 

-07: 5. )قارن مع استخدام الكلمة "كل" في رومية بال استثناء -كل مؤمن مشار إليه في السياق المحدود: 

كل مسيحي مؤمن في جسد المسيح أعطاه الروح (. كما يمكن للكلمة "كل" أن تحمل معنى ُمحدوًدا هو 02

 القدس قدرة عادية أو فوق عادية أو وظيفة عادية أو غير عادية في جسد المسيح )موهبة روحية(

ليس ضروريًا تماًما أن يعطي الروح القدس موهبةً روحية لكلِّ (. وهكذا، 52-08، 00: 00كورنثوس 0)

 مسيحيٍّ مؤمن بال استثناء. 

 

 .النعمة والمحبة أهم من المواهب الروحية .4

 أ. النعمة تشمل المواهب الروحية وتتجاوزها.  

)لكل مسيحي مؤمن( منّا أُعطيت النعمة )في اليونانية "خاريس"،  لكلِّ واحدٍ : "ولكن 7: 4نقرأ في أفسس 

وليس الكلمة "خاريزما" التي تعني "موهبة روحية"( حسب قياس هبة المسيح." هذا يعني أّن نعمة هللا أعظم 

من المواهب الروحية وال تُحَصر في المواهب الروحية. كل مسيحّي مؤمن نال نعمةً، ولكن لم ينَل كل 

، من األمثلة كّل مسيحي نال مقداًرا من التأثيرات الرائعة لنعمة هللامؤمن بالضرورة موهبة روحية. مسيحّي 

إلهية للعمل الجاّد باجتهاد  قوة(، و02: 5كورنثوس 0إلهية بوضع األساس ) مهارةعلى هذه التأثيرات 

في الخدمة اإلرسالية  إلهية قدرات(، أو 2: 00كورنثوس 0إلهية في الضعف ) وقوة(، 02: 05كورنثوس 0)

؛ 00: 4)أفسس  وقد تعطيه النعمة قدرةً إلهية أو وظيفة إلهية )موهبة روحية((. 2: 0وسط األمم )غالطية 

 (.00-02: 4بطرس 0

 ب. المحبة تشمل المواهب الروحية وتتجاوزها.  

طريق ب، نرى أن بولس الرسول يشير إلى 50: 00كورنثوس 0أ و50: 00كورنثوس 0بالمقارنة بين 

هذا يعني أنّه إْن لم تُوَجد المواهب الروحية المحبة، الذي هو أفضل من الرغبة بالمواهب الروحية والجّد لها. 

فبينما القدرات أو )في مسيحّي مؤمن أو في كنيسة مسيحية ما(، فينبغي أال تكون المحبة أيًضا غير موجودة! 

لبعض ة من الروح القدس تُعطى بطريقة سيادية الوظائف )المراكز( الطبيعية وفوق الطبيعية الممنوح
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لكّل مسيحّي مؤمن بال في جسد المسيح، فإن المحبة هي موهبة الروح القدس المعطاة  المسيحيّين المؤمنين

 (!6-5: 5؛ تيطس5: 5)رومية  استثناء

 ج. الروحانية تتجاوز امتالك موهبة روحية. 

لك اإلنسان أكثر روحانيةً! كان مسيحيو كنيسة كورنثوس امتالك اإلنسان للمواهب الروحية ال يجعل من ذ

يمتلكون كل المواهب الروحية االعتيادية وفوق االعتيادية، ومع هذا بقوا جسديّين وغير ناضجين وغير 

 (. 0: 5؛ 7: 0كورنثوس 0روحيين )

 ة )غالطية( وثمر الروح القدس في الحيا4-0: 5كورنثوس 0سمات األصالة الروحية هي النضوج الروحي )

(. أهم مبدأ في رسالة كورنثوس األولى هو أن على المسيحي المؤمن أن يستخدم كل ما لديه، 00-04: 5

 (. 04-05: 02كورنثوس 0ويستخدمه بطريقٍة تكِرم هللا وتبني القريب )

 

 .هدف المواهب الروحية .1

الكنيسة  بناء(، و00-02: 4بطرس 0بعضنا بعًضا ) خدمةهي  ةاألهداف األربعة الُمميَّزة للمواهب الروحي

: 4)تكميل( المسيحيّين المؤمنين ألعمال الخدمة )أفسس  تأهيل وإعداد(، و00: 04؛ 7: 00كورنثوس 0)

 (!00: 4بطرس 0في كل شيٍء ) تمجيد هللا(، وفي النهاية 00

 

 طلب المواهب الروحية وتمييزها وتقييمها وفحصها  . ب

 

 

  .الروحيةطلب المواهب  .5

 الذين أعطاهم الروح القدس موهبة روحية بسيادته، يعلّم الرسول بولس المؤمنين 0: 04كورنثوس 0في 

الروحية، بل باألحرى اسعوا وراء المحبة، وتشوقوا إلى المواهب ( قائاًل: "52-08؛ 00: 00كورنثوس 0)

 ." ؤموهبة التنب
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 ما المواهب الروحية التي ينبغي لهؤالء المؤمنين أن يسعوا إليها ويجّدوا في طلبها؟ 

ا ينبغي أن تُرى في كنيسة كورنثوس: تغييٌر في رغبتهم بمواهب روحية  كانت هناك ثالثة أمور ضرورية جّدً

  ُمعيَّنة، وسعي مستمّر في طريق المحبة، والتشديد على بناء اآلخرين بدَل بناء الذات.

 .أ. كانت كنيسة كورنثوس بحاجٍة لتغيير الرغبة لديها 

من كورنثوس األولى يحارب بولس إساءة استخدام وممارسة موهبة التكلم بألسنة.  04-00في األصحاحات 

( تعطي موهبة التكلّم بألسنة قيمة كبيرة جًدا، حتّى كانت ترجو 07: 00كورنثوس 0كانت كنيسة كورنثوس )

تكلُّم بألسنة بكثرة. ينبغي أن تتغيّر تلك "الرغبة"، ألنَّ وضعهم موهبة التكلُّم بألسنة في أن تُعطى موهبة ال

. التفريق بين المواهب الروحية ينبغي أن يتّم بحسب معايير هللا ال معايير أُمقّدمة المواهب األخرى كان خطً 

(، وضع 50-07: 00؛ 02-7: 00كورنثوس 0بشرية. في قائمتين عّدد فيهما الرسول بولس المواهب )

يضع النّبوة في المكانة األولى.  02، 5-0: 04كورنثوس 0الرسول موهبة التكلُّم بألسنة في اآلخر. وفي 

في استخدام  يرغبوا بجديةوأشار إلى أّن على الكورنثيين، الذين أعطاهم الروح القدس موهبة النبوة، أن 

 وضوح بتقوية الناس وتشجيعهم وتعزيتهم )في الضيق(. وممارسة موهبة النبوة، ألّن هذه الموهبة تؤثّر ب

ا  50: 00كورنثوس 0( بأن نفهم 5-0: 04؛ 52-08: 00كورنثوس 0ال يسمح لنا السياق ) باعتباره حّضً

المواهب الروحية. هؤالء المؤمنون  على أن يجدوا ويرغبوا بحرارة بامتالكموّجهًا لحّث مؤمني كورنثوس 

يرغبوا ويجّدوا في ممارسة مواهب روحية بسيادة هللا من الروح القدس ينبغي أن الكورنثيون الذين نالوا 

موهبة النبوة ال موهبة التكلُّم بألسنة. ويريهم بولس الرسول الطريق األفضل لذلك، وهو طريق  واستخدام

(. 05: 05 -ب 50: 00كورنثوس 0المحبّة، ويحثُّهم على أن يسلكوا ذلك الطريق ويسيروا وراء تلك المحبة )

ق المحبة على كل المواهب الروحية! المحبة تجعل  الرسول يهدف بولس ألن يُظِهر بكلِّ وضوح كيف تتفوَّ

 الناس "شعب هللا"، وتعلّمهم بأن يحيوا لمجد هللا وخير اآلخرين. 

 ب. كانت كنيسة كورنثوس بحاجة لالستمرار في السير في الطريق األفضل. 

: 00؛ zèloute: الكلمة "ِجّدوا" )في اليونانية من ىأقو( 0: 04؛ diòkete :انيةالكلمة "اتبعوا" )في اليون

العمل ال  شّدة، بينما "جّدوا" )بحماس( تشير إلى عمل ال ينتهي(: فكلمة "اتبعوا" تشير إلى 0: 04؛50

المحبة )أي، على كل المسيحيّين المؤمنين  شموليةفي كورنثوس األولى عن  05استمراريته. يتكلَّم األصحاح 
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موهبتا النبوة أو التكلُّم بألسنة  بعض المؤمنين الذين لديهمعن  5-0: 04كورنثوس 0أن يحبّوا(، بينما تتكلّم 

)بعض المسيحيّين المؤمنين لديهم هاتان الموهبتان(. وهكذا، يمكن أن نكون متيقّنين من أن "اتبعوا" هي 

كنيسة، بينما "ِجّدوا" وصية للمسيحيّين الذين كانت لديهم مواهب روحية. ومع أن على وصية تخّص كامل ال

كل المسيحيّين المؤمنين أن يتبعوا المحبة، فإّن على المسيحيّين المؤمنين الذين لديهم مواهب روحية أن يجّدوا 

 الستخدام وممارسة موهبة النبوة ال موهبة التكلُّم بألسنة. 

 واستخدام المواهب الروحية أو النطق بهاالمواهب الروحية  امتالكألن علينا أن نميّز بين  وعالوةً على ذلك،

المواهب الروحية بل إلى  ال إلى الحصول على(، فإن وصية "جّدوا" تشير 55-06: 04كورنثوس 0)

يحية. والكلمة استخدامها أو ممارستها )أو التكلّم بها، إن كانت موهبة مرتبطة بالتكلُّم( في الكنيسة المس

( تُظِهر بوضوح أن ثّمة فرقًا في الدرجة ما بين المواهب الروحية )انتبه إلى 0: 04كورنثوس 0"وباألولى" )

(.  يعطي بولس المكانة العليا لموهبة النبوة، مما يشير 50: 00تعبيره "المواهب الحسنى" أو "األفضل" في 

 مكانة العليا لموهبة التكلُّم بألسنة. إلى أن كنيسة كورنثوس كانت مخطئة في إعطائها ال

 .ج. كانت كنيسة كورنثوس بحاجة للتشديد على بناء اآلخرين )ال الذات( 

هي: "لكونكم غيورين لألرواح )وليس "غيورون للمواهب  00: 04الترجمة الحرفية لكورنثوس األولى 

الروحية"(، اطلبوا أن تزدادوا في بنيان الكنيسة." ليس مستحياًل أن ينسب الكورنثيوس كل موهبة روحية 

المختلفة ال تأتي من  لروح خاص. وقد سعى الّرسول بولس لمساعدتهم على أن يفهموا أن المواهب الروحية

(. فبينما كان الكورنثيوس يسعون وراء 4: 00كورنثوس 0أرواح مختلفة بل من الروح القدس الواحد )

. بينما كان الكورنثيوس يسعون وراء المواهب الروحية، يتكلّم الرسول بولس عن السعي وراء األرواح

مواهب الروحية من خاللها، يفترض بولس أن األرواح، التي تمتلك مواهب خاّصة أو يمكنها الحصول على ال

(، وأن الروح القدس يستطيع أن يعطي أرواحهم البشرية 00: 0كورنثوس0الكورنثيين قد قبلوا الروح القدس )

مواهب خاّصة. وبينما يسعى الكورنثيون المتالك موهبة التكلّم بألسنة، وهي موهبة فوق طبيعية، ألجل بنائهم 

الرسول على أن يسعوا الستخدام وممارسة المواهب التي تبني اآلخرين في الكنيسة. الشخصي، يحثُّهم بولس 

فقد حثَّ الرسول بولس هؤالء المسيحيّين المؤمنين، الذين كانت لديهم مواهب روحية، على أن يحسنوا في 

 .المواهب الروحية التي تبني الكنيسةاستخدام 
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أنه ينبغي للكورنثيين أن يعطوا قيمة أعظم للمواهب  (02-05: 04كورنثوس 0ويُظِهر الّسياق الالحق )

الخاّصة التي تُماَرس بانتظام وبشكٍل متكّرر )النبوة التي تعلِن الرسالة بوضوح( أكثر من التدفُّقات المفاجئة 

التي يمكن أن تحصل مع التكلّم بألسنة )التي كانت تتم بكلمات ال يمكن فهمها(. لم يكن بولس يهتم بما كان 

بما ينبغي أن يحدث في االجتماعات الرسمية للكنيسة في كورنثوس، وليس ث في كنيسة كورنثوس، بل يحد

  في كنائس أخرى.

  .نوال المواهب الروحية .2

 َمن الذي له الكلمة النهاية في تحديد وتقرير المواهب الروحية التي ينالها المسيحيون المؤمنون؟ 

يعطي هللا، ُمثلَّث األقانيم )اآلب واالبن والروح القدس(، المواهب الروحية للمسيحيّين المؤمنين بسيادته 

؛ 7: 4؛ أفسس 08، 08، 00: 00كورنثوس 0ونعمته ويعيّن الوظائف أو المراكز الخاّصة في الكنيسة )

لروحية )الخدمات الُمعيّنة (. هللا هو الذي يحّدد المواهب والوظائف ا02: 4بطرس 0؛ 4: 0عبرانيّين 

والُمحدَّدة( التي يعطيها لمن يريد. يحّث بولس الرسول المسيحيّين المؤمنين الذين أُعطوا مواهب روحية على 

وا الستخدام تلك المواهب الروحية التي تبني الكنائس، ألنهم يتواصلون بكلمات مفهومة ) كورنثوس 0أن يجدُّ

04 :00 ،02 .) 

(. مع أنه ال 08-00: 00كورنثوس 0المناسب والُمحّدد لكّل مسيحيٍّ مؤمن في جسد المسيح ) يحّدد هللا المكان

د بالضرورة لكل مؤمن  (! ومع أنّه ال 00-02: 4بطرس 0) يخدم، فإن كل مؤمن ينبغي أن خدمة ُمحّددةيحدِّ

كورنثوس 0) يحبّ ن أن فإّن على كّل مؤم موهبةً روحيّة أو وظيفةً روحيّة )مركًزا روحيًا(يعطي لكّل مؤمن 

05 :0-05!) 

  .إدراك وتمييز المواهب الروحية .3

 كيف يكتشف المسيحيّون المؤمنون إن كان هللا قد أعطاهم موهبة أو مواهب روحية؟ 

ليس مهًما إن كان ما ينالونه مواهب اعتيادية أو فوق اعتيادية، أو إن كان ما لديهم قدرات أو وظائف 

 )مراكز(. 
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 .الكتاب الُمقدَّس والصالةأ. بدراسة  

 افهم التعليم الكتابي بشأن المواهب الروحية وسماتها وأعمالها ووظائفها. 

 .ب. بالخدمة في جسد المسيح 

انخرط بمختلف الخدمات المسيحية، مثل تعليم األطفال، وقيادة الشباب، وأعمال الرحمة مع العاجزين 

والضعفاء، وتشجيع الناس الذي لديهم مشاكل، والكرازة ببشارة اإلنجيل، إلخ. إن كان هللا أعطاَك موهبة 

ال يعطي هللا المواهب الروحية روحية، فستبدأ هذه الموهبة بالظهور حين تخدم اآلخرين وتبني جسد المسيح. 

كما لو كانت زينة نتفاخر بها، ولكنَّه يعطيها لتكون سبَب قّوٍة لخدمة اآلخرين. المسيحي المؤمن الذين ال يخدم 

 ال يستطيع في الحقيقة اكتشاف إن كان هللا أعطاه موهبة روحية خاّصة أم ال. 

 .ج. بتقييم اإلنسان لخدمته وليس فقط أهليته وميوله 

الموهبة الروحية هي قدرة تدفعك ألن تخدم في ناحية ما باستخدام تلك الموهبة. تظهر الموهبة في الرغبة 

للخدمة في تلك الناحية. وألن المواهب الروحية ال تنفصل عن خدمة اآلخرين وبنائهم، فإن تأثير خدمتك في 

ف يقيّم المسيحيّون المؤمنون اآلخرين مؤشِّر ممتاز على موهبتك/ مواهبك الروحية. اسأل نفسك: "كي

اآلخرون خدمتي؟ كيف ينظرون إليها؟" "ما الذي عادةً ما يطلبه اآلخرون منّي؟" "ما الذي يقولون إنّني أجيد 

 عمله؟" "ما الشيء الذي يقولون إنهم انتفعوا به من خدمتي؟" "ما الذي أفعله فأبني اآلخرين به؟" 

 .تقييم المواهب الروحية .4

 يحي المؤمن أن ينظر  إلى نفسه في الكنيسة؟ كيف ينبغي للمس

وبتوزيعه نعمته ووعطاياه وحكمته وسط المسيحيّين المؤمنين تُوَجد فوارق واختالفات أوجدها هللا بعنايته 

(. ثّمة فوارق في النعمة التي يعطيها هللا لكّل مسيحيٍّ 07-04، 7-4: 00كورنثوس 0؛ 6-5: 00)رومية 

(. تأخذ إرادة هللا 7-4: 00كورنثوس 0في إظهارات وتأثيرات الروح القدس ) (، وفوارق7: 4مؤمن )أفسس

ع وسط المسيحيّين المؤمنين، وتحّدد اتّجاه حياة كلِّ إنسان.   في االعتبار التنوُّ
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   .أ. الحاجة للتواضع 

( إشارة إلى الكبرياء. الكبرياء هي 5: 00" )رومية ا يفوق حقهأال يقدر نفسه تقديرً قول الرسول بولس "... 

اشتهاء اإلنسان ما ليس له، أو ممارسته سلطانًا أو حقًا ليس له في الحقيقة. ليس من إنسان معصوم من تقدير 

الذات المبالغ به. المسيحي المؤمن الذي يشتهي موهبة أو وظيفة روحية أسمى أو أخرى في الكنيسة غير ما 

 كون قد علق في خطية تمجيد الذات. وهذا ينطبق على الرغبة بالتكلُّم بألسنة. أعطاه هللا ي

( إشارة إلى التواضع. على المسيحيّين 5: 00" )رومية  في تفكيرهبل أن يكون متعقاًل وقول الرسول بولس "

ؤمنين أيًضا أال المؤمنين أاّل يظنّوا أنهم يمتلكون مواهب هم في الحقيقة ال يمتلكونها. وعلى المسيحيّين الم

يرفضوا االعتراف بالمواهب التي أعطاها هللا لهم أو لآلخرين. إن المبالغة في تقدير الذات والتواضع الكاذب 

كليهما خاطئان. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يقيّموا أنفسهم ليس بقياس أنفسهم بمقاييسهم، بل بمقياس اإليمان 

 الذي أعطاه هللا لكّل واحد. 

 

 .لحاجة لإليمانب. ا 

يشير إلى اإليمان بمعناه الشخصي االعتيادي، أي "الثقة" أو "التمسُّك  5: 00"اإليمان" المذكور في رومية 

" أن بحسب مقدار اإليمان الذي قسمه هللا لكل منكمباهلل ووعوده." ولكن الرسول بولس ال يقصد بقوله "

. فهو يتحدَّث عن الطرق المختلفة التي يمكن بها للمسيحي نوع اإليمان، بل عن كمية اإليمانيتحدث عن 

المؤمن أن يكون سبب بركة لمسيحيّين آخرين وللكنيسة بشكٍل عام باستخدام موهبته أو وظيفته )مركزه( 

الخاّصة المرتبطة بإيمانه. مقادير اإليمان المختلفة تشير إلى الطرق المختلفة التي ينبغي فيها ممارسة اإليمان 

 وء تنّوع المواهب والوظائف )المراكز( في الكنيسة. في ض

يأخذ ينال كل مسيحّي مؤمن بنعمة هللا "مقدار اإليمان" الخاّص به، أي أنّه بصفته عضًوا في جسد المسيح 

الروح القدس  موهبة عادية أو غير عادية، وموهبة دائمة أو وظيفة دائمة يعيّنه، فينال إّما مكانه في الجسد

وينال نوع اإليمان الذي عليه ضمن إطاره أن يمارس موهبته أو وظيفته )مركزه(. ليس اإليمان  للقيام به،

ضروريًا فقط حين نصير أعضاء في الكنيسة، بل هو ضروري أيًضا الستخدام قدراتنا المختلفة، وخدماتنا أو 

 اإليمانوحية إال بممارسة مهماتنا، ووظائفنا أو مراكزنا كأعضاء في الكنيسة. ال يمكن ممارسة المواهب الر
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(. وهكذا، فإّن لكلِّ موهبة أو وظيفة 05كورنثوس 0) المحبةبالمسيح بشكٍل صحيح، طبًعا باإلضافة إلى 

)مركز( من مواهب ووظائف الروح القدس حدوًدا في ما يختّص بنوعية القدرة أو الوظيفة )المركز(، وفي ما 

يفة بها، وفي ما يختّص بنوعية اإليمان الالزم لممارسة الموهبة يختّص بالناحية التي ينبغي ممارسة هذه الوظ

 أو الوظيفة )المركز(. 

 سمات المواهب الروحية . ج

 

 تقسيم الفئات التالية انتقائي وليس سوى ُملخَّص قصير. 

 .4، الُملَحق 7انظر "مزيد من المواهب الروحية" في الدليل اإلرشادي 

ُسل .5  .الرُّ

 يوحنا ؛ رؤيا5: 1كورنثوس 5؛ 22-25: 5 الرسل ؛ أعمال51-53: 3ُرُسل المسيح )مرقس  . أ

25 :54). 

كان رسل المسيح فريدين جًدا، ولم يكن لهم خلفاء. كان رسل المسيح شهود عيان للمسيح، ومؤّسسي الكنيسة 

 المسيحية التاريخية في كل العالم. 

 .(21: 2؛ فيلبّي 23: 8كورنثوس 2رسل الكنائس ) . ب

مثِّلي كنائس محلية أُرِسلوا لتتميم مهّمات خاّصة. يمكن تطبيق هذه الكلمة بهذا المفهوم على كانوا ُمبعوثي أو م

 الرسل الُمرَسلين في أيّامنا، الذين يعلِنون بشارة اإلنجيل ويزرعون كنائس جديدة ويبنون هذه الكنائس )أعمال

 (. 02: 0؛ غالطية 7: 06؛ رومية 04: 04

 .اإلعالن واألنبياء والنبي .2

( تعني كشف جديد عن أمٍر ما خاّصةً من خالل الرؤى )انظر 06، 6: 04كورنثوس 0الكلمة "إعالن" )

  (.00، 02، 0: 0 يوحنا ؛ رؤيا0: 00كورنثوس 0

أعلنه هللا أصاًل. إنّها التكلُّم أو الوعظ تحَت "وحي" الروح القدس. وتُستخَدم  "النبوة" هي إعالن أو نطق بأمرٍ 

 معاٍن في الكتاب الُمقدَّس: هذه الكلمة بثالثة 



 35الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 أ. كان أنبياء العهد القديم هم الذين أعلنوا ونادوا بإعالن هللا في العهد القديم. 

كان هؤالء األنبياء أدوات إلعالنات جديدة، وقد تكلّموا بكلمات هللا نفسه! كانوا الناطقين باسم هللا، وكانت 

كلماتهم هي كلمات هللا ذات السلطة. كانوا فريدين. كانت النّبوة موهبةً روحية ومركًزا روحيًا )خدمة يكون 

(. وأنبياء العهد القديم، بصفتهم ناطقين باسم هللا 05: 00ى الشخص ُمعيَّنًا فيها( فقط خالل فترة العهد القديم )متّ 

 أو معلِنين إعالناٍت جديدة قُِصد توجيهها إلى كل الناس في العالم، ال خلفاء لهم! 

لم يُعد هناك أنبياء بهذه القدرات والمواصفات، ألن إعالن هللا عن نفسه وخطته، الذي بدأ من خالل أنبياء 

ل المسيح )يوحنا سُ (، وفي شهادة رُ 0-0: 0؛ عبرانيين 08: 0ي يسوع المسيح )يوحنا العهد القديم، اكتمل ف

نت إعالنات هؤالء األنبياء في الكتاب الُمقدس. و"قانون" أو قائمة الستة وستين سفًرا التي 05-05: 06 (. ُدوِّ

من "كالم هللا" أو األسفار  تكّون الكتاب الُمقدس قد أُغلِقت منُذ فترة طويلة، وال يمكن ألحد أن يضيف المزيد

 (! 02-08: 00 يوحنا إلى الكتاب الُمقدَّس )رؤيا

 ب. أنبياء العهد الجديد كانوا يُعلِنون مقاصد هللا في ظروٍف ُمعيَّنة.  

 كان أنبياء العهد الجديد فريدين. كانت هذه الموهبة والوظيفة )خدمة يُعيّن فيها الشخص من هللا، انظر أعمال

( خالل الفترة األولى فقط في كنيسة العهد الجديد. فقبل اكتمال تدوين العهد الجديد كان 55-50: 05 الرسل

هؤالء يُعلِنون بين الحين واآلخر ما يريد هللا لكنيسته األولى أن تعرفه أو تعمله في ظروٍف ُمعيَّنة. وكانت 

فإن أنبياء العهد الجديد لم يكونوا ُرُسل نبّواتهم محدودة. ومع أّن رُسل المسيح كانوا يمتلكون موهبة النبّوة، 

المسيح. ومع أن رسل المسيح كانوا يتلقّون إعالنات ذات أهمية بالغة األهمية للكنيسة المسيحية عبر حقبة 

(، فإن أنبياء العهد الجديد تلقّوا إعالنات 06، 00-00: 0؛ غالطية 5: 05كورنثوس 0العهد الجديد كاملةً )

(. ومع أّن رسل 00-02: 00؛ 4-0: 05؛ 08-07: 00 الرسل باقيين )أعمال ليست ذات أهمية ومغزى

المسيح أعلنوا إعالنات كان ينبغي لكلِّ المسيحيّين المؤمن في العالم من المجيء األول إلى المجيء الثاني 

ات محدودة كان للمسيح أن يعرفوها أو يؤمنوا بها أو يعملوا بها، فإن أنبياء العهد الجديد لم يعلِنوا سوى إعالن

ينبغي لمجموعٍة محدودة من المسيحيّين في الكنيسة المسيحية األولى أن يعرفوها أو يؤمنوا بها أو يعملوا في 

 نوِرها، وذلك في ظروٍف ُمعيّنة. 

-52: 05؛ أعمال 5: 04كورنثوس 0الناس لبنائهم )تقويتهم( وتشجيعهم وتعزيتهم ) الجديدكلّم أنبياء العهد 

الكلمة "نبوة" تشير (. 00-02: 00؛ 08-07: 00 الرسل ؛ أعمال5: 04كورنثوس 0يرهم )(، أو لتحذ50



 35الدَّرس -السابع الدليل
 

 

(، وليس إلى "إعالنات 5: 04كورنثوس 0إلى "البنيان والوعظ )التشجيع( والتسلية )التعزية(" ) بشكٍل أساسيّ 

 (. 4-0: 05 الرسل جديدة" )أعمال

 ؛05-05: 06؛ 06: 04العهد الجديد تقريبًا )يوحنا كان رُسل المسيح أدواِت المسيح في إعالن وتدوين كّل 

نت في العهد الجديد  ،(. وعلى عكس ذلك50: 02 نرى أن عدًدا قلياًل فقط من نبّوات أنبياء العهد الجديد ُدوِّ

(. هذا يُثبِت أن أنبياء العهد الجديد لم يتلقّوا النوع نفسه من اإلعالنات التي 00: 00؛ 08: 00 الرسل )أعمال

ُرُسل المسيح يتلقّونها. ومع أن كرازة وتعليم رسل المسيح ال يمكن التشكيك بهما ومعصوَمين من الخطأ كان 

ويتمتّعان بالسلطة في ما يختّص بالعقيدة والسلوك المسيحيّين في كل جيل ما بين المجيء األول والمجيء 

(، فإن ما يتكلّم 2: 4؛ فيلبّي 4: 06 الرسل ؛ أعمال05: 0تيموثاوس 0؛ 40: 0 الرسل الثاني للمسيح )أعمال

(. كان ُرُسل المسيح 55-02: 04كورنثوس 0به أنبياء العهد الجديد ينبغي أن يمتحنه المسيحيون اآلخرون )

هم األبرز بين المواهب الروحية والوظائف الروحية )الخدمات التي يتّم تعيين تيتمتّعون بمواصفّات ُمعيّنة جعل

 األشخاص فيها(. 

النّبوة هي إعالن تحَت قيادة الروح القدس ألمٍر أُعلِن ُمسبقًا في كرازة وتعليم ُرُسل  ةج. موهب 

 المسيح.

 هذا هو المعنى العاّم لكلمة "نبوة". 

( قدرة أو وظيفة خاّصة إلعالن الحقائق الكتابية )الوعظ بها( من أجل بناء وتشجيع 7: 00"التنبُّؤ" )رومية 

(، أو من أجل 50: 05 الرسل ؛ أعمال5: 04كورنثوس 0المسيحيّين المؤمنين )وتعزية مجموعة ُمعيّنة من 

: 4بناء الكنيسة، التي هي جسد المسيح، من خالل تهيئة أعضاء الكنيسة للقيام بكل أعمال الخدمة )أفسس 

لُمعلَنة (. المسيحيّون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الّروحيّة يعلِنون ويعظون بصراحة رسائل هللا ا00

 (، وبقوة )أعمال8: 04كورنثوس 0أصاًل في الكتاب الُمقدس بطريقٍة ُمقنِعة. إنهم يتكلّمون بكلماٍت مفهومة )

 (. 5: 0تسالونيكي0؛ 02: 6 الرسل

ؤ" إعالن أفكار الناس ودوافعهم ومواقفهم وكالمهم وأعمالهم التي كانت مخفية. يستخدم وقد يشمل "التنبُّ 

مسيحيّين المؤمنين الذين لديهم موهبة النبوة أو تعليمهم أو مشاركتهم ببعض األفكار أو الروح القدس وعظ ال

تقديمهم المشورة في إعالن قضايا مخفية في السامع، أو في دعوة إنسان غير مؤمن إلى التوبة، أو في دعوِة 

خص اآلخر تُكَشف وتُفَضح مؤمٍن لتغيير بعض األمور في حياته. تأثير هذا النوع من التنبُّؤ هو أن خطية الش
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(. يمكن أن يكون كشف الخطية علنيًا وسط الكنيسة 05-04: 04كورنثوس 0بطريقة ال يمكن دحضها )

؛ انظر 57: 0 الرسل (، أو على مستوى شخصيٍّ داخل قلب الُمستمع فقط )أعمال4-5: 5 الرسل )أعمال

 (! 8: 06يوحنا 

  .الُمعلّمون والتعليم .3

  .أو القدرة الخاّصة في التعليمأ. وظيفة الُمعلِّم  

؛ 00: 4؛ أفسس 08: 00كورنثوس 0"المعلّم" وظيفة )مركز، خدمة يُعيَّن الشخص للقيام بها من هللا( )

(. يُوِصل الُمعلّمون حقَّ الكتاب الُمقدس 7: 00(، أو قدرة خاّصة في الكنيسة )رومية 00: 0تيموثاوس 0

يم من ضمن الوظائف االعتيادية، والمعلِّمون من الخدام االعتياديين بشكٍل خاّص للمسيحيّين المؤمنين. التعل

)غير فوق العاديّين( في كنيسة العهد الجديد. مع أن األنبياء يتلقّون رسائلهم بإعالن خاّص ومباشر، يصل 

، أي من الُمعلّمون إلى معرفتهم من خالل دراسة أسفار العهد القديم وتعاليم الرب يسوع المسيح وتعاليم الرسل

خالل دراسة أسفار الكتاب الُمقدَّس الستّة والستّين. خدمة الُمعلِّم متاحة أمام طموح الجميع، ووجود موهبة 

(. وظيفة المعلّم خدمة مبنية 0: 5روحية خاّصة فوق عادية للتّعليم ليس أمًرا يوِرده الكتاب الُمقدس )يعقوب 

 ال على موهبة روحية خاّصة.  دعوةعلى 

(، ولكّن 00: 4يحيّين المؤمنين يُعيِّنهم هللا في وظيفة "المعلّم" أو "المعلّم الراعي" الخاّصة )أفسس بعض المس

(. بعض 0: 5الُمعلم في الكنيسة مسؤولية عظيمة جًدا )يعقوب  وظيفةعلى هؤالء أن يُنبَّهوا لحقيقة أن 

(. ولكّن جميع 7: 00عليم )رومية المسيحيّين المؤمنين اآلخرين ينالون موهبة )قدرة( روحية خاّصة للتّ 

 (. 06: 5؛ كولوسي 02: 08المسيحيّين المؤمنين مدعّوون للقيام بوظيفة أو مهمة تعليم بعضهم بعًضا )متّى 

 .ب. مهّمات الُمعلّمين في الكنيسة 

صيل ليتأّكدوا الكتاب الُمقدَّس بالتف يدرسوا. كانت أول مهمة على الُمعلّمين القيام بها هي أن 02: 7عزرا  اقرأ

 الرسل من الحق وليستخرجوا الحقائق وليجمعوا الحق الكتابي ويعرضوه ويقدِّموه بطريقة نظامية )أعمال

ما يعلّمونه. فهم بعيشهم الحق  ممارسة وعمل(. أما المهّمة الثانية التي على الُمعلّمين القيام بها فهي 00: 07

(. ومهمة 8-7: 0؛ تيطس 00: 4تيموثاوس 0؛ 00: 0ية ؛ روم4-0: 05يقّدمون من أنفسهم مثااًل )متّى 

حق الكتاب الُمقدس بسلطان ومن دون االنحراف عن المعنى أو القصد األصلي،  تعليمالُمعلِّمين الثالثة هي 
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تيموثاوس 0؛ 07، 02: 02؛ 50-52: 8 الرسل ؛ أعمال00: 0وذلك لجعل الحق ممِكن الفهم وعمليًا )مرقس 

ه ال05: 0 ه (. ويُوجَّ تعليم للمسيحيّين المؤمنين الُجُدد من أجل جعلهم تالميذ يطيعون وصايا المسيح. كما يُوجَّ

: 08التعليم للمسيحيّين المستعّدين لقبول التعليم واألمناء والقادرين على أن يعلّمون آخرين في ما بعُد )متّى 

 (. 0: 0تيموثاس 0؛ 42: 6؛ لوقا 02

 .ج. مكان الُمعلِّمين في الكنيسة 

(. ألن 00: 4؛ أفسس 08: 00كورنثوس 0ل المسيح )سُ خدمتا األنبياء والُمعلِّمين هما أهم خدمتين بعد خدمة رُ 

رسل المسيح وأنبياء العهد الجديد كانت لديهم مهمة ُمحّددة كان عليهم إنجازها في فترة الكنيسة األولى في 

العهد الجديد، فإن وظيفة المعلّم )أي الخدمة التي يُعيَّن فيها البعض(، أي وظيفة أو مهمة التعليم وموهبة التعليم 

وحية، لها مكانة سامية في الكنيسة المسيحية على مستوى العالم. فليس هناك ما يبني المسيحيّين المؤمنين الر

 مثل حّق هللا! 

 .الُمبشِّرون .4

( أو قدرة خاّصة في 5: 4تيموثاوس 0؛ 00: 4"الُمبشِّر" وظيفة )مركز، خدمة يُعيَّن فيها البعض( )أفسس 

ن الُمبشِّرون بشارة خالص يسوع المسيح لغير المؤمنين بفاعلية، بحيث (. يعلِ 04: 00 الرسل الكنيسة )أعمال

يخلص الناس ويزداد عدد المسيحيّين المؤمنين في الكنيسة. ومع أن بعض المسيحيّين المؤمنين مدعّوون 

منين (، والبعض يتلقّى موهبة التبشير الروحية، فإنَّ كلَّ المسيحيّين المؤ5: 4تيموثاوس 0ليكونوا ُمبّشرين )

 (! 58-55: 4مدعّوون للمشاركة في نشر بشارة األخبار السارة وحصاد النفوس )يوحنا 

  .الرعاة .1

 بطرس0؛ 00: 4؛ أفسس 08: 02 الرسل "الراعي" وظيفة )مركز، وظيفة يُعيّن شخٌص للقيام بها( )أعمال

( أو قدرة خاّصة في الكنيسة. الرعاة يقّدمون الطعام والحماية والعناية واإلرشاد للمسيحيّين المؤمنين 0-4: 5

ا  لقيادتهم نحو النمّو والّصّحة الروحيين. يبحث هؤالء عن الضالّين التائين ويرّدونهم، ويقّدمون اهتماًما خاّصً

نما بعض المسيحيّين المؤمنين مدعّوون ألن يكونوا رعاةً وعناية ُمِحبّة للّصغار والضعفاء والمحتاجين. وبي

والبعض ينالون موهبة الرعاية الروحية، فإنَّ كل المسيحيّين المؤمنين مدعّوون ألن يشاركوا في االهتمام 

 (. 06-04: 00كورنثوس0بعضهم ببعض )
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 د. استخدام وممارسة المواهب الروحية لبناء الكنيسة

 

  .الكنيسة المواهب الروحية وخدمات .5

 كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يستخدم موهبته الروحية لخير كل المسيحيّين المؤمنين اآلخرين؟ 

 أ. يحتاج المسيحيّون المؤمنون بعضهم لخدمة بعض.  

كل عضٍو في الكنيسة ضرورٌي لخدمة اآلخرين، وكل عضٍو يحتاج لخدمة اآلخرين. وبهذا، فإّن خدمتنا 

الروح القدس االعتيادية وفوق االعتياية هي تعبير آخر عن محبّتنا بعضنا لبعض! بعضنا لبعض بمواهب 

جل من دون العين، هكذا ال يستطيع أي عضو في جل، وال الرِ فكما أن اليد ال تستطيع االستمرار من دون الرِ 

الروحية لكلِّ  جسد المسيح أن يستمّر من دون خدمة اآلخرين أو مواهب اآلخرين الروحية. الخدمة أو الموهبة

ل موهبة وخدمة اآلخرين. وهكذا تُبنى كنيسة المسيح بأفضل طريقة وصورة.   عضٍو في الكنيسة تكمِّ

 .ب. موهبة التعليم كمثال 

ولنستخدم موهبة التعليم الروحية كمثال في هذا الشأن. ينبغي لكلِّ المسيحيّين المؤمنين، سواء أكانت لديهم 

(. فبينما 06: 5؛ كولوسي 02: 08، أن ينخرطوا في خدمة التعليم االعتيادية )متّى موهبة التعليم الروحية أم ال

كورنثوس 0) موهبة التعليم الروحيةعلى كل المسيحيّين المؤمنين أن يعلّموا، فإن بعض المسيحيّين فقط ينالون 

00 :02.) 

 لموهبة في عمل ثالثة أمور: الذين نالوا موهبة التعليم الروحية عليهم مسؤولية استخدام وممارسة هذه ا

 المسيحيّين المؤمنين اآلخرين بتعليمهم.  يخدمواعليهم أن  -

 للمسيحيّين المؤمنين اآلخرين بشأن الطريقة التي يتم التّعليم بها.  يكونوا مثااًل عليهم أن  -

 مسيحيّين مؤمنين آخرين على خدمة التعليم.  يهيّئوا أو يدّربواوإن كان ممكنًا، عليهم أن أن  -

 خدمةوبالطريقة نفسها، على المسيحيّين المؤمنين أن يستخدموا المواهب الروحية التي نالوها من الرب في 

مسيحيّين آخرين في ما يتعلّق بموهبتهم  إعداد وتهيئةلهم، وإن كان ممكنًا في  يكونوا مثااًل اآلخرين وفي أن 

 الروحية. 
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 .وهبة الرحمة كمثالج. م 

ينبغي لكل المسيحيّين المؤمنين أن يشاركوا في خدمة الرحمة، فهم مدعّوون ليكونوا سامريًّا صالًحا ويساعدوا 

(. مع أن على كل المسيحيّين المؤمنين أن يرحموا ويشاركوا في خدمة 57: 02من لديهم احتياجات )لوقا 

. على هؤالء المسيحيّين إلظهار الرحمة موهبة الروحيةاللوا الرحمة، فإن بعض المسيحيّين المؤمنين فقط نا

المؤمنين أن يمارسوا خدمة الرحمة ويكونون مثااًل في تقديم خدمة الرحمة، وإن كان ممكنًا أن يهيّئوا ويدّربوا 

 آخرين في خدمة الرحمة. 

 .مواهب الروح القدس وثمر الروح القدس .2

. روحيًّا أو ناضًجاامتالك واستخدام وممارسة مواهب الروح القدس الروحية ليست دلياًل على كون اإلنسان 

(، ومع هذا لم يكونوا روحيين أو 7: 0كورنثوس 0كانت الكنيسة في كورنثوس تمتلك كل المواهب الروحية )

ممارسة المواهب الروحية من دون (! ف4-0: 5كورنثوس 0ناضجين، بل كانوا عالميّين وأطفااًل في المسيح )

-0: 05كورنثوس 0المحبة للمسيحيّين اآلخرين ممكن، ولكنَّها بال فائدة وال قيمة على اإلطالق في عيني هللا )

05 .) 

الدليل الحقيقي على العيش والسلوك بالروح القدس، وعلى سيطرة الروح القدس، وعلى قيادة الروح القدس 

(. 05-00: 5)غالطية  الروح القدس، بل ظهور ثمر الروح القدس في حياتك ليس استخدام وممارسة مواهب

ومع أن بعض المواهب الروحية قد ال يُوَجد في حياتك الشخصية أو كنيستك، فإن ثّمر الروح القدس، خاّصة 

 المحبة، ينبغي أن يكون موجوًدا!

 

 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  بالتناُوبَصلُّوا 

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

" مع شخص آخر أو ضمن تضاعف المؤمنين والكنائسالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 مجموعة. 

. 05-00عبرانيين  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .5

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

  من إنجيل يوحنا. هايوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتراجع   :الحفظ .4

. استفد من منهجية 06 حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 5: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 


