
 
 

هـر عـضو از بـدن جـامـعه روحـانی از طرف روح الـقدس عـطایا و تـوانـایی هـای بـخصوصی دریافـت می کند. در حـالی که 
این عـطایای می توانـند در میان اعـضا بـطور گسرتده مـتفاوت بـاشـند ولی هـمه بکار گرفـته می شونـد تـا تـحت نـظر خـداونـد 

اتحاد بوجود آورند. متامی آیه ها را می توانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 

روح القدس منبع همه این عطایا می باشد. انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۹ تا ۱۱). 
روح القدس ایامن، امید و محبت را در میان همه ایامندارن حقیقی اعطا می کند. انجیل (رساله نخست به قرنتیان فصل ۱۳). 
عطایای متفاوت برای ساخنت جمع ایامنداران بعنوان یک بدن الزم و رضوری است. انجیل (رساله به رومیان فصل ۱۲ آیه های 

۴ تا ۸). 
عطایا با بوجود آوردن اتحادی عظیم تر و قوت و قدرت به جمع ایامنداران سبب جالل عیسی مسیح می شود. انجیل (رساله 

اول پطرس فصل ۴ آیه های ۱۰ تا ۱۱). 

رکزی از هــمه این عــطایا بــرپــایی اتــحادی در میان جــمع  هــدف مـ
ایامنداران است که بتواند به جهان خدمت ارائه دهد. 

 روح الـقدس متـامی عـطایای مـورد نیاز عملکرد جـمع ایامنـداران را تـأمین می کند و هیچ عطیه ای 
نـاچیز نیست. انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۲۰ تـا ۲۵؛ اعامل رسـوالن فـصل ۶ 

آیه های ۱ تا ۷). 
 بـرخی از عـطایا از بـرخی دیگر عظیم ترنـد. انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای 

۲۷ تا ۳۱). 
رنتیان فـصل ۱۲ آیه   بـرخی از عـطایا از بـرخی دیگر مـهم تـر هسـتند. انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قـ

های ۲۷ تا ۳۱). 
اعطای عطایا بخاطر دنیای ماست. انجیل (رساله نخست به تیموتائوس فصل ۲ آیه های ۱ تا ۳). 

عطایا برای بلوغ و اتحاد در بدن پیروان عیسی مسیح هستند. انجیل (رساله به افسسیان فصل ۴ آیه های ۸ و ۱۱ تا ۱۶). 
ما مسئول هستیم تا عطایایی بخشیده شده از طرف خدا را حکیامنه استفاده کنیم. انجیل (متی فصل ۲۵ آيه های ۱۴ تا ۳۰). 

روح القدس حقیقت را تعلیم می دهد و جمع ایامنداران را از بیراهه رفنت حفظ می کند. انجیل (یوحنا فصل ۱۶ آیه ۱۳). 

 
 

آیا جمعی بسیار کوچک از ایامنداران حقیقی خدا وجود دارد که روح القدس نتواند آن را قادر سازد تا هدفش را به کامل رساند؟ 
خدا چه احساسی خواهد داشت اگر من از پذیرش و استفاده عطایایش رس باز بزنم؟ 

علت وجود انواع بسیار متفاوت عطایای روحانی چیست؟ 
خـدا وعـده داده تـا بـه مـن عـطایای روح الـقدس را ببخشـد و مـن بسیار مشـتاقـم تـا خواسـتٔه او از خـود را دریابـم و جـمع پیروان او را بـر روی زمین بـنا و 

تقویت منایم. 

خـداونـدا، ای پـدر آسامنی ایامن دارم که تـو بـه مـن عـطایای روحـانی را بخشیدی و می خـواهی که مـن آنـها را برای تـقویت جـمع ایامنـدارن بـه تـو 
استفاده کنم. برای کشف این عطایا خواهم کوشید و آنها را برای جالل نامت بکار خواهم بست. آمین! 

تلفن آمریکا:   1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۱۶ - عطایای روحانی و خدمت

«خـدا بـه هـمه پیروان حقیقی خـویش در هـر عرصی عـطایای روحـانی اعـطا منوده اسـت تـا هـر عـضوی برای خیریت عـمومی جـامـعه و برشیت خـدمـات مـحبت آمیز را ارزانی دارد. 
این عـطایا تـوسـط روح الـقدس ارزانی شـده انـد كـه بـه هـر عـضوی طـبق اراده خـویش سهمی اخـتصاص می دهـد، عـطایا هـمه تـوانـائی هـا و خـدمـاتی كـه جـامـعه بـدان نیاز دارد را 
میرس می سـازنـد تـا وظـایف مـقدر شـده الهی را ایفا منـاید. بـر اسـاس كالم مـقدس این عـطایا شـامـل خـدمـاتی هـمچون ایامن، شـفا، نـبوت، بـشارت، تعلیم، مـدیریت، مـصالـحه، شـفقت 
و خـدمـت از خـود گـذشـته و امور خیر برای كـمك و تـشویق مردم اسـت. برخی اعـضا تـوسـط خـدا فرا خوانـده شـده انـد و بـه روح مجهـز می شونـد تـا برای وظـایفی كـه تـوسـط جـمع 
ایامنـداران مـشخص شـده  اسـت هـمچون كـار شـبانی، امـور بـشارتی، مـأمـوریت هـای تبلیغی و خـدمـات تعلیمی كـه بـطور ویژه نیاز اسـت تـا اعـضا را برای خـدمـت، بـنای جـامـعه بـه 
بـلوغ و كامل روحـانی و پـرورش اتـحاد در ایامن و دانـش نسـبت بـه خـدا آمـاده سـازنـد. وقتی كـه اعـضا بـعنوان مـبارشین وفـادار فیض هـای گـونـاگـون خـدا این عـطایای روحـانی را 

بكار می گیرند، جامعه از تأثیرات مخرب اصول تعلیمی غلط محافظت شده و به رشد و منوی که از سوی خداست رشد می مناید و با ایامن و محبت بنا می گردد.»

استفاده شخصی

تعهد
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انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۹ تـا ۱۱): ۹ بـه یكی ایامن می بخشـد و بـه دیگری قـدرت شـفا دادن. ۱۰ بـه یكی قـدرت معجزه و بـه دیگری قـدرت نـبّوت و بـه سومی عطیٔه تشخیص ارواح عـطا 
می کند. به یكی قدرت تكلّم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمٔه زبانها را می بخشد. ۱۱ اما كلّیٔه این عطایا كار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق ارادٔه خود به هرکس عطا می فرماید. 

انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۳): ۱ اگـر بـه زبـانـهای مردم و فرشـتگان سـخن گـویم ولی مـحبّت نـداشـته بـاشـم، فـقط یک طـبل میان تُهی و سـنج پـر رس و صـدا هسـتم. ۲ اگـر قـادر بـه نـبّوت و درک كلّیه 
ارسار الهی و متـام دانـش هـا بـاشـم و دارای ایامنی بـاشـم كـه بـتوانـم كوهـها را از جـایشان بـه جـای دیگر مـنتقل كـنم، ولی مـحبّت نـداشـته بـاشـم هیچ هسـتم! ۳ اگـر متـام دارایی خود را بـه فـقرا بـدهـم و حتّی بـدن خود را 
ردبـار و مهـربـان اسـت. در مـحبّت حـسادت و خـودبینی و تكّرب نیست. ۵ مـحبّت رفـتار نـاشـایسته نـدارد،  در راه خـدا بـه سـوخنت دهـم، اّمـا مـحبّت نـداشـته بـاشـم، هیچ سـودی عـاید مـن نـخواهـد شـد. ۴ مـحبّت ب
خودخواه نیست، خشمگین منی شود و كینه بـه دل منی گیرد. ۶ مـحبّت از نـاراسـتی خوشـحال منی شود ولی از راسـتی شـادمـان می گردد. ۷ مـحبّت در هـمه حـال صرب می کند و در هرحـال خوش بـاور و امیدوار اسـت 
و هـر بـاری را تحـّمل می كـند. ۸ نـبّوت از بین خواهـد رفـت و سـخن گفنت بـه زبـانـها خـامتـه یافـته و بیان مـعرفـت از میان می رود، اّمـا مـحبّت هرگـز از میان نـخواهـد رفـت. ۹ عـطایایی مـانـند مـعرفـت و نـبّوت، جزئی و 
نـامتـام اسـت. ۱۰ اّمـا بـا آمـدن كامل هـر آنـچه جزئی و نـامتـام اسـت از بین می رود. ۱۱ مـوقعی که بـّچه بـودم حرفـهای بـّچگانـه می زدم و بـّچگانـه تـفّكر و اسـتدالل می كردم. حـال كـه بـزرگ شـده ام از روشـهای بـّچگانـه 
دسـت کشیده ام. ۱۲ آنـچه را اكـنون می بینیم مـثل تـصویر تیره و تـار آیینه اسـت ولی در آن زمـان هـمه چیز را روبـه رو خـواهـم دید. آنـچه را كـه اكـنون می دانیم جزئی و نـاكـامـل اسـت، ولی در آن زمـان مـعرفـت مـا 

كامل خواهد شد یعنی به اندازٔه كامل معرفت خدا نسبت به من! ۱۳ خالصه این سه چیز باقی می ماند: ایامن و امید و محبّت، ولی بزرگرتین اینها محبّت است. 
انجیل (رسـالـه بـه رومیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۴ تـا ۸): ۴ هامن طور كـه در یک بـدن اعـضای مـختلف هسـت و متـام اعـضا یک وظیفه نـدارنـد، ۵ مـا نیز اگرچـه بسیاریم، در اتّـحاد بـا مسیح، هـمٔه مـا یک بـدن را تشكیل 
می دهیم و فرداًفرد نسـبت بـه هـم اعـضای یكدیگریم. ۶ بـنابراین مـا بـاید عـطایای مختلفی را كـه خـدا بـر طـبق فیض خود بـه مـا داده اسـت بـكار بربیم: اگـر عطیٔه مـا اعالم كالم خـداسـت، بـاید آن را بـه فراخور ایامنی 
كـه داریم انـجام دهیم. ۷ اگـر خـدمـت كردن اسـت، بـاید خـدمـت كنیم. اگـر تعلیم دادن اسـت، بـاید تعلیم بـدهیم. ۸ اگـر تـشویق دیگران اسـت، بـاید چـنان كنیم. مرد بـخشنده بـاید بـا سـخاوت و مـدیر، بـاید پركـار بـاشـد 

و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. 
انجیل (رسـالـه نخسـت پـطرس فـصل ۴ آیه هـای ۱۰ تـا ۱۱): ۱۰ بـه عـنوان کسی که بركـات گونـاگون خـدا را یافـته اسـت، اسـتعدادهـا و عـطایای خود را برای خیریّت دیگران بـه كـار بربید. ۱۱ مـثالً کسی که وعـظ می کند، 
طوری سـخن بـگوید که گـویی از طرف خـدا پیامی دارد و آنکه خـدمـت می کند بـا قـدرتی كـه خـدا بـه او عـطا می فرمـاید، خـدمـت كـند تـا از این راه خـدا در هـمه چیز بـه وسیلٔه عیسی مسیح جـالل یابـد. آری، جـالل و 

قدرت تا به ابد از آن او باد، آمین! 
انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۲۰ تـا ۲۵): ۲۰ اّمـا در واقـع اعـضاء بسیار اسـت، ولی بـدن یكی اسـت. ۲۱ پـس چـشم منی توانـد بـه دسـت بـگوید: «مـحتاج تـو نیستم.» یا رس منی توانـد بـه پـا بـگوید: 
«بـه تـو نیازی نـدارم.» ۲۲ برعکس، اعـضایی كـه بـه ظـاهـر ضعیفند وجودشـان بیش از هـمه رضوری اسـت؛ ۲۳ و اعـضایی را كـه پسـت می شامریم، بـا دقّـت بیشرتی می پوشـانیم و آن قـسمت از اعـضای بـدن خود را كـه 
زیبا نیستند، بـا تـوّجـه خـاّصی می آراییم، ۲۴ حـال آنـكه اعـضای زیبای مـا بـه چنین آرایشی احتیاج نـدارد. آری، خـدا اعـضای بـدن را طـوری بـه هـم مـربـوط سـاخـته كـه بـه اعـضای پسـت تـر بـدن اهمیّت بیشرتی داده 

می شود. ۲۵ تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهامهنگی به وجود نیاید، بلكه متام اعضاء نسبت به یكدیگر توّجه متقابل داشته باشند. 
انجیل (اعامل رسوالن فـصل ۶ آیه هـای ۱ تـا ۷): ۱ در آن زمـان كـه تـعداد شـاگردان زیادتـر می شـد یهودیان یونـانی زبـان از یهودیان عربی زبـان شـكایت كردنـد كـه در تقسیم خوراک روزانـه، بیوه زنـهای یونـانی زبـان از 
نـظر دور می مـانـند. ۲ پـس آن دوازده رسـول كلّیه شـاگردان را احـضار كردنـد و گـفتند: «شـایسته نیست مـا بـه خـاطـر رسـانیدن غـذا بـه دیگران از اعالم كالم خـدا غـافـل مبـانیم. ۳ پـس ای برادرانـروی سـخن در آیه بـا 
ایامنـداران اسـت.، از میان خـودتـان هـفت نـفر از مردان نیک نـام و پـر از روح الـقدس و بـا حـكمت را انـتخاب كنید تـا آنـان را مـأمـور انـجام این وظیفه بنامییم ۴ و اّمـا مـا وقـت خـود را رصف دعـا و تعلیم كالم خـدا 
خواهیم منود.» ۵ این پیشنهاد مورد قـبول متـام حـارضان در مجـلس واقـع شـد و اسـتیفان مردی پـر از ایامن و روح الـقدس و فیلیپُس، پرخروس، نیكانور، تیمون، پرمیناس و نیكالوس را كـه قـبالً بـه دین یهود گرویده 
و اهـل انـطاكیه بود، برگـزیدنـد. ۶ این عـّده بـه رسوالن مـعرّفی شـدنـد و رسوالن دسـت بـر رس آنـان گـذارده برای آنـها دعـا كردنـد. ۷ پیام خـدا پیوسـته در حـال انـتشار بود و در اورشـلیم تـعداد شـاگردان بسیار افزایش 

یافت و بسیاری از كاهنان نیز ایامن به مسیح را پذیرفتند. 
انجیل (رسـالـه نخسـت بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۲۷ تـا ۳۱): ۲۷ بـاری، شام جـمعاً بـدن مسیح و هـمه عـضوی از اعـضای بـدن او هسـتید. ۲۸ مـقصودم این اسـت كـه خـدا در كلیسا اشـخاص معیّنی را بـه رشح زیر 
قرار داده اسـت: اول رسـوالن، دوم انبیا، سـوم معلّمین و بـعد از اینها معجزه كـنندگـان و شـفادهـندگـان و مـددكـاران و مـدیران و آنـانی كـه بـه زبـانـهای مـختلف سـخن می گـویند. ۲۹ آیا هـمه رسـول یا نبی یا مـعلّم 
هسـتند؟ آیا هـمه معجزه می کنند ۳۰ یا قـدرت شـفا دادن دارنـد؟ آیا هـمه بـه زبـانـها سـخن می گـویند یا هـمه زبـانـها را ترجـمه می کنند؟ ۳۱ پـس بـا اشـتیاق خواهـان بهـرتین عـطایا بـاشید و اكـنون بهـرتین راه را بـه شام 

نشان خواهم داد. 
انجیل (رسـالـه نخسـت بـه تیموتـائوس فـصل ۲ آیه هـای ۱ تـا ۳): ۱ پـس قـبل از هـر چیز تـأكید می کنم كـه درخواسـت هـا، دعـاهـا، شـفاعـتها و سـپاس هـا برای هـمٔه مردم، ۲ برای پـادشـاهـان و هـمٔه اولیای امور بـه پیشگاه 

خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در كامل خداترسی و رسافرازی به رس بریم ۳ زیرا، انجام این كار در حضور خدا، نجات دهندٔه ما، نیكو و پسندیده است. 
انجیل (رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیه هـای ۸ و ۱۱ تـا ۱۶): ۸ بـه این جهـت كالم خـدا می فرمـاید: «وقتی او بـه آسامن بـاال رفـت اسیران را بـه اسـارت برد؛ و عـطایایی بـه آدمیان بخشید.»... ۱۱ او عـطایای مختلفی 
بـه مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسـالـت، بعضی را برای نـبّوت، بعضی را برای بـشارت و بعضی را برای شـبانی و تعلیم برگـزید، ۱۲ تـا مـقّدسین را در كـاری كـه برای او انـجام می دهـند، مجّهـز سـازد تـا بـه این 
وسیله بـدن مسیح را تـقویت منـایند. ۱۳ تـا مـا هـمه بـه آن وحـدتی كـه در ایامن و شـناسـایی فرزنـد خـداسـت، دسـت یابیم و مـطابـق آن میزان كـاملی كـه در مسیح یافـت می شود، بـه انـسانیّت كـامـل برسیم. ۱۴ در آن 
صـورت دیگر مـثل بـّچه هـا نـخواهیم بـود كـه بـا امـواج رانـده می شـونـد و از بـادهـای متغیّر تـعالیم برشی مـتالطـم می گردنـد و فـریب حیله هـا و نیرنـگهای مردمی را می خـورنـد كـه می خـواهـند آنـها را از حقیقت دور 
سـازنـد، ۱۵ بـلكه در هامن حـالی كـه حقیقت را بـا روح مـحبّت بیان می کنیم مـا بـاید در هـر مورد، در مسیح كـه رس اسـت، رشـد كنیم. ۱۶ بـه ارادٔه او هـمٔه اعـضای مـختلف بـدن بـه وسیلٔه مـفاصلی كـه برای آنـها فراهـم 

شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، متام بدن رشد می کند و خود را در محبّت بنا می مناید. 
انجیل (متی فـصل ۲۵ آیه هـای ۱۴ تـا ۳۰): ۱۴ «پـادشـاهی آسامن مـانـند مردی اسـت كـه می  خواسـت سـفر كـند. پـس غالمـان خود را خوانـده، متـام ثروتـش را بـه آنـان سـپرد ۱۵ و بـه هـر یک بـه نسـبت توانـایی اش چیزی 
داد بـه یکی پـنج هزار سّکٔه طـال، بـه دیگری دو هزار سّکٔه طـال، و بـه سومی هزار سّکٔه طـال و پـس از آن بـه سـفر رفـت. ۱۶ مـردی كهـ پنـج هـزار سّکٔه طال داشتـ زود رفتـ و باـ آنهـا تجـارت كـرد و پنـج هـزار سّکٔه طال 
رد.  زار سّکٔه طـال بـه او داده شـده بـود رفـت و زمین را كَـند و پـول اربـاب خـود را پـنهان كـ ردی كـه هـ زار سّکٔه دیگر سـود آورد. ۱۸ اّمـا آن مـ زار سّکٔه طـال داشـت دو هـ ردی كـه دو هـ رد. ۱۷ همچنین آن مـ سـود بـ
۱۹ «بـعد از مـّدت زیادی اربـاب برگشـت و بـا آنـها بـه تصفیه حـساب پرداخـت. ۲۰ کسی که پـنج هزار سّکٔه طـال بـه او داده شـده بـود آمـد و پـنج هزار سّکه ای را هـم كـه سـود برده بـود بـا خـود آورد و گـفت: 'تـو این 
پـنج هزار سّکه را بـه مـن سـپرده بـودی، این پـنج هزار سّکٔه دیگر هـم سـود آن اسـت.' ۲۱ اربـاب گـفت: 'آفـرین، ای غالم خـوب و امین، تـو در امـر كـوچكی امـانـت و درسـتی خـود را نـشان دادی، مـن حـاال كـارهـای 
بزرگ را بـه تـو خواهـم سـپرد. بیا و در شـادی اربـاب خود رشیک بـاش.' ۲۲ آنـگاه مردی كـه دو هزار سّکٔه طـال داشـت آمـد و گـفت: 'تـو دو هزار سّکٔه بـه مـن سـپردی، این دو هزار سّکٔه دیگر هـم سود آن اسـت.' ۲۳ 
اربـاب گـفت: 'آفـرین، ای غالم خوب و امین تـو در كـار كوچكی امـانـت و درسـتی خود را نـشان دادی و حـاال كـارهـای بزرگ را بـه تـو خواهـم سـپرد. بیا و در شـادی اربـاب خود رشیک بـاش.' ۲۴ سـپس مردی كـه هزار 
سّکه بـه او داده شـده بود آمـد و گـفت: 'ای اربـاب، مـن می دانسـتم كـه تـو مرد سختگیری هسـتی، از جـایی که نکاشـته ای درو می کنی و از جـایی که نـپاشیده ای جـمع می منـایی، ۲۵ پـس ترسیدم و رفـتم سّکه هـای تـو را 
در زمین پـنهان كردم. بـفرمـا، پول تـو اینجاسـت.' ۲۶ اربـاب گـفت: 'ای غالم بـدرسشت و تـنبل، تـو كـه می دانسـتی مـن از جـایی كـه نکاشـته ام درو می کنم و از جـایی که نـپاشیده ام جـمع می کنم، ۲۷ پـس بـه همین دلیل 
می بـاید پول مرا بـه ّرصافـان می دادی تـا وقتی مـن از سـفر بـر می گردم آن را بـا سودش پـس بگیرم. ۲۸ سّکه هـا را از او بگیرید و بـه آن کسی كـه ده هزار سّکه دارد بـدهید، ۲۹ زیرا آن کس كـه دارد بـه او بیشرت داده 

خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس كه ندارد، حتّی آنچه را هم كه دارد از دست خواهد داد. ۳۰ این غالم بی فایده را به تاریكی بیندازید جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.' 
انجیل (یوحـنا فـصل ۱۶ آیه ۱۳): در هـر حـال، وقتی او كـه روح راسـتی اسـت بیاید شام را بـه متـام حقیقت رهربی خواهـد كرد، زیرا از خود سـخن نـخواهـد گـفت بـلكه فـقط دربـارٔه آنـچه بـشنود سـخن می گـوید و شام 

را از امور آینده باخرب می سازد.
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