
 محبت -  هدیه ای در عمل
 

این شما تک تک برای دعاکنندگان و من امید پردازیم. می "محبت " بررسی و اکتشاف به هفته چندین مدت به                      ما
زمین روی بر اکنون هم که هدفی و دلیل و خودتان مورد در فکری تان روش شما، مسیح عیسی محبت که:                      است

 هستید را تغییر دهد و بهتر کند.

ما قلبهای در القدس روح توسط محبت همین است. محبت جنس از تعالی باری ذات و جوهره که که آموخته ایم                      ما
 جاری می گردد.

   خداوند  محبت  است و هرآنکسی که او را اطاعت کند، او نیز به آن فرد وفادار می ماند.

  ما هفته گذشته راجع به هدیه  محبت  سخن گفتیم.

از فقط عطایا و مواهب این به دسترسی بپردازیم. آنها برای نیست نیاز چیزی هیچ رایگانند. مواهب و هدایا                     این
خداوند آموخته ایم، لوقا انجیل در که همانگونه آیند. می بدست خواستن و طلبیدن با تنها و است ایمان                    طریق

  هدایای خوبی به ما می بخشد.

  - قانون دوم این هدیه رایگان را تقسیم می کند و روح القدس همه جا و همیشه در دسترس ماست.

  - طبق رومان ١١,  خداوند از بخشیدن هدایایش پشیمان و نادم نخواهد بود.

محبت بدون هدایای است. چیز همه سرآمد و کند می خویش مغلوب را همگان محبت که گرفتیم یاد همچنین -                    
  مانند صدای ناقوس است.

 

 اول قرنتیان ١٣: ١-٣

 ١  اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و مّحبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده
 شده ام.

 ٢  و اگر نبّوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حّدی که کوه ها را نقل
 کنم و محّبت نداشته باشم، هیچ هستم.

 ٣  و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محّبت نداشته باشم، هیچ سود
 نمی برم.

 

 رومیان ١٢: ۶
 ۶  پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبّوت برحسب موافقت ایمان
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ممکن نحو بهترین به را آن و چیست دهیم انجام توانیم می که کاری بهترین که بیاموزیم باید ما از یک هر -                       
  انجام داده و خودمان را وقف آن کار کنیم. بخشیدن یا اداره کردن همان هدیه یادگیری است.

یک است. یافته اختصاص هدایا این همگان به ١٢ قرنتیان اول است. شده اعطا موهبتی و هدیه هرکسی به -                    
  روح مشترک این هدایا را می بخشد و آنگونه که اراده اش تعلق بگیرد با اقتدار آنرا می بخشد.

  در آخر اینکه،گوناگونی و تنوع ما بسیار زیاد است اما همه ما یک هدف داریم.

برای و روح یک با ما آید. می شمار به بدن این سر مسیح و بسیار اعضای با هستیم بدن یک ما ١٢ قرنتیان                          اول
  یک بدن غسل تعمید می شویم.

 هیچ هدیه ای، هیچ فردی و هیچ عضوی از دیگری مهمتر و برتر نیست.

بدین می کند. توجه دیگر عضو به و هست دیگری مراقب اعضا تمامی بلکه نیست، بدن در جدایی و بندی                      تقسیم
 ترتیب ما بدنی هستیم که از درون به یکدیگر وابسته ایم. ما به هم نیاز داریم و اینگونه قوی تر هستیم.

شکل به و دیگر جای در عوض در نیز او و می گیرد کمک دیگری از شود، می کمبود دچار فردی که                       آنگاه
 دیگری آن را دریافت می کند.

  یک ارگان از ریزارگانهای زیادی تشکیل یافته است،چندین جهان کوچک یک جهان بزرگ می سازد.

 

 محبت  در عمل، هدایای عملی
  طی چند هفته گذشت، در مورد برخی هدایا و مواهبی که به ما عطا شده سخن گفتیم.

 افسسیان ٣: ١۴-٢١
 ١۴  از این سبب، زانو می زنم نزد آن پدر،

 ١۵  که از او هر خانواده ای در آسمان و بر زمین ُمَسّمٰی می شود؛

 ١۶  که بحسب دولت جالل خود به شما عطا کند که در انسانیِّت باطنِی خود از روح او به قّوت زورآور شوید،

 ١٧  تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛

 ١٨  و در محّبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقّدسین ادراک کنید که عرض و طول و
 عمق و بلندی چیست؛

 ١٩  و عارف شوید به محّبت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.

 ٢٠  الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، بحسب آن قّوتی که در
 ما عمل می کند،

 ٢١  مر او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمیع قرنها تا ابداآلباد جالل باد. آمین.

پیوند محبت با ما ریشة که شود می سبب محبت طریق از القدس روح شدن ساکن که شود می یادآور ما به                        پولس
 بخورد و در آن داخل شویم، قدرت یابیم و با تمامیت خداوند پر شویم.

  از این طریق  محبت  او را درک می کنیم ،  محبت  او را تجربه می کنیم ، به  محبت  تبدیل می شویم.
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هستند هرجا که کند می درخواست مسیحیان همه و افسسیان از پولس که است محوری و مهم بخش ۴                     فصل
  همواره با خدا و مسیح باشند.

مذهبی امور انجام برای مسیحیت اساس و منبع انسانی. رسالت و فراخواندن مذهبی، خدمت شده- اعطا                  هدایای
  در کلیسا.

 افسسیان ۴ : ١-١۶

 ١  لهذا من که در خداوند اسیر می باشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید،

 رفتار کنید،

 ٢  با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحّمل یکدیگر در محّبت باشید؛

 ٣  و سعی کنید که یگانگی روح را در رشتهٔ سالمتی نگاه دارید.

 ۴  یک جسد هست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده اید در یک امیِد دعوت خویش.

 ۵  یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛

 ۶  یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همهٔٔ شما است.

به مربوط الهی اصول با شدن یکی و یگانه خدای با اتحاد به جسم فراخوانی متن، در vs ١-۶ در پولس                       رسالت
 خدا، ایمان و کلیساست.

 ٧  لیکن هریکی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازهٔ بخشش مسیح.

 ٨  بنابراین می گوید، چون او به اعلیٰ علیّّین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد.

 ٩  اّما این صعود نمود، چیست؟ جز اینکه اّول نزول هم کرد به َاْسَفل زمین.

 ١٠  آنکه نزول نمود، همان است که صعود نیز کرد باالتر از جمیع افالک تا همهٔٔ چیزها را ُپر کند.

 ١١  و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی مبّشرین و بعضی شبانان و معّلمان را،

را کلیسا به آنها تعلق و مسیح و الهی مواهب و هدایا و ساخته مطرح را کلیسایی وحدت vs ١١-٧ در                       پولس
  شرح می دهد.

 ١٢  برای تکمیل مقّدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،

 ١٣  تا همه به یگانگی ایمان و معرفِت تِّام پسر خدا و به انساِن کامل، به اندازهٔ قامت ُپری مسیح برسیم.

برای حیله اندیشی در مردمان دغلبازی از نباشیم، تعلیم هر باد از شده رانده و ُمِتَموِّج اطفال این از بعد تا ١۴                      
 مکرهای گمراهی؛

 ١۵  بلکه در محّبت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترّقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛

را بدن عضوی هر اندازهٔ به عمل برحسب و مفصلی هر مدد به گشته، مرّتب و مرّکب بدن تمام او از که ١۶                        
 نمّو می دهد برای بنای خویشتن در محّبت.
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این برای هدایا این شده. بخشیده جسم به الیه پنج چرا اینکه به راجع بخشد می بینشی ما به پولس vs ١-١٢۶                        در
در و مسیح عیسی در را تمامیت مان ما شوند. یکی وحدت آن با و برسند بلوغ به و کرده رشد جسم که                        هستند

  یکدیگر پیدا می کنیم (ظرفیتی که عیسی مسیح قصد دارد که ما به آن برسیم).

 

یکدیگر به ربطی و هستند فرد از جدا و هم از جدا که کند لیست را فعالیتهایی سری یک اینکه جای به                        پولس
کردن عمل با را بودن او واقع در کند، می استفاده الیه پنج این ارائه و معرفی برای اسامی سری یک از                        ندارند،

  مرتبط می سازد.

  عمل و فرد یکی هستند.

(جسم)، آن در زندگی با ما که معناست بدان این شده، اعطا رسالت و هدیه الیه پنج مومنی فرد هر به اگر -                       
  رسالتمان را به انجام می رسانیم. این گامی مثبت در مسیر رسالت و هدفمان است.

استفاده درستی به الهی گوناگون هدایای و مواهب از تا است نیاز باشیم، داشته خوبی عملکرد اینکه منظور به -                    
  کنیم تا ماموریتی که او بر عهده هریک از ما گذاشته را به انجام برسانیم.

به نیاز ما خانه، یک ساختن هدف به دستیابی برای است. نجار یک همانند وظیفه انجام و خدمت رسانی به                     میل
تا دارید نیاز ابزار این همه به شما داریم. غیره و تراز مته، انبردست، چکش، جمله از داریم ابزار سری                      یک

  کار ساخت خانه را به اتمام برسانید. اما شما از این ابزار فقط در مواقع نیاز استفاده می کنید.

من هستم، رسول یک من هستند. ابزار مانند مشابهًا نیز قرنتیان اول و رومانها در شده ذکر مواهب و هدایا -                     
عمل پیام آور و رسول یک عنوان به تا می کنم استفاده ابزارم جعبه از و بود. خواهم آور پیام و رسول یک                       همیشه

  کنم.

را کارش تا دارد ترغیب و تشویق به نیاز یا دارد، درمان و شفا هدیه به نیاز رسول یک که هست مواقعی -                       
  انجام دهد. یک مبلغ مسیحی می تواند از هدیه تشویق، ایمان، معجزات و غیره بهره بگیرد.

زندگی و رسالت این رساندن انجام به برای داریم. مشخص وظیفه ای و رسالت ما از هریک گوید می                    پولس
  کردن با آن ما نیاز به ابزار مختلفی در مواقع مختلف داریم.

 روح ابزاری را برای ما تامین می کند تا کمک کند که وضیفه مان را انجام دهیم. هدایایی جذاب و معنوی.

  این ابزار برای وحدت، خدمات مذهبی و به بلوغ و رشد رسیدن طراحی شده اند.
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 خدمت رسانی پنج الیه- جنبش رسول گونه
  خدمت رسانی پنج الیه بخش مهم و حیاتی کلیسا شناسی ما به عزیزان است.

یک آغاز شناسی نوع ۴ افسسیان کاربرد و قدرشناسی بلکه اسمیت جوزف طالیی ظروف تنها نه معتقدم                   من
را آن مسیح که است کلیسایی در واقع در است. مسیح جسم در خفته بالقوة نیروی بیداری و جنبش پر                      رهایی

  ساخته است.

 رسول/ حواری:  تاثیری رسالتی دارد و به مأموریت از جانب خداوند متصل است

 پیامبر:  وفاداری به عهد و پیمان دارد و با قلب خداوند متصل است

 مبلغ مسیحی:  بیان کننده و نشر دهنده انجیل است و به پیام خداوند مرتبط است

 کشیش:  مسئول برقرای صلح و آشتی در جامعه است و با بندگان خدا در ارتباط است

  آموزگار:  خرد عمیق است که با حقیقت خداوند پیوند دارد.

  این پنج الیه نه تنها رسالت فردی و شخصی هستند بلکه به عنوان الیه های جسم که با هم هستند عمل می کنند.

این است. شده اعطا شما به هدایا این باشید که هرجا در هستید؛ تان زندگی سفر کجای در شما که نیست                       مهم
وظیفه تان تا نماید می مجهز ابزار جعبة با را شما خداوند و است الهی پادشاهی سرزمین در پیشروی برای                     هدایا

  را آنگونه که مقرر گردیده به انجام برسانید.

  همچنان که جامعه ای در راستای متن کتاب مقدس می سازیم، با مراحل رشد نیز همگام می شویم.

  یادآوری : هدیه دادن سبب خدمت رسانی معنوی نمی شود و خدمت مذهبی نیز یک رهبر و هادی نمی سازد.

  رهبری و هدایت یک رسالت در درون رسالت است.

همگان اما دارد هدیه ای هرکسی دارند. تفاوت ظرفیت و درجه اساس بر فقط مذهبی خدمت و دادن هدیه                    رسالت،
 مانند یک رهبر عمل نمی کنند.

که است اصولی و ریشه ای کامًال زنده زمینه یک سالم عمل یک در الیه ۵ مذهبی خدمت ۵ و ۴ افسسیان                       در
این دهیم. نشان و کرده شناسایی را مؤمن فرد هر مذهبی خدمت چگونه ما براینکه مبنی دارد زیادی                    انشعابات
شود می گفته رسالتی یا رسول گونه جنبش که آنچه عمق به را ما و کند می ایجاد بزرگی بسیار الگویی تغییر                       امر

  می برد.

هدیه در هریک که است ایمان با افراد تمام برای روحانیت مقام و کشیشان جامعة مهم حرکت یک جنبش                     این
  بخشی، رسالت و مهارت هایشان به درستی عمل می کنند. جنبشی است که شهر ما بسیار به آن نیاز دارد.

در شهر این در روحانی نیروهای گنجاندن برای ما ظرفیت نکنند، عمل درستی به الیه پنج این                   هنگامیکه
  معرض خطر است.

خواهند می که هایی قدرت مقابل در باالخره و هستیم او کمال و خداوند الهی طرح از بخشی جسم عنوان به                       ما
  انسانیت را از بین ببرند می ایستیم و مقاومت می کنیم.
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 بریم ماهیگیری

 

 رسول/ حواری:  تاثیری رسالتی دارد و به مأموریت از جانب خداوند متصل است

 پیامبر:  وفاداری به عهد و پیمان دارد و با قلب خداوند متصل است

 مبلغ مسیحی:  بیان کننده و نشر دهنده انجیل است و به پیام خداوند مرتبط است

 کشیش:  مسئول برقرای صلح و آشتی در جامعه است و با بندگان خدا در ارتباط است

  آموزگار:  خرد عمیق است که با حقیقت خداوند پیوند دارد.
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