
بار  of 1 8

 بار

 توسط

 مارک مک گی



بار  of 2 8



بار  of 3 8

 ".عالوه بر چیزھای دیگر ، آنچھ روزانھ بھ من می آید: نگرانی عمیق من برای ھمھ کلیساھا ..."

 رسول پولس ، 2 قرنتیان 11:28

 مـن یک نـگرانی عمیق دارم - یک بـار. حـداقـل اینگونـھ اسـت کھ مـن مـعتقدم خـدا می خـواھـد مـن در مـورد آن
 فکر کنم. این بـرای "ھـمھ کلیساھـا" ، یعنی پیروان مسیح در آن کلیساھـا و انـجام وظیفھ ای کھ خـداونـد مـا بـھ

 .ما محول کرده است ، سنگین است

 نـاشی شـده اسـت. این بـھ مـعنای "یک µέριµνα نـگرانی عمیقی" کھ پـولـس احـساس کرد از واژه یونـانی"

 نـگرانی ، مـراقـبت ، اضـطراب اسـت کھ از کل جـدا می شـود." این بـاری آنـقدر عمیق اسـت کھ در واقـع
 احـساس می شـود چیزی درون شـما را پـاره می کند. آیا شـما در مـورد کلیسا ، در مـورد مسیحیان دیگر ،

 در مورد افراد گمشده در جھان چنین احساسی دارید؟

 .بار ما بھ عنوان مسیحیان باید ھمان باری باشد کھ عیسی را از آسمان بھ زمین آورد

 " .زمان کامل شد ، و پادشاھی خدا نزدیک است. توبھ کنید ، و بھ انجیل ایمان بیاورید"

 عیسی مسیح ، مارک 1:15

 انجیل ھـا را بـخوانید و خـواھید دید کھ عیسی ، پسـر ابـدی خـدا ، در مـدت حـضور خـود روی زمین بسیار

 مـتمرکز بـود. او یک ھـدف داشـت - و این نـبود کھ ھـرکسی او را دوسـت داشـتھ بـاشـد یا نسـبت بـھ خـودش

 .احساس خوبی داشتھ باشد

 عیسی بـار خـود را بـا مـردم کنیسھ روسـتای خـود تقسیم کرد و آنـھا می خـواسـتند او را بـھ خـاطـر آنـچھ او گـفت

 - بکشند
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 بـنابـراین او بـھ نـاصـره آمـد ، جـایی کھ بـزرگ شـده بـود. و طـبق رسـم او ، روز سـبت بـھ کنیسھ رفـت و بـرای"
 خـوانـدن بـرخـاسـت. و کتاب اشعیای نبی را بـھ او تـحویل دادنـد. و ھـنگامی کھ کتاب را بـاز کرد ، مکانی را

 پیدا کرد کھ در آن نـوشـتھ شـده بـود: ‘روح خـداونـد بـر مـن اسـت ، زیرا او مـرا مـسح کرده اسـت تـا انجیل را

 بـرای فـقرا تبلیغ کنم. او مـرا بـرای شـفای قـلبھای شکستھ فـرسـتاده اسـت ، تـا آزادی را بـرای اسیران اعـالم

 کنم و بینایی را بـرای نـابینایان بھـبود دھـم ، و مـظلومین را آزاد کنم. تـا سـال قـابـل قـبول پـروردگـار را اعـالم
 " .کند

 لوقا 4: 19-16

 عیسی کتاب را بسـت ، آن را بـھ مـأمـور کنیسھ داد و نشسـت. بـھ یاد داشـتھ بـاشید کھ این کنیسھ ای اسـت کھ
 - عیسی از کودکی در آن شرکت کرده بود. ھمھ او را تماشا می کردند. این چیزی است کھ او بعدی گفت

 ".امروز این کتاب مقدس در شنیدن شما تحقق یافتھ است"

 اوه پیشگویی اشعیا در شنیدن افرادی کھ در آن کنیسھ نشستھ بودند تحقق یافت؟

 - آنچھ کھ اشعیا در فصل 61 کتاب خود نوشت ، در متن آنچھ خداوند در فصل 59 و 60 بھ او گفتھ بود

 ".فدیھ دھنده بھ صھیون خواھد آمد ، و بھ سوی کسانی کھ از گناه در یعقوب روی گردانند ، خواھد آمد"

ISAIAH 59:20 

 بـرخیز ، بـدرخشید ؛ چـرا کھ نـور تـو آمـده اسـت! و جـالل خـداونـد بـر تـو بـرخـاسـتھ اسـت. زیرا اینک تـاریکی»
 زمین را پـوشـانـده و تـاریکی مـردم را فـرا خـواھـد گـرفـت. امـا خـداونـد بـر شـما بـرخـاسـتھ ، و جـالل او بـر شـما

 « .دیده خواھد شد. امتھا بھ نور تو خواھند آمد ، و پادشاھان بھ روشنایی طلوع تو

ISAIAH 60: 1-3 



بار  of 5 8

 - اشعیا 59 ، 60 و 61 ادامھ زمینھ قبلی مسیح رنج دیده بود

 او تـوسـط مـردھـا تحقیر و رد می شـود ، مـردی از انـدوه و آشـنا بـا انـدوه. و چھـره ھـایمان را از او پـنھان"

 کردیم. او تحقیر شـد ، و مـا او را گـرامی نمی داشـتیم. مـطمئناً او غـمھای مـا را بـھ دوش کشید و غـمھای مـا
 را بـھ دوش کشید. بـا این حـال مـا او را مـتضرر ، مـتأثـر از خـدا و مصیبت دیده می دانیم. امـا او بـھ خـاطـر

 گـناھـان مـا زخـمی شـد ، و بـھ خـاطـر گـناھـان مـا کبود شـد. عـذاب صـلح مـا بـر او بـود ، و بـا نـوارھـای او شـفا

 می یابیم. ھـمھ مـا گـوسـفندانی را دوسـت داریم کھ گـمراه شـده انـد. مـا ھـرکسی بـھ راه خـود روی آورده ایم. و

 " .خداوند گناه ھمھ ما را بر او قرار داده است

ISAIAH 53: 3-6 

 !عیسی ادعا می کرد کھ پیشگویی کننده پیشگویی اسرائیل است! مسیح موعود

 مـردم از آنـچھ او گـفت تـعجب کردنـد ، سـپس از یکدیگر پـرسیدنـد ، "آیا این پسـر یوسـف نیست؟" بـھ دلیل

 بـاری کھ عیسی بـرای مـردم متحـمل شـده بـود و تـمرکز شـدید وی بـر انـجام اراده پـدر آسـمانی خـود بـود ، او

 حتی یک وجـب از ادعـای خـود در مـورد پیشگویی اشعیا در مـورد او و نیاز مـبرم مـردم بـھ بـخشش گـناھـان

 - عقب نماند

 او بـھ آنـھا گـفت:" شـما مـطمئناً این ضـرب الـمثل را بـھ مـن خـواھید گـفت ، "پـزشک ، خـود را شـفا دھید! ھـر"

 آنـچھ در كـاپـرنـاوم انـجام شـده شنیده ایم ، در كـشور خـود نیز انـجام دھید. ’سـپس وی گـفت:‘ مـطمئناً بـھ تـو می

 گـویم ھیچ پیامـبری در كـشور خـود پـذیرفـتھ نمی شـود. امـا حقیقتاً بـھ شـما می گـویم ، بسیاری از زنـان بیوه در

 روزھـای الیاس ، زمـانی کھ آسـمان سـھ سـال و شـش مـاه بسـتھ شـد ، در اسـرائیل بـودنـد و در ھـمھ سـرزمین
 قحـطی شـدیدی رخ داد امـا بـرای ھیچ یک از آنـھا الیاس فـرسـتاده نشـد مـگر بـھ زارفـتح ، در مـنطقھ صیدون ،

 نـزد زنی کھ بیوه بـود. و بسیاری از جـذامیان در زمـان الیشع نبی در اسـرائیل بـودنـد و ھیچ یک از آنـھا بـھ

 جـز نـعمان سـوری پـاک نشـده اسـت. 'بـنابـراین ھـمھ کسانی کھ در کنیسھ بـودنـد این چیزھـا را شنیدنـد خشمگین

 شـدنـد و بـرخـاسـتند و او را فـرو بسـتند. خـارج از شھـر؛ و او را بـھ سـمت پیشانی تـپھ ای کھ شھـرشـان در آن
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 بـنا شـده بـود ھـدایت کردنـد تـا او را از بـاالی صخـره بـھ پـایین پـرتـاب کنند. سـپس از میان آنـھا عـبور کرد ،
 " .راه خود را رفت

 لوک 4

 مـا بـاید ھـمان بـار را بـرای مـردم ، ھـمان تـمرکز را بـرای انـجام اراده پـدر آسـمانی خـود داشـتھ بـاشیم. این بـار

 رسیدن بـھ افـراد گمشـده بـا انجیل مسیح و شـاگـردی اسـت. نـھ فـقط در شھـر ، ایالـت (اسـتان) یا کشور مـا. این

 .در "ھمھ دنیا" بھ افراد گمشده می رسد

 و این انجیل پـادشـاھی در تـمام جـھان بـھ عـنوان شـاھـد بـرای ھـمھ مـلتھا تبلیغ خـواھـد شـد ، و سـپس پـایان آن"
 ".فرا خواھد رسید

 متی 14:24

 انجیل عیسی مسیح تـنھا امید مـردم بـھ زنـدگی ابـدی اسـت. آنـھا ، درسـت مـثل مـا ، نمی تـوانـند آن را کسب

 کنند و مـطمئناً لیاقـت آن را نـدارنـد. نـجات یک ھـدیھ اسـت ، امـا ھـمراه بـا یک بـار سنگین اسـت. این بـار پسـر

 خـدا را از آسـمان بـھ زمین آورد تـا پـرداخـت گـناھـان مـا شـود. این بـار شـاگـردان مسیح را در قـرن اول بـھ دنیا

 .فرستاد و آنھا ھنوز دو ھزار سال بعد ادامھ دارند

 … ولی

 پنجره 10/40

 افـراد و گـروه ھـای مـردمی بسیاری ھسـتند کھ انجیل را نشنیده انـد. حقیقت درمـورد تـعداد زیادی از مـردم کھ

 .ھرگز نشنیده اند حیرت انگیز است
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 واقعیت غـم انگیز این اسـت کھ بسیاری از مسیحیان در مـناطـق نسـبتاً ثـروتـمند جـھان (بـھ عـنوان مـثال ایاالت
 متحـده ، کانـادا ، انگلسـتان ، اروپـا) بـرای رسیدن بـھ گمشـده ھـا در مـناطـق نسـبتاً فقیرنـظر جـھان ، فکر ،

 نـگرانی ، زمـان یا ھـزینھ بسیار کمی (مـثالً 10 40 پنجـره) آیا بـھ این دلیل اسـت کھ آنـھا بـاری بـرای گمشـده

 نـدارنـد؟ چـرا مسیحیانی کھ وظیفھ ای را کھ عیسی مسیح بـھ کلیسای خـود داده اسـت درک می کنند کھ بـرای

 انجام این کار سنگینی نمی کنند؟

 بیش از نیمی از جـمعیت جـھان در آن پنجـره 10/40 زنـدگی می کنند. اکثریت قـریب بـھ اتـفاق مـردم سـاکن

 آن مـنطقھ از جـھان (تـقریباً 90٪) انجیل نـجات دھـنده زنـدگی عیسی مسیح را نشنیده انـد. اسـالم ، ھـندوئیسم

 و بـودیسم ادیان غـالـب در پنجـره 10/40 ھسـتند. کمونیسم الـحادی نیز یک مـانـع بـزرگ در آن مـنطقھ از

 .جھان است. تبلیغ انجیل در آنجا برای مسیحیان یک وظیفھ ناتمام است

 بـاری کھ ھـمھ مسیحیان بـاید احـساس و تحـمل کنند این اسـت کھ مـا بـا یک کار نـاتـمام روبـرو ھسـتیم. عیسی

 بـھ مـا گـفت کھ "ھـمھ مـلتھا را شـاگـرد کنید" (متی 28:19) و "تـا انـتھای زمین" شـاھـد او بـاشید (اعـمال 1:

 8). عیسی سـھم خـود را انـجام داد ، امـا مـا خـودمـان عـمل نمی کنیم. مـا کار خـود را تـمام نکرده ایم. چـگونـھ
 می دانیم کھ کار مـا بـھ پـایان رسیده اسـت؟ ھـمانـطور کھ عیسی در متی 24 بـھ شـاگـردان خـود گـفت - "و این

 انجیل پـادشـاھی در تـمام جـھان بـھ عـنوان شـاھـد ھـمھ مـلت ھـا تبلیغ خـواھـد شـد و سـپس پـایان آن فـرا خـواھـد

 رسید." آن وقت است کھ خواھیم فھمید

 بسیاری از کشیشان و مبشـران بـومی مـتولـد شـده انـد کھ در پنجـره 10/40 انجیل مسیح را تبلیغ می کنند ،

 .اما آنھا بھ کمک ما نیاز دارند

 چھ می توانم بکنم؟

 .اول - مراقبت نماز خواندن. دادن

 .دوم - از خدا بخواھید کھ برای بخشی خاص از جھان باری بھ شما تحمیل کند
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 .سوم - از ھدایای معنوی خود برای حمایت از شبان و بشارت دھندگان در جھان جھان استفاده کنید

 چـھارم - مسیحیان دیگری را کھ در حـلقھ نـفوذ خـود ھسـتند دعـوت کنید تـا بـا آزادی مـعنوی کھ خـداونـد در

 .پسر خود بھ ما می دھد ، در رسیدن بھ اھداف غیرمستقیم شرکت کنند

 ھـمـچـنیـن می تــــوانیـد خــــانــــواده و دوســــتـان خــــود را بــــھ خــــوانــــدن و اشــــتـراک مــــقـالــــھ در

FaithandSelfDefense.com و ھمچنین سـایر وزارتـخانـھ ھـای آنـالین راھـنمایی کنید. مـا اخیراً یک 

 شـروع کرده ایم کھ وظیفھ نـاتـمام پیش روی There's Work To Be Done سـری جـدید را بـا عـنوان

 .ما را برطرف می کند

 .دعاھای ما با شما ھمراه است زیرا شما از مسیح پیروی می کنید و از بار اراده او شریک ھستید

 کتاب مـقدس از نـسخھ جـدید پـادشـاه جیمز گـرفـتھ شـده اسـت. حـق چـاپ © 1982 تـوسـط تـومـاس نـلسون. بـا

 اجازه استفاده می شود. کلیھ حقوق محفوظ است
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