
 آفریده شده برای خدمت به خداوند
 بکاربردن هدایایی که خدا به من عطا کرده است

 4بخش 

 

 .تمن آفریده شده ام برای خدم  پیام جلسه در یک جمله:

 هدیه ای است برای کمک به کلیسا برای تکمیل شدن  عطای روحانی  

      7:12اّول قرنتیان  

 

 * چرا من اینجا هستم؟ 

ز بطن مادرم وقف کار خود کرد و به  خشنودی او که مرا ا" 

   15:1واسطۀ فیض خود مرا فرا خواند در این بود." غالطیان  

 

ّما شما ملتی برگزیده... و قومی متعلق به خدایید، تا فضایل او را  "ا 

اعالم کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده  

 9:2است." اّول پطرس  

  

 ؟ر راهم قرار دارندچه موانعی س *
  

o مشغول هستم."   خیلی"من : بهانۀ رایج 

o وری خدا: "اّول، کار خدا را در نظر بگیر یادآ". 

 

نخست در پی پادشاهی خدا و انجام ارادۀ او باشید، آنگاه همۀ اینها " 

   33:6نیز به شما عطا خواهد شد." متی   

 

o شایستگی و آمادگی الزم را ندارم:"بهانۀ رایج ". 

o ی خدا: "به قدرت خدا اعتماد کن."یادآور     

  

" زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد. پس با شادی هر چه   

بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد."  

   9:12دّوم قرنتیان  

  

"حال، خدای آرامش... شما را به هر چیز نیکو مجهز گردانید تا ارادۀ او  

انجام رسانید. باشد که او هر آنچه را که موجب خشنودی اوست به   به را 

   21-20: 13واسطۀ عیسی مسیح در ما به عمل آورد." عبرانیان   

 

o من می ترسم."بهانۀ رایج" : 

o آوری خدا: "به نقشه ای که خدا برای تو دارد اعتماد کنیاد ". 

 

کارهای  ساختۀ دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا " 

کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام  نیک انجام دهیم،  

  10:2برداریم." افسسیان   

 

 ؟ * ِکی پاداش می گیرم 
 

"لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم، در  

   9:6زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد." غالطیان   

 

   12:14حساب خود را باز خواهد داد." رومیان  "پس هر یک از ما  

 

 * چگونه شروع کنم؟ 
 

"پس اگر در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت،   

   17:5هان، همه چیز تازه شده است." دّوم قرنتیان  

 تسلیم نقشه ای شو که خدا برایت دارد. *  

 . از برخی مشغولیتهای زندگی دست بردار*  

 ران خدمت کن.به دیگ*  

 


