الدرس السادس

 * ٧-١آب (أغسطس)

ُف َر ٌص ال حدود لها

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية:المراجع األســبوعية١ :كورنثــوس ١٢ :١٢؛ إنجيــل متــى -١٦ :٣
١٨؛ ١كورنثــوس ٧ :١٢؛ ١كورنثــوس ٩-٤ :١؛ إنجيــل متــى .٣٠-١٤ :٢٥

آيــة الحفــظ« :ولكــن هــذه كلهــا يعملهــا الــروح الواحــد بعينــهِ ،
قاسـ ًما لــكل واحــد
بمفــرده ،كمــا يشــاء» (١كورنثــوس .)١١ :١٢

يدعونــا هللا لنشــهد لــه (أعمــال الرســل ٨ :١؛ إشــعياء  .)١٠ :٤٣الشــهادة ليســت عط َّيــة
روحيــة خاصــة يمتلكهــا أشــخاص قالئــل مختــارون .الشــهادة هــي دعــوة إلهيــة لــكل مســيحي.
يســتخدم ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس تعابيــر ُمختلفــة لوصــف دعوتنــا أمــام هللا .علينــا أن نكــون
«ســفراء عــن المســيح» ،و«كهنــوت ملوكــي» (إنجيــل متــى ١٤ :٥؛ ٢كورنثــوس
«نــور العالــم»ُ ،
٢٠ :٥؛ ١بطــرس  .)٩ :٢هــذا اإللــه ذاتــه الــذي يدعونــا لنشــهد ولنخــدم ،هــو الــذي يؤهلنــا
لتلــك المهمــة .إنَّــه يهــب العطايــا الروحيــة لِـك ُِّل مؤمــن .إ َّن هللا ال يدعــو المؤهليــن .إنــه يُؤ ِّهــل
أولئــك الذيــن يدعوهــم .وكمــا يهــب الخــاص مجانًــا لِـك ُِّل َمــن يؤ ِمــن ،فهــو يَ َهــب عطايــاه لهــم
مجانًــا أيضً ــا.
وإذ نُس ـلِّم أنفســنا هلل ونُك ـ ِّرس حياتنــا لخدمتــه ،تُصبــح إمكانياتنــا للخدمــة ال حــدود لهــا.
«إنــه ال توجــد حــدود مقــدار النفــع والخيــر العميــم الــذي يمكــن تحقيقــه علــى يــد اإلنســان
الــذي ،إذ يلقــي بالــذات جانبًــا ،يفســح المجــال لعمــل الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس فــي قلبــه ويحيــا حيــاة
ُمك َّرســة هلل بالتمــام» (روح النبــوة ،خدمــة الشــفاء ،صفحــة .)١٥٩
فــي درس هــذا األســبوع ،ســندرس عــن إمكانياتنــا غيــر المحــدودة للخدمــة مــن خــال
عطيــة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس.
* نرجو التع ُّمق في دراسة موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٨آب (أغسطس).
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٢آب (أغسطس)

اختالف العطاياُ :م َّتحدون في الخدمة

هــل فكَّــرت ذات مــرة فــي مــدى اختــاف التالميــذ واحدهــم عــن اآلخــر؟ خلفياتهــم،
وشــخصياتهم ،وطباعهــم ،ومواهبهــم تن َّو َعــت بشــكل كبيــر .ولكــن هــذا لــم يكــن ِعبئًــا علــى
الكنيســة .بــل كان مصــدر ق ـ َّوة .متَّــى ،جابــي الضرائــب ،كان دقي ًقــا ،ومتق ًنــا .فــي ال ُمقابــل،
تســر ًعا فــي الــكالمُ ،متح ِّم ًســا ،و ُمن َد ِف ًعــا ،ولكنــه أيضً ــا كان يمتلــك مق ِّومــات
بطــرس كان ُم ِّ
ـح اللســان أيضً ــا .أنــدراوس كان
طبيعيــة للقيــادة .يوحنــا كان رقيــق القلــب لكنــه كان فصيـ َ
وحس ًاســا تجــاه اآلخريــن .تومــا
شـ ً
ـخصا يحــب النــاس مــن حولــهُ ،مــدركًا تما ًمــا بمــا يُحيــط بــهَّ ،
كان لديــه ميـ ًـا طبيع ًيــا لالستفســار أو الســؤال ،وكثيـ ًرا مــا كان يُشـكِّك .كل واحــد مــن هــؤالء
التالميــذ ،رغــم شــخصيته ومواهبــه ال ُمختلفــة ،اســتخدمهم هللا بقــوة للشــهادة مــن أجلــه.



اقــرأ ١كورنثــوس  .٢٢-١٨ ،١٣ ،١٢ :١٢مــا الــذي نكتشــفه فــي هــذه الفقــرات عــن
الحاجــة إلــى أشــخاص لهــم عطايــا ومواهــب ُمختلفــة فــي جســد المســيح ،الكنيســة؟

أناســا ِمــن خلفيـ ٍ
ـات مختلفــة ولهــم مواهــب وقُــدرات ُمختلفــة ليهبهــم
يُسـ ُّر هللا إذ يأخــذ ً
ِ
مواهــب للخدمــة .إ َّن َج َســد المســيح ليــس مجموعـ ًة ُمتجانســة مــن النــاس الذيــن يتشــابهون.
إنَّــه ليــس نــا ٍد ترفيهــي ألشــخاص لهــم نفــس الخلفيــة ويُف ِّكــرون ِب َن ْفــس الطريقــة .إ َّن جســد
ٍ
ألشــخاص لهــم مواهــب ُمختلفــةُ ،متَّحديــن فــي
المســيح هــو عبــارة عــن حركــة ناشــطة
مح َّبتهــم للمســيح واإلنجيــل ،وهــم ُملتَزمــون ِب ُمشــاركة مح َّبتــه وح ِّقــه مــع العالــم (روميــة :١٢
٤؛ ١كورنثــوس  .)١٢ :١٢إ َّن أعضــاء جســد المســيح لديهــم مواهــب ُمختلفــة ،لكـ َّن لِـك ُِّل واحــدة
منهــا قيمــة؛ وكل موهبــة هــي أساســية لــأداء الصحــي لجســد المســيح .كمــا أ َّن للعينيــن،
واألذنيــن ،واألنــف لديهــم وظائــف ُمختلفــة ،لك َّنهــم ضروريــون للجســد ،كل المواهــب
ضروريــة أيضً ــا (١كورنثــوس .)٢٢ ،٢١ :١٢
إذا تأ َّملــت جســم اإلنســان بعنايــة ،سـتُالحظ بــأ َّن حتــى أصغــر األعضــاء لــه دور أساســي.
تأ َّمــل فــي رمــوش العيــن .مــاذا لــو لــم يكــن لدينــا مــا يبــدو وكأنــه ال قيمــة لــه مثــل رمــوش
العيــن؟ يُم ِكــن لِــذ َّرات الغُبــار أن تجعــل رؤيتنــا ضباب َّيــة وغيــر واضحــة ،وقــد ينتــج عــن ذلــك
احتمــال حــدوث ضــرر غيــر قابــل لإلصــاح .إ َّن عضــو الكنيســة الــذي يبــدو أنــه ’غيــر مهــم‘
ـب ِمــن الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس .عندمــا نُ َكـ ِّرس هــذه
هــو عضــو أســاس فــي جســد المســيح وقــد ُو ِهـ َ
المواهــب كل ًيــا هلل ،يُمكــن لِـك ُِّل واحـ ٍـد ِم ّنــا أن يُ ْحـ ِـدثَ فرقًــا أبديًــا.

ـت موهو ًبـا ،مـا هـي األشـياء التـي ال تجيدهـا أنـت ج ِّيـدً ا لكـ َّن آخريـن فـي
مهمـا كُ ْن َ
الكنيسـة يُجيدونَهـا؟ كيـف يجـب أن يُسـا ِعدْك هـذا فـي أن تلتـزم بمكانـك الصحيـح؟
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٣آب (أغسطس)

هللاُ :معطي كل عط َّية صالحة

حســب ١كورنثــوس ١٨ ،١١ :١٢؛ أفســس ٨ ،٧ :٤؛ ويعقــوب  ،١٧ :١هللا هــو منشــئ كل
العطايــا ،و "كل عطيــة صالحــة" تأتــي ِمــن لدنــه .لذلــك ،يمكننــا أن نتأكَّــد بأنــه ســيهبنا عطايــا
ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس األنســب لشــخص َّياتنا ،وأنــه سيســتخدم مهاراتنــا علــى أفضــل وجــه لِ ِخ ْد َمــة
مقاصــده ولتمجيــد اســمه.


اقرأ إنجيل مرقس ٤٣ :٣١؛ و١كورنثوس  .١١ :٢١لِ َمن يهب هللا عطايا ومواهب روحية؟

ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس واضــح .لــدى هللا مهمــة خاصــة لــكل واحـ ٍـد ِم َّنــا لمشــاركة اإلنجيــل مــع
اآلخريــن .فــي َمثَــل يســوع عــن َمالِــك البيــت الــذي تَـ َر َك بيتــه لِ َعبيـ ِـده وطلــب منهــم أن يعتنوا
خاصــا (إنجيــل مرقــس :١٣
بــه ،وأعطــى مالــك البيــت ك َُّل واحـ ٍـد مــن عبيــده مهم ـ ًة وواج ًبــا ً
 .)٣٤هنالــك ُمه َّمــة لــكل شــخص ،وهللا يهــب عطايــا روحيــة للجميــع إلتمــام المهمــة اإللهيــة
أو الخدمــة التــي ُد ُعــوا إليهــا .عندمــا نُسـلِّم حياتنــا للمســيح ،وبالمعموديــة نُصبــح أعضــا ًء فــي
جســده ،الكنيســة ،يهبنــا الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس مواهــب أو عطايــا حتــى نســتطيع أن نخــدم الجســد
ونشــهد للعالــم.
ِ
ٍ
فــي ســنة  ،١٩٠٣كتبــت إلــن هوايــت رســالة إلــى شــخص ُمعيَّــن لتُشــ ِّجعه ليســتخدم
المواهــب التــي أعطاهــا هللا لــه فــي الخدمــة« .كُلُّنــا أعضــاء فــي عائلــة هللا ،الجميــع مؤتمنــون
بمواهــب ُمعطــاة ِمــن هللا بدرجــات أعظــم أو أقــل ،والتــي تقــع علينــا مســؤولية اســتخدامها.
ســواء كانــت موهبتنــا كبيــرة أو صغيــرة ،علينــا أن نســتخدمها فــي خدمــة هللا ،وعلينــا أن نُــدرك
حــق كل شــخص آخــر فــي اســتخدام المواهــب التــي أؤتمــن عليهــا.
«ال يجــب علينــا أبـ ًدا أن نســتخف أو نحــط ِمــن شــأن أصغــر موهبــة جســدية (ما ِّديَّــة) ،أو
ثقافيــة ،أو روحيــة( ».روح النبــوة ،رســالة رقــم ٢ ،٢٦٠كانــون األول/ديســمبر .)١٩٠٣

اقــرأ أعمــال الرســل ٣٨-٣٦ :١٠؛ إنجيــل متــى ١٨-١٦ :٣؛ وأعمــال الرســل  .٤٢-٣٨ :٢مــا
الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات عــن وعــد الـ ُّروح الْ ُقــدُ س عنــد المعموديــة؟
تما ًمــا كمــا ُم ِســح يســوع بمســحة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس عنــد معموديتــه ليعـ َّده ويؤهلــه تما ًمــا
لخدمتــه للعالــم ،فــإ َّن كل واحــد م ّنــا موعــود بال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس عنــد معموديتنــا .يتــوق هللا أن
يكــون لدينــا التأكيــد اإليجابــي بأنــه قــد أت ـ َّم كلمتــه ووهبنــا عطايــا روحيــة ليبــارك كنيســته
والعالــم.
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٤آب (أغسطس)

القصد ِمن العطايا الروحية
اقــرأ ١كورنثــوس ٧ :٢١؛ وأفســس  .٦١-١١ :٤لمــاذا يهــب هللا عطايــا روحيــة لــكل
مؤمــن؟ مــا هــي األهــداف ِمــن هــذه العطايــا؟



إ َّن العطايــا الروحيــة تخــدم مقاصــد ُمتعـ ِّددة .يهبهــا هللا لِرِعايــة وتنميــة وتقويــة كنيســته
إلتمــام ِخ ْد َم ِتــه .إنَّهــا ُمهيَّــأة لِتَنميــة كنيســة ُم َو َّحــدة ُم ْس ـتَ ِع َّدة إلتمــام ُم ِه َّمتــه فــي العالــم.
يُق ـ ِّدم لنــا كَتَ َبــة اإلنجيــل أ ْم ِثلَــة للعطايــا الروحيــة التــي يهبهــا هللا لكنيســته ،مثــل :الوعــظ،
ِ
الخ ْد َمــة ،اإلعــان ،التَّعليــم ،التَّشــجيع ،والعطــاء .ويتكلَّــم أيضً ــا عــن عطايــا كَــ َر ْم الضِّ يافــة،
ال َّرحمــة ،ال ُم َســا َع َدة ،وروح المــرح ،وهــذا بعــض ِمــن الكثيــر .للحصــول علــى قائمــة أكثــر
اكتمــال ،اقــرأ روميــة  ١٢و١كورنثــوس .١٢
ً
قــد تتع َّجــب ِمــن العالقــة بيــن العطايــا الروحيــة والمواهــب الطبيعيــة .العطايــا الروحيــة
هــي خصائــص أو ميـزات إله َّيــة تُ ْم َنــح ِمــن ِق َبــل الـ ُّروح الْ ُق ُدس لِـك ُِّل ُمؤمــن لِتُؤ ِّهلهــم لخدمتهم
الخاصــة فــي الكنيســة والخدمــة فــي العالــم .قــد تشــمل أيضً ــا المواهــب الطبيعيــة ال ُمك َّرســة
َّ
بواســطة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس وال ُمســتخدمة فــي الخدمــة ألجــل المســيح .كل المواهــب الطبيعيــة
ُمعطــاة مــن هللا ،ولكنهــا ليســت جميعهــا ُمســتخدمة فــي الخدمــة ألجــل المســيح.
«إ َّن عطايــا الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس الخاصــة ليســت هــي فقــط الممثلــة فــي المثــل .فهــي تشــمل
جميــع المواهــب والهبــات ســواء أصليــة أو ُمكتســبة ،طبيعيــة أو روحيــة .كلهــا يجــب أن
توظَّــف فــي خدمــة المســيح .ولكــي نصيــر تالميــذ المســيح ،يجــب أن نُسـلِّم لــه أنفســنا لــكل
مــا نحــن عليــه وكل مــا نمتلكــه .وهــذه العطايــا يعيدهــا إلينــا ُمط َّهــرة ومتســامية .لتســتخدم
لمجــد هللا فــي بركــة اآلخريــن» (روح النبــوة ،المعلــم األعظــم ،صفحــة .)٨٢٣
خاصــة فــي الكنيســة،
خاصــة مثــل روح النبــوة ووظائــف َّ
وقــد َّأســس هللا أيضً ــا مواهــب ّ
تشــمل القساوســة والشــيوخ ،الذيــن يعملــون ك ُمعلِّميــن داخــل جســد المســيح لرعايــة وتأهيل
كل عضــو للخدمــة (انظــر أفســس  .)٢١ ،١١ :٤إ َّن َع َمــل (وظيفــة) كل قيــادات الكنيســة هــو
ُمســاعدة كل عضــو فــي اكتشــاف مواهبهــم وعطاياهــم الروحيــة وتعليمهــم كيفيــة اســتخدام
هــذه المواهــب لدعــم وبنــاء جســد المســيح.

مــا هــي بعــض المواهــب الطبيعيــة التــي تمتلكهــا أنــت ،مهمــا كانــت ُمجديــة أو
ُمفيــدة فــي المحيــط أو البيئــة العالميــة ،يمكــن أن تكــون َب َركَــة للكنيســة أيضً ــا؟
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٥آب (أغسطس)

اكتشاف مواهبك (عطاياك)


قــارن بيــن ١كورنثــوس ٩-٤ :١؛ و٢كورنثــوس  .٢٢-٢٠ :١مــا الــذي تقولــه لنــا هــذه
خاصــة عــن العطايــا أو المواهــب الروحيــة قبــل مجــيء
الفقــرات عــن وعــود هللا َّ
المســيح الثانــي؟
يَ ِعــد هللا بــأ َّن كنيســته س ـتُظْهِر كُل عطايــا ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس قُبَيــل عــودة إلهنــا .إ َّن وعــوده
ثابتــة وأكيــدة .لقــد أعطانــا شــهادة ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس فــي قلوبنــا لتُ ِ
رش ـ َد كل واحــد ِم َّنــا إلــى
فهــم العطايــا التــي أعطانــا إياهــا .إ َّن هللا هــو الــذي يهــب العطايــا وهللا هــو الــذي يكشــفها
لنــا بواســطة روحــه.



اقــرأ إنجيــل لوقــا ١٣ :١١؛ يعقــوب ٥ :١؛ إنجيــل متــى  .٧ :٧إذا أردنــا أن نكتشــف
الهبــات التــي أعطاهــا هللا لــكل واحــد منــا ،مــا الــذي يدعونــا ألن نفعلــه؟
نحــن نَ ْقبَــل عطايــا الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس عندمــا نُكـ ِّرس أنفســنا هلل ونطلــب منــه أن يكشــف لنــا
الهبــات التــي أعطانــا إياهــا .عندمــا تفــرغ قلوبنــا ِمــن المجــد الذاتــي وتكــون أولويتنــا هــي
أن نخــدم يســوع ،فــإ َّن روحــه ســيطبع فينــا العطايــا الروحيــة التــي لديــه ألجلنــا« .لــم ينــل
التالميــذ انســكاب ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس إلــى أن س ـلَّموا أنفســهم كامـ ًـا لعمــل ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس عــن
طريــق اإليمــان والصــاة .بعــد ذلــك وبــإدراك خــاص ،عطايــا الســماء يعهــد بهــا إلــى التابعيــن
للمســيح… العطايــا هــي لنــا بالفعــل ولكــن امتالكهــا الفعلــي يتوقــف علــى قبولنــا لــروح هللا»
(روح النبــوة ،المعلــم األعظــم ،صفحــة .)٣٢٧
العطايــا الروحيــة (انظــر ١كورنثــوس  )٦-٤ :١٢هــي خصائــص أو ميــزات يهبهــا هللا
لكــي نســتطيع أن نخدمــه بفاعليــة .الخدمــات ( )ministriesهــي المجــاالت العا َّمــة التــي
يمكننــا أن نُظهــر مواهبنــا مــن خاللهــا ،والنشــاطات هــي األحــداث ال ُمعيَّنــة التــي تســمح لنــا
باســتخدام مواهبنــا .المواهــب الروحيــة ال تأتــي كاملــة النمــو .إذ يظهــر لــك ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس
بعــض مجــاالت الخدمــةَ ،صلِّــي أن يقــودك إلــى ِخ ْد َمــة ُمع َّينــة لتُمــارس موهبتــك مــن خــال
نشــاط خدمــة التواصــل.

ُحســن هــذه
مــا هــي مواهبــك ال ُمع َّينــة ،واألكثــر أهميــة ،كيــف يمكنــك أن ت ِّ
المواهــب لِ ِخدْ َمــة الــرب؟
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٦آب (أغسطس)

تنمية مواهبنا
اقــرأ َم َثــل ال َوزْنــات فــي إنجيــل متــى  .٣٠-١٤ :٢٥مــا هــي الفكــرة األكثــر أهميــة التــي
تبــرز أمامــك فــي هــذه القصــة؟ لمــاذا ُمـ ِد َح ال َع ْبــدان األ َّوالن ِمــن ِق َبــل هللا بينمــا اُديــن
ـكل
العبــد األخيــر؟ مــا الــذي يقولــه لنــا هــذا المثــل عــن اســتخدام مواهبنــا؟ الحــظ بشـ ٍّ
خــاص إنجيــل متــى .٢٩ :٢٥



السـيِّد لِ َعبيـده وزنـات «كل واحد على قـدر طاقته» (إنجيل متـى  .)١٥ :٢٥كل واحد
أعطـى َّ
ت ََسـلَّم ِمقْـ َدا ًرا ُمختلفًـا .أحدهـم ت ََسـلَّم خمس وزنات ،واآلخـر وزنتين ،واألخير وزنـة واحدة .كان
لـكل ٍ
عبـد االختيـار فـي كيفية اسـتثمار أو اسـتخدام الوزنـات التـي أُ ْع ِط َيت لهم .نقطة أساسـية
ِّ
شـخصا آخـر وهـو الـذي أعطاهم
ـي لهـم لـم يكـن ملـكًا لهـم .إنـه يخـص
ً
ُهنـا هـي أ َّن مـا ا ُ ْع ِط َ
َحق التَّصـ ُّرف بها.
السـ ِّيد َمـن ِمنهم لـه الوزنـات األعلـى ،أو َمن لـه الوزنات األدنـى .لم يكن
لـم يكـن اهتمـام َّ
كـم هـو عـدد الوزنـات التـي أُ ْع ِط َيـت لـكل واحـد منهـم .كان االهتمام هو مـاذا فَ َعـل كل واحد
ـي له.
بما قـد ا ُ ْع ِط َ
يضعهـا بولـس بهـذه الصيغـة فـي ٢كورنثـوس «١٢ :٨ألنـه إن كان النشـاط موجـو ًدا فهـو
مقبـول علـى حسـب ما لإلنسـان ال على حسـب مـا ليس لـه» .أل َّن هللا ال يهتم بمقـدار ما لديك،
بـل بمـا تفعلـه بمـا لديك.
َمـ َد َح هللا العبديـن األ َّوليـن ألنهمـا كانا أمينـان في اسـتخدام وزناتهما .لقـد ازدادت وزناتهما
عـن طريـق االسـتخدام .العبـد «الشـرير» لـم يسـتخدم وزنتـه التـي أعطاهـا لـه السـيد ،ولـم
حـق أبـدي «إ َّن قانـون الخدمـة يُصبح حلقـة الوصل التـي تربطنا بـاهلل وبإخوتنا
تتضاعـف .إنَّـه ٌّ
مـن البشـر» (روح النبـوة ،ال ُمعلِّـم األعظم ،صفحة  .)٣٢٦إ َّن العبد البطَّـال أضاع فرصته للخدمة،
وفـي النهايـة فَقَـ َد مقدرته علـى الخدمة.
عندمـا نسـتخدم الهبـات التـي أعطاهـا لنا هللا لمجد اسـمه ،سـتزداد ،وتتَّسـع ،وتنمـو .كيف
يمكنـك أن تكتشـف الهبـات التـي أعطاهـا هللا لـك؟ اطلـب ِمـن هللا بتواضـع أن يكشـف لـك
المجـاالت التـي يريـدك أن تخـدم فيها للكـرازة والخدمـة .وإذ ينطبـع ويؤث ِّر على قلبـك ،اندمج
وشـارِك .إ َّن مواهبـك سـتنمو عندمـا تسـتخدمها ،وستشـعر بال ِّرضـا واالكتفـاء فـي خدمته.

تأ َّمــل فــي هــذا ال َم َثـ ْـل وط ِّبقــه علــى حياتــك الخاصــة .مــا الــذي يقولــه لــك ،إذا كان
ـت بمــا أعطــاك هللا إ َّيــاه؟ (تذكَّــر :أي شــيء لديــك هــو
أي شــيء ،ع َّمــا تفعلــه أنـ َ
عطيــة و ِه َبــة ِمــن هللا أيضً ــا).
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٧آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،الفصــل الــذي بعنــوان «الوزنــات»ِ ،مــن
كتــاب ال ُمعلِّــم األعظــم ،صفحــة .٣٦٥-٣٢٥
إ َّن الفهــم الصحيــح لِتَعليــم ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس عــن المواهــب الروحيــة يجلــب الوحــدة إلــى
كل واحـ ٍـد منــا لــه قيمــة وعضــو ضــروري فــي جســد المســيح
الكنيســة .كمــا أ َّن إدراكنــا بــأ َّن َّ
يُو ِّحدنــا .إ َّن كل عضــو فــي الكنيســة ضــروري إلتمــام رســالة ومأموريــة المســيح .وكل عضــو
قــد أُ ْع ِطــى للخدمــة.
ٍ
ٍ
واحــد ِمــن ُخ َّدامــه
الســيِّد .فلــكل
واحــد ً
ــي لِــك ُِّل
عمــا ليعملــه مــن أجــل َّ
«لقــد ا ُ ْع ِط َ
خاصــة ،أو وزنــات’ .أعطــى واحـ ًدا خمــس وزنــات ،وآخــر وزنتيــن ،وآخــر وزنــة
أو ِد َعــت ِهبــات ّ
 كل واحــد علــى قــدر طاقتــه ’.كل خــادم لديــه بعــض األمانــات التــي هــو مســؤول عنهــا؛قســمة أو ُم ِ
تناســبة حســب قدراتنــا المتنوعــة .وفــي منحــه تلــك
وتلــك األمانــات ال ُمتن ِّوعــة ُم َّ
الهبــات ،لــم يتعامــل هللا بانحيــاز .لقــد وزَّع الهبــات حســب القــوة الكامنــة لِ ُخ َّدامــه (عبيــده)،
وهــو يترقَّــب مــردودات مناســبة» (روح النبــوة ،شــهادات الكنيســة ،المجلَّــد  ،٢صفحــة .)٢٨٢
تذكَّــر أيضً ــا بــأ َّن مواهــب الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ُمعطــاة ألجــل تمجيــد هللا وليــس لمجدنــا الخــاص.
لقــد أعطاهــا هللا لتمجيــد اســمه ولتقـ ُّدم عملــه.

أسئلة للنقاش:
 .1تأ َّمــل أكثــر فــي فكــرة أنَّ كل واحــد منــا قــد اســتلم ِه َبـ ٍ
ـات ِمــن هللا .مــا هــي

ال َّتبِعــات العمليــة لذلــك علــى كنيســتك المحليــة؟ مــا هــو الفــرق الــذي تحدثــه
هــذه ال ِفكْ ـ َرة فــي انضمــام كل عضــو فــي الخدمــة؟
 .2شــارك مــع أعضــاء صــف مدرســة الســبت كيــف أنَّ مواهــب عضــو آخــر قــد
باركــت حياتــك أنــت .شــارك مــع الصــف كيــف اكتشــفت أنــت مواهبــك الروحيــة
الخاصــة .مــا هــي فــي اعتقــادك مواهبــك ،وكيــف تســتخدمها لبركــة اآلخريــن؟
 .3أشــار هــذا الــدرس إلــى أنَّ مواهبنــا تنمــو إذ نســتخدمها .انظــر إلــى ماضــي
توســعت إذ اســتخدمتها
حياتــك .هــل تســتطيع أن تُفكِّــر بمواهــب منحها هللا لك وقد َّ
لمجــد اســمه؟ فــي ذات الوقــت ،اســأل نفســك ُمجــدَّ ًدا الســؤال الــذي طُ ـر َِح ألول
مــرة فــي نهايــة درس يــوم الخميــس ،حــول مــدى أمانتــك مــع مــا أعطــاك هللا إيَّــاه.
47

