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".ﻋﻼوه 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  µέριµναﻧـﮕراﻧﯽ 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 اﻋـﻼم
ﮐﻧم و ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ را ﺑـرای ﻧـﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﺑﮭـﺑود دھـم  ،و ﻣـظﻠوﻣﯾن را آزاد ﮐﻧم .ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﻗـﺎﺑـل ﻗـﺑول ﭘـروردﮔـﺎر را اﻋـﻼم
" .ﮐﻧد
ﻟوﻗﺎ 19-16 :4
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  61ﮐﺗﺎب ﺧود ﻧوﺷت  ،در ﻣﺗن آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد در ﻓﺻل  59و  60ﺑﮫ 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 ﺟـﻼل ﺧـداوﻧـد ﺑـر ﺗـو ﺑـرﺧـﺎﺳـﺗﮫ اﺳـت .زﯾرا اﯾﻧﮏ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ«
زﻣﯾن را ﭘـوﺷـﺎﻧـده و ﺗـﺎرﯾﮑﯽ ﻣـردم را ﻓـرا ﺧـواھـد ﮔـرﻓـت .اﻣـﺎ ﺧـداوﻧـد ﺑـر ﺷـﻣﺎ ﺑـرﺧـﺎﺳـﺗﮫ  ،و ﺟـﻼل او ﺑـر ﺷـﻣﺎ
» .دﯾده ﺧواھد ﺷد .اﻣﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧور ﺗو ﺧواھﻧد آﻣد  ،و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ طﻠوع ﺗو
ISAIAH 60: 1-3
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 اﺷﻌﯾﺎ  60 ، 59و  61اداﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺳﯾﺢ رﻧﺞ دﯾده ﺑوداو 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 .ﻣـطﻣﺋﻧﺎ ً 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 ﻧﻣﺎﻧداو ﺑـﮫ آﻧـﮭﺎ ﮔـﻔت ":ﺷـﻣﺎ ﻣـطﻣﺋﻧﺎ ً 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 ‘:ﻣـطﻣﺋﻧﺎ ً ﺑـﮫ ﺗـو ﻣﯽ
ﮔـوﯾم ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣـﺑری در ﻛـﺷور ﺧـود ﭘـذﯾرﻓـﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷـود .اﻣـﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً 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 ﺑـﺎﻻی 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 ﻣـطﻣﺋﻧﺎ ً 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 ﻧﺳـﺑﺗﺎ ً ﺛـروﺗـﻣﻧد ﺟـﮭﺎن )ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣـده  ،ﮐﺎﻧـﺎدا  ،اﻧﮕﻠﺳـﺗﺎن  ،اروﭘـﺎ( ﺑـرای رﺳﯾدن ﺑـﮫ ﮔﻣﺷـده ھـﺎ در ﻣـﻧﺎطـق ﻧﺳـﺑﺗﺎ ً ﻓﻘﯾرﻧـظر ﺟـﮭﺎن  ،ﻓﮑر ،
ﻧـﮕراﻧﯽ  ،زﻣـﺎن ﯾﺎ ھـزﯾﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ )ﻣـﺛﻼً  40 10ﭘﻧﺟـره( 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  10/40زﻧـدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻗـرﯾب ﺑـﮫ اﺗـﻔﺎق ﻣـردم ﺳـﺎﮐن
آن ﻣـﻧطﻘﮫ از ﺟـﮭﺎن )ﺗـﻘرﯾﺑﺎ ً  (٪90اﻧﺟﯾل ﻧـﺟﺎت دھـﻧده زﻧـدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﻧﺷﻧﯾده اﻧـد .اﺳـﻼم  ،ھـﻧدوﺋﯾﺳم
و ﺑـودﯾﺳم ادﯾﺎن ﻏـﺎﻟـب در ﭘﻧﺟـره  10/40ھﺳـﺗﻧد .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  (28:19و "ﺗـﺎ اﻧـﺗﮭﺎی زﻣﯾن" ﺷـﺎھـد او ﺑـﺎﺷﯾد )اﻋـﻣﺎل :1
 .(8ﻋﯾﺳﯽ 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  24ﺑـﮫ 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  10/40اﻧﺟﯾل 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
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳـﺎﯾر وزارﺗـﺧﺎﻧـﮫ ھـﺎی آﻧـﻼﯾن راھـﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣـﺎ اﺧﯾراً ﯾﮏ FaithandSelfDefense.com
ﺷـروع ﮐرده اﯾم ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻧـﺎﺗـﻣﺎم ﭘﯾش روی  There's Work To Be Doneﺳـری 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
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