НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ
Урок 6, 8 серпня, 2020
“У всьому цьому виявляє себе один і той же Дух, і з волі Його кожному
дається своє.” (1Коринтян 12:11)
❖ Ісус не лише доручив нам проповідувати Євангеліє по всьому світу,
але і дав нам дари, які дозволяють нам виконувати цю місію.
❖ Духовні дари - це божественні якості, надані Духом Святим
спеціально для побудови тіла Христового та надання можливості
віруючим бути ефективними свідками у світі.
ХТО ОТРИМУЄ ЇХ?
❖ Павло порівняв членів Церкви з членами людського тіла. У цьому
порівнянні Церква є тілом Христа (1Кор. 12:12-27).
❖ Руки, очі і легені є зовсім різними. Але кожен член має унікальні
характеристики та функції.
❖ Подібно цьому, кожен член Церкви є унікальним і має унікальний
набір дарів. Усі члени тіла мають ціль, а членів Церкви без дарів не
існує.
❖ Усі отримали принаймні один духовний дар. Ми повинні працювати
разом, щоб використовувати ці дари, і ділитися любов’ю та істиною
Христа з усім світом.
❖ Немає непотрібних або непридатних членів. Ті, хто проповідує
масам, є такі ж цінні, як і ті, хто молиться мовчки.
"Відповідно до Божої волі Його слуги мають різні дари. Згідно Його провидінню в Церкву приходять люди різних розумових здібностей, щоб бути
співпрацівниками у Нього. Нам доведеться зустріти людей, мислячих порізному, бо Церкві необхідні різні дари. Божі слуги повинні працювати в
досконалій гармонії." Е. Уайт. (Цей день з Богом, 10 вересня)
ХТО ЇХ ДАЄ?
❖ Біблія пояснює, що кожен досконалий дар походить від Бога.
Святий Дух дарує їх так, як вважає за найкраще (Якова 1:17).
❖ Чому ми не можемо вибрати свої дари самостійно?
❖ Тому що ми знаємо надто мало про те, як виконати місію, доручену
нам.

❖ Коли ми віддаємо своє серце Ісусу, Бог дарує нам найбільш
відповідні дари, щоб їх можна було ефективно використовувати для
зростання Церкви.
❖ Окрім конкретних дарів, Бог також доручає нам конкретну роботу,
яку ми повинні виконувати у співпраці з іншими.
ЯКА ЇХНЯ ЦІЛЬ?
❖ Є перелік дарів, які були дані першим віруючим в Римлянах 12: 6-8,
1 Коринтян 12: 8-10, 28-30 і Єфесян 4:11.
❖ Окрім перших дарів, є більше дарів, таких як редагування
фотографій та відео, пілотування літальних апаратів, керування
соціальними мережами …
❖ Їх мета - надати можливість кожному віруючому виконувати свою
функцію у зростанні та вихованні Церкви, щоб ми були здатні
проповідувати і служити світові.
❖ Духовні дари - це не природні таланти. Однак Святий Дух може
освятити природні таланти і поставити їх на слу-жіння Христу
(зробивши їх духовними дарами).
Нікто з людей не отримує одинакових дарів, але кожному слузі Господеві
обіцяний хоча б один з дарів Духа (Наглядні уроки Христа, c. [327]).
Будучи в союзі з Христом, прийнявши дари Духа, навіть самий бідний і
неосвічений з Його послідовників буде володіти силою звернення до
сердець. Бог зробить таких людей провідниками найбільшого впливу у
Вселенній (Наглядні уроки Христа, c. 327, 328)
ЯК Я МОЖУ ЗНАТИ СВОЇ ДАРИ?
❖ Ми всі отримали дари ... Саме які є у вас ?
❖ Найкращий спосіб їх виявити - "вступити в дію". Почніть виконувати
служіння у вашій місцевій церкві. Таким чином ви дізнаєтесь, чи
маєте ви правильні дари на цю роботу чи ні. Давайте визначимося з
деякими поняттями:
• Дари: Спеціальні навички (напр. навчання з легкістю) Діяльність:
Особ-ливі події (напр. ведення класу Суботньої школи)
• Служіння: Загальне служіння (напр. в Суботній школі)
• Діяльність: Особливі події (напр. ведення класу Суботньої школи)

❖ Якщо ви вже знаєте свій дар, ви легко знайдете правильне служіння
чи діяльність.
❖ Якщо ви відчуваєте себе комфортно в конкретному служінні, ви
можете виявити свої дари в цім служінні та найкраще застосовувати
свої дари.
❖ Якщо ви вправно виконуєте певне служіння, ви знайдете свої дари
та правильне служіння для себе, виконуючи цю діяльність.
ЯК МОЖУТЬ ЗРОС-ТАТИ МОЇ ДАРИ?
❖ У притчі про таланти Ісус пояснив, що кожен отримує дари, але
деякі люди отримують більше, ніж інші (Матвія 25:14-30).
❖ Однак це лише вихідна точка. Ми можемо «пускати в обіг» наші
отримані дари.
❖ Вони будуть зростати, коли ми використовуємо їх, і ми також
зможемо отримувати нові дари. Але будьте обережні, оскільки ми
можемо втратити свої дари, якщо їх не використаємо.
❖ Попросіть Бога вказати вам, які дари Він вам дав і як ви можете їх
використовувати. Незалежно від кількості отриманих вами дарів, а
також того, що ви робите з ними.
“Своїм слугам Христос «доручив Свій маєток».... Він доручив кожній
людині певну роботу. Кожному відведено особливе місце у вічному
небесному плані. Для кожного є справа для співпраці з Христом заради
спасіння душ. Наскільки правдивим є те, що в небесних оселях для нас
приготовлено місце, так вірно є і те, що нам призначене особливе місце,
тут, на землі, де ми повинні працювати для Бога” Е. Уайт. (Наочні уроки
Христа, p. 25, стоp. 326)

