  درس ششم   

امکانات نامحدود

 ۱۷ – ۱۱مرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :اول قرنتیـان ۱۲ :۱۲؛ متـی  ۱۶ :۳تـا ۱۸؛ اول قرنتیـان ۷ :۱۲؛ اول
قرنتیـان  ۴ :۱تـا ۹؛ متـی  ۱۴ :۲۵تـا .۳۰

آیـه حفظـی« :ا ّمـا كلّیـهٔ ایـن عطایـا كار یـک روح واحد اسـت و او آنهـا را بر طبـق اراد ٔه
خـود بـه هرکـس عطـا میفرمایـد» (اول قرنتیـان .)۱۱ :۱۲
خداونـد مـا را فراخوانـده تـا شـاهدان او باشـیم (اعمال ۸ :۱؛ اشـعیا  .)۱۰ :۴٣شـاهد بـودن
هدیـه روحانـی ویـژه بـرای تعـداد معـدودی از منتخبیـن خداونـد نیسـت کـه فقـط آنـان از آن
برخـوردار باشـند .شـاهد مسـیح بـودن ،دعوتـی الهـی از هـر مسـیحی اسـت.
کتـاب مقـدس از عبـارت مختلفـی بـرای توصیـف فراخوانـی مـا به حضـور خداوند اسـتفاده
میکنـد .مـا بایـد «نور جهان» «،سـفیران مسـیح» و «کاهنـان ملوکانـه» (متـی  ،۱۴ :۵اول قرنتیان
 ،۲۰ :۵اول پطـرس  )۹ :۲باشـیم .همان خدایـی کـه ما را به عنوان شـاهدان بـرای خدمت فرا می
خوانـد ،خـودش هـم مـا را بـرای انجـام ایـن وظیفه مجهـز و آمـاده میسـازد .او هدایـای روحانی
را بـه همـه ایامنـداران عطـا مـی کنـد .خـدا صالحـان را فرا منـی خواند ،بلکـه او به کسـانیکه فرا
خوانـده اسـت ،صالحیـت عطـا مـی کنـد .درسـت هامنطـور کـه او بـه همـه مؤمنـان نجـات و
رسـتگاری را رایـگان مـی بخشـد ،هدایـای روحانـی خـود را هـم به رایگان بـه آنان عطـا می کند.
هامنطـور کـه مـا خـود را تسـلیم خدا می کنیـم و زندگی خـود را وقف خدمـت او می کنیم،
توانایـی هـای مـا بـرای خدمـت نامحـدود و بـی انتهـا اسـت« .هیـچ محدودیتـی بـرای مثمر مثر
بـودن کسـیکه از خـود مـی گـذرد ،و در قلـب خـود جـای بـرای کار روح القـدس بـاز مـی کنـد
وجـود نـدارد ،او زندگـی خـود را کامالً بـه خدا تقدیم می کنـد» (اِلن جی وایـتThe Ministry ،
خدمت شـفا  ،صفحـه .)۱۵۹
در درس ایـن هفتـه ،ماامکانـات و توانایـی هـای نامحـدود بـرای خدمـت از طریـق هدایـا
روحانـی روح القـدس را مـورد مطالعـه قـرار خواهیـم داد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۸مرداد –  ۸آگوست آماده شوید.

54

     
     یکشنبه 

عطایای متفاوت :متحد در خدمت



 ۱۲مرداد

آیـا تاکنـون توجـه کـرده ایـد کـه چقـدر حواریـون بـا یکدیگـر متفـاوت بودهاند؟ پیشـینه،
شـخصیت ،خلـق و خـو ،و عطایـای آنـان بسـیار از هـم متفـاوت بـود .امـا ایـن موضـوع بـرای
کلیسـا اِشـکال و ضعفـی محسـوب منیشـد ،بلکـه نقطـه قـوت کلیسـا بـود .متـی ،مامـور جمـع
آوری مالیـات ،انسـانی کـم حـرف و رصیـح ،درسـت ،و دقیـق بـود .در مقابل پطـرس ،پر حرف
و بـی مالحظـه ،مشـتاق ،احساسـی و بـی پـروا بود،امـا دارای صالحیت ذاتی رهربی بـود .یوحنا
نیـز فـردی مهربـان و رحیـم اما رصیح و بی پروا و جسـور بـود .اندریاس ،فردی مردمی ،بسـیار
آگاه بـه امـور اطـراف ،و نسـبت بـه دیگـران بـی تفـاوت نبـود .تومـا ذاتـاً متایل داشـت تا همه
مسـائل را بـه زیـر سـؤال ببرد و در اغلـب مـوارد شـکاک بـود .بـا اینکـه هـر یـک از شـاگردان
مسـیح شـخصیتها و عطایای متفاوتی داشـتند ،اما مقتدرانه توسـط خداوند به عنوان شـاهدان
او بـکار گرفته شـدند.
اول قرنتیـان  ۱۸ ،۱۳ ،۱۲ :۱۲تـا  ۲۲رابخوانیـد .مـا از ایـن آیـات دربـاره نیاز مـردم به عطایای
مختلـف در بدن مسـیح ،کلیسـا ،بـه چه چیزی پـی میربیم؟
خداونـد از بکارگیـری افـراد بـا پیشـینه هـا ،اسـتعدادها ،و تواناییهـای متفـاوت مسرور
اسـت ،و آنـان را بـا عطایـای روحانـی بـرای خدمـت مفیـد و موثـر مجهز میسـازد .بدن مسـیح
از گروهـی متجانـس تشـکیل نشـده اسـت .کلیسـا یـک انجمـن و کلـوپ متشـکل از افـرادی با
پیشـینه فـردی نیسـت کـه یکسـان فکـر مـی کنند .بلکـه این جنبـش پویـای مردمی بـا عطایای
متفـاوت میباشـد کـه بـا محبت مسـیح و کالم خدا متحد و متعد هسـتند ،تـا محبت و حقیقت
او را بـا جهـان بـه اشتراک بگذارنـد (رومیـان  ،۴ :۱۲اول قرنتیـان  .)۱۲ :۱۲اعضـای بدن مسـیح
هدایـای روحانـی متفاوتـی دارنـد ،امـا همـه ارزشـمند هسـتند؛ هـر یک بـرای عملکـرد صحیح
بدن مسـیح بسـیار حیاتی و مهم هسـتند .هامنطور که چشـمها ،گوشـها ،و بینی عملکردهای
متفاوتـی دارنـد ،در عیـن حـال ،همه بـه یک اندازه برای بدن انسـان مهم و الزم هسـتند ،همه
عطایـای روحانـی نیـز الزم و حیاتـی هسـتند (اول قرنتیـان .)۲۲ ،۲۱ :۱۲
اگـر بـا دقـت بـدن انسـان را در نظـر بگیریـد ،حتـی کوچکرتین اعضـای بدن هم از نقشـی
حیاتـی و مهـم برخـوردار میباشـند .مـژه هـای چشـم را در نظـر بگیریـد .چه اتفاقـی پیش می
آیـد اگـر چیـزی هامننـد این مـژه های ناچیز و کم اهمیت را نداشـته باشـیم؟ ذرات گرد و غبار
جلـو دیـد مـا را تیـره و تـار می کننـد و عواقب ناشـی از آن بطـور بالقوه می تواند آسـیبهای
جبران ناپذیـری را بـه همراه داشـته باشـد .عضوی از کلیسـا که بـه نظر می رسـد «ناچیزترین»
جـزو بـدن مسـیح اسـت ،عضـوی مهـم از بـدن مسـیح میباشـد و توسـط روح القدس پیشـکش
شـده اسـت .هنگامیکـه ایـن هدایـا را بطـور کامـل بـه خداونـد تقدیـم میکنیـم ،هر یـک از ما
میتوانیـم تفاوتـی ابدی را ایجـاد کنیم.
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مهــم نیســت کــه چقــدر ممکــن اســت بــا اســتعداد باشــید ،یــا در مــواردی
عملکردهــای خیلــی خوبــی نداشــته باشــید ،امــا اعضــای دیگــر کلیســا در آن مــوارد
عملکــرد بهتــری دارنــد؟ چگونــه ایــن مطلــب کمــک میکنــد تــا شــما در جایــگاه
مناســبی کــه بایــد باشــید ،قــرار بگیریــد؟

     دوشنبه     

 ۱۳مرداد

همه عطایای خوب
خدا :بخشنده ٔ
بر اسـاس اول قرنتیان باب ۱۸ ،۱۱ :۱۲؛ افسسـیان  ۸ ،۷ :۴و یعقوب  ،۱۷ :۱خدا رسچشـمه
همـه هدایاسـت ،و «همـه هدایـای کامـل» از طـرف او میباشـد .بنابرایـن ،میتوانیـم اطمینـان
داشـته باشـیم کـه او مـا را بـه بهرتین وجه و مناسـب با شـخصیت مـان با هدایـای روح القدس
مجهـز میسـازد ،و او بـه بهرتیـن وجـه از مهارتهای مـا در جهت خدمت به آرمان خود و شـکوه
و جلال نام عیسـی مسـیح اسـتفاده خواهد کرد.



مرقـس بـاب  ۳۴ :۱۳و اول قرنتیـان  ۱۱ :۱۲را بخوانیـد .خداونـد بـه چـه کسـانی هدایـای
روحانـی را عطـا مـی کنـد؟

کتـاب مقـدس در ایـن مـورد خیلی شـفاف اسـت .خدا بـرای هر یـک از ما برای به اشتراک
گذاشتن انجیـل بـا دیگـران وظیفـه ویـژه ای در نظـر دارد .در حکایـت پندآمـوز مسـیح ،از
صاحبخانـه ای کـه خانـ ٔه خـود را بـه خادمانش واگذار مـی کند و از آنها مـی خواهد که مراقب
باشـند ،صاحبخانـه از هـر کـس میخواهـد تـا کار خـود را انجام دهـد (مرقـس  .)۳۴ :۱۳وظیفه
ای بـرای هـر فـرد وجـود دارد و خداونـد هدایـای روحانـی را بـه همـه عطـا می کند تـا وظیفه
الهـی یـا خدمتـی را کـه بـرای انجـام فراخوانده شـده انـد ،انجـام دهنـد .وقتی مـا زندگی خود
را بـه مسـیح تسـلیم مـی کنیـم ،و از طریـق تعمیـد بـه عضویـت بـدن او یعنـی کلیسـا در می
آییـم ،روح القـدس هدایـای روحانـی را بـه مـا عطـا می کنـد تا بتوانیـم در خدمت بدن مسـیح
و شـاهد او در جهان باشـیم.
در سـال  ،۱۹۰۳اِلـن جـی وایـت ،نامـه ای را بـرای شـخص خاصـی مـی نویسـد تـا او را در
بکارگیـری هدایـای روحانـی کـه خـدا بـرای خدمـت بـه او بخشـیده بـود ،ترغیـب کنـد« .مـا
همـه اعضـای خانـواده خداونـد هسـتیم ،بـه همـه مـا کم و بیـش به یک انـدازه اسـتعدادهای
خـدادادی داده شـده اسـت ،تـا آنهـا را بـرای انجـام مسـئولیتی کـه بـه مـا واگـذار شـده بـکار
گیریـم .اسـتعداد مـا چـه مهم یا ناچیز باشـد ،باید از آن بـرای خدمت خدا اسـتفاده کنیم ،و ما
56

بایـد حـق دیگـران را در بکارگیری عطایایی که به آنان داده شـده اسـت به رسـمیت بشناسـیم.
هرگـز نبایـد کوچکرتیـن رسمایـه هـای روحانـی ،عقالنـی و جسـمی را بـی ارزش تصـور نکنیم»
(رسـاله  ۲ ،۲۶۰دسـامرب سـال .)۱۹۰۳
اعمال رسـوالن بـاب  ۳۶ :۱۰تـا  ۳۸و متـی بـاب  ۱۶ :۳تـا  ۱۸و اعمال رسـوالن بـاب  ۳۸ :۲تا
 ۴۲را بخوانیـد .ایـن آیـات در مـورد وعـده روح القـدس در هنـگام غسـل تعمیـد بـه مـا چـه
تعلیـم میدهند؟

درسـت هامنطـور کـه عیسـی در تعمید خود توسـط روح القدس مسـح شـد تا بـرای انجام
خدمـت خـود بـه جهانیـان کاملاً آمـاده و مجهز شـود ،به هامنگونـه او به هر یـک از ما وعده
دریافـت روح القـدس را در هنـگام تعمیـد مـی دهـد .خداوند میخواهـد تا ما اطمینان داشـته
باشـیم ،کالم او محقـق شـده و عطایـای روحانـی روح القـدس به ما داده شـده تـا باعث برکت
کلیسـای او و جهان باشـد.

     سه شنبه     

 ۱۴مرداد

هدف از عطایای روحانی
اعمال بـاب  ۱۶ :۱۷تـا  ۳۲را بخوانیـد .در اعمال بـاب  ،۱۷پولـس سـعی میکند تا پیـام انجیل
را در متنـی جدیـد بـه شـنونده انتقـال دهـد :فلسـفه فرهنـگ یونـان .چگونـه پیشـینه هـای
فرهنگـی مختلـف بـر ارزیابـی مـا از اهمیـت نظریـات مختلـف تاثیـر میگذارد؟

هدایـای روحانـی بـه منظـور اهـداف مختلفـی عطـا میشـود .خداونـد ایـن عطایـا را بـرای
قـوت و رشـد کلیسـای خـود و محقـق منـودن رسـالت خویـش عطـا مـی منایـد .آنها بـه منظور
ایجاد کلیسـایی متحد و آماده برای انجام رسـالت و ماموریت او طراحی شـدهاند .نویسـندگان
کتـاب مقـدس ،منونـه هایـی بـارز از هدایـای روحانـی ماننـد خدمـت ،کمـک ،آگاهـی ،تعلیـم،
تشـویق ،و بخشـش را بیـان مـی کنـد کـه خداونـد به کلیسـای خود عطـا میکند .کتـاب مقدس
همچنیـن دربـاره عطایـای مهامنـوازی ،رحمـت ،یاری ،و دلشـاد کـردن دیگران صحبـت میکند،
تـا فقـط بـه چنـد مـورد اشـاره کـرده باشـد .بـرای یـک لیسـت کامـل رومیـان بـاب  ۱۲و اول
قرنتیـان بـاب  ۱۲را مطالعـه کنید.
ممکـن اسـت در مـورد رابطـه بیـن هدایـای روحانـی و اسـتعدادهای ذاتـی تعجـب کنیـد.
هدایـای روحانـی خصوصیاتـی هسـتند کـه از سـوی روح القـدس بـه همـه ایامنـداران عطـا
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میشـود تـا آنـان را بـرای خدمتـی ویژه در کلیسـا و خدمت به جهـان تجهیز کنـد .همچنین آنها
ممکـن اسـت شـامل اسـتعدادهای ذاتـی برشی باشـند کـه توسـط روح القدس تقدیس شـده و
در جهـت رسـالت مسـیح بکار گرفته شـدهاند .همـه اسـتعدادهای طبیعی ،خدادادی هسـتند،
امـا همـه آنهـا در جهـت خدمـت بـکار گرفته منی شـوند.
«هدایـای ویـژه روح ،تنهـا اسـتعدادهای گفتـه شـده در متثیـل ها نیسـتند .این شـامل همه
هدایـا و موهبتهـا ،اعـم از ذاتـی یـا اکتسـابی ،دنیـوی یـا روحانـی میباشـد .همـه آنهـا بایـد در
جهـت خدمـت مسـیح بـکار گرفتـه شـوند .بـرای اینکـه جزو شـاگردان مسـیح شـویم باید خود
را بـا همـه آنچـه کـه داریـم تسـلیم او بکنیـم .هدایایـی کـه او تقدیس و مبـارک کـرده و به ما
میدهـد ،بایـد بـرای جلال نـام او بـا برکـت دادن همنوعـان مـا بـکار گرفتـه شـود» (اِلـن جـی
وایـت ،حکایـات پندآموز مسـیح ،صفحـه .)۳۲۸
همچنیـن ،خداونـد هدایـای خاصی ماننـد عطیه نبوت و کارهای دفرتی خاص در کلیسـا ،از
جملـه بـرای کشـیش هـا و بـزرگان کلیسا[مشـایخ] در کلیسـا ایجاد کـرده اسـت ،معلامنی برای
تعلیـم در درون بـدن مسـیح هسـتند تـا بتواننـد هـر یـک از اعضـا را بـرای خدمـت پـرورش و
مجهـز سـازند (افسسـیان  ۱۱ :۴و  .)۱۲وظیفـه همـه اعضـای رهبری کلیسـا کمـک بـه هر یک
از اعضـا در کشـف عطایـای روحانـی خـود و تعلیـم آنهـا بـرای بکارگیـری این هدایـا در جهت
بناکـردن و تقویت بدن مسـیح اسـت.

چــه اســتعدادهای ذاتــی در شــما وجــود دارنــد ،کــه هــم در محیــط ســکوالر(دنیوی)
مفیــد و ســودمند هســتند ،و هــم میتواننــد باعــث برکــت در کلیســا باشــند؟

     
     چهارشنبه 

 ۱۵مرداد

عطایای خود را کشف کنید
اول قرنتیـان بـاب  ۴ :۱تـا  ۹را بـا دوم قرنتیـان بـاب  ۲۰ :۱تـا  ۲۲مقایسـه کنیـد .ایـن آیـات
دربـاره وعـده هـای خداونـد و بـه ویـژه هدایـای روحانی پیـش از آمـدن دوباره مسـیح به ما
چـه مـی گویند؟

خداونـد وعـده مـی دهـد کـه کلیسـای او همـه عطایـای روح القـدس را درسـت قبـل از
بازگشـت مسـیح آشـکار خواهـد کـرد .وعده های او مسـلم و قطعـی هسـتند .او در قلبهای ما
شـهادت روح القـدس را قـرار داده اسـت تـا هـر کدام از مـا را در درک عطایائی کـه به ما داده
اسـت راهنامیـی کنـد .ایـن خداوند اسـت که هدایـا را به ما عطا مـی کند و این خداوند اسـت
کـه از طریـق روح القـدس آنهـا را بـرای ما آشـکار مـی کند.
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لوقـا بـاب  ،۱۳ :۱۱یعقـوب بـاب  ،۵ :۱و متـی  ۷ :۷را بخوانیـد .اگـر مـا مشـتاق باشـیم تـا
هدایائـی را در خـود کشـف کنیـم کـه خـدا بـه مـا عطـا کـرده  ،او مـا را بـه انجـام چـه کاری
دعـوت مـی کند؟

مـا عطایـای روح القـدس را هنگامـی دریافـت می کنیم کـه خود را به خداوند تسـلیم کنیم
و از او بخواهیـم کـه عطایایـی کـه بـه مـا داده اسـت را بـر ما آشـکار کنـد .هنگامیکـه قلبهای
مـا از خودسـتایی و خـود بـزرگ بینـی پـاک شـود و ا ُولویـت مـا خدمـت به مسـیح باشـد ،روح
او مـا را بـا هدایـای روحانـی کـه بـرای مـا در نظـر دارد ،مجهز و تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.
«حواریـون بواسـطه ایمان و دعـا و رسسـپردگی کامـل بـرای خدمت بـه او پـری روح القدس را
دریافـت منودنـد .سـپس در حسـی خـاص خیـرات آسمان بـه پیروان مسـیح سـپرده شـد ....در
صلیـب ،متـام عطایـا متعلـق بـه ماسـت ،امـا متلـک واقعـی آنهـا بسـتگی بـه روح خـدا دارد که
تصمیـم بگیریـد هرکـس چـه عطایـی را دریافـت کنـد» (اِلـن جـی وایـت ،درسهـای پندآمـوز
مسـیح ،صفحه .)۳۲۷
عطایـای روحانـی (نـگاه کنیـد بـه اول قرنتیـان  ۴ :۱۲تـا  )۶خصوصیاتـی اسـت کـه خداوند
بـه مـا عطـا مـی کنـد تـا بتوانیـم بطـور موثرتـری بـه او خدمـت کنیـم .خدمـات ،حـوزه هـای
عمومـی هسـتند کـه میتوانیـم عطایای خـود را در آن بـروز دهیـم ،و فعالیتهـا و عملکردهای
مـا اتفاقـات خاصـی هسـتند کـه این امـکان را به ما مـی دهند تا عطایـای خـود را در آنها بکار
گیریـم .عطایـای روحانـی بـه خـودی خـود کاملا رشـد نکـرده انـد .هامنطـور کـه روح القدس
شما را بـا برخـی حـوزه هـای خدمتـی تحـت تاثیر قـرار می دهـد و درگیر مـی کند ،دعـا کنید
کـه او شما را در جهـت رسـالتی خـاص هدایـت کند تـا در طی خدمـت بشـارتی از عطیه خود
اسـتفاده کنید.

عطایــای خــاص شــما چیســت ،و مهمتــر از آن ،چگونــه مــی توانیــد ایــن عطایــا را
ب ـرای خدمــت پــروردگار بهبــود بخشــید؟

     
     پنجشنبه 

 ۱۶مرداد

رشد عطایای ما
حکایـت سـکّه هـا [اسـتعدادها] را در متـی بـاب  ۱۴ :۲۵تـا  ۳۰را بخوانیـد .مهمترین مسـئله
ای کـه در ایـن حکایـت مـورد توجـه شما قـرار گرفـت ،چیسـت؟ چـرا دو خـادم اولـی مـورد
متجیـد اربـاب قـرار میگیرند ولـی آخرین خادم توبیخ میشـود؟ این حکایـت از بابت بکارگیری
عطایایمان ،بـه مـا چـه میگویـد؟ بطـور خاص بـه متـی  ۲۹ :۲۵توجـه کنید.
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اربـاب بـه هـر خـادم رسمایـه ای را «فراخـور قابلیتی» که داشـت ،اعطا کرد(متـی .)۱۵ :۲۵
هـر فـرد مبلـغ متفاوتـی دریافت کـرد .اولی پنج قنطـار ،دومی سـه قنطار و آخری یـک قنطار.
هـر کـدام از خـادم هـا خـودش در مـورد چگونگـی رسمایـه گـذاری یـا اسـتفاده از قنطارهـا
تصمیـم گرفـت .نکتـه مهـم در اینجاسـت کـه آنچـه کـه بـه آنهـا داده شـده بـود متعلـق بـه
خودشـان نبـود و فقـط بـه امانـت بـه آنان داده شـده بـود .رسمایه هـا متعلق به شـخصی بود
کـه فقـط مسـئولیت نگـه داری را بـه آنـان داده بود.
دغدغـه و نگرانـی اربـاب ایـن نبـود کـه چـه کسـی سـکه هـای بیشتر یـا چـه کسـی کمتر
داشـت .مسـئله ایـن نبـود کـه چه تعـداد سـکه(عطایا) به هـر کدام داده شـده اسـت .دغدغه
اربـاب ایـن بـود کـه هـر کـدام از آنچـه کـه بـه او داده شـده ،چگونه اسـتفاده شـده اسـت.
پولـس در دوم قرنتیـان بـاب  ،۱۲ :۸اینگونـه بیـان مـی کند« ،زیرا اگر اشـتیاق باشـد ،هدیه
شـخص مقبـول مـی افتـد ،البتـه بر حسـب آنچـه کسـی دارد ،نـه آنچه نـدارد» .برای خـدا مهم
نیسـت کـه شما چـه عطیـه ای داریـد ،بلکـه آنچه بـا آن انجام مـی دهید مهم اسـت.
خداونـد از دو خـادم اولـی تقدیـر کـرد ،زیرا آنها در بکارگیری سـکه های خـود امین بودند.
سـکه هـای آنـان از طریـق بکارگیریشـان بیشتر شـده بودنـد .غلام «بد رسشـت و تنبل» سـکه
هایـی را کـه اربابـش بـه او داده بـود را اسـتفاده نکـرده بود ،و مقـدار آنها افزایـش نیافته بود.
ایـن یـک حقیقـت جـاودان اسـت «قانـون خدمـت ،کانـال ارتباطـی اسـت کـه مـا را بـه خدا و
همنـوع بشر پیونـد می دهد» (اِلـن جی وایت ،درسهـای پندآموز ،صفحه  .)۳۲۶غالم سسـت
پیمان فرصـت خدمتـش را از بیـن برده بـود و در نهایت قابلیت خدمت کردن را هم از دسـت
داد.
هنگامیکـه عطایائـی را کـه خـدا بـه مـا داده اسـت ،برای جلال نام او بـکار می بریـم ،آنها
افرایـش و توسـعه مـی یابنـد و رشـد مـی کننـد .چگونه مـی توانید عطایائـی را کـه خداوند به
شما داده ،در خـود کشـف کنیـد؟ فروتنانـه از خداوند بخواهید تا حوزه هایی را که او مشـتاق
اسـت تـا شما در آن خدمـت کنیـد ،بـه شما نشـان دهـد .هامنطور کـه او شما را تحـت تاثیر
قـرار میدهـد ،خـود را درگیـر خدمـت کنیـد .عطایای شما در اثر بکارگیـری آنها رشـد می کنند
و شما در خدمت به او خرسـند و خشـنود خواهید شـد.

دربــاره ایــن داســتان اخالقــی فکــر کنیــد و آن را در زندگــی خــود بــکار ببندیــد .اگــر
عطیــه ای از طــرف خداونــد در زندگیتــان وجــود دارد ،دربــاره نحــوه اســتفاده از آن
چــه داریــد کــه بگویید؟(یادتــان باشــد ،هــر چــه کــه شــما داریــد هدیــه ای از طــرف
خداونــد اســت).

     
     جمعه 

 ۱۷مرداد

تفکـری فراتـر :از اِلـن جـی وایـت بخوانید«،عطایـا»  ،صفحـات  ۳۲۵تـا  ،۳۶۵از کتـاب
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درسهـای پندآموز مسـیح.
درک صحیـح تعلیـم کتـاب مقدسـی از عطایای روحانی موجب وحدت و یگانگی در کلیسـا
میشـود .شـناخت این مسـئله که هر یک از ما عضو ارزشـمند و رضوری بدن مسـیح هسـتیم،
یـک عقیـده مشترک اسـت .وجـود هر عضو کلیسـا برای تحقق رسـالت مسـیح رضوری اسـت.
خداونـد بـه هـر عضـو از بدن مسـیح ،عطیه ای را برای خدمت بخشـیده اسـت.
« بـه هـر فـردی وظیفـه ای داده شـده کـه بایـد بـرای اربـاب خود انجـام دهد .بـه هر یک
از خادمیـن او عطیـه یـا اسـتعدادی خـاص عطـا شـده اسـت .بـه یکـی ،پنـج سـکه؛ بـه دیگری،
دو سـکه؛ و بـه آن یکـی ،یـک سـکه؛ بـر حسـب توانایی هـای مختلفی کـه هر فـرد دارد ،عطیه
ای داده شـده اسـت .بـه هـر خـادم عطیـه ای بـرای انجـام مسـئولیتی کـه دارد امانتـی سـپرده
شـده اسـت؛ و امانـت های[عطایـا] متفـاوت متناسـب و بـر حسـب قابلیـت هـای متفـاوت ما
بـه مـا سـپرده میشـوند .خداونـد در توزیـع عطایای خـود با جانبـداری و غرض برخـورد نکرده
اسـت .او اسـتعدادها را مطابـق قابلیتهـای شـناخته شـده بندگانـش بـه آنان عطا کرده اسـت و
انتظـار بازدهـی متناسـب از آنهـا را دارد »(اِلـن جـی وایتTe ،شـهادتهایی برای کلیسـا ،جلد ،۲
صفحه .)۲۸۲
همچنیـن بـه یـاد داشـته باشـید کـه عطایـای روحانی بـرای جالل خداونـد عطا شـدهاند نه
بـرای اینکـه بـه خـود ببالیـم .خداونـد آنهـا را عطـا مـی کنـد تـا نـام او جلال یابـد و آرمـان او
تحقـق یابد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱به این عقیده که از طرف خداوند عطیه ای به هر یک از ما عطا شده است ،توجه کنید.

این چه پیامدهایی برای کلیسای محلی شما دارد؟ این عقیده در بکارگیری هر یک از اعضا
در کار خدمت چه تفاوتی می تواند ایجاد کند؟

 .۲با اعضای کالس سبت درباره اینکه چگونه عطایای عضو دیگری باعث برکت شما بوده،
صحبت کنید .نحوه شناسایی عطایای روحانی خود را با اعضای کالس به اشتراک بگذارید.
به نظر شما عطایای روحانی شما چه هستند ،و چگونه از آنها در جهت برکت دادن دیگران
استفاده می کنید؟

.۳ .۳در ایـن درس اشـاره شـد کـه عطایـای مـا بـا بکارگیریشـان رشـد مـی کنند .بـه زندگی
خـود نـگاه کنید.آیـا شـما میتوانیـد بگوییـد کـه عطایائی کـه خدا بـه شـما داده ،همانطور
کـه شـما آنهـا را بـرای جلال نـام او بـکار بردهایـد ،رشـد کردهانـد؟ همزمـان ،سـوال پایانی
مطالعـه روز پنجشـنبه را دوبـاره از خـود بپرسـید ،در آنچـه خداونـد بـه شـما عطـا کـرده
اسـت ،چقـدر امیـن بودهاید؟
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