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طالق خدمة الروح القدس اخلارقة للطبيعةإ

I – ملواهب الروحيةبا العمل 
ال واهة  الروييةة و نسةتخد  أناء لخدمته الخارقة للطبيعةة أة ن نع ة  إ يتكلم الروح القدس للكنيسة عن أن تكون -أ 

 01 رو) الخبر أكل ة هللابر وي ان ي تى أالخاإل .ال يريد للكنيسة أن تجه  ال واه  الرويية .سلطاننا فى ال سيح

 .فيها تحركي ان فينا لناإل ع  يكون لنا علم أال واه  ي عندما (01: 
وِحيَِّة أَيَُّها اإِلْخَوةُ فَلَْسُت أُِريُد أَْن تَْجَهلُوا" ا ِمْن ِجَهِة اْلَمَواِهِب الرُّ  (0:  01 كو 0)" .َوأَمَّ

ن نختبر العالقة أأين ا نطل  وجه هللا ي كن لنا . نجد لهاو إلى أن نرغبها أجدية في ال واه  الرويية تحركلن ن -ب 

نرغ  ونجةد لل واهة  الروييةة أة ن نمةلى مةن أجة  . أن نطلق سلطانهالح ي ة معه وأين ا نطل  يده ي كن لنا 

  .ات المغيرةيفى يو  البدا اهماستخدا وإأطالقه

وا لِْلَمَواِهِب اْلُحْسنَى" وِحيَِّة َوبِاألَْولَى أَْن تَتَنَبَّأُوا. َولَِكْن ِجدُّ وا لِْلَمَواِهِب الرُّ وا لِلتَّنَبُّؤِ . ِجدُّ  ،10:  01كو  1) ."ِجدُّ

01  :0، 13) 

ك سةلوب ي ةان فةى سةلطانة الكنيسةة لتع ة  أ  حة  الةروح القةدسي . واهة  الةروحأالع ة  أن يتنب  والك  مدعوا  -ج 

  اليةو. مع هللا ونحن نملي من اج  ال رضى وال حتاجين يان الوقت للبدء في السير في مغامرات جديدة .يياة

 (.0: 6كو0)هو يو  الخالص 

بَابُُكْم ُرى   َويَْحلُُم َويَُكوُن فِي األَيَّاِم األَِخيَرِة أَنِّي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى ُكلِّ بََشٍر فَيَتَنَبَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم َويَ " ََ َر  

يُوُخُكْم أَْحالَما   َُ."(01:  1 اع)

:  01كةو  0) ".تَْقدِدُروَن َجِمديُعُكْم أَْن تَتَنَبَّدأُوا.. .إِنِّي أُِريُد أَنَّ َجِميَعُكْم تَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنٍَة َولَِكْن بِاألَْولَى أَْن تَتَنَبَّأُوا"

5، 10 )

إرسةا  ، ىالطةرق ال ثيةرة تلة   أيةال  ور . ايضةا أطةرق رقيقةهو مثيرةفينا أطرق درامية و علنة ي  وروح النب -د 

تلة   تلقةي و، الطةرق الرقيقةة هةي اركثةر اةيوعا  . ومةا إلةى كلة  ، سة وعست اع الى صةوت هللا ال، واإلمالئكة

 : مث  ةنطباعات خافتإ

  طالق نع تةهخةرين أةلآلل ة  هللا  يةةى كيفاللةيرتكررة فةى كهننةا ت  نطباعات او صور م  إ:  صور ذهنية .0

 عليهم او افائه لهم

ك ؤاةر  اللعور أ لاعر مختلفة مث  الفرح او الحزن او التثق  ألةخ  او خدمةة:  الحث فى المشاعر .1

 .خرين أ ا يتعلق أتل  ال لاعر او التثق ان هللا سيل   اآل

الةرب يريةد ان يلةفى ال ةر  او لم في جزء محدد من اجسةادنا ك ؤاةر أن آلآاللعور أ:  آالم التعاطف .1

 ارلم الذى يلعر أه ارخرون فى هذا الجزء ال حدد من جسدهم
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فةى جةزء محةدد مةن ( ريةح الة  ،نةار ،طاقة ،يرارة)القدس  أختبار يضور الروح:  األحاسيس المادية .1

 يلةير الةى رغبةة الةرب أن يل ة  ارخةرين (مث  اللم و التةذوق)أجسادنا أو من خال  الحواس الخ   

 .لعر أهأاريساس ال ادى الذى نرتبطة أطريقة م

فةى مج وعةات كبيةرة او صةغيرة او فةى  يعنةدما نلتقة ةنتع د أن ننا  قيادة الروح القدس النبويعلينا ان نقمد و -ه 

سةيجيبنا فةى " ؟  اآلن مداذا تقدو ماذا تفعدل و" أ ن نس   الروح القدس  نفع  كل  أبساطة .اللقاءات االجت اعية

 ويكةون عبارة وايدة أسيطة من الروح تعطى لنا ااارة ل ا سيع له. عطائنا انطباع نبوى خافت االييان أاغل  

 .مث  مفتاح يفتح أاب

ْيئا  إاِلَّ َمدا يَْنُُدُر اآلَ  يَْعَمدلُ ...  :فَقَاَ  يَُسوُع لَُهمُ " ََ ا  ألَْن َمْهَمدا َعِمدلَ . الَ يَْقِدُر ااِلْبُن أَْن يَْعَمَل ِمْن نَْفِسِه  ََ َذاَك فََهد

لِكَ  ََ  (03:  5 يو) ".يَْعَملُهُ ااِلْبُن َك

II- كيف تنمو يف مواهب الروح

 . و نقيمها اهب لكى نقدرهاونحن بحاجة إلى منُور حقيقى عن عمل الم -أ 

فةى  ننطق بكلمداتالروح يتحرك عندما . من افتى ال ؤمن عالن كلمة هللاإظهار قوة الروح عادة ما يتبع إ :مبدأ -ب 

  .اتفاق مع مليئه هللا

نطباعات التى نتكلم أهةا يجة  اإل .إعطاها لنا الروح القدسنطباعات إعبر عن  واه  الروح أين ا ن  أنع    :أوال   -ج 

ن ةارس و. خةرينآل، نطلق قةوة هللا لى الروح القدس لنانطباعات من ويإأين ا نملى و. كر  الكتاب ال قدسان ت  

  .ك فتاح يفتح أاب تكون نطباعاتهذه اإل. إنطباعات الروحعبر عن ي اننا عندما ن  إ

 يكةون قةدو اع خافت مةن الةروح القةدس ررواينةانطب او ك  واه  كموت هللا الهادئ وال نخفضال عادة ما تبدأ -د 

قي ةة  اكا فه ةوإ. مفتويةة ر يةال هملذا يتجةاهلوه فةى أنترةار .إعتبار وقي ةله  كثيرين ال يعطواال خافت لدرجة ان

  .له متيقرينالهادئ فيهم سيكونوا منتبهين و هللا صوت

ٌ  إَِذا بِالرَّ ِّ َعدابِر  وَ " ي َولَدْم يَُكدِن الدرَّ ُّ فِدي ِريد وَر أََمداَم الدرَّ ِّ َُ د َُّ دَرِت ال دقَِّت اْلِجبَداَ  َوَكسَّ ََ دِديَدة  دَدْد  ََ يَمدة  َو ُِ َع

 ٌِ ي ٌِ َزْلَزلَة ي َولَْم يَُكِن الرَّ ُّ فِي . الرِّ ي ْلَزلَةِ َوبَْعَد الرِّ ي َولَدْم يَُكدِن الدرَّ ُّ فِدي .الزَّ ْلَزلَدِة نَدار  َوبَْعدَد النَّداِر . ارِ النَّدَوبَْعَد الزَّ

فِض  َخفِيف   ََ   (01- 01:  03 م  0) ".َصْوت  ُمْن

يجعلنةا أكثةر أنتباهةا   "أن نسة  " :هةذا ارمةر البسةي   "تقو  ماكا تفعة   ماكا  ،يا روح هللا: "سؤا  التالياس   ال -ه 

 .فى قلوأنا نطباعات الروح أو ه سات هللا النبويةإذا السؤا  يهئ قلوأنا لننا  ه. ستقباال  وإ

أين ةا يبةدو عةد  وجةود . أحيةرة فةى يةو  هةادئ فةى وح النبوة أرفةع اللةراع فةى القةاربأابه التحرك أر .0

ديناميكية م اثلة تحدث ! اللطيفة التى أالكاد تحرك القارب، لكنة يتحرك، لكن اللراع يلتق  النس ة نسيم

. يع  يريد ان يسوع ماكا  عندما نس  

حةةرك قلوأنةةا أ ي ةةان يكفةةى لنطلةةق قةةوة هللا تتي كةةن ان  ،الةةروح القةةدسخافةةت مةةن نطبةةاع إعنةةدما نسةةتقب   .1

"ان تفع  من خاللى اليو    يا روح هللا ماكا تريد ان تقو  و"ارفع اراع  أ ن تقو   .خريناآللتل   

اكاعطينةاه    الةرب مةاكا يريةد ان يفعة  اسة( 1:  1يةع )عادة ال يكون لنا انطباعات نبوية أبساطة الننا ال نطلبها  -و 

 . لة فى عد  االي ان صاز  ك  يدود مت ،مساية
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 .ثارة نفوسنا أح اس أين ا نخةد  النةاسإ عك وهذا " مغىت"تقدر ان هدئ ملاعرك أو سكن نفس  لكى  :ا  ثاني -ز 

  .يياة الناس أين ا تقو  أخدمتهم ال تعظ صلوات  على

نها قوة هللا التةى تع ة  يتةى إ. ال نزدرى أالقدر القلي . تطلق أ قدار قلي  قوة هللا يتى عندما نقدرلينا أن ع :ثالثا   -ح 

علينةةا ان نكرمهةةا . نسةةانإال قةةدرة وهةةذا لةةي  ع ةة  اللةةيطان . اةةخ  مةةالةةدى  مةةداعالمةةن  %01عنةةد اةةفاء 

 .نكون ااكرين وم تنين لك  ع   صالح من يد هللا. نحترمها على هذا النحوو

سةةتعلن الةةبعض يهةةتم فقةة  أقةةوة هللا عنةةدما ت   .أمةةغر يجةةم قةةوة هللا فةةى خةةدمتنافةةى كبريائنةةا ي كةةن لنةةا ان نةةزدرى  -ط 

 قةدار عرةيم أطلةق روح النبةوة فقة  عنةدما ي  وا للع   في اللةفاء ويتح س. عتاد ودراماتيكىغير م   قدرأمورة و

 ع هللا وفقةا  تضةاع لنسةير مةنحتةاج إل. مروطهلل ى وفقا  ن يسيروا فى الع   النبوأخرى يريدوا أأعبارة . من القوة

 . أمناء وااكرين فى يو  ارمور المغيرةن نكون أللروطه فى 

السةؤا  ! أال واهة  اأةدا  نع ة   كثرمةاكا لةو لةمأن نهةتم أعلينةا . مةرار أخطة  وإفسةادمن  تنلغ  أالخوف ال :رابعا   -ي 

للةخ  فةى مةاكا لةو كةان هةذا ع ة  هللا وضةيعت فرصةة الطةالق قوتةه " أة  " مةاكا لةو اخطة ت   "هم لي  ار

 "ايتياج  

نطباع الذي تلقيته هةو اإلان  ، عندما ال تكون مت كدا  أ ن تستخد  لغه لطيفة ،طبيعيا  " يفوق الطبيع" كن  :خامسا   -ك 

ان نقةو   ي كننةا أة  ."هللا سيلةفي  اليةو : هكذا يقو  الةرب" :أننا ال ن ل  أن نقو  ،  ال ثا على سبي. الرب من

إكا اسةتخدمنا لغةة  لةن نضةر أيةدا   ،كنا مخطئةين كاإ "يل س  أن هللا يريد أن وأ من ،أريد أن أصلي ل " أبساطة 

  .معتدلة عندما نكون غير مت كدين

 . يين و متايين للروحوليتنا هي ان نكون مفتمسئو.  ضطرار أن تتوص  للئال تلعر أ -  

 نتباه إلى الروح لننا   نحتاج إلل اكا . نترا أ ييويه روييه لنتنب نحتاج محبه و    وال اكا يه   ال ؤمنين ان يتنب -  

التراجةع عةن كة  هةو  ارسةه . نطباعلكى نتحرك أحس  اإلاطرة خمطاقه ول حتاجك ا ن. أنطباعات صغيرة منه

 .هذا

أن نكون متايين للروح يعنى رفض التساه  مع و. مست رةن نكون متايين للروح أمورة أ يدة مرتبطه  هناك -ن 

 .الزيا  فى ملاعرنا التي تسب  الكثير منالقلق واللفقة على الذات 

III- ةظهار مواهب الروح التسعإ
 خرين عطى لك  اخ  ل نفعة اآلأظهار الروح ي   -أ 

وِح لِْلَمْنفََعةِ  لُِكلِّ َواِحدٍ لَِكنَّهُ " وِح .يُْعطَى إِْظَهاُر الرُّ بَِحَسدِب  َكدالَُم ِعْلدمٍ َوآِلَخدَر . َكالَُم ِحْكَمةٍ فَإِنَّهُ لَِواِحٍد يُْعطَى بِالرُّ

وِح اْلَواِحدِ  وِح اْلَواِحددِ إِيَمان  بِ َوآِلَخَر .الرُّ دفَا ٍ َوآِلَخدَر . الرُّ َِ وِح اْلَواِحددِ  َمَواِهدُب  اتٍ َوآِلَخدَر .بِدالرُّ َوآِلَخدَر  َعَمدُل دُدوَّ

ة   وُح اْلَواِحدُد .تَْرَجَمدةُ أَْلِسدنَةٍ َوآِلَخدَر  أَْندَواُع أَْلِسدنَةٍ َوآِلَخدَر  تَْميِيدُز األَْرَواحِ َوآِلَخَر  نُبُوَّ ِ  ُكلََّهدا يَْعَملَُهدا الدرُّ َِ َولَِكدنَّ َهد

  (00- 1:  01كو  0) ".بُِمْفَرِدِ  َكَما يََشا ُ  لُِكلِّ َواِحدٍ بَِعْينِِه دَاِسما  

  .من ال واه  هناك ثالث فئات معترف أها. ليست طبيعية ،فوق طبيعية هى ال واه  هك  هذ -ب 

  .و ت يز اررواح ،العلم  وكال ،الحك ة  كال :ايئا  تعلن عالناإلمواهب 

  .مواه  افاء ،ع   القوات ،ي انهبة اإلوم: ايئا  تفع  مواهب القوة

 لسنة أترج ة  ،لسنةأ ،وةنب:  ايئا   تقو  لهاممواهب اإل
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IV-مواهب تعلن أمرًا :عالنمواهب اإل

مرتبطةةه  إعةةالن أةةه يقةةائق (1- 1ر يةةا  ،11- 3:  01 ،01- 01:  3، 01- 0: 5 أع؛01:  1 يةةو): العلددم كددالم -أ 

من يقائق مرتبطه أااخاص  فهو يعلن كل ة او جزء. أ  كال  العلم ال تس ى موهبة العلم. او الحاضر أال اضى

 .ال واه  عادة ما تع   معا  . أو موهبة نبوة ،يلم ،مالك ،خال  ر يا وي كن أن ترهر من. او اماكن او ااياء

يقةةةائق مرتبطةةةه  اعةةةالن أةةةه (00- 01:  10 ،11- 11:  00 ،13- 16:  1 ،06- 01:  3اع ) :الحكمدددة كدددالم -ب 

 .أ  كال  الخك ة ال تس ى موهبة الحك ة .أال ستقب 

إدراك لةةروح او لعةةالم ز او يةةفهةةى لت ي. أمةةيرة فةةى عةةالم الةةروح (01- 06:  06 ،1- 1:  3أع ): تميددز األرواح -ج 

و افهى اكثةر مةن مجةرد فطنةة نفسةية او اأةراز ل يةو  النةاس . ييزال تس ى موهبة الت  .اللريرالروح، المالح و

  .لعيوأهم

V- مواهب تعمل امراً : مواهب القوة

فةى ال سةار ال ة لوف  ال عجزة هى تدخ  خةارق للطبيعةه. إظهار من الروح لع   معجزة فوريةهو : عمل دوات -أ 

 6:  6 يو) 5111 ـاابع الو (1 ينايو) ر خ، يسوع يو  ال اء الى ة تع   أفاعليةال وهب هذه. والعادى للطبيعة
-01) 

:  6 دا) معجزة فةى جة  ارسةوددانيا  نا  .. ظهار الروح لننا  معجزة ي اية او قيادة ال إ ىه: موهبة اإليمان -ب 
أين ةا  (6- 1:  01مة   0)طع تةه الغرأةان يليةا أين ةا اوإ (11اع )أةول  فةى العاصةفة  يضةا  إك ا فع   (11- 06

ارقةا  محةددة فةى مسة لة ماليةة او لقائةات : تجعلهةا تحةدثتى امةور فةى طريقة  ال تقةدر ان  ال وهبةة تة تع   هذه

نا  أول  . سب  الخطرغير الرروف التى ت  ع   القوات ي  . موهبة االي ان تح ينا فى الخطر. إلهىمرتبة ترتي  

 .الوضع يريادى هذا الى تغو يسوع انتهر العاصفة. فى العاصفة ي اية

هةى ال وهبةه الروييةة . فةي صةيغة الج ةع" اللةفاء"و " اهة وال "كال مةن  ،في ارص  اليوناني :مواهب َفا  -ج 

 . في يين أن ال عجزات لحرية ،تحتاج وقت اللفاء هو ع لية. الوييدة في صيغة الج ع

VI مرًاأاهب تقول مو: هلاممواهب اإل

 ال  فى طريقيياتهم لي  لقيادة و (1:  01كو  0)للناس التلجيع للبنيان والوعظ و إلها  : موهبة النبوة -أ 

ارلسةنة يةان الجسةد وبنللسةنه هبةة اروخةتالف أةين مإهنةاك ( 0:  01كةو  0)لسنة ناس و مالئكة أ:  لسنةأأنواع  -ب 

  (1- 1:  01 ،11: 01كو 0) اللخمية المالة\للعبادة

وِح . ألَْن لَْيَس أََحد  يَْسَمعُ  بَِل هللاَ الَ يَُكلُِّم النَّاَس  َمْن يَتََكلَُّم بِلَِسانٍ " َمدْن يَدتََكلَُّم بِلَِسداٍن ....يَدتََكلَُّم بِأَْسدَرارٍ َولَِكنَّدهُ بِدالرُّ

 (1- 1:  01 كو 0) ."يَْبنِي نَْفَسهُ 

.للغةالي  فق  ترج ة ترج ة للتثق  الذى من هللا و :لسنة أترجمة  -ج 


