
 

 

 

  

  ש י ע ו ר   ר א ש ו ן ש י ע ו ר   ר א ש ו ן 

 

דיון בנושא המתנות הרוחניות יכול להיות כה מבלבל עד שלעתים קשה לדעת היכן 

להתחיל לשאול שאלות. למי יש מתנות רוחניות? האם לכולנו? או אולי הן ניתנות 

 רק לאלה שהם רוחניים במיוחד?

כדי למצוא תשובות לשאלות אלו נפנה ישירות לנותן המתנות עצמו ונאפשר לו 

להסביר מה הן. כשתקרא בעצמך את האמת שכתובה בכתבי הקודש תמצא 

 שהנושא לא מסובך כל כך כפי שחשבת בתחילה.

נבחן תחילה את שתי השאלות הבאות: אילו סוגים של מתנות רוחניות יש ולמי הן 

 ניתנות?

 

 

 

 

10
ִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ַהַּמָּתָנה  

ֲאֶׁשר ִקֵּבל ְיָׁשֵרת ָּבּה 

ְּבִקְרְּבֶכם, ְּכסֹוְכִנים 

-טֹוִבים ַעל ַחְסּדֹו ַרב

 ֶׁשל ֱא(ִהים.ַהָּפִנים 

ִאיׁש ִּכי ְיַדֵּבר, ִאְמֵרי  11

ֱא(ִהים ְיַדֵּבר; ִאיׁש ִּכי 

ְיָׁשֵרת, ַיֲעֶׂשה ֹזאת ִמּתֹו*  

ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא(ִהים; ַהֹּכַח 

 ְוֹזאת ְלַמַען ְיֻכַּבד 

 מ ה   כ ת ו ב ? 

ישוע הכשיר את פטרוס (שמעון כיפא) לקראת 

הצרות שיהיו לו בעולם; כעת פטרוס ניצב מול  

המשימה להכשיר אחרים לקראת אותן הצרות. 

, הנבחרים ” לכן הוא כתב את איגרתו אל   “

המאמינים בישוע שהיו מפוזרים בכל רחבי אסיה 

הקטנה, וביקש לעודד אותם  בתקופה של רדיפות  

איומות נגדם. הוא נתן להם הנחיות כיצד עליהם 

 ).2 ‘; ד2 ‘א א“לחיות לפי רצון אלוהים (פטר

 

 

.  11-10  ‘ א ד “ : קרא בקול רם את פטר מ נ ח ה 

 בקש מהקבוצה לומר בקול וגם:

כולל שמות   מתנה להקיף במלבן את המילה   ·

 גוף כך:  

 .איש אישלמתוח קו מתחת לביטוי  ·

 

 

 11-10‘ א ד“פטר



 

 

 

 

בשעה שאתה קורא את הפסוקים בקול רם, יועיל 

לחברי הקבוצה לומר בקול יחד איתך את המילים 

שאותן הם מסמנים. כך ידע כל אחד שהוא מסמן 

נכון את מילות המפתח, כולל מילים נרדפות 

 ושמות גוף.  נהגו כך בכל השיעורים.

 

 

 

 

 דיון

 מקבל מתנה?מי 

 

 מדבר הקטע הזה?מה על 

 

אמורים המאמינים לעשות עם המתנה שהם מה  

 קיבלו?

 

   

 הוראת הכתובים על המתנות הרוחניות

 

   4 

ָהֱא(ִהים ַּבֹּכל ֶּדֶר* ֵיׁשּוַע 

ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר לֹו ַהָּכבֹוד 

ְוַהְּגבּוָרה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

 ָאֵמן.

אחת הדרכים המועילות ביותר להבין את 

הכתוב היא באמצעות שאילת שאלות 

מנחות, כלומר להשתמש בשש מילות 

השאלה: מי, מה, מדוע, מתי, איפה ואיך.  

שאלות אלה מאלצות אותך הקורא להאט 

את קצב קריאתך ולבחון מה באמת המחבר 

 אומר בקטע הנתון.

 

 ה י ד ע ת ? 



 

 

 

 

 עליהם להשתמש במה שהם קיבלו?איך 

 

המתנה נועדה לתועלת המקבל? הסבר האם  

 את תשובתך.

 

 

 

שתי קבוצות חילק פטרוס את המתנות לאיזה  

 הרוחניות?

 

 צריך לומר זה שיש לו מתנת דיבור?מה 

 

 צריך לשרת זה שיש לו מתנת שירות?כיצד 

 

  

 שיעור ראשון               
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ת  יכולת על טבעי היא  רוחנית  מתנה 

שניתנת מאת אלוהים כדי לשרת אותו ואת 

המאמינים באופן שיכבד אותו ויבנה את 

קהילתו. היא אינה כישורים, כישרונות 

טבעיים, תפקיד בקהילה או אופי. לכל 

 מאמין יש לפחות מתנה רוחנית אחת.  

 

 ה י ד ע ת ? 



 

 

 

 

עלינו להשתמש במתנותינו כפי שכתוב מדוע  

 בקטע זה?

 

 

בחן כעת את מה שקראת וראה כיצד זה מתייחס 

אליך. חשוב על הרצון שלך לשרת בקהילה ועל 

הניסיון שצברת בתחום זה וראה איזו קבוצת 

מתנות מתארת טוב יותר את האופן שבו אלוהים 

 משתמש בך: מתנות השירות או מתנות הדיבור?

 

 

 מה אמרו לך אחרים שיכול לאשר אבחנה זו?

 

 

 מ ה   כ ת ו ב ? 

הקהילה הראשונה חוותה חבלי גדילה שחייבו את 

השליחים להכיר בעובדה שלא יוכלו לעשות את 

 כל העבודה בכוחות עצמם.

 

. בקש 6-1 ‘ש ו“: קרא בקול רם את מהמ נ ח ה 

 מהקבוצה לומר בקול וגם:

    .לשרת/חלוקהלהקיף בעיגול כל איזכור של  ·

 &כך:  דבר אלוהים לסמן את  ·

   

 הוראת הכתובים על המתנות הרוחניות

 

   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ַּבָּיִמים ָהֵהם, ְּכֶׁשָּגַדל  

ִמְסַּפר ַהַּתְלִמיִדים, ֵהֵחּלּו 

ַהְּיהּוִדים ּדֹוְבֵרי ַהְּיָוִנית 

ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ּדֹוְבֵרי 

ָהִעְבִרית ַעל ֶׁשִהְזִניחּו ֶאת 

ַאְלְמנֹוֵתיֶהם ַּבֲחֻלַּקת 

 ַהַּסַעד ַהּיֹוִמית.

 

 6-1‘ ש ו“מה



 

 

 

 

 דיון

 איזו תלונה עלתה בקרב הקהילה?

 

 

 

עשר -, כיצד הגיבו על כך שנים 2  ‘ לפי פס 

 השליחים?

 

 

מאיזו קבוצת מתנות הם חשבו שיימצא הפתרון 

 לבעיה שהתעוררה?

 

 

ישנם רבים שחושבים היום שעל צוות מנהיגי 

הקהילה לדאוג לכל תחומי החיים והעבודה 

בקהילה. ממה שראית בקטע הזה, האם  זו 

 האמת? הסבר את תשובתך.

2
ָעָׂשר -ָקְראּו ְׁשֵנים 

ַהְּׁשִליִחים ֶאת ֲהמֹון 

ַהַּתְלִמיִדים ְוָאְמרּו: "(א 

ָרצּוי ֶׁשֲאַנְחנּו ַנֲעֹזב ֶאת 

ְּדַבר ֱא(ִהים ּוְנָׁשֵרת 

 ַּבֻּׁשְלָחנֹות.

3
ָלֵכן, ַאִחים, ַּבֲחרּו  

ִמֵּביֵניֶכם ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים 

ַּבַעֵלי ֵׁשם טֹוב, ְמֵלֵאי רּוַח 

ְוָחְכָמה, ְוַנְפִקיד אֹוָתם ַעל 

 ָהִעְנָין ַהֶּזה.

4
ַוֲאַנְחנּו ַנְתִמיד ַּבְּתִפָּלה  

 ּוְבֵׁשרּות ְּדַבר ֱא(ִהים." 

5
ִנְתַקֵּבל ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָּכל  

ַהָּקָהל ּוָבֲחרּו ֶאת 

ְסֵטָפנֹוס, ִאיׁש ָמֵלא 

ֱאמּוָנה ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוֶאת 

ִפיִליּפֹוס, ֶאת ְּפרֹוכֹורֹוס 

ְוֶאת ִניָקנֹור, ֶאת ִטימֹון 

ְוֶאת ַּפְרֵמָנס ְוֶאת 

ִניקֹוָלאֹוס, ֶׁשָהָיה ֵּגר 

 ֵמַאְנִטיֹוְכָיה.

  

 שיעור ראשון               
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 א?“איך כל זה מתקשר לדברים שלמדת בפטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה כתוב?

ים באיגרת אל  נ בשלושת הפרקים הראשו

האפסים מתאר שאול את נתוניה המדהימים              

הוא מתמקד בעובדה   ‘ של ישועתנו. בפרק ג 

שהאמונה במשיח מביאה אחדות בין קבוצות 

שונות לחלוטין, כמו יהודים וגויים. לאור אמת זו 

 .“לפיכך”במילה  1פסוק  ‘הוא פותח את פרק ד

 

 

. בקש מחברי 6-1  ‘ ד   ‘ : קרא בקול את אפס מנחה

 הקבוצה להגיד בקול רם את מילות המפתח וגם:

 אחת,  אחד לסמן כל התייחסות למילים   ·

                         Çכך: אחדות ו

 כך:    גוףלסמן את המילה  ·

   

 הוראת הכתובים על המתנות הרוחניות
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6
ֶהֱעִמידּו אֹוָתם ִלְפֵני  

ַהְּׁשִליִחים, ִהְתַּפְּללּו 

 ְוָסְמכּו ָיַדִים ֲעֵליֶהם.

 

 

 

 

 

 

 

 

ְלִפיָכ% ֲאִני, ָהָאִסיר  1

ְלַמַען ָהָאדֹון, ַמְפִציר 

ָּבֶכם ְלִהְתַנֵהג ַּכָּיֶאה 

 ַלִּיעּוד ֶׁשִּנְקֵראֶתם ֵאָליו. 

2
ִהְתַנֲהגּו ְּבָכל ֲעָנָוה  

ּוְנִמיכּות רּוַח, ּוְבֹאֶר% 

ַאַּפִים. ִסְבלּו ִאיׁש ֶאת 

 ֵרֵעהּו ְּבַאֲהָבה.

3
ִׁשְקדּו ִלְׁשֹמר ֶאת  

ַאְחדּות ָהרּוַח ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל 

 ָׁשלֹום.

 

 6-1‘ ד‘ אפס



 

 

  

 

 דיון

שאול השליח מפציר במאמינים להתנהג בצורה 

מסוימת. מנה את ההתנהגויות והמאפיינים 

 .2-1 ‘שהוא מציין בפס

 

 

 

 

 

‘ , מדוע עלינו להתנהג כפי שמצוין בפס 3 ‘לפי פס

2-1? 

 

 

 

 

 

 ?6-4 ‘בפס‘ אחד’מה למדת מסימון המילה 

 

 

 

 

 

ן שלנו על המתנות  ו כיצד זה מתחבר לדי

 הרוחניות?

ִהֵּנה: ּגּוף ֶאָחד ְורּוַח  4

ַאַחת, ְּכֵׁשם ֶׁשַּגם ַאֶּתם 

ִנְקֵראֶתם ֶאל ִּתְקַות 

 ִיעּוְדֶכם ָהַאַחת;

ָאדֹון ֶאָחד, ֱאמּוָנה  5

 ַאַחת, ְטִביָלה ַאַחת, 

ֵאל ְוָאב ֶאָחד ַלֹּכל, הּוא  6

ֲאֶׁשר ֵמַעל ֹּכל, ּפֹוֵעל ַּבֹּכל, 

 ּוְבתֹו% ַהֹּכל.

  

 שיעור ראשון               
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ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֲאָבל  7

ֵמִאָּתנּו ָהֳעַנק ֶחֶסד ְּכִפי 

ַהִּמָּדה ֶׁשֶהֱעִניק לֹו 

 ַהָּמִׁשיַח.

ָלֵכן ֶנֱאַמר: "ָעָלה  8 

ַלָּמרֹום, ָׁשָבה ֶׁשִבי, ַוִּיֵּתן 

 ַמָּתנֹות ִלְבֵני ָאָדם."

 

ְוהּוא ָנַתן ֶאת ֵאֶּלה  11

ִלְהיֹות ְׁשִליִחים, ֶאת ֵאֶּלה 

ְנִביִאים, ֶאת ֵאֶּלה 

ְמַבְּׂשִרים, ְוֶאת ֵאֶּלה 

 רֹוִעים ּומֹוִרים,

ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיר ֶאת  12

ַהְּקדֹוִׁשים ַלֲעבֹוַדת 

ַהֵּׁשרּות, ִלְבִנַּית ּגּוף 

 ַהָּמִׁשיַח,

ַעד ִּכי ַנִּגיַע ֻּכָּלנּו ֶאל  13

 ַאְחדּות ָהֱאמּוָנה

   

 הוראת הכתובים על המתנות הרוחניות
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 מה כתוב?

שאול עבר מתיאור הדברים המשותפים לכל 

המאמינים לפירוט הדברים השונים שמבדילים 

אותם זה מזה. נתבונן כעת במה שהוא זיהה 

ל  כדברים שמייחדים את הפרט בתוך מכלו

 האחדות שקיימת ברוח. 

 

 

 . 16-11 ,8-7 ‘ד ‘: קרא בקול את אפסמנחה

 בקש מהקבוצה לומר בקול את המילים וגם:

 לתת,  להעניק להקיף במלבן את המילים   ·

 .מתנותו

 כמו קודם, כך:  גוף לסמן את המילה  ·

 

 

: קרא את הקטע שנית. הפעם בקש מחברי מנחה

 הקבוצה:

, כולל משיח לומר בקול רם ולסמן את המילה   ·

 † שמות גוף, כך:  

 

 

 

 דיון

 , מי נתן מה למי? 8-7 ‘לפי הכתוב בפס

 

 16-11, 8-7‘ ד‘ אפס



 

 

   

 

 מתי זה קרה?

 

 .11 ‘ערוך רשימה של המתנות המצוינות בפס

 

 

-ְוַאְחדּות ְיִדיַעת ֶּבן

ָהֱא5ִהים, ֶאל ָהָאָדם 

ַהָּׁשֵלם, ֶאל ִׁשעּור קֹוָמתֹו 

 ַהָּמֵלא ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח. 

ְוָכ% 5א ִנְהֶיה עֹוד  14

ְיָלִדים ִנָּדִפים ּוִמַּטְלְטִלים 

ְּברּוַח ֶׁשל ָּכל ּתֹוָרה 

ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם -ַהּמּוֶפֶצת ַעל

ְּבָעְרָמה ּוְבַתְרִמית ְּכֵדי 

 ְלַהְטעֹות,

ֶאָּלא ְנַדֵּבר ֶאת ָהֱאֶמת  15

ְּבַאֲהָבה ְוִנְגַּדל ְּבָכל ָּדָבר 

ֱאֵלי ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר הּוא 

 ָהֹראׁש,

ָיָדיו ָּכל ַהּגּוף -ְוַעל 16

ָמְרָּכב ּוִמְתַחֵּבר 

ְּבֶאְמָצעּות ָּכל ֶקֶׁשר 

ְמַסֵּיַע, ְּבֶהְתֵאם ַלְּפֻעָּלה 

ַהְמיֶֻעֶדת ְלָכל ֵאיָבר 

ְוֵאיָבר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְּגַדל ַהּגּוף 

 ְוִיָּבֶנה ְּבַאֲהָבה.
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אחד שנשלח עם מסר. (שנים   -  שליח  

עשר  השליחים תפקדו במעמד שהוענק 

להם על ידי ישוע עוד בחייו. לכן אין 

מעמדם יכול להשתוות למתנה הרוחנית 

 של שליח.)

אחד שמכריז את מחשבות   -נביא  

אלוהים ישירות ממנו או מדברו במטרה 

 לבנות, לעודד ולנחם את גוף המשיח.

 

אחד שמשמיע את בשורת   -מבשר  

 הישועה במטרה שאנשים ייוושעו.

 

יש הטוענים שזוהי   -רועה ומורה  

מתנה אחת העומדת בפני עצמה, ויש 

 הטוענים שהיא שתי מתנות שונות.

 מזין, מטפל ומגן על הצאן. -הרועה    

מלמד את הכתובים בצורה     -המורה  

 ברורה ומובנת.

 

 

 ה י ד ע ת ? 



 

 

   

 

 

   

 הוראת הכתובים על המתנות הרוחניות
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האם כל המתנות ניתנו לכל אחד? הסבר את 

 תשובתך.

 

 

 לאיזו קבוצת מתנות משתייכות המתנות הללו?

 

 

 ?12 ‘מהי מטרתן של מתנות אלו, לפי פס

 

 

 למשך כמה זמן צריך את המתנות הרוחניות?

 

 

בסופו של דבר, אל מי עלינו להידמות כאשר אנו 

 פועלים במתנות הרוחניות שקיבלנו?

 

 

, מה הקשר בין המתנות  16  ‘ לאור הכתוב בפס 

האלה לבין בריאותו הרוחנית של גוף המשיח, 

 הקהילה?



 

 

   

 

 

במהלך הקורס הזה יהיו לנו עוד חמישה שיעורים מעמיקים יותר בנושא המתנות 

הרוחניות, אבל כבר בשיעור ראשון זה גילית את האמת הפשוטה והבסיסית 

 שאומרת שאלוהים העניק לך מתנה רוחנית.

ב   ו ת כ ש ה  ר ו ר ב רה  ו צ ב ו  נ י א ָּבּה ” ר ְיָׁשֵרת  ִקֵּבל  ֲאֶׁשר  ַהַּמָּתָנה  ְּכִפי  ׁש  ִאי ׁש  ִאי

). זה אומר שאם אתה תלמיד המשיח ישוע, אזי אלוהים 10  ‘ א ד “ (פטר   “ ְּבִקְרְּבֶכם 

  העניק לך מתנה כדי שתשרת בה את גוף המשיח, הקהילה.  

 ידיעה זו אמורה לעודד אותך מאוד שהרי זו זכות גדולה מאין כמוה!

בשיעור זה ראינו גם שהמתנות הרוחניות מתחלקות באופן כללי לשני תחומים: 

שירות ודיבור. אין תחום אחד חשוב יותר מהשני, כי כל המתנות נועדו להכשיר את 

 הקדושים ולבנות את הגוף. כל מתנה חשובה.

אם אינך יודע עדיין מהי המתנה הרוחנית שהעניק לך אלוהים, חשוב על התחומים 

שבהם אתה כבר מעורב בקהילתך ובחן את האופן שבו אתה משרת אחרים ועונה 

על צורכיהם. רוב האנשים נמשכים באופן טבעי אל תחומי השירות שמתאימים 

 למתנותיהם הרוחניות, כך שזה יכול לעזור לך ולשמש רמז עבורך.

אם אתה לא מעורב באופן פעיל בקהילתך, כדאי שתחשוב מדוע זה כך. אם ברצונך,  

כתלמיד המשיח, להיות ראוי לקריאתו, עליך לדעת שהוא העניק לך מתנה וקרא לך 

להשתמש בה בצורה פעילה כדי להיות שותף בעבודתו וכדי לבנות את גופו. האם 

 תיענה לקריאתו?

   

 שיעור ראשון               
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