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 در کلیساي خود مشارکت کنید
 لري جی. مینینگر نویسنده:

که که کودك بودید و  ها، آیا این داستان شماست؟ شما در کلیساي خانوادگی خود بزرگ شدید و هنگامی جوان
ر دانشگاه یا ارتش  که شما براي تحصیل دشاید در طول دوران دبیرستان بسیار در آن مشارکت داشتید. اما هنگامی

 یا گرفتن شغل بسیار از خانه دور شدید، بسیار کمتر در هر کلیسایی مشارکت کردید. 

هاي جدیدي از وقت خود داشتید. شما از  ها و خواسته شما قصد نداشتید این کار را انجام دهید، اما مسئولیت 
ختید. شاید شما در جستجو براي کلیسایی  ساتنهایی باید الگوهاي جدیدي می الگوهاي قدیمی رها شدید و خود به 

برید یا یک  سن شما یا موسیقی که شما لذت می که افراد زیادي هم آن  -"متناسب با نیازهاي شما باشد."بودید که  
از دستواعظ عالی داشته  یا مطالبات شغلی  به دلیل سنگین بودن درس  را  اما هنوز  باشد. شما پرستش  دادید، 

کردید. شما  ي خود تماشا می کردید و جلسات پرستشی را در تلویزیون یا رایانه و دعا می   دار عیسی بودید دوست 
 فقط نتوانستید عضو یک کلیسا شوید.

 اجازه دهید شما را با دو تفکر از کتاب مقدس دلگرم کنم. 

کلیساي  ي مسیحیان در  ي او این است که همه اي دارد. نقشه نخست، عیسی براي شما و براي هر مسیحی نقشه 
و  "آشکار نمود:    19–18:  16ي خود را براي شاگردانش در متی او وارد شده و تحت مراقبت قرار بگیرند. او برنامه 

کنم و ابواب جهنّم بر آن استیال  گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیساي خود را بنا می من نیز تو را می 
است، زمانی که فرمود:  ي این نقشه بوده کننده و شکل دهنده   بنابراین، عیسی شخصاً بانی، تأیید   "نخواهد یافت.

سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین  و کلیدهاي ملکوت آسمان را به تو می "
 "گشایی در آسمان گشاده شود.

هاي  اي در میان برنامه امه ي خداوند. این برن برنامه   -ي الهی اوستي عیسی یک پیشنهاد نیست بلکه اراده نقشه 
کتاب اعمال رسوالن    -داداي است که او براي آن آمد و جاندیگر نیست که ما ممکن است ایجاد کنیم، دقیقا برنامه 

 ي عیسی را در نسل خود اجرا کردند.کنند که رسوالن عیسی نقشه و تمامی رساالت تأیید می 

یساهاست که از طریق آن از قدرت احیا و اقتدار خویش  ي خود به کلي عیسی هنوز هم جمع کردن گله نقشه 
ي قوم خویش بپردازد. براي تحقق این امر، او به  استفاده کند تا به تعلیم، مراقبت، نکوهش و رستگاري پیوسته 

ي  فرستد، بنا کنند. نقشه بخشد تا کلیساي او را در هر مکانی که به آنجا میمردان و زنان عطایاي روحانی می 
ي عیسی براي ما این است که به ما  براي کلیساي خود(براي من و شما) شامل رهبريِ استوار است. نقشه عیسی  

  آسمان    ي عیسی از جانب خدا و بهترین طرحی است که توسط شبانان و معلمین در کلیساي او رسیدگی شود. نقشه 
  ي او باور داشته و خود را به آن بسپاریم.نقشه   به   تا  امتیاز  یک   هم   و   است  وظیفه   هم  ما  براي   این .  دهد   ارائه   تواند می 
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و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی  "دهد:  توضیح می  12–11:  4ي خود را در افسسیان  خداوند برنامه 
 "مبشّرین و بعضی شبانان و معلّمان را، براي تکمیل مقّدسین، براي کار خدمت، براي بناي جسد مسیح.

گیرند و  نسالن شما، کلیسا را تنها یک گزینه در نظر می هاي من، و شاید تعداد بیشتري از هم نسلبسیاري از هم 
 اند.ي عیسی غافل مانده از نقشه 

شود.  ي کالم او می بر حضور در کلیسا و شنیدن موعظه ي عیسی شامل حال شما از راه دیگري عالوه دوم، نقشه 
ا در کلیساي او (کلیساي خودتان) استفاده کنید. بله، شما عطایایی  عیسی عطایاي روحانی به شما بخشیده است ت

لیکن هریکی از  "را بشنوید:    7:  4دارید و آنها باید در کلیسا براي رشد متقابل شما و ما استفاده شوند. افسسیان  
 "هریکی"  "بخشش مسیح. يما را فیض بخشیده شد بحسب اندازه

ریزي کرده  ر کلیسا (و اگر شما) قوم خداوند باشید آنگونه که خداوند برنامه شود. به شما نیاز است اگشامل شما می 
 است. 

 توانید عطایاي روحانی خود را بیابید و رشد دهید؟چگونه می 

 در اینجا چند درس وجود دارد.

 طور بسیار منظم حضور یابید. در کلیساي خود به  •

 پذیر، صبور، و اهل دعا باشید. تعلیم  •

با یکی از شبانان یا رهبران خود در مورد این موضوع صحبت کنید، یا مرد یا زنی با طرز فکري روحانی   •
 بیابید 

 ي معمول براي مشورت ایجاد کنید. که بتوانید یک رابطه 

مشاوره، خدمت    - زنید درشود خدمت کنید و خود را در آنجا محک ببا هر ظرفیتی در کلیسایی که باز می  •
 کودکان، 

  مورد   در   را   آنها  بازبینی   و  باشید   ارتباط   در   خود   رهبران  با .  اجتماعی  خدمات   مقدس،  کتاب   ي مطالعه   ها،کمیته      

 .کنید  دریافت  خود  خدمات     

  است، تا به شما کمک کند عطایاي روحانی خود را شناسایی از عیسی بخواهید، آنکه به شما عطایا داده  •
 کنید.
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برنامه  • براي شما  آنچه عیسی  تمام  به  تبدیل شدن  را  درونی خود  کرده هدف  به  ریزي  قرار دهید.  است 
  خداوند 

 . دهید  جالل را  او خواهید می  چیز  همه از بیش شما که   بگویید       

است، کلیساي او به شما نیاز دارد و شما نیز به کلیسا نیاز  از آنجا که عیسی به شما عطایاي روحانی عطا کرده 
 ي عیسی گردهم بیائیم. دارید. بیایید بر اساس نقشه 

 

دکتر لري جی. مینینگر، شبان کلیساي ارتدکس پرزبیتري لِیک ِشروود در اورالندو، فلوریدا و مدیر امور دانشجویی  
 در ریفورمیشن بایبل کالج در سنفورد، فلوریدا است. 

 

 منتشر شده است.   تاكتیبل این مقاله در مجله 
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