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ی  هنــا ی را هنــا را
ن رســا مد ن  رســا مد  

       1.     ما به شام برای پذیرش آموزش و شاگرد سازی
               ایامنداران جدید با استفاده از )زندگی جدید در 

               مسیح( به عنوان راهنامی شام تربیک می گوییم. 
               نتایج این مطالعه می تواند میوه جاودانه ای 

               تولید کند.
 

       2.     بگذارید کتاب مقدس همیشه مرجع شام در 
               پاسخ  به سؤاالت این درس ها باشد. دانش آموزان 

               باید هر قسمت از کتاب مقدس را خودشان 
              جستجو کنند و سعی کنند بر اساس آنچه کتاب 

              مقدس می گوید به سؤاالت پاسخ دهند. 
 

               برخی از نو ایامنداران به یک راهنامیی             
               مخترص در مورد چگونگی یافنت مراجع در کتاب 

               مقدس خود نیاز دارند.

       3.     این راهنام ممکن است به طرق مختلف مورد 
               استفاده قرار گیرد. در بیشرت موارد، شام هفته ای 

               یک درس را مطالعه می کنید و دانش آموز را 
               تشویق می کنید تا متام قسمت های هر درس از 

               جمله ستون های کناری را انجام دهد.

       4.     سعی کنید جلسات شام خیلی طوالنی نشود. مراقب 
               دامنه توجه مخاطبان خود باشید.

       5.     دانش آموزان را تشویق کنید تا به سواالت به 
               زبان خودشان پاسخ دهند. از کپی کردن کلمه 
               به کلمه کتاب مقدس خودداری کنید. استفاده 
               از کلامت خود به آنها کمک می کند تا معنای 

               منت مورد مطالعه را تجزیه و تحلیل کنند.
      6.      از موعظه بپرهیزید. از سؤاالت برای کشف آنچه 

               دانش آموزان می فهمند و برای تحریک مشارکت 
               فعال استفاده کنید.

       7.      برای هر جلسه به خوبی آماده شوید. شام به 
                عنوان معلم باید با محتوا و مفاهیم کلیدی هر 

                درس آشنا باشید.

                آمادگی شام باید شامل دعا برای قلب خود و 
                همچنین برای دانش آموزان باشد.

       8.     سعی کنید دانش آموزان در مورد پیامدهای عملی 
               زندگی خود فکر کنند. به آنها کمک کنید تا 

               کاربردهای خاص و کاربردی را درک کنند.
                          هر درس دارای بخش هایی است که با 
                          عالمت )صرب( مشخص شده اند. این ها 

               برای دانش آموزان طراحی شده اند تا متوقف 
               شوند و به پیامدهای درس برای زندگی خود فکر 

               کنند. زمانی را برای تفکر و تامل در این بخش ها 
               اختصاص دهید.              

               تکالیف ستون های کنار هر درس نیز به همین 
               منظور طراحی شده است. از آنها استفاده کنید.

        9.     به دانش آموزان کمک کنید تا عادت به دعا را 
                در خود پرورش دهند. بوسیله ی دعا کردن با 

                یکدیگر به آنها  آموزش دهید. 

      10.     درک این نکته مهم است که بفهمید شاگرد حقیقی 
               بودن و پیروی کردن، بسیار مهمرت از رصفا مطالعه 

               کردن درس های )زندگی جدید در مسیح( است. 
                پیروی متضمن تغییر زندگی برای شاگرد است.

               این راهنام فقط یک کمک اولیه برای رشد است. 
               دانش آموزان برای تغییر نگرش، شخصیت، طرز 

               تفکر، عادات و غیره به کمک مستمر خداوند نیاز 
               خواهند داشت.  

       11.    بسیار مهم است که دانش آموزان عاداتی مانند 
               خواندن روزانه کتاب مقدس، دعا، حفظ کتاب 

               مقدس، و مشارکت با سایر ایامنداران به مسیح را 
               برای خود درست کنند.

     در ابتدای هر درس، زمانی را به مرور آیه حفظی 
               از درس قبلی اختصاص دهید و بپرسید که 

               مطالعه روزانه کتاب مقدس چگونه پیش می رود. 
               بر تشویق دانش آموزانی که تکالیف خود را کامل 
               نکرده اند مترکز کنید و مراقب باشید پیام هایی که 
               ممکن است به عنوان رسزنش تلقی شود را بیان 

                نکنید.
 

        12.   نسبت به کاری که خدا در زندگی هر دانش آموز 
               انجام می دهد حساس باشید.  در هر جلسه زمانی 

               را برای پاسخ دادن به سواالتی که ممکن است داشته 
               باشند اختصاص دهید.   نسبت به مسائل زندگی 

               شخصیشان که ممکن است با آنها دست و پنجه نرم 
               کنند حساس باشید. 

        13.   به خاطر داشته باشید که مواقعی وجود دارد که به 
               دلیل محدودیت زمانی منی توان به تک تک سواالت 
               درس رسید. در این موارد، مهم ترین سواالت را برای 

               بحث انتخاب کنید.

صبر
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اما چون روح القدساما چون روح القدس

بر شا آید، بر شا آید، 

قدرت خواهید یافت قدرت خواهید یافت 

و شاهدان من خواهید بود، و شاهدان من خواهید بود، 

در اورشلیم و متامی یهودیه و سامره در اورشلیم و متامی یهودیه و سامره 

و تا دورترین نقاط جهان.   اعال رسوالن   و تا دورترین نقاط جهان.   اعال رسوالن   11 :  : 88
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قدم اول           قدم اول           

رگ  بــز یــت  ر مو رگ مأ بــز یــت  ر مو مأ

1.      متی 28: 18 - 20، معروف به مأموریت بزرگ، برای هر مسیحی کلیدی است. فرامینی را که در این قسمت یافتید یادداشت کنید.
........................................................................................................................................................................................................................         
........................................................................................................................................................................................................................         

2.      با توجه به این قسمت، چقدر باید پیش برویم؟ ................................................................................................................................................

3.      ترک خانواده و آسایش، برای رفنت به گروه های مردم در جاهای دور که ممکن است مایل به شنیدن انجیل نباشند، دشوار است. مبّشینی که 
         این چالش را می پذیرند چه اختیار و حامیتی خواهند داشت؟ متی 28 : 18

.........................................................................................................................................................................................................................         

4.      مسیح هنگامی که به ما دستور داد تا به نقاط دور از جهان برویم چه وعده ای داد؟ متی 28 : 20 ....................................................................
         .................................................................................................................................................................................................. اقتدار ما برای  
         موعظه در مکان هایی که مخالف انجیل هستند، از کسی نیست جز خود مسیح، خالق همه چیز، که جان خود را داد و از مردگان برخاست. نه 

         تنها این، بلکه او قول می دهد که هر جا که می رویم همیشه در کنار ما باشد.

5.      عیسی پس از وعده دادن قدرت روح القدس به شاگردانش چه فرمانی داد؟
        اعامل رسوالن 1: 8 .............................................................................................................................................................................................

6.     عیسی به آنها دستور داد که شاهدان او باشند در.......... ، و همه .......... و ........ ، و تا دورترین ........... . فرمان شاگرد ساخنت همه ملت ها، 
        رساندن انجیل به اقصی نقاط جهان بسیار روشن است. در این قسمت ما یک پیشوی از اورشلیم، جایی که آنها در آنجا قرار داشتند، به استان 

        اطراف یهودیه، سپس به استان مجاور سامره و در نهایت تا دورترین نقطه زمین می بینیم. آنها تا چه اندازه توانستند انجیل را در قرن اول 
        گسرتش دهند؟

.........................................................................................................................................................................................................................         
        شاگردان اول نه تنها در استانهای خود موعظه کردند، بلکه با مژده انجیل به رسارس جهان شناخته شده رفتند. با این حال، آنها به کل دنیا و 

        رسزمین ها نرسیدند. آنها این کار را به ایامندارانی واگذار کردند که از آنها پیروی کنند. از آن زمان، این پیام به لطف ایامنداران مؤمنی که فرمان  
        مسیح را جدی گرفتند، به کشورهای ما رسیده است. آنها هنوز اولین مبلّغان و مبّشان بودند و هنوز به تعداد بسیار بیشرتی نیاز است.

7.      مبلغ و مبش یعنی چه ؟ ...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................         

          میسیونر )مبلّغ و مبّش( پیرو و خادمی است که از طرف خدا و کلیسای او فرستاده شده و از مرزهای جغرافیایی، فرهنگ، مذهب، زبان و جهان بینی عبور می کند تا  

          مردمان را   به شکلی یکپارچه بشارت دهد، و کلیسا را تأسیس کند و بسازد.

          برگرفته از Misiones Mundiales، صفحه 19 از ویلیام تیلور و یوجنیو کامپوس.
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چالش مأموریت های جهانیچالش مأموریت های جهانی

"میلیون ها انسان خام و نا آگاه هستند که هنوز پیام را

 دریافت نکرده اند. " جان وسلی

"در دشت وسیع شاملی، گاهی در طلوع صبح، دود هزار روستا را دیده ام

 که هیچ مبلغی در آن نبوده است." رابرت موفات، مبلغ دینی در آفریقا



در هر قاره، میلیون ها نفر هستند که هرگز توضیح واضحی از انجیل را نشنیده اند، به  ویژه در آسیا و آفریقا، جایی که اسالم، هندوئیسم، بودیسم 
و   آنیمیسم* سلطنت می کنند. مکان های دیگری مانند قسمتهایی از اروپا وجود دارد که در گذشته انجیل را با شادی دریافت می کردند، اما امروز با 

ماتریالیسم )مادی گرایی( و   این اعتقاد که خدا مربوط به دوران مدرن نیست، جلو میروند.

* آنیمیســم مقولــه ای از سیســتم هــای اعتقــادی اســت کــه مــورد پذیــرش و قبــول بســیاری از افــراد قبیلــه ای بومــی در رسارس جهــان وجــود دارد. انــواع 
مختلفــی وجــود دارد، امــا همــه معتقدنــد کــه ارواح در چیزهــای مــادی ماننــد خورشــید، کــوه هــا، درختــان، حیوانــات و غیــره ســاکن هســتند، آنیمیســم  
هــا بــا ایــن ارواح ارتبــاط برقــرار کــرده و برایشــان قربانــی میکننــد. ایــن اتفــاق معمــوال از طریــق مدیــوم هــا یــا پزشــکان جادوگــر قبیلــه کــه گفتــه مــی 

شــود دارای نیروهــای روحانــی ویــژه هســتند، انجــام مــی شــود.

8.            شخص بدون مسیح چه رشایطی دارد؟ افسسیان 2: 1 _ 2 ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................               

10.          با فکر کردن به نقل قول های باال، توضیح دهید که چرا ماموریت های جهانی بسیار مهم هستند.
...................................................................................................................................................               
...................................................................................................................................................               

11 .         در رومیان 1 : 16 پولس رسول میگوید که او از انجیل رس افکنده نیست چرا که ..................... 
              برای ...................... هر کسی که ایامن آَورَد.

              آنچه در ماموریت جهانی دارد اتفاق می افتد، بردگی ارواح رسگشته و گمراه است. به عبارتی 
              دیگر رسنوشت ابدی آن ها در خطر قرار دارد.

12.          انگیزه یک مبلّغ و مبّش دینی چیست؟ هادسون تیلور، پیشگام مأموریت، در مورد انگیزه خود 
              برای رفنت به چین در سال 1853، جایی دور دست که با انجیل دشمنی داشت، 

              چنین گفت:

              »ای کاش خدا جهنم را چنان برای ما واقعی می کرد که نتوانیم آرام بگیریم.            
              بهشت آنقدر واقعی میساخت که ما باید مردانی را در آنجا می گامشتیم، 
              مسیح را آنقدر واقعی می کرد که انگیزه و هدف عالی ما   این باشد که با

              روی آوردن بسیاری به او، مردان غمگین را به مردان شاد تبدیل کنیم.«          
     

                    بعد از مطالعه این درس چه احساسی دارید؟ ........................................................................

..............................................................................................................................................                   

                   آیا ممکن است شام بخشی از این جنبش باشید؟ ....................................................................

                   چرا یا چرا نه؟ ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................                    
این نیکو و پسندیده ی نجات دهنده ی ما خداست که می خواهد همه مردم نجات یابند و به معرفت 

حقیقت دست یابند. اول تیموتائوس 2: 3 و 4

قویرت شدنقویرت شدن

اعامل رسوالن باب اعامل رسوالن باب 11--77 را بخوانید را بخوانید

) هر روز یک فصل (.

آیه حفظی

متی 28 : 19 و 20

پس بروید و همه ی قومها را شاگرد سازید 

و ایشان را به نام پدر و پرس و روح القدس 

تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر 

آنچه به شام فرمان داده ام، به جا آورند. 

اینک من هر روزه تا پایان این عرص با شام 

هستم.
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آنها آزاد نیستند. در عوض آنها توسط جهان و شیطان )پادشاه قلمرو هوا( کنرتل می شوند. آنها در نافرمانی، هرج و مرج و ترس زندگی می 
کنند.در نهایت، فرقی منی کند که آنها افراد قبیله ای باشند که در جنگل زندگی می کنند یا افراد حرفه ای بسیار پیشفته. بدون مسیح آنها 

گم شده اند. ماموریت های جهانی شامل رسیدن به این جمعیت انبوهی است که بدون مسیح هستند.

9.            با توجه به آنچه مطالعه کرده اید، در مورد موارد زیر تامل و بحث کنید:
                   •   »روح هایی که امروز می میرند، فردا منی توانند بشنوند.«  ناشناس

                   •   »ما در حالی از بازگشت ثانویه صحبت می کنیم که نیمی از جهان هرگز در مورد اولین
                         چیزی نشنیده اند.« اُسوالد جی. اسمیت

                   •   »انجیل فقط در صورتی مژده است که به موقع به آنجا برسد.« کارل اف. هرنی
                   •   » آه ، این که من اگر هزار جان و هزار بدن داشتم! همه ی آنها نباید وقف کار دیگری جز موعظه مسیح برای این فانی های پست    

                        شده، مطرود و در عین حال محبوب باشند.«  رابرت موفات، مبلغ دینی در آفریقا

ــیح مس ن  و ــد ب ــی  ن جها  : ــت ی ر فو

صبر
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1.    اعامل رسوالن 13: 1 _ 3 در مورد دعوت و فرستادن پولس و برنابا چه می گوید؟ 
........................................................................................................................................................       

2.     در اعامل رسوالن 26: 12 _ 18، پولس، زمانی که زندانی بود، شهادت شخصی خود را نزد 
        آگریپاس پادشاه داد. او چگونه دعوت خود را توضیح داد؟ آیه  16 ..................................................
........................................................................................................................................................       
3.     در آیات 17 و 18 به پولس چه وظیفه ای داده شد؟ ........................................................................
.......................................................................................................................................................        
.......................................................................................................................................................        
        آیا می توانیم بگوییم این وظیفه ای است که به همه مبشان محول شده است؟..............................
        این آیات آنچه را که در خطر است مشخص می کند. بدون مسیح همه در تاریکی زندگی می کنند، 

        توسط شیطان کنرتل می شوند، و توسط گناهشان محکوم می شوند، اما حتی متوجه این موضوع 
        منی شوند، زیرا از وضعیت خود و پیامدهای ابدی آن کور شده اند.

4.     پولس هرگز مقابل مردم عقب نشینی نکرد و نرتسید، حتی در برابر پادشاه . او چگونه از حضورش در 
        مقابل پادشاه بهره برد؟ 

        اعامل رسوالن 26 : 26 _ 29 ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................        

5.     چرا با شاه به این شیوه و با این اطمینان صحبت کرد؟ .....................................................................

.......................................................................................................................................................        
6.     آنچه در قونیه اتفاق افتاد در روند خدمت پولس معمول و تکرار شونده بود.. اعامل رسوالن

        باب 14: 1 _ 7 را ببینید. مردم چگونه پاسخ دادند؟ آیه 1 ................................................................

        بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیه 2 ............................................................................................................
        چگونه با مخالفان روبرو شدند؟ آیه 3 .............................................................................................
        واکنش مردم چگونه بود؟ آیه 5-4 ................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................        
        پولس چه کرد؟ آیه 7-6 ..................................................................................................................
        همین اتفاق در لسرته رخ داد، البته بدتر. پولس را سنگسار کردند و به گامن اینکه مرده است او را 

        رها کردند  )آیه 19و29(. با این حال، پولس پس از چنین مخالفت شدید چه کرد؟
        اعامل رسوالن 14 : 21 _ 23 ............................................................................................................                        
.......................................................................................................................................................        

         در هر مکان بسیاری ایامن آوردند، اما پس از آن مخالفت شد. با وجود این، پولس و همراهانش  
         به خدمت خود ادامه دادند و در هر مکان ایامنداران بسیاری به جا گذاشتند که کلیسا تشکیل 

         دادند. هنگامی که از لسرته، قونیه و انطاکیه گذشتند،

ن  ا مبــش لیــن  و ا ی  پــا د  ر

ــاب اعــامل رســوالن یــک کتابچــه راهنــامی  کت

مأموریــت اســت، زیــرا »اعــامل رســوالن« را 

بازگــو مــی کنــد، زیــرا آنهــا انجیــل را در رسارس 

جهــان شــناخته شــده مــی بردنــد.

ــای  ــت ه ــور از مأموری ــه منظ ــرای درک اینک ب

پیشــگام چیســت، از اعــامل 13 تــا انتهــای 

کتــاب را بخوانیــد کــه زندگــی پولــس رســول را 

ــد. ــال مــی کن دنب

ــوالن  ــامل رس ــاب اع ــد ، کل کت ــه بع در مرحل

ــا کار بشــارتی رســوالن را  ــد ت ــاره بخوانی را دوب

ــد. مــرور کنی

قویرت شدن

اعال رسوالن باب 8 - 14 را بخوانید
) هر روز یک فصل ( .

آیه حفظی اعال رسوالن 26 : 18

ــی  ــا از تاریک ــا چشامنشــان را بگشــایی، ت ... ت

بــه نــور، و از قــدرت شــیطان بــه ســوی خــدا 

بازگردنــد، تــا آمــرزش گناهــان یافتــه، در میــان 

ــه مــن مقــّدس شــده  ــا ایــامن ب کســانی کــه ب

انــد، نصیبــی بیابنــد.



آنها از بی عدالتی هایی که متحمل شدند شکایت نکردند. آنها همچنین مغلوب نشدند ، بلکه دغدغه آنها ترغیب ، تشویق، تعلیم ایامنداران جدید 
و تعیین بزرگان در هر کلیسا بود. هدف امروزه هم  همین است: ایجاد کلیساهای خودکفا با رهربان بالغ که مرجع نهایی آنها کتاب مقدس است.

صبر
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7.    از زندگی پولس چه درس هایی می توانیم بیاموزیم؟ ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................       

پیشگامان در دوران مدرن
در این درس ها از برخی پیشگامان مبش اولیه نقل قول 

می کنیم که وطن خود را ترک کردند و به مکان های 
دور دست رفتند که هیچ کس تا به حال انجیل را در
 آنجا موعظه نکرده بود. آنها قهرمانان واقعی ایامن، 

دلیر در رنج و در عین حال پیروز بودند. یکی از آنها، 
سی.تی. استود از خانواده ای ثرومتند آمد. در سال 1883 او

ب  ــو محب و  ــناخته شــد. ا ــن ورزشــکاران انگلســتان ش ــی از بهرتی ــوان یک ــه عن  ب
. د بــو ز  ممتــا و 

انجیــل  بشــارت  در  کــه  جایــی  کنگــو  در  آفریقــا،  بــه 
مــردم  بــه  خدمــت  ســال ها  از  پــس  او  رفــت.  بــود،  پیشــگام 
درگذشــت. ســالگی   70 ســن  در  نیافتنــی  دســت  و  ناخوانــده 

آخــرت  در  او  بــرای  دوردســت  هــای  آن رسزمیــن  در  او  زندگــی 
میــوه هایــی بــه بــار داد کــه بــا زندگــی مرفــه اش در انگلســتان 
غیرممکــن بود.اســتود ابــراز عالقــه زیــادی بــه روح کــرد وقتــی گفــت:

بــا ایــن حــال، در اوج شــهرت، بــه دعــوت خــدا پاســخ داد. از

رسانجــام و  هنــد  و  چیــن  بــه  و  کشــید  دســت  خــود  ثــروت 

8.    ممکن است خدا شام را دعوت نکند که به اندازه استود دور شوید، اما مأموریت بزرگی برای هر ایامنداری وجود دارد.
       با زندگی خود چه می کنید که برای ابد میوه دهد؟ آیا کسی را بشارت می دهید؟ آیا شام کسی را شاگرد سازی می کنید؟

       چه کسی را ؟ ........................................................................................................................................................................................................
       برای انجام این کار از کتاب های زندگی جدید در مسیح استفاده کنید. نسخه های رایگان را در www.NewLifeDiscipleship.com دانلود کنید.

       آیا احساس می کنید که شاید خدا شام را به چیزی بزرگرت فرا می خواند؟ ...............................................................................................................

ــد( کنی تعمــق  و  تفکــر  آن  )در  مان    پیشــگا ز  ا حکمــت 

•    "خدا یک پرس یگانه داشت و او را مبلّغ و مبّش قرار داد." دیوید لیوینگستون، مبّش دینی در آفریقا.
•    » ماموریت بزرگ گزینه ای برای مطرح شدن نیست بلکه این امری است که باید اطاعت کرد. «

      هادسون تیلور، مبلغ مذهبی در چین

»تو مسیحی هستی چون کسی برایش مهم بود. حاال نوبت شاست«  وارن ویرسب
چه کسی انجیل را با شام به اشرتاک گذاشت؟ ...............................................................................

آیا تا به حال خدا را برای کسانی که با ایامن و فداکاری، انجیل را به کشور و جامعه شام آورده اند، شکر کرده اید؟ ...................................
................................................................................................................................................... یک لحظه برای انجام آن وقت بگذارید.

انتقــال مشــعل یــا واگــذاری نور ) یک حرکــت جدید (

پیــش از ایــن، اکــر مبــّشان در عــرص مــدرن از اروپــا یــا آمریــکای 
ــد،  ــا رفتن ــن و آفریق ــکای التی ــیا، آمری ــه آس ــا ب ــد. آنه ــی آمدن شــاملی م
ــفر  ــود س ــن خ ــایش رسزمی ــدون آس ــخت و ب ــط س ــی در رشای در مواقع
مــی کردنــد. آنهــا بــرای بشــارت دادن، شــاگرد ســازی، بنیانگــذاری 
تأســیس  مقــدس،  کتــاب  ترجمــه  رهــربان،  آمــوزش  کلیســاها، 
ــد. ــالش کردن ــر ت ــوارد دیگ ــی و م ــای اجتامع ــروژه ه ــایر پ ــدارس، س م

اکنــون، یــک بیــداری جدیــد در رسارس جهــان در آمریــکای التیــن، آفریقا و 
آســیا وجــود دارد. خداونــد ایامندارانــی را از کشــورهایی کــه قبــالً »میدان 
رســالت« در نظــر گرفتــه می شــدند، برمی انگیــزد تــا بــه جنبــش بشــارتی 
بپیوندنــد. آنهــا ارتشــی را تشــکیل مــی دهنــد کــه از قبــل در حــال حرکت 
ــه نیروهــای بســیار بیشــرتی وجــود  ــاز ب ــوز نی ــن حــال هن ــا ای اســت، ب
ــی  ــح م ــه توضی ــت ک ــی اس ــش برزیل ــک مب ــهادت ی ــا ش دارد. در اینج
دهــد کــه چــه انگیــزه ای او را بــه خدمــت دور از رسزمیــن مــادری اش

برانگیخته است.

»خداونــد مــرا بــه کشــوری در بحــران فراخوانــده اســت کــه فاقــد 
مهمرتیــن چیــز اســت: عیســی مســیح. بحــران اقتصــادی تنهــا ســایه ای از 
آن چیــزی اســت کــه مــردم بــه خاطــر فقــدان خــدا رنــج می برنــد. کشــوری 
کوچــک در قــاره ای بــزرگ بــا فرصــت هــای کــم و چالــش هــای فــراوان.

وظیفــه مــن ایــن اســت کــه این افــراد را دوســت داشــته باشــم. کار من این 
اســت کــه عیســی را اعــالم کنــم در حالــی کــه میوه ای کــه می بینــم به من 
انگیــزه مــی دهــد کــه ادامــه دهــم. ســنت های دینــی آن هــا فقــط مقــدار 
زیــادی تکرارهــای توخالــی اســت. از ســوی دیگــر انجیل برای تغذیه و ســیر 
کننــده اســت. مــا نبایــد اعــالم شــگفتی هــای عیســی را متوقــف کنیــم. مــا 
شــاهد نجــات جــان و تغییــر زندگــی هــا بــوده ایــم. مــا خــدای خــود را می 
ســتاییم، کســی کــه بــه برکــت دادن زندگــی و خدمــت مــا ادامــه مــی دهد.

 »بعضی آرزو دارند در صدای ناقوس کلیسا  و کلیسا زندگی کنند. من 
می خواهــم یــک فروشــگاه نجــات در حیــاط جهنم راه انــدازی کنم.«

را  زندگــی ام  ســال های  بهرتیــن  می توانــم  چگونــه 
در  کنــم،  دنیــا  ایــن  افتخــارات  بــرای  زندگــی  رصف 
می رونــد؟« بیــن  از  روح  هــزاران  روز  هــر  کــه  حالــی 



سوم سومقدم  قدم 

پــدر ماموریــت های مدرنپــدر ماموریــت های مدرن

ن ر مــد عــر  ر  د م  پیشــگا نیــک  ر مــد عــر  ر  د م  پیشــگا یــک 
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ــدر  ــوان پ ــه عن ــروزه او ب ــود. ام ــاش ب ــک کف ــدا ی ــد 1761، از ابت ــری، متول ــام ک ویلی
ــود. ــی ش ــناخته م ــدرن ش ــای م ــت ه ماموری

او در یــک کلیســای ســنتی در انگلســتان بــزرگ شــد، امــا در جوانــی بــه شــهادت یکــی 
از دوســتانش بــه یکــی از پیــروان قــوی عیســی مســیح تبدیــل شــد. مطالعــه او از کتــاب 
مقــدس او را بــه ایــن اعتقــاد راســخ هدایــت کــرد کــه هــر ایامنــداری موظــف اســت 

بخشــی از انجیــل را بــه کل جهــان برســاند.

ــا  ــری، کلیس ــان ک ــا در زم ــت، ام ــکار اس ــیاری آش ــرای بس ــروزه ب ــر ام ــن ام ــه ای اگرچ
نیازهــای جهــان را فراتــر از دیوارهــای خــود را منــی دیــد. هیــچ آژانســی بــرای اعــزام 
مبــش وجــود نداشــت. در یــک مــورد، زمانــی کــه او شــبان هــا را تشــویق مــی کــرد کــه 

بــه مأموریــت هــا عالقــه منــد شــوند، یکــی از آنهــا گفــت:

          »ای جوان، بنشین. هنگامی که خدا بخواهد غیرایامنداران را ایامندار کند ،  
           این کار را بدون کمک من و شام انجام می دهد.«

کــری در پاســخ بــه ایــن ایــده کــه بشــارت جهانــی چیــزی اســت کــه خداونــد بــدون 
فرســتادگان انســانی انجــام خواهــد داد، گفــت.

»اگــر وظیفــه همــه مــردم اســت کــه بــه انجیــل ایــامن بیاورنــد ... پــس وظیفــه کســانی 
اســت کــه انجیــل بــه آنهــا ســپرده شــده اینســت کــه تــالش کننــد تــا آن را در بیــن همــه 

ملــت هــا معرفــی کنند.«

در مواجهه با بی تفاوتی و مخالفت، تسلیم منی شد.
در یک مورد او اعتقادات خود را بیان کرد و گفت:

ــام  ــدا انج ــرای خ ــزرگ ب ــای ب ــته باشــید. کاره ــزرگ داش ــای ب ــار چیزه ــدا انتظ »از خ
بدهیــد.« بــرای کــری ایــن فقــط یــک عبــارت بــرای الهــام بخشــیدن بــه دیگــران نبــود، 

بلکــه راهــی جســورانه بــرای زندگــی روزمــره اش بــود.

علیرغــم مخالفــت و حامیــت انــدک، در ســال 1792 بــرای یــک ســفر پنــج ماهــه بــه 
ــه انگلســتان، کشــور  ــا پایــان عمــر کار مــی کــرد و هرگــز ب هنــد رفــت. در آنجــا او ت

مــادری خــود بازنگشــت.

او در هنــد بــا موانــع زیــادی روبــرو شــد: بیــامری، فقــر، مخالفــت مقامــات انگلیســی 
حاکــم بــر هنــد بــا کار او و مــرگ پــرس و همــرسش. مــا منــی دانیــم کــه او چگونــه از 
ــا چنیــن مصیبــت هایــی جــان ســامل بــه در بــرد، امــا هرگــز تســلیم نشــد.  مواجهــه ب
دوســتانش گفتنــد: » او همیشــه کاری را کــه رشوع مــی کنــد، تــا آخــر متــام مــی کنــد.«

هفــت ســال بــدون اینکــه حتــی یــک نوکیــش را ببینــد گذشــت، امــا در ســال 1800، در 
حالــی کــه کتــاب مقــدس را بــه زبــان بنگالــی ترجمــه مــی کــرد، اولیــن هنــدی ای را 
دیــد کــه بــه مســیح روی آورد. ایــن بــرادر بعدهــا بــرای دسرتســی بــه دیگــران بســیار 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
کــری ظرفیــت باورنکردنــی بــرای یادگیــری زبــان داشــت. او یونانــی، عــربی و التیــن را 
آموخــت و خــود را وقــف آموخــنت و ترجمــه کتــاب مقــدس بــه بســیاری از زبان هــای 
رایــج در هندوســتان کــرد کــه از بنگالــی رشوع می شــود. هنــگام مــرگ، کتــاب مقــدس 
یــا بخشــهایی از کتــاب مقــدس را بــه تقریبــاً 40 زبــان مختلــف ترجمــه کــرده بــود. بــا 
فــداکاری هــای فــراوان، چاپخانــه ای را بــرای انتشــار ایــن ترجمــه هــا راه انــدازی کــرد.

یــک بــار آتــش ســوزی، بســیاری از ترجمــه هــای او را نابــود کــرد و هیــچ نســخه ای 
باقــی منانــده بــود. در مواجهــه بــا ایــن فاجعــه، تســلیم نشــد، بلکــه دوبــاره رشوع کــرد.

کــری ظرفیــت باورنکردنــی بــرای یادگیــری زبــان داشــت. او یونانــی، عــربی و التیــن را 

آموخــت و خــود را وقــف آموخــنت و ترجمــه کتــاب مقــدس بــه بســیاری از زبان هــای 

رایــج در هندوســتان کــرد کــه از بنگالــی رشوع می شــود. هنــگام مــرگ، کتــاب مقــدس 

یــا بخشــهایی از کتــاب مقــدس را بــه تقریبــاً 40 زبــان مختلــف ترجمــه کــرده بــود. بــا 

فــداکاری هــای فــراوان، چاپخانــه ای را بــرای انتشــار ایــن ترجمــه هــا راه انــدازی کــرد.

یــک بــار آتــش ســوزی، بســیاری از ترجمــه هــای او را نابــود کــرد و هیــچ نســخه ای 

باقــی منانــده بــود. در مواجهــه بــا ایــن فاجعــه، تســلیم نشــد، بلکــه دوبــاره رشوع کــرد.

افــراد تحصیــل کــرده بــه او نــگاه تحقیــر آمیــز داشــتند، زیــرا او فقــط یــک کفــاش بــود، 

امــا زمانــی کــه بــه یــک اســتاد زبــان )بنگالــی و سانســکریت( در دانشــگاهی در کلکتــه 

ــن کــه مــدرک دانشــگاهی  ــا ای ــد. او ب ــه او پیشــنهاد کردن ــن کار را ب ــاز داشــتند، ای نی

ــرد و  ــس ک ــه مــدت 30 ســال در آنجــا تدری ــود. او ب ــن ب ــط تری نداشــت، واجــد رشای

حقــوق او رصف حامیــت از کار ترجمــه کتــاب مقــدس شــد.

او همیشــه بــرای عدالــت بــرای مظلومــان در کشــور دومــش مبــارزه کــرد. او مبــارزه 
کــرد تــا رســم »ســاتی« را از بیــن بــربد، رســم بــی رحامنــه زنــده ســوزاندن زنــان بیــوه بــا 

اجســاد شــوهران مــرده شــان.

امــروزه در ایســتگاه قطــار رسامپــور کــه کــری در آنجــا کار مــی کــرد، دو مجســمه وجود 
دارد، یکــی از مهامتــا گانــدِی معــروف و دیگــری ویلیــام کــری. او بــه »دوســت هنــد« 

معــروف بــود.
ــرای  ــی ب ــوزش عال ــور، و آم ــج در رسامپ ــتایی و کال ــه روس ــا، 126 مدرس او 26 کلیس

ــرد. ــیس ک ــا را تأس ــدی ه هن
او قبل از مرگ در سال 1834 گفت: »من حتی یک آرزوی برآورده نشده ندارم.«

ســالها بعــد، مهامتــا گانــدی هنــدو گفــت: »اگــر مســیحیان واقعــاً مطابــق آمــوزه هــای 
مســیح زندگــی مــی کردنــد ، هامنطــور کــه در کتــاب مقــدس آمــده اســت ، امــروز متــام 

هنــد مســیحی مــی شــد.«

پیروی ی  بــرا رزشــمند  ا لگــو  ا یــک 

1. وقتــی کــری از الــزام بــه رســاندن انجیــل بــه همــه ملــل صحبــت کــرد، نگــرش برخــی 
ــه بود؟  چگون

....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................

2. آیا امروز ایامندارانی با همین بی تفاوتی نسبت به نیاز دنیا، وجود دارند؟
بله  خیر 

3. امــروزه چــه دالیلــی را بــرای نرفــنت و همچنیــن عــدم حامیــت از کســانی کــه مــی 
رونــد، بهانــه مــی کننــد؟

.................................................................................................................................
........................................................................ 



4.     کری تنها یک کفاش بدون آموزش رسمی بود، اما خدا از او برای کاری استفاده کرد که نیاز به مطالعه و   
        هوش فراوان داشت: ترجمه کتاب مقدس.

        آیا شام معتقدید که خداوند امروز می تواند از افرادی مانند او استفاده کند؟ بله     خیر 
        به نظر شام برخی از الزامات مبلّغ و مبّش بودن چیست؟ 

...........................................................................................................................................................        

...........................................................................................................................................................        
5.     چه ویژگی هایی در کری می بینید که به او کمک کرد تا با مشکالتی که در هند با آن مواجه شد 

        مقابله کند ؟ .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................        
 6.    برخی گفته اند که برای کری، آرمان مسیح آنقدر مهم بود که در مقایسه با آن فداکاری های الزم ، مهم 

        نبود. موافقید؟
        چرا؟ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................        
...........................................................................................................................................................        

        به موارد زیر فکر کنید: »تنها حقی که یک مسیحی دارد این است که از حقوق خود چشم پوشی  
        کند.«   

        اُسوالد َچمرِبز

7.     آیا همه مبّشان باید رنجی را تحمل کنند که کری و دیگر پیشگامان متحمل شدند یا امروز اوضاع 
        متفاوت است؟ آیا کار پیشگامان شبیه هامن کاری است که امروزه مبّشان انجام می دهند؟

...........................................................................................................................................................        
        برای اکر آنها دشواری های زیادی وجود ندارد، اما حتی امروزه برخی از آنها دعوت می شوند تا به 
        مناطق مقاوم در برابر انجیل بروند، جایی که کار بسیار دشوار است. حقیقت این است که خداوند 

        امروز از همه نوع مردم به عنوان مبشان استفاده می کند. تعداد بسیار کمی مانند کری وجود دارد، با 
        این حال خدا از هر کسی که بگوید، »من اینجا هستم خداوندا . مرا بفرست« استفاده خواهد کرد.

8.     بینش کری این بود: »از خدا انتظار چیزهای بزرگ داشته باشید. کارهای بزرگ برای خدا انجام بده.« 
        اگر بخواهید اینطور زندگی کنید، امروزه زندگی شام چگونه متفاوت می شد؟ 

...........................................................................................................................................................        

...........................................................................................................................................................        
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زندگی هایی که الهام بخش استزندگی هایی که الهام بخش است         ...........................................................................................................................................................

مبــّشان  زندگینامــه 
الهــام  خیلــی  اولیــه 
بــرای  اســت.  بخــش 
کســب اطالعــات بیشــرت 
ــر  ــوارد ذک ــاره ی م درب
شــده در زیــر، کتــاب 
هــا را پیــدا کنیــد یــا 
جســتجو  اینرتنــت  در 

هادسون تیلورکنیــد.
جیم الیوت
نیت سنت
ویلیام کَِری
رابرت موفات
سی.تی.استود
امی کارمایکل
مری اِسلِسور
دیوید لیوینگستون
جان ِوسلی
فرانسیسکو ِپنسوتی

قویرت شدن

اعال رسوالن باب 15 _ 21 را بخوانید
)هر روز یک فصل( .

آیه حفظی 

اعال رسوالن 1 : 8

امــا چــون روح القــدس بــر شــام 

و  یافــت  خواهیــد  قــدرت  آیــد، 

شــاهدان مــن خواهیــد بــود، در 

اورشــلیم و متامــی یهودیــه و ســامره 

ــان. ــاط جه ــا دورتریــن نق و ت

 

 

9.     برخی از »چیزهای بزرگ« که امروز از خدا انتظار دارید چیست؟ ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................        

10.   چرا برخی مانند کری می توانند این همه ایامن داشته باشند، در حالی که برای اکریت مردم غیرممکن به نظر می رسد؟
............................................................................................................................................................................................................................        

11.   اگر انتظار هیچ چیز بزرگی را نداشته باشید، آیا کاری عالی انجام خواهید داد؟      بله    خیر 

        اگر کاری بزرگ انجام ندهید، آیا چیز بزرگی خواهید دید؟                                بله    خیر 

        اگر اهداف بزرگی ندارید، آیا حارضید امروز برخی از آنها را تعیین کنید؟            بله    خیر 

                         شاید تاکنون ایامن شام ضعیف بوده است، اما مسیح همچنان کسی است که هرگز ما را ترک نخواهد کرد و ما را نیز انکار نخواهد صبر
        کرد.چیزی بزرگ را که از امروز از خدا انتظار دارید بنویسید؟ ...............................................................................................................................       
............................................................................................................................................................................................................................        
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قدم قدم 44
؟ شــنید ــد  هن خوا ــه  چگون ــا  نه ؟آ شــنید ــد  هن خوا ــه  چگون ــا  نه آ

؟ ــت س ا م  ز ال ی  ــز چی ــه  چ ــا  ه ــت  مل ت  ــا نج ی  ا ــر ؟ب ــت س ا م  ز ال ی  ــز چی ــه  چ ــا  ه ــت  مل ت  ــا نج ی  ا ــر ب

1.      رومیــان 10 : 13 _ 15 »چــرای« مأموریــت هــا را توضیــح مــی دهــد. در اینجــا مــا مــی توانیم 

        یــک پیشفــت منطقــی را ببینیــم کــه منجــر بــه رســتگاری مــی شــود.  پولــس اعــالم کــرد: 

ــه اســتفاده  ــژه ب ــا توجــه وی ــد نجــات خواهــد یافــت.« ب ــد را بخوان ــام خداون         »هــر کــه ن

ــنت را  ــاره دارد، م ــات اش ــرای نج ــع الزم ب ــره ای از وقای ــه زنجی ــه ب ــه« ک ــه »چگون         از کلم

        بخوانید.

       طبــق آیــه 14 چگونــه کســی را بخواننــد کــه بــه او ...................... نیــاورده انــد ؟ و 

 ، بشــَنَوند  چگونــه  و  ؟   ....................... او  از  کــه  آَورَنــد  ایــامن  کســی  بــه  چگونــه       

؟ نکنــد   ................................................................................... آنــان  بــه  کســی  اگــر       

         در اینجــا بــه قلــب مأموریــت هــا مــی رســیم. بــرای فراخوانــدِن خداونــد بایــد ایــامن بیاورنــد 

        و بــرای ایــامن آوردن بایــد بشــنوند و بــرای شــنیدن بایــد کســی باشــد کــه بــه آنهــا موعظــه 

        کنــد. اگــر انســان در جاهلیــت زندگــی کنــد، بــه خرافــات، دروغ هــا و ســنت هــای انســانی 

        اعتقاد داشته باشد، منی تواند مسیحی شود.

   

        اگر کســی نباشــد که کالم را با آنها در میان بگذارد، هرگز حقیقت را نخواهند شــنید. خدای 

         مقتدر می توانســت روشــهای مختلفی را مثل فرشــتگان یا فرســتادن صداهایی از بهشــت و 

        آسامن برای انتشار انجیل انتخاب کند، اما تصمیم گرفت از مردم برای موعظه استفاده کند.

2.     از آنچــه در قــدم 1 آموختیــد، خــدا بــه چــه کســی ایــن امتیــاز را داده اســت کــه کالم را بــه 

        اشرتاک بگذارد؟ ...............................................................................................................

خواهنــد  موعظــه  »چگونــه  دهــد،  مــی  ادامــه  را  پیشفــت   15  :10 رومیــان    .3

فرســتد؟ مــی  را  مبــشان  کســی  چــه  نشــوند؟«   ........................... اگــر   کــرد     

........................................................................................................................................        

        دو عنرص در اعزام مبّشان )اعامل رسوالن 13: 1 - 3(:

        • خداوند آنها را می خواند و می فرستد.

             کلیســا آنهــا را مــی فرســتد، آنهــا را مســح خدمتــی میکنــد، تشــویق مــی کند، برایشــان دعا 

        می  کنند، و از آنها در امور مالی و غیره حامیت می کند.

خوزه لوئیس پرِیتو:  »وقتیکه ناجی جهان با بازوانی باز بر روی صلیب جان داده است 

پس شام هرگز دست روی هم نگذارید و اینطور منانید«

  

 

 

 

 

 

4.     کسانی که بشارت می دهند در رومیان 10: 15 چگونه توصیف شده است ............................................................................................................
        پاها در این آیه به صورت جالبی ذکر شده است. مبلّغ و مبّش کسی است که پاهایش او را به جاهای دور می برد. ما باید برویم زیرا گمشده به
        رساغ ما منی آید. در واقع اکریت آنها بی تفاوت یا مقاوم هستند. به همین دلیل ما باید آنها را در جایی که هستند مالقات کنیم، زبان و فرهنگ 

        و رسومات آنها را یاد بگیریم و اعتامد آنها را جلب کنیم. مأموریت ها یک فعالیت فرافرهنگی است.

ــام را برســانیم. کســی کــه  مــا  مــا اقتــدار داریــم کــه پی

را مأمــور کــرد، عیســی بــود، کــه در آســامن و زمیــن 

دارای متــام قــدرت اســت. هیــچ شــخص، حکومــت، دیــن 

و حتــی شــیطان منــی توانــد ایــن اختیــار را ســلب کنــد.

هــدف ســاخنت شــاگردان، مــردان و زنانــی اســت کــه در 

ــد. ــروی کنن ــد از مســیح پی ــی دارن ــه  برم ــی ک ــر قدم ه

پیــام بــرای همــه ملتهاســت کــه جانهــای گمشــده آنجــا 

ــوان حــذف  ــی را منــی ت ــا مردم ــچ کشــور ی هســتند. هی

ــه ایــن دلیــل و بهانــه کــه مثــال آنهــا بســیار دور  کــرد، ب

هســتند، یــا بســیار  رس ســخت هســتند، یــا بــه ایــن دلیــل 

کــه مــا فرهنــگ آنهــا را منــی فهمیــم یــا دوســت نداریــم.

ــا  ــه م ــر اینک ــنوند مگ ــی ش ــز من ــا هرگ ــم. آنه ــد بروی بای

ــر  ــم مگ ــت کنی ــا خدم ــه دنی ــم ب ــی توانی ــا من ــم. م بروی

ــم. ــر بروی اینکــه از مرزهــا و مناطــق آســایش خــود فرات

مــی  شــهادت  جدیــد  ایامنــدار  تعمیــد،  غســل  بــا 

خــود  قدیمــی  هــای  ســنت  و  زندگــی  کــه  دهــد 

کنــد. پیــروی  مســیح  از  تــا  کنــد  مــی  تــرک  را 

بــه پیگیــری دارنــد.  نیــاز  ایامنــداران  تــازه  آمــوزش: 

هــدف پــر کــردن مغــز آنهــا نیســت، بلکــه آمــوزش 

ــت. ــد اس ــتورات خداون ــروی از دس ــح پی ــوه ی صحی نح

نیســتیم. مســیح هــر روز، در هــر  تنهــا  مــا هرگــز 

مــکان، حتــی تــا پایــان جهــان، بــا مــا خواهــد بــود.

•

•

•

•

•

•

•

•

وظیفــه ها و مأموریت بزرگ
متی 28: 20-18
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گــوش خــود را بــه کتــاب مقدس بســپارید 
ــه شــام دســتور مــی  ــه او ب و بشــنوید ک
دهــد بایــد برویــد و گناهــکاران را از 
آتــش گنــاه بیــرون بکشــید. گــوش خــود 
را بــه قلــب پــر بــار و رنــج دیــده بشیت 
بســپار و بــه نالــه رقــت انگیــز آن بــرای 
کمــک گــوش کــن. بــرو کنــار دروازه هــای 
ــه ملعــون از  ــم بایســت، و بشــنو ک جهن
تــو می خواهــد بــه خانــه پدرشــان بــروی 
ــکاران  ــرادران و خواهــران و خدمت و از ب
و اربابانشــان بخواهــی کــه بــه آنجــا 
نیاینــد. ســپس بــه چهــره مســیح بنگریــد 
- کــه بــه رحمــت او اطاعــت کردیــد - و 
بــه او بگوییــد کــه  در اشــرتاک بــا قلــب 
و روح و جســم و هــر رشایطــی بــه او 
ــان  ــر جه ــا رحمــت او را ب ــد ت می پیوندی

منتــش کنیــد.
ویلیام بوث

قویرت شدن

اعال رسوالن باب 22 الی 28 
را بخوانید

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی  رومیان 10 : 14 و 15

ــه  ــه ب ــد ک ــی را بخوانن ــه کس ــا چگون اّم
ــه  ــه ب ــد؟ و چگون ــاورده ان ــامن نی او ای
ــنیده  ــه از او نش ــد ک ــامن آَورَن ــی ای کس
انــد؟ و چگونــه بشــَنَوند، اگــر کســی بــه 
آنــان موعظــه نکنــد؟ و چگونــه موعظــه 
نشــوند؟چنانکه  فرســتاده  اگــر  کننــد، 
زیباســت  : چــه  اســت  نوشــته شــده 
پایهــای کســانی کــه بشــارت مــی آورنــد.

5.     دو مورد ذکر شده در رومیان 10 : 17 چیست که برای داشنت ایامنی که منجر به نجات می شود 
        رضوری است؟ ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................        

        نه تنها اصل شنیدن رضوری است، بلکه نکته مهم اینست که آنها باید کالم خدا را بشنوند. هر 
        مبّشی، رصف نظر از فعالیت هایش، باید پیام کتاب مقدس )انجیل( را به وضوح اعالم کند. این 

        کتاب مقدس است که خدا برای ایجاد ایامن نجات بخش از آن استفاده می کند، نه سخنان و 
        استدالل ها یا حتی استعدادهای ما.

        افسسیان 6: 17 کتاب مقدس را شمشیر روح می نامد. کتاب مقدس هم یک سالح تهاجمی و 
        هم دفاعی است و از ما محافظت می کند. همچنین دارای قدرت ماوراء طبیعی برای حمله به 

        نیروهای شیطان است که سنت های فرهنگی و دنیوی را هدایت می کنند که مردم را کور کرده و 
        آنها را در تاریکی رها کرده است. کتاب مقدس قلبها را ملس می کند.

6.     با توجه به آنچه در رومیان 10 دیده اید، نظرتان در مورد نقل قول زیر توسط جان پیپر چیست؟ 
        » برو، بفرست یا نافرمانی کن. «  آیا او درست گفته است؟ آیا گزینه دیگری به جز رفنت، فرستادن  
        یا نافرمانی وجود دارد؟ ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................        
         در پایان کتاب اعامل رسوالن، به متام جهان هنوز بشارت داده نشده بود. نوبت ماست که تا آخر 
        راه را ادامه دهیم. در این جلد خواهیم دید که چگونه خداوند برخی را به رفنت به رسزمین های 
        دور راهنامیی میکند و در عوض برخی دیگر را به ماندن در خانه دعوت می کند تا از کسانی که 

        می روند و از مأموریت های جهانی حامیت کنند.

        در صفحه قبل خالصه ای از مأموریت بزرگی را که مسیح برای ما گذاشت را مشاهده خواهید 
        کرد. برای مطالعه دقیق آن وقت بگذارید.

7 .    طبق متی 9 : 36 و 37 و 38 عیسی دلش به حال جمعیت سوخت زیرا همچون ......................... .
        ...................................  ، پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان گفت ................. فراوان 
        است اّما کارگران ............... . پس از مالک محصول بخواهید که ................................................ .

                                     8.     به نظر شام اگر محصول فراوان است چرا تعداد کارگران کم است؟ 
                                            حداقل چهار دلیل را بنویسید که چرا مبّشان کمی برای دریافت 

                                             مسیح در این دنیا وجود دارند.
...................................................................................................................................................        
...................................................................................................................................................        
...................................................................................................................................................        
...................................................................................................................................................        

        به نظر می رسد بسیاری از ایامنداران امروزی نابینا هستند و بدون دیدن در دنیای خود زندگی  

        می کنند، یا به دیدن نیازهای دنیای بدون مسیح اهمیت منی دهند. ولی الزم نیست وضعیت به 

        این شکل ادامه یابد. خداوند کارگرانی را فرا می خواند که شجاع و مایل به رفنت هستند. همه ما 

        مسئول ماموریت های جهانی هستیم. برخی به عنوان مبّش )چه کوتاه مدت یا بلند مدت( 

        حرکت کرده و به جاهای مختلف می روند. دیگران آنها را به دعا نگه می دارند و از آنها حامیت 

        مالی می کنند و مبّشان را در میدان روحانی تشویق و ترغیب می کنند.

        در درس بعدی به برخی از دالیل کمبود کارگران خواهیم پرداخت و خواهیم دید که کتاب مقدس 

        در مورد آنها چه می گوید.

متاس

"صدا نشد!"

 تو گفته بودی؟

بایــد  کنــم  مــی  فکــر  مــن 

بگوییــد: "صــدا را نشــنیده ام".
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قدم قدم 55

ن ــّشا مب و  ن  ــا مبلّغ ــرا  نچ ــّشا مب و  ن  ــا مبلّغ ــرا  چ
؟ ــد رن ا ند د  جــو و ی  ؟بیشــرت ــد رن ا ند د  جــو و ی  بیشــرت

آنچه برخی می گویند

دالیــل زیــادی بــرای عــدم عالقــه بــه مأموریــت هــای جهانــی و کمبــود مبــّشان وجــود دارد، امــا شــاید برخــی از رایــج تریــن آنهــا بــا ایــن نظــرات نشــان 
داده شــود کــه اغلــب مــی شــنویم:

    •   دیگران کار را انجام خواهند داد.

    •   من یک آدم ساده و بدون هیچ توانایی خاصی هستم. من واعظ   
        نیستم و کمی ترسو هستم. من واجد رشایط نیستم.

    •   فکر منی کنم بتوانم یک زبان خارجی یاد بگیرم و با فرهنگ 
        دیگری سازگار شوم.

    •   فکر منی کنم بتوانم با این همه ناراحتی زندگی کنم. من از 
        حشات، بیامری و انواع جدید غذا می ترسم.

    •   من عالقه مند هستم اما منی دانم چگونه کمک کنم. کار آنقدر 
        عالی است که غیرممکن به نظر می رسد.

    •   من خیلی پیر هستم. افراد جوانرت را بفرست.

کار زیاد اما

 کارگران کم

    •   پول کافی وجود ندارد. به نظر می رسد مبّشان هرگز به اندازه  
        کافی پول ندارند. حامیت کافی در کلیساها وجود ندارد.

    •  در جامعه خودمان کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد تا 
        اینکه بخواهیم افراد و منابع خود را اینقدر دورتر بفرستیم.

    •  اقوام دست نیافتنی و رس سخت مثل مسلامنان، قوانین 
       سختگیرانه ای دارند و آنها موعظه و بشارت انجیل را مجاز 

       منی دانند.

    •  من مایلم از یک مبلغ دینی حامیت کنم، اما باید متام هدیه ام را 
        به کلیسای خود بدهم پس هیچ چیزی برای کمک به ماموریت 

        بشارتی باقی منانده است.

چگونه پاسخ دهیم به کسانی که می گویند ....

1.      "دیگران کار را انجام خواهند داد."       اگر همه اینطور فکر می کردند، چه کسی می رفت؟ آنها چگونه خواهند شنید؟ ......................................

...........................................................................................................................................................................................................................         

فکر کنید و بحث کنید:
    •   "چه بخشی از کلمه )رفنت( را منی فهمید؟" رابرت سوهونن

    •   »نباید بپرسیم دنیا چه مشکلی دارد؟ در مورد آن قبال تشخیص داده شده است.
         بلکه باید بپرسیم منک و نور چه شده است؟ «  جان استات

    •   "شام باید بروید یا یک جایگزین بفرستید." اسوالد جی اسمیت               منظور او از گفنت "یک جایگزین بفرست" چه بوده است؟        
...........................................................................................................................................................................................................................         

2.      »در جامعه خودمان کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد تا اینکه بخواهیم افراد و منابع خود را آنقدر دور بفرستیم.«

         در پرتو اعامل رسوالن 1: 8 چگونه به این اعرتاض پاسخ می دهید؟ آیا می توانیم نادیده گرفنت بقیه جهان را توجیه کنیم؟
...........................................................................................................................................................................................................................         

         فرمان هنوز پابرجاست. بحث این نیست که آیا ما باید از مراکز خدمتی و بشارتی در اینجا حامیت کنیم یا در آنجا.
         کار ما شامل هر دو چیز است.

    •   اگر اولین مسیحی چنین فکر می کرد، انجیل هرگز به کشورهای ما منی رسید.
    •   آیا در صورت امتناع از به رسمیت شناخنت نقش خود در رسیدن به کل جهان، آیا می توانیم در خدمت محلی خود انتظار برکت داشته باشیم؟ 

        چرا؟ ....................................................................................................................................................................................................................
    •   »اگر چشم اندازی برای خدمت به محله، شهر یا حتی کل آمریکای شاملی دارید، شاد باشید! شام قلب خدا را برای 5 درصد از جمعیت جهان

        می بینید... با دید گسرتده ای از متام قلب خدا برای دورترین نقاط جهان به پا خیزید و بقیه اراده خدای خود را بشناسید.«    باب شوگرِن



 

15

3.     »مبلّغ و مبّش بودن مستلزم استعداد خاصی است. و فکر منی کنم واجد رشایط باشم. من فقط یک 
         فرد معمولی و ترسو هستم. من منی توانم موعظه کنم یا بشارت دهم؟«

        موسی همین نگرش را در خروج 3: 11 و 12 بیان کرد. من کیستم که نزد فرعون بروم وبنی ارسائیل  
        را از مرص بیرون بیاورم؟ خدا چگونه به نگرانی هایش پاسخ داد؟ 

        آیه 12 ............................................................................................................................................
        دوم قرنتیان 4: 7 در مورد محدودیت های ما چه می گوید؟ ............................................................
......................................................................................................................................................         
        به موارد زیر فکر کنید: »خدا از مردانی استفاده می کند که به اندازه کافی ضعیف و ناتوان هستند 

        تا به او تکیه کنند.«  هادسون تیلور
        برای مبّش بودن به چه استعدادهای خاصی نیاز است؟ .................................................................

......................................................................................................................................................         
        خدا می تواند از هر کسی استفاده کند. آنچه الزم است استعداد نیست، ایامن، ترس از خدا، مطیع 

        بودن و عشق به مردم است. عالوه بر این، همه مبّشان و خادمین وقت خود را رصف موعظه
        منی کنند. فرصت های نامحدودی مانند خدمات ساخت و ساز ، پزشکی، تدریس، مدیریت و بسیاری 

        موارد دیگر وجود دارد.

        فکر کنید و بحث و بررسی انجام دهید:
   •    »خداوند واجدین رشایط را منی خواند، هر که را بخواند خودش او را واجد رشایط می کند«.  

        آ.دابیلیو.تُِزر
   •    هادسون تیلور، هنگام مصاحبه با فردی که فقط یک پا داشت، از او پرسید که چرا می خواهد با 

        چنین معلولیتی مبّشی در چین شود. مرد پاسخ داد : »چون آنهایی که دو پا دارند منی روند.« او 
        پذیرفته شد و به چین اعزام شد.

        

 

4.      »هیچ پولی برای ماموریت ها وجود ندارد. افزایش حایت الزم برای ادامه کار بسیار سخت است.«

        »من می توانم همه اینها را به وسیله کسی که به من نیرو می دهد انجام دهم« )فیلیپیان 4: 13(. این آیه معموالً برای تأیید قدرت خدا در زندگی 
        ما استفاده می شود بدون اینکه بدانیم پولس در زمینه موارد مالی صحبت می کند. وی تأکید کرد: »من راز قانع بودن در هر موقعیتی را 

        آموخته ام، چه سیر باشم یا گرسنه و چه در فراوانی زندگی کنم و چه در تنگنا.«

        با توجه به اینکه پولس مبّشی بود که برای ایامندارانی که برای او حامیت مالی می فرستادند، نامه می نوشت، فیلیپیان 4: 19 چه وعده ای 
        می دهد؟ ............................................................................................................................................................................................................
        این وعده برای مبّشان و خادمین و همچنین برای کسانی است که از آنها حامیت می کنند. اگرچه بسیاری از آنها در جلب حامیت مشکل دارند، 

        اما خداوند به کسانی که اعتامد کرده و منتظر اراده او هستند وفادار بوده است و در آن شک نکنید و این قول را باور کنید، نه دروغی که 
        می گوید: »پولی برای مأموریت ها وجود ندارد«. شیطان می خواهد مؤمنان و کلیساها را به این باور بیاندازد که اگر به مأموریت ها بپردازند، برای 

        هزینه های خودشان پول به اندازه کافی نخواهد داشت. خداوند همه نیازهای آنها را به لطف سخاومتندانه خود تأمین می کند  حتی اگر 
        از خود گذشتگی های بزرگی انجام شود .

         فکر کنید و بحث و بررسی انجام دهید :
   •   »اراده خدا هرگز شام را به جایی منی رساند که لطف خدا نتواند شام را نگه دارد«. جیم الیوت

   •   »به آن تکیه کن که کاری را که خداوند در راه اراده اش انجام می دهد، هرگز از روزی خدا بی نصیب نخواهد بود و خدای حکیم ، خردمندتر از 
        آن است که اهدافش را به دلیل کمبود بودجه ناکام بگذارد...« هادسون تیلور

   •   »مردم می گویند، »خداوندا، ایامن ما را افزایش بده.« شام نیاز به ایامنی بزرگ ندارید، بلکه نیاز به ایامنی به خدای بزرگ دارید .« هادسون تیلور

5.     »ما فقط باید به کلیسای خود بدهیم« پولس در مورد دادن هدایا به مبّشان و خادمین مسیحی چه فکر می کرد؟
        فیلیپیان4 : 15 - 19 .............................................................................................................................................................................................

        کلیسای خود را تشویق کنید تا به مأموریت هایی مانند ایامنداران فیلیپی بپردازد.
 

6.     »من برای رفنت خیلی پیر هستم«     یکی از مؤثرترین مبّشینی که نویسنده این کتاب آنها را می شناسد، یکیشان پس از 50 سالگی به آفریقا 
        رفت و دیگری در 70 سالگی رفت و هر دوی آنها همچنان در حال برداشت میوه هستند.

رسی بر

چیســت؟  زیــر  ادیــان  اعتقــادات 

بررســی  بودیســم.  اسالم،هندوئیســم، 

ای  برگــه  در  را  ای  خالصــه  و  کنیــد 

کنیــد. تهیــه  جداگانــه 

قویرت شدن

اعــال رســوالن بــاب 1 تــا 7 را 
بخوانیــد. دوبــاره 

روز(. در  فصــل  )یــک 

19  :  4 فیلیپیــان  حفظــی  آیــه 

شــام  نیازهــای  ی  همــه   ، مــن  خــدای  و 

خــود  جــالل  پــر  دولــت  حســب  بــر  را 

کــرد. خواهــد  رفــع  عیســی  مســیح  در 
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قدم قدم 66

؟ ممکــن غیــر  یــا  ؟ممکــن  ممکــن غیــر  یــا  ممکــن 

یک کار غیر ممکن؟

خیلی ها بر این باورند که ُمبَلِّغ بودن بسیار سخت است و فقط فداکاری و رنج است. آنها معتقدند که تا زمانی که دیگران آن را انجام دهند مهم و 
ارزشمند است. چیزهایی از این قبیل می گویند:

   •    »من هرگز منی توانم با این همه سختی زندگی کنم، یا با یک فرهنگ جدید سازگار شوم، یا زبان دیگری یاد بگیرم. من از حرشات، بیامری ها و   
         غذاهای جدید می ترسم.«

   •    »مردم دست نیافتنی مانند مسلامنان بسیار مقاوم هستند و در بسیاری از جاها تبلیغ انجیل را ممنوع می کنند.«

احتامالً پولس و سایر حواریون نیز سختی ها را دوست نداشتند. سفر به جاهای دور، خوردن غذاهای عجیب و غریب، برخورد با مردمی از فرهنگ های 
مختلف با قلب های سخت، بدرفتاری و زندانی شدن یا مورد رضب و شتم قرار گرفنت، اما با این حال به راه خود ادامه دادند.

1.     اعامل 5 داستان هیجان انگیزی از روزهای اولیه را بیان می کند که پطرس و یوحنا به دلیل موعظه انجیل زندانی شدند )آیه 17 - 19(. پس از 
        آزادی از زندان توسط یک فرشته، آنها شهامت یافتند و به موعظه خود ادامه دادند )آیه 20 - 21(. پاسخ مقاماتی را که به آنها دستور دادند 

        از تبلیغ دست بردارند، چگونه دادند؟
        اعامل 5: 28 و 29 ................................................................................................................................................................................................

2.     اعامل رسوالن 5: 40 و 41 را بخوانید. پطرس و یوحنا پس از رضب و شتم و تهدید توسط رسان کاهنان و یهودیان از حضور شورا ...........................
        بیرون رفتند، زیرا شایسته شمرده شده بودند که به خاطر نام مسیح اهانت ببینند. آیا آنها بعداً از موعظه دست کشیدند؟ آنها چه کردند؟

        آیه 42
...........................................................................................................................................................................................................................         

3.     در قدم 2 می بینیم که وقتی پولس در قونیه ، لِسرتِه و ِدرِبه موعظه کرد چه اتفاقی افتاد )اعامل رسوالن 14(. در ابتدا بسیاری تغییر دین دادند، 
        اما پولس پس از آن با مخالفت سنت گرایان مذهبی مواجه شد و مجبور شد به شهر بعدی برود. پولس در مورد مشکالت امروز در میدان 

        مأموریت چه خواهد گفت؟
        دوم تیموتائوس 1 : 8 .........................................................................................................................
        دوم تیموتائوس 1 : 12 .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................         
        دوم تیموتائوس 2 : 3 .........................................................................................................................

4.     چه چیزی باعث شد که پولس حتی تحت آزار و شکنجه شدید به کار خود ادامه دهد؟
        دوم تیموتائوس 2: 9 ............................................................................................................................................................................................
        دوم تیموتائوس 2: 10 ..........................................................................................................................................................................................
        »برگزیدگان« چه کسانی بودند؟ ...........................................................................................................................................................................

 . شــید با شــته  ا د را  رگ  ــز ب ی  چیزهــا ر  نتظــا ا ا  خــد ز  ا

کــری م  یلیــا و  - هیــد  د م  نجــا ا ا  خــد ی  بــرا رگ  بــز ی  رهــا کا

درست است که مخالفت با انجیل وجود دارد، اما به موارد زیر فکر کنید:صبر

"یک مرد با خدا همیشه با عزّت است." جان ناکس
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آیا شا باید یک مسیحی »فوق العاده« باشید تا یک مبّش دینی باشید؟

اگرچه این امر مستلزم فداکاری است، اما زندگی خدمتی و بشارتی مدرن به سختی یا حالت دراماتیک 
دوران پیشگامان نیست. زندگی روزمره این خادمین در بیشرت موارد شبیه زندگی روزمره و نرمالشان در 

کشورهای مبدأ آنها است. نه همه، اما اکریت مبّشان در شهرها و در خانه های معمولی زندگی می 
کنند و کارهای عادی انجام می دهند.

هر توانایی که آنها در خانه داشتند می تواند توسط خداوند در میدان مأموریت استفاده شود. خدمات 
معمول امروز متنوع است، به عنوان مثال:

         بشارت                                     ترجمه کتاب مقدس                           مراکز خدمتی برای زنان و مردان
         شاگردسازی                               خدمات جوانان                                 کار اداری و کامپیوتری
         درس دادن                                تولید ویدئو                                      پشتیبانی فنی کامپیوتر

         موعظه کردن                             خدمات کودکان                                خدمات به زندانیان یا معتادان
         مهامن نوازی                             طراحی گرافیک                                 پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان

         مدیریت                                   آموزش به بچه های مبّشین                موسیقی و کار هرنی
         آموزش زبان ها                          آموزش مسیحی                                 ادبیات )نوشنت و توزیع(

         ساخت و ساز، مکانیک، کار برق                                                         پروژه های رفاهی جامعه                              
         خدمت به قربانیان خشونت خانگی یا تجاوز و تجارت جنسی.

5.      چه پاسخی می دهید، به کسی که می گوید :  »من عالقه مندم، اما کار بسیار طاقت فرسا است. 
         آیا می توانم تفاوتی ایجاد کنم؟ غیرممکن به نظر می رسد.«

..................................................................................................................................................         

6.     چه کسی مسئول ملس قلب غیر ایامنداران است؟ .........................................................................

..................................................................................................................................................         
        خدا ما را برای نجات جهان فرا نخوانده است، بلکه ما باید فقط انجیل را موعظه کرده و اجازه 

        دهیم روح القدس کار متقاعد کردن آنها را انجام دهد. وظیفه من چیست؟ من باید وفادار باشم 
        و نتایج را به دست او بسپارم.

رد ا د ا  ر زشــش  ر ا ــا  م ا  . . . ســت ا مشــکل 

سخت است اما نه خیلی سخت. مبّش بودن مستلزم مبارزه برای سازگاری با فرهنگ جدید، یادگیری 

زبان جدید و خوردن چیزهای جدید است. یکی از مبّشان پس از سالها خدمت در آمریکای التین گفت:

 

مــا توانســتیم بــا افــرادی بســیار متفــاوت از خــود امــا بســیار خــاص مالقــات کنیــم. آنهــا بــه مــا محبــت 
نشــان دادنــد و مــا آنهــا را دوســت داشــتیم. دوســتی هــای خاصــی شــکل گرفــت کــه هنــوز هــم وجــود 
دارد. امــا مهمــرت از همــه، مــا می توانســتیم ببینیــم کــه دســت خــدا زندگی هــا را تغییــر می دهــد، گاهــی 
اوقــات به طــور ریشــه ای آزمایش هــای زیــادی وجــود داشــت، امــا بــرکات بیشــرتی هــم در پــی داشــت.

ــر  ــه خاط ــی ب ــا بی خواب ــب هایی را ب ــا ش ــود. م ــم ب ــی ه ــی عال ــک ماجراجوی ــا ی ــود، ام ــخت ب ــه س بل
پشــه ها گذراندیــم، امــا نــه شــبهای خیلــی زیــادی و بعضــی وقتهــا بــه مــا غذایــی مــی دادنــد کــه قبــالً 
امتحــان نکــرده بودیــم، امــا چگونــه مــی توانســتیم شــکایت کنیــم وقتــی آنهــا بهرتیــن هایــی را کــه داشــتند 
ــه هنــدی( ، شــیرینی هــا و خرمالوهــا چقــدر  ــا )انب ــه هــا، پاپای ــد؟ انب ــه مــا دادن ــا ایــن همــه عشــق ب ب
خوشــمزه بودنــد. مــا بــه خاطــر آنچــه خــدا بــه مــا اجــازه داد تــا تجربــه کنیــم سپاســگزاریم. مــی توانیــد 
ــا در کشــور خودمــان هرگــز  ــد. م ــگاه کنی ــد ن ــه چیزهــای جدی ــی ب ــه ی ماجراجوی ــا روحی ــا ب ــرس ی ــا ت ب
الک پشــت دریایــی را در حــال تخــم گــذاری منی دیدیــم ، یــا بــه خــواب مــی رفتیــم در) نَنــو ( در حالــی 

ــم. ــوش می دادی ــش گ ــای زوزه ک ــدای میمون ه ــه ص ــه ب ک

شهادت های بسیاری از مبّشان دینی را می توان در کلامت پولس خالصه کرد:
ــر او کــه مــی توانــد بــه وســیله ی آن نیــرو کــه در مــا فعــال اســت، بــی نهایــت فزونــر  ــاد ب »جــال ب
ــر او در کلیســا و در مســیح عیســی، در متامــی  ــد. ب ــم، عمــل کن ــا تصــّور کنی ــم ی از هــر آنچــه بخواهی

ــیان 3 : 20 و 21 ــن.« افسس ــاد! آمی ــال ب ــاد ج ــا ابداالب ــل ها و ت نس

مسئله این نیست که کار چقدر سخت است، بلکه 

مسئله این است که آیا خدا حاکم است یا نه. ما 

باید بپرسیم: "خدای ما چقدر بزرگ است؟"

ملت ها قیام می کنند و پادشاهی ها سقوط می 

کنند، او صدای خود را بلند می کند و زمین ذوب 

می شود. یهوه خدای لشگرها با ماست. خدای 

یعقوب قلعه ی بلند ماست.

مزامیر 46: 6 و 7

ن ــا جه ــی  صل ا ن  ــا ی د ا

طبق مطالعه سال 2010 توسط انجمن پرداخت )بر 
اساس جمعیت 6.9 میلیارد نفری جهان(،

موارد زیر وجود دارد: 

مسیحیان 2,173,180,000 
31 درصد از جمعیت جهان.

50 درصد کاتولیک ها
37 درصد پروتستان
12 درصد ارتدکس

مسلانان 1,598,510,000 
23 درصد از جمعیت جهان.
87 تا 90 درصد اهل سنت،

10-13 درصد شیعه.

بی دینها 1,126,500,000
16 درصد از جمعیت جهان.

خدا ناباور )آتئیست(، آگنوستیک یا کسانی که با هیچ 
دین و اعتقادی همذات پنداری منی کنند.

هندوها 1,033,080,000 یا
15 درصد از جمعیت جهان. 

اکریت قریب به اتفاق در هند زندگی می کنند.

بودایی ها 487,540,000 
7 درصد از جمعیت جهان.

نیمی از آنها در چین زندگی می کنند.

قویرت شدن

ــار دیگــر اعــال رســوالن یکب

بــاب 8 الــی 14 را بخوانیــد

آیه حفظی اعال رسوالن 5 : 29

خــدا را بایــد بیــش از انســان اطاعــت کرد.
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قدم قدم 77
ی ــا ه ه  و ــر گ ــش  ل یچا ــا ه ه  و ــر گ ــش  ل چا

فتنــی نیا ســت  د د  ا فــر ا فتنــی  نیا ســت  د د  ا فــر ا  

اگرچــه بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت جهــان مســیحی هســتند، تنهــا 
ــوان نجــات  ــه عن ــه مســیح ب ــی هســتند کــه ب ــا انجیل 25 درصــد از آنه
دهنــده یگانــه و کافــی خــود اعتــامد دارنــد. ایــن چــه پیامدهایــی بــرای 
کشــوری کــه در آن زندگــی مــی کنیــد دارد؟ .........................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

دسرتسی داشته باشید

در سطح جهانی، چند نفر به انجیل دسرتسی دارند؟
در بســیاری از جاهــا غیرایامنــداران بــه انجیــل دسرتســی دارنــد بــه ایــن 
ــود  ــی وج ــا و ایامنداران ــل ه ــاها، انجی ــا کلیس ــه در آن مکانه ــا ک معن
دارنــد کــه انجیــل را بــه اشــرتاک مــی گذارنــد. اگــر بــه دنبــال شــناخت 
ــتند.  ــل هس ــنیدن انجی ــان و ش ــرای ایش ــی ب ــا راه های ــند، آنه ــدا باش خ
ــی  ــل دسرتس ــه انجی ــان ب ــد از جه ــدود 41 درص ــال 2013 ح ــا در س ام
ــیحیان  ــور مس ــا حض ــل ی ــه انجی ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــتند، ای نداش

ــدارد. ــر، وجــود ن ــرای شــهادت مؤث ــدازه کافــی ب ــه ان خــادم ب

4 0  -  1 0 پنجــره   : یــی ال با بخــش  د  فــرا ا

اگرچــه کل جهــان هنــوز بــه انجیــل نیــاز دارد، امــا برخــی مناطــق وجــود 
ــه ای از  ــد. منطق ــده ان ــیر نش ــل تبش ــور کام ــه ط ــاً ب ــه تقریب ــد ک دارن
ــه آن  ــه ب ــود دارد ک ــاملی وج ــرض ش ــه ع ــا 40 درج ــن 10 ت ــان بی جه
ــی دانســت  ــد مقاومت ــوان آن را کمربن ــد. می ت پنجــره 10-40 مــی گوین
کــه ســاکنان آن انجیــل را نشــنیده اند یــا بــه آن پاســخ نداده انــد. 

بســیاری

از کشــورها در پنجــره 10 - 40 موعظــه انجیــل را ممنــوع مــی کننــد و آزار و 
اذیــت بــزرگ مســیحیان وجــود دارد. در ســال 2013 حداقــل 2 میلیــارد نفــر 

بــدون دانــش کافــی بــرای تصمیــم گیــری بــرای مســیح در پنجــره بودنــد.

تقریبــاً دو ســوم جمعیــت جهــان در پنجــره 10 - 40 زندگــی مــی کننــد. 
اینجــا خانــه اکــر مســلامنان جهــان، هندوهــا، بودایــی هــا و کســانی اســت 
ــی از  ــروه های ــن. گ ــان در چی ــی دین ــیاری از ب ــد بس ــد، مانن ــن ندارن ــه دی ک
یهودیــان و آنیمیســت هــا نیــز وجــود دارنــد. ایــن منطقــه بــا فقــر شــدید و 

ــت. ــه اس ــف مواج ــی ضعی ــتانداردهای زندگ اس

اگرچــه در برابــر انجیــل مقــاوم اســت، امــا بــرای کســانی کــه بــه انــدازه کافــی 
ــد، فرصــت بســیار  ــه اشــرتاک بگذارن ــد و مســیح را ب ــا برون شــجاع هســتند ت
خوبــی اســت. عمومــاً در ایــن مناطــق، خادمیــن آشــکارا بــه عنــوان »مســیونر 
)خــادم بشــارتی انجیــل( « عمــل منی کننــد، بلکــه بــه دنبــال راه هایــی بــرای 
ــه اشــرتاک  ــرای الگوســازی و ب ــه مــردم و اســتفاده از فرصت هــا ب خدمــت ب

گذاشــنت ایــامن خــود هســتند.

ترجمه کتاب مقدس

گــروه هــای زیــادی بــه ترجمــه کتــاب مقــدس اختصــاص یافتــه انــد. در اینجــا 
چنــد آمــار جمــع آوری شــده توســط اتحــاد جهانــی Wycliffe در ســال 2015 

آمــده اســت:
    •   تقریباً 7000 زبان در جهان وجود دارد.

    •   بخش هایی از کتاب مقدس )یک یا چند کتاب( به بیش از 1045 زبان 
        وجود دارد. ۲۹۳۲ زبان دارای کتاب مقدس هستند.

    •   عهد جدید به 1333 زبان وجود دارد )663 میلیون نفر عهد جدید را 
         به زبان خود دارند(.

    •   کل کتاب مقدس به 554 زبان وجود دارد، اما 1.5 میلیارد نفر هنوز 
         کتاب مقدس کامل را به زبان اصلی خود ندارند.

    •   4.9 میلیارد نفر کتاب مقدس به زبان مادری خود دارند.

    •   فیلم عیسی، به 1370 زبان مختلف وجود دارد.

وقتــی بــه هــزاران نفــری کــه زندگــی خــود را وقــف ترجمــه کتــاب مقــدس 
کــرده انــد فکــر مــی کنیــم، ایــن آمــار بایــد مــا را تشــویق کنــد و در عیــن حال 
مــا را بــه پایــان رســاندن کار دعــوت مــی کنــد تــا همــه مــردم بتواننــد یــک 

کتــاب مقــدس بــه زبــان مــادری خــود داشــته باشــند.

    •   2267 زبان در بیش از 130 کشور وجود دارد که ترجمه کتاب مقدس      
         در آنها در حال انجام است.

    •   180 میلیون نفر که تقریباً به 1800 زبان صحبت می کنند هنوز به 
        ترجمه کتاب مقدس نیاز دارند.



19

                آیــا خــدا را بخاطــر کتــاب مقدســی کــه بــه زبــان مــادری خــود   صبر
ــم، بلکــه  ــل داری ــا انجی ــه تنه ــا ن ــد؟ م ــرده ای ــد شــکر ک              داری
             ترجمه های مختلفی به زبان فارسی داریم.آیا از کتاب مقدس 
خــود قدردانــی مــی کنیــد؟ چــه نقشــی در زندگــی روزمــره شــام دارد؟
........................................................................................................... 

سهم ما

نگــرش مــا نســبت بــه چالــش طاقــت فرســای افــراد دســت نیافتنــی و 
رس ســخت چگونــه بایــد باشــد؟ ...........................................................
...........................................................................................................

ــدن  ــرسد ش ــم، دل ــی بینی ــده را م ــی مان ــه ای باق ــی وظیف ــی بزرگ وقت
آســان خواهــد بــود. امــا بــه یــاد داشــته باشــید، شــام مســئول رســیدن به 
متــام دنیــا نیســتید، شــام مســئول هســتید کــه بــه نوعــی در ماموریــت 
هــای جهانــی رشکــت کنیــد. هــر یــک از مــا ســهمی بــرای کمــک داریــم، 
بنابرایــن از انــدازه کار نرتســید. فقــط از خــدا بپــرس: مــی خواهــی مــن 

چــه نقشــی در رســاندن انجیــل بــه دنیــا داشــته باشــم؟

انتقــال مســوولیت و وظیفــه )انتقــال نور بــه دیگران (

ــی و  ــامل جهان ــرد: ش ــیم ک ــوک تقس ــه دو بل ــوان ب ــی ت ــورها را م کش
ــی. ــوب جهان جن

ــوک  ــد بل ــرتالیا، و نیوزیلن ــاملی، اس ــکای ش ــا، آمری ــی: اروپ ــال جهان ش
کشــورهایی را تشــکیل مــی دهنــد کــه بــه طــور ســنتی بیشــرتین 

مبــّشان را در دوران مــدرن فرســتاده انــد.

ــر  ــب و جزای ــیا، کارائی ــن، آس ــکای التی ــا، آمری ــی: آفریق ــوب جهان جن
جنوبــی اقیانــوس آرام. آنهــا کــه قبــالً جهــان ســوم نامیــده مــی شــدند، 
شــامل کشــورهایی مــی شــوند کــه اکــراً مبــّشان دینــی دریافــت مــی 

ــدند. ــی ش ــه م ــر گرفت ــت« در نظ ــدان ماموری ــد و »می کردن

ویلیــام تیلــور مرحلــه کنونــی مأموریــت هــا را »جنبــش خدمات بشــارتی 
از همــه ملــت هــا بــه همــه ملــت هــا« مــی نامــد. چــرا؟ یــک بیــداری 
روحانــی ای در جنــوب جهانــی وجــود دارد کــه بــه تعــداد فزاینــده ای 
خادمیــن را بــه مــکان هایــی ماننــد پنجــره 10 - 40، بــه مناطــق کمــرت 
ــّشان از  ــروزه مب ــتد. ام ــی فرس ــود م ــورهای خ ــا کش ــی ی ــل دسرتس قاب

رسارس جهــان مــی آینــد، نــه فقــط از شــامل.

ــوب،  ــن از جن ــّشان و خادمی ــد، تعــداد مب ــر مــی بینی هامنطــور کــه در منــودار زی
ــه حــّدی کــه از تعــداد کســانی کــه از  ــه ســال در حــال افزایــش اســت و ب ســال ب
شــامل مــی آینــد گذشــته اســت یــا بــه زودی بــه آن خواهــد رســید. ایــن اعــداد بایــد 

مــا را بــه شــّدت تشــویق کننــد.

دوم تیموتائــوس 2:2 را بخوانیــد. آیــا مــا امــروز شــاهد تحقــق ایــن امــر 
در مأموریــت هــا هســتیم؟ .................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

منــودار زیــر اعــداد را بــر اســاس منطقــه ای از جنــوب جهــان نشــان مــی 
دهــد.  کــدام منطقــه مبــّشان بیشــرتی فرســتاده اســت ؟

...........................................................................................................

درســت اســت کــه آســیا و آفریقــا مبــّشان بیشــرتی مــی فرســتند، امــا 
بــا در نظــر گرفــنت درصدهــای هــر منطقــه نســبت بــه جمعیــت جهــان، 

اعــداد تغییــر مــی کنــد. مثــال:

          آســیا بــا 60 درصــد جمعیــت جهان 45 درصــد مبّشان را اعزام می 
         کند.

ــان، 43 درصــد از  ــا 15.5 درصــد از جمعیــت جه ــا تنه ــا، ب          آفریق
         مبّشان را اعزام می کند.

         آمریــکای التیــن، بــا 8.6 درصــد از جمعیــت جهــان، 8 درصــد از 
         مبّشان را اعزام می کند.

         اقیانوســیه با 5/0 درصد جمعیت جهان 2 درصد از مبّشان را می 
         فرستد.

ــد. آنهــا بیــداری بزرگــی را در جنــوب  ــد اشــتباه فهمی ایــن آمــار را نبای
جهانــی نشــان مــی دهنــد، امــا وظیفــه ای کــه در دســت اســت هنــوز 
ــل دســتاوردهای گذشــته  ــه دلی ــد ب ــاد اســت. مســیحیان نبای بســیار زی
آرامــش داشــته باشــند، در عــوض، ایــن آمارهــا بایــد مــا را بــه پیوســنت 

بــه جنبــش بــزرگ بشــارت جهانــی تشــویق کنــد.

مسیح در متی 9 : 36 - 38 چه دستور می دهد؟
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

ــی  ــای جهان ــت ه ــرای مأموری ــروردگارا، در نقشــه و اراده ات ب ــا: پ دع
ــاده ی  ــم و آم ــی کن ــوش م ــن گ ــده. م ــان ب ــن نش ــه م ــن را ب ــهم م س

ــتم. ــت هس ــی های ــت از راهنامی اطاع

ــی ن جها ــوب  جن و  ل  شــام ز  ا ن  ــا مبلغ د  ا ــد تع

برگرفته از )Misiones Mundiales )Estudios Calais ، ص. 81،

ویلیام تیلور و یوجنیو کامپوس، ستاکه.

.Missiones Mundiales ،76 .ص *

ن جهــا جنــوب  ز  ا مــی  عزا ا ن  مبــّشا د  ا تعــد

برگرفته از                                  )Estudios Calais(، ص. 82

اعال رسوالن باب 15 الی 21 را دوباره بخوانید.

) هر روز یک فصل (

آیه حفظی مزمور 96 : 3

اعــامل  و  بــاز گوییــد،  ملتهــا  میــان  را در  او  جــالل 
قومهــا. ی  همــه  میــان  در  را  شــگفتش 

Misiones Mundiales
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روز اول  ســالمت و حفاظــت
•  حفاظت از مبّش و دارایی او.

•  سالمتی و محافظت در برابر بیامری، تا انرژی و قدرت داشته باشند.
•  رژیم غذایی کافی، خرد، و نظم و انضباط برای تغذیه خوب و مراقبت از  

    سالمت، کنرتل وزن، ورزش و غیره.
•  برای سازگاری با رشایط و آب و هوای محل زندگی آنها.

•  دسرتسی به مراقبت های پزشکی.
•  ثبات سیاسی در جایی که آنها کار می کنند.

روز دوم   زندگــی معنــوی
•   برای پیاده روی روزانه با ایامن به فیض، با اعتامد لحظه به لحظه به 

    قدرت خدا.
•   تسلیم روزانه بدن خود به عنوان ابزار عدالت.

•   مطالعه آنها از کتاب مقدس منظم و تازه باشد.
•   درک کلمه و توانایی اعامل آن در موقعیتی که در آن زندگی می کنند و  

    خدمت می کنند.
•   قدرت در جنگ معنوی. هوشیاری نسبت به خطرات معنوی در جایی که 

    زندگی می کنند. حکمت در استفاده از اقتدار خود در مسیح برای مقابله  
    با مخالفت روحانی.

•  حفاظت در مقابل وسوسه. حفظ خلوص، انضباط و کنرتل نفس.
•   وفاداری به خدا، پایداری در مشکالت.

•   تا زندگی آنها منونه هایی باشد که شایسته پیروی است.

روز ســوم   زندگــی عاطفی
•   تشویق، نگرش مثبت، و تفکر سامل.

•   کنرتل بر احساسات، زبان و غیره خود.
•   پیروزی بر تنهایی، افرسدگی و خشم.

•   همراهی و حامیت متقابل در میان حارضان در میدان.
•   متایل به بخشِش کسانی که به آنها توهین می کنند و متایل به درخواست 

     بخشش، زمانی که دیگران را آزار می دهند.
•   تا میوه روح را تجربه کنند.

روز چهــارم   زندگــی خانوادگی
•   اینکه عشقشان به همرسشان بیشرت شود. تا بتوانند زمان الزم را برای یک 

    ازدواج سامل اختصاص دهند.
•   ارتباط باز و صادقانه با همرس و فرزندانشان. تا شاید بیشرت گوش کنند 

    تا صحبت کنند.
•   این که خانواده آنها منونه ای برای دیگران باشد.

•   اینکه فرزندانشان را به خوبی با فرهنگی که در آنجا خدمت می کنند 
    )زبان، دوستی ها و غیره( وفق دهند، که فرزندانشان هنگام بازگشت به  

    کشور والدین خود سازگار شوند. )آن ها در این فرهنگ بزرگ  نشده 
    اند و اغلب برایشان سخت است که احساس کنند در خانه خود هستند 

    و دوستانی بیابند.(
•   وقت خانوادگی برای تفریح، تعطیالت، گردش و غیره.

•   برای آموزش و پرورش کودکان و بودجه برای پرداخت هزینه آنها.

روز پنجــم   خدمــات
•   برای خادمین بیشرتی که مایل به رفنت به میدان هستند.

•   محبت و شفقت نسبت به دیگران.

•   درها را برای خدمت و آماده سازی قلب کسانی که می شنوند باز کنید.

•   ایامن و شجاعت برای خدمت در هنگام مواجهه با مخالفت.

•   توانایی ایجاد دوستی با غیرایامنداران.

•   وفاداری به کتاب مقدس به عنوان مرجع نهایی آنها در همه چیز.

•   وابستگی مداوم به قدرت روح و نه به توانایی های خود.

•   تواضع برای اتخاذ روحیه خادم.

•   آزادی خادم، و محافظت در برابر آزار و اذیت یا دولت متخاصم.

•   استفاده خوب از زمان و منابع خود.

•   توانایی ایجاد و انجام اهداف.

•   این که شاگردان آنها بتوانند دیگران را آموزش دهند و در سمت های 

     رهربی قرار گیرند.

روز ششــم   تطابــق فرهنگــی
•   توانایی یادگیری زبان، آداب و رسوم و فرهنگ محلی. حساسیت به تفاوت 

    های فرهنگی

•   حساسیت به نیازهای اطرافیان.

•   رابطه خوب با مقامات و مردم محلی.

•   انعطاف پذیری.

ارتبــاط با ســایر مبــّشان و ایانداران
•   روحیه همکاری، بدون حسادت و غرور.

•   مراقبت متقابل از یکدیگر به عنوان اعضای خانواده خدا.

•   حکمت برای رویارویی همراه با محبّت با دیگران در مواقع لزوم.

•   هنگامی که دیگران کوتاهی می کنند، رفتار مهربانانه داشته باشند.

روز هفتــم   امــور مالی
•   ارائه حامیت ماهانه آنها.

•   درها را برای ارائه نیازهای خدمت خود به کلیساها و حامیان خود باز 

    کنید. که آنها شبان هایی با قلب برای مأموریت داشته باشند.

•   کسانی که قول حامیت داده اند به تعهدات خود وفادار باشند.

•   توانایی برقراری ارتباط خوب با حامیان. تا دعاهایشان آموزنده، رصیح، 

    جالب و الهام بخش باشد، زیرا آنها خدا را ستایش می کنند. برای توانایی 

    ارائه نامه های بی نظیر، سخرنانی ها و فیلم ها و غیره به خوبی انجام  

    شده است.

•   بودجه برای پروژه ها، تجهیزات، سفر، و ابزار وزارت.

برای مبّشان و خادمین خود دعا کنیدبرای مبّشان و خادمین خود دعا کنید

»هر جا که خدا قرار است کار جدیدی انجام دهد، ابتدا قوم خود را به دعا می گذارد« )چارلز اسپورجن(. همه ما می 
دانیم که باید برای مبّشان خود دعا کنیم، اما چگونه؟ در زیر راهنامیی، برای کمک به دعا کردن برای مبّشان خود در 
طول هفته وجود دارد که هر روز برای چیزهای مختلف دعا می کنند. برای کمک به دعای خود، یک کپی از این برگه 

تهیه کنید تا بتوانید همراه کتاب مقدس خود حمل کنید. کتاب عملیات جهان نیز راهنامی مفیدی است.
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ــم؟ مــردم صمیمــی و خونگــرم هســتند و  ــی کار مــی کنی ــن کشــور آفریقای ــا در ای چــرا م
در عیــن حــال تحــت ســنت هــای خشــن زندگــی مــی کننــد کــه امیــد را از بیــن مــی بــرد. 
آنهــا هــر روز بــه دنبــال خــدا و راه بهشــت   هســتند، امــا شــک دارنــد کــه هرگــز بــه آنجــا 
ــه دروغ و  ــس از آن ب ــا پ ــد، ام ــن خــود را انجــام مــی دهن ــا آداب دی ــد رســید. آنه خواهن
تقلــب مــی پردازنــد. تــرس بســیار، عشــق کــم، و حتــی آزادی کمــرت وجــود دارد. بــه ویــژه 

زنــان و کــودکان رنــج مــی برنــد.

انــگار آنهــا در حــال خفگــی بودنــد، نفــس نفــس مــی زدنــد، امــا هرگــز منــی توانســتند بــه 
انــدازه کافــی ســینه هــای خــود را پــر کننــد. روز پیــش بــا یــک تــازه ایامنــدار صحبــت کــردم 
کــه از طــرف خانــواده اش تحــت فشــار قــرار مــی گرفــت تــا ایامنــش را تــرک کنــد. بــا ایــن 
حــال، او رسشــار از اعتقــاد، امیــد و آرامــش بــود، زیــرا اکنــون او بــه زندگــی ابــدی اطمینــان 

داشــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا اینجــا کار مــی کنیــم.

به آمریکای مرکزی فراخوانده شد

ــرای  ــه ب ــی ک ــردن برنامه های ــوال ب ــر س ــه زی ــردم ب ــردم رشوع ک ــام ک ــج را مت ــی کال وقت
زندگــی ام تنظیــم کــرده بــودم. می خواســتم یــک زیست شــناس دریایــی باشــم امــا مطمــن 
ــن  ــدا از م ــگار خ ــد. ان ــته باش ــری داش ــز دیگ ــدا چی ــاید خ ــردم ش ــاس می ک ــودم، احس نب

می پرســید:
چــه چیــزی در پایــان زندگــی شــام باقــی خواهــد مانــد؟ آیــا میــوه ای وجــود خواهــد داشــت 

کــه تــا ابــد باقــی مبانــد؟

ــته  ــی در رش ــالت تکمیل ــه تحصی ــای ادام ــه ج ــرا ب ــد م ــبان، خداون ــا ش ــت ب ــس از صحب پ
زیســت شناســی هدایــت کــرد تــا وارد الهیــات تعلیمــی شــوم. در طــول ســال هــای تحصیــل 
ــت  ــه مأموری ــه ب ــاند.از اینک ــامن رس ــغل خدمتی ــرسم و ش ــه هم ــرا ب ــد م ــا، خداون در آنج
ــر  ــرای تغیی ــدرت کالم خــدا ب ــا بارهــا و بارهــا شــاهد ق ــرا م دعــوت شــدم سپاســگزارم زی

ــوده ایــم. ــرای همیشــه ب زندگــی هــای بســیاری ب

ســال های اول حضــور در میــدان آســان نبــود. وقتــی مــردم بــه میــدان مأموریــت می رونــد، 
انتظــار دیــدن چیزهــای بــزرگ را دارنــد، امــا گاهــی اوقــات میوه هــای قابــل مشــاهده کمــرت 

از حــد انتظــار اســت. رسخوردگــی و حتــی افرسدگــی راحــت بوجــود میآیــد.

مــن گــروه هــای کوچکــی از رهــربان غیــر روحانــی را آمــوزش مــی دادم امــا مــی خواســتم 
نتایــج چشــمگیرتری ببینــم.

مــن احســاس مــی کــردم کــه خیلــی چیزهــا را بــه رسانجــام نرســانده ایــم، امــا زمانــی کــه 
روزهــای ســختی بــه کشــور مــا رســید،

ــرار از کشــور  ــه ف ــور ب ــی بســیاری از شــبان هــا مجب ــه وقت ــد ک ــن هــامن رهــربان بودن ای
ــتادند. ــم ایس ــدند، محک ش

ــاد،  ــاد نه ــادی بنی ــک زی ــاهای کوچ ــداً کلیس ــا بع ــوزان م ــن دانش آم ــی از متواضع تری یک
و امــروز بیــش از ده هــا شــبان وجــود دارنــد کــه ایــن بــرادر آنهــا را بــه دســت آورد و در 
ــر مــی کنــد. خدمتــش شــاگرد ســازی کــرد. خداونــد تــالش هــای ضعیــف مــا را چنــد براب

از رشق آفریقا

انگیزه من برای مبّش دینی شدن چیست؟
اول تیموتائــوس 2: 3 و 4 مــی گویــد: »چــرا کــه ایــن نیکــو و پســندیده ی نجــات دهنــده ی 
مــا خداســت کــه مــی خواهــد همــگان نجــات یابنــد و بــه معرفــت حقیقــت نایــل گردنــد.«

یکــی از خواننــده هــا گفتــه اســت کــه از رویــا دیــدن دســت برنداریــد زیــرا وقتــی خــواب 
مــی بینیــد از خــدا تقلیــد مــی کنیــد کــه نقشــه هــای خاصــی بــرای شــام دارد. 

بداننــد. را  حقیقــت  و  کننــد  پیــدا  نجــات  همــه  کــه  اســت  ایــن  او  آرزوی 

خــدا همــه فرزندانــش را بــدون در نظــر گرفــنت محــل زندگیشــان دعــوت کــرده اســت کــه 
مبــّش و خــادم باشــند.

مبــّش دینــی ایامنداریســت کــه حقیقــت را درک کــرده و آنــرا در آغــوش گرفتــه و زندگــی 
مــی کنــد تــا نقشــه خــدا را بــه انجــام برســاند تــا همــه نجــات یابنــد.

هــدف از ماموریــت هــای جهانــی ایــن اســت کــه از اراده او پیــروی کننــد، رصف نظــر از 
اینکــه هزینــه آن چقــدر خواهــد بــود.

ایــن مــرا تشــویق می کنــد وقتــی آزمایش هــا پیــش می آینــد یــا وقتــی کســی از مــن 
ــا بــه خدمــت در آفریقــا ادامــه دهــم،  می پرســد چــرا همــه چیــز را پشــت رس گذاشــتم ت

ــه او  ــد. روزی نقش ــل را درک کنن ــت انجی ــز حقیق ــا نی ــا آنه ــم ت ــه ده ــیح ادام ــرای مس ب
محقــق خواهــد شــد کــه فرزندانــش بــرای همیشــه در برابــر او در تخــت فیضــش حضــور 

یابنــد.

هیچ وقت دیر نیست

ــم  ــا خوشــحالی تصمی ــه داســتان مــرگ عیســی را شــنیدم و ب ــا 7 ســال داشــتم ک ــن تنه م
گرفتــم خــودم را بــه او بســپارم. دو ســال بعــد چنــد مبــّش را مالقــات کــردم و دعــا کــردم: 
»خداونــدا، وقتــی بزرگــرت شــدم، ماننــد آنهــا خــادم خواهــم بــود.« ســالها گذشــت امــا مــن 
هرگــز قــومل را فرامــوش نکــردم. در اعــامق وجــودم میــل بــه شــناخت خداونــد و اطاعــت 

از او وجــود داشــت.

ــردم. ســالها  ــان ک ــا جوان ــداً ب ــودکان و بع ــا ک ــه کار ب ــودم، رشوع ب ــه 13 ســاله ب ــی ک زمان
ــد کار  ــای جدی ــک کلیس ــیس ی ــرای تاس ــدم و ب ــرب ش ــردم و ره ــن ازدواج ک ــت و م گذش
کــردم. مــن در کلیســا بــا تأکیــد بــر مأموریــت هــا ، الهیــات مــی خوانــدم و قصــد رفــنت بــه 
میــدان مأموریــت داشــتم. در آن زمــان بــود کــه شــوهرم مــرا تــرک کــرد و مــن بــا فرزنــدان 

کوچکــم مانــدم.

یک روز خادمین جدیدم در خانه به دیدنم  آمدند و به محض ورود گفتند:
ــر قــرار داد، و وقتــی در مــورد  ــّش مــا چطــور اســت؟«  ســخنان آنهــا مــرا تحــت تأثی »مب
ــرا  ــردم، زی ــه ک ــه گری ــم، رشوع ب ــا گفت ــه آنه ــدی خــود ب ــت و ناامی ــه مأموری ــم ب فراخوان
بــه نظــر مــی رســید هیــچ کــس مــرا درک منــی کنــد، و منــی توانســتم راهــی بــرای انجــام 

ــم.  ــم ببین فراخوان
ــم:  ــه او گفت ــم، ب ــت کن ــد خدم ــه خداون ــم ب ــا می خواه ــه کج ــید ک ــبانم پرس ــی ش وقت
»خداونــد ســال ها پیــش مــرا بــه آفریقــا فراخوانــد و بــه مــن نشــان داد کــه چگونــه بایــد 
ــس از دو ســال آماده ســازی باالخــره  ــن پ ــم. بنابرای ــه او خدمــت کن در خــارج از کشــور ب
ــت و  ــادار اس ــدا وف ــروم. خ ــا ب ــرب آفریق ــی در غ ــه مال ــالگی ب ــن 51 س ــتم در س توانس

ــد. ــه وعــده هــای خــود عمــل مــی کن همیشــه ب
»هیچ وقت برای خدا زود یا دیر نیست، بلکه در زمان خودش است ...«

؟  کند مــی  چــه  ز  مــرو ا ا  ؟ خــد کند مــی  چــه  ز  مــرو ا ا  خــد
شــهادت هــای میدانی.شــهادت هــای میدانی.

از غــرب آفریقا

ممکــن  اســت.  دیوانــگان  کار  ایــن  گویــی 
اســت بــرای برخــی احمقانــه بــه نظــر برســد، 
امــا مــن هامنــی هســتم کــه هســتم زیــرا خــدا 
هرگــز در آرزویــش تزلــزل منــی کنــد تــا همــه 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــوز کاره ــد. هن ــات یابن نج
ــیاری نیــاز بــه  ــود دارد. بس انجــام دادن وج
شــنیدن دارنــد و وظیفــه مــن ایــن اســت کــه 

ــه درخشــش ب
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؟ کنــم ع  و رش یــد  با نــه  ؟چگو کنــم ع  و رش یــد  با نــه  چگو

راههای مشــارکت

آیا اکنون می توانم در مأموریت های جهانی رشکت کنم، حتی اگر نتوانم بروم؟
البته! این راهنام برای ایجاد انگیزه و الهام بخشی به شام نوشته شده است. اگر چالش را 

بپذیرید، چگونه می توانید رشوع کنید؟ در زیر چند ایده به همراه فهرستی از منابع وجود 
دارد که به شام کمک می کند در مسیر درست قرار گیرید.

در این زمینه با مبشان 
در ارتباط باشید

دعا کنید 

دهک خود را پرداخت کنید

•    برای مبّشین و خادمینی که می شناسید دعا کنید. نیازهای آنها را بیابید. برای اهداف مأموریت ها و 

     خدمتها در کلیسای خود و در میان رهربان آن دعا کنید تا خداوند کارگران بیشرتی را فراخواند.

     می توانید گروهی را برای دعا برای مأموریت ها راه اندازی کنید.

•    با هدایا خود یا با تشویق کردن یا نوشنت و ارسال ایمیل، یا متاس از طریق واتس اپ، مسنجر و غیره از 

     خادمین و مبّشان حایت کنید.

•    به میدان بروید، چه به عنوان یک مبلغ کوتاه مدت )هفته ای( یا بلند مدت )سال ها(.

 

1.    ویلیام کری با اشاره به هند به عنوان معدن طال با روح هایی که باید نجات   

        یابند، به ایامنداران در زادگاهش انگلستان گفت: "من پایین می روم، اما به 

        یاد داشته باشید که شام باید طناب را بگیرید."

منظور او چه بود؟ ......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ما دو گزینه داریم: با رفنت به میدان به عمق خدمت فرود بیایید یا طناب را بگیرید تا دیگران بروند. این یک تراژدی است که بسیاری از کسانی 

که دعوت به مأموریت را احساس می کنند و حارضند جان خود را بدهند از حامیت سایر ایامنداران برخوردار نیستند. در عوض بسیاری حتی 

سعی می کنند آنها را دلرسد کنند. بسیاری آماده رفنت هستند، اما به دلیل کمبود حامیت مالی یا دعا، هرگز محل خود را ترک منی کنند.

تبدیل شدن به یک طرفدار

تصور کنید که تیم کشور شام به جام جهانی فوتبال می رود 

و یکی از ستاره های تیم یکی از اعضای کلیسای شام است. 

چگونه با او رفتار می کنید؟ کلیسای شام نسبت به او چه 

احساسی خواهد داشت؟

اگر این بازیکن برای سفر به بازی ها به بودجه نیاز داشت، 

چه کار می کنید؟ مطمئنا شام از او حامیت خواهید کرد. شام 

یک هوادار خواهید بود و احساس می کنید بخشی از تیم 

هستید. به همین ترتیب ما باید احساس کنیم که بخشی از 

تیم خدا برای بشارت جهانی هستیم.

جال او را در میان ملتها و اعامل شگفت انگیز او را در 

میان همه مردمان اعام کنید. مزامیر 96: 3

از مجله Vamos، دسامرب 2013

2.  شام چطور؟ فکر می کنید چگونه خدا شام را تشویق می کند که از امروز رشوع کنید؟ ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................     

     آیا چالش را قبول خواهید کرد؟   دعا کردن   دادن   رفنت   موارد دیگر ...........................................................................................................................................

چگونه رشوع کنیم

•    خــر داشــنت. بــا مبــّشان، آژانــس هــای مأموریتــی و ســایر ایامنــداران مأموریــت گــرا در متــاس باشــید.

•    در ســمینارها، کنفرانــس هــا و دوره هــای ماموریــت رشکــت کنیــد. دوره ای بــه نــام »چشــم انــداز« را بگذرانیــد.
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ــه  ــا در خان ــد ت ــان بخری ــه جه ــک نقش ی
ــادآوری  ــوان ی ــه عن ــود ب ــای خ ــا کلیس ی

ــد. ــرار دهی ــان ق ــای جه نیازه

مناطــق  مــورد  در  یادگیــری  بــه  رشوع 
مختلــف جهــان کنیــد.

بــه  مربــوط  مقــدس  کتــاب  آیــات 
در  خــود  خانــه  در  را  هــا  مأموریــت 
محلــی بچســبانید، جایــی کــه اغلــب آنهــا 

دیــد. خواهیــد  را 

ــا شــبان خــود در مــورد یــک کنفرانــس  ب
نیمــه ماموریتــی و دعــوت از یــک مبــّش 
یــا فــردی آشــنا بــا مأموریــت هــا صحبــت 

کنیــد.

ــا  ــی ی ــروژه بشــارتی و خدمت ــک پ ــا ی آی
ــه  ــورد عالق ــه م ــی وجــود دارد ک ماموریت
شــام باشــد و نیــاز بــه حامیــت مالــی 
ــه  ــک هدی ــد ی ــی توانی ــد؟ م ــته باش داش
بــرای آنهــا بفرســتید یــا پشــتیبانی ماهانــه 

را رشوع کنیــد.

آیــا مبــّشان میدانــی را مــی شناســید؟ 
ــتید. در  ــویقی بفرس ــام تش ــا پی ــرای آنه ب
هــامن زمــان، از آنهــا درخواســت دعــا 
ــرای  ــه طــور خــاص ب ــد ب ــا بتوانی ــد ت کنی

ــد. ــا کنی ــا دع آنه

یــک ســازمان بشــارتی یــا یــک مبــّش 
ــا  ــد ت ــوت کنی ــود دع ــای خ ــه کلیس را ب
ــد. ــه کن ــود را ارائ ــت خ ــدگاه و خدم دی

قویرت شدن

رســوالن  اعــال  دوبــاره 
بــاب 22 - 28 را بخوانیــد

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی لوقا 24 : 47

و بــه نــام او توبــه و امــرزش گناهــان بــه 
همــه ی قومهــا موعظــه خواهــد شــد و رشوع 

ــود. ــد ب ــلیم خواه آن از اورش

ــت.  ــرتس اس ــه مأموریت هــا در دس ــوط ب ــادی مرب ــای زی ــد. کتاب ه ــا بخوانی ــت ه ــورد ماموری در م
ــد،  ــت می کن ــام را تقوی ــامن ش ــد و ای ــش می کش ــه چال ــام را ب ــژه ش ــه وی ــّشان ب ــای مب زندگی نامه ه
زیــرا می خوانیــد کــه چگونــه خــدا در زندگــی مبــّشان بــرای فیــض رســاندن بــه جهــان کار کــرده اســت. 
ــاب Through Gates of Splendor )از راه  ــت، کت ــته اس ــی داش ــر مهم ــه تاثی ــی ک ــاب های ــی از کت یک
ــد  ــان پیشــگامی مانن ــوت اســت. بیوگرافــی مــردان و زن ــت الی ــر الیزاب دروازه هــای شــکوه و جــالل ( اث
هادســون تیلــور، ویلیــام کــری، ســی تــی. اســتاد، دیویــد لیوینگســتون، ایمــی کارمایــکل، ایزابــل کوهــن، 
جیــم الیــوت، مــری اِسلِســور، و بســیاری دیگــر. بــرای بیوگرافــی هــای ایــن خادمیــن مســیحی بــه اینرتنــت 

نــگاه کنیــد.

کتــاب عملیــات جهــان بــه شــام ایــده هایــی در مــورد چگونگــی دعــا بــرای جهــان و کشــورهای خــاص 
مــی دهــد.

ــد. وب  ــتجو کنی ــت جس ــت( را در اینرتن ــع Missions )ماموری ــات، مناب ــی از اطالع ــنت انبوه ــرای یاف ب
ســایت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــرای هدایــت شــام بــه منابــع مرتبــط بــا ماموریــت هــا، طراحــی 

شــده انــد.

با شبان خود و دیگران در مورد عالقه خود به مأموریت ها صحبت کنید.

از نیازهای دنیا مطلع شوید. مثال:

نیازمندترین مناطق جهان کجا هستند که انجیل به آنها نرسیده است؟  

باورهای مناطق مهم جهان مانند اسالم، بودیسم، هندوئیسم، آنیمیسم و   غیره چیست؟  

بــه دنبــال افــراد دیگــر کشــورها و گــروه هــای قومــی باشــید کــه در کشــور شــام زندگــی مــی کننــد. بــا 
آنهــا دوســت شــوید، آنهــا را بــه شــام   دعــوت کنیــد و در خانــه هایشــان از آنهــا دیــدن کنیــد.

ــرا،  ــان، فق ــد زندانی ــه خــود مانن ــد جامع ــراد نیازمن ــه اف ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــی ب ــال راه های ــه دنب ب
معتــادان، زنــان و کودکانــی کــه در معــرض ســوء اســتفاده قــرار دارنــد، بــی خامنــان هــا و غیــره باشــید.

در سفرهای ماموریتی کوتاه مدت رشکت کنید.

بــرای تشــویق مبــّشان دعــا کنیــد و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد. از آنهــا بخواهیــد کــه مــوارد دعایــی 
جدیــد خــود را بــه شــام بدهنــد.

از یــک مبــش و خــادم مســیحی یــا خانــواده ی آنهــا بــا هدایــای ویــژه یــا بصــورت ماهانــه حایــت کنید. 
هــر بــار کــه هدیــه خــود را مــی فرســتید بــرای آنهــا دعــا کنیــد.

خــود را بــرای خدمــت آمــاده کنیــد. در مــورد امــکان ورود بــه مدرســه یــا مراکــز تعلیمــی کتــاب مقــدس 
فکــر کنیــد کــه در آن مــی توانیــد مجهزتــر شــوید.

آیــا بــرای جنــگ معنــوی آمــاده ایــد؟ آخریــن چیــزی کــه شــیطان مــی خواهــد ایــن اســت کــه انجیــل 
بــه همــه نقــاط دنیــا بــرود. نــربد مــا بــا گوشــت و خــون نیســت، بلکــه بــا نیروهــای روحانــی شــیطانی 
اســت. ایــن نــربد در همــه جــا  و همیشــه وجــود دارد، امــا اغلــب در میــدان ماموریــت ســخترت و بزرگــرت 
اســت. زره و اســلحه تــاّم خــدا را مطالعــه کنیــد و هــر روز از آن اســتفاده کنیــد )افسســیان 6: 10 - 18(.

در کلیســای محلــی خــود فعــال شــوید. بــه دنبــال خدمــت باشــید و عطیــه هــای روحانــی خــود را کشــف 
و توســعه دهیــد. بیاموزیــد کــه بایــد چطــور بشــارتی بیندیشــید، همیشــه بــه دنبــال راه هایــی بــرای بــه 

اشــرتاک گذاشــنت انجیــل بــا کســانی باشــید کــه مالقــات مــی کنیــد.

یــک مربــی خــادم بیابیــد کــه بتوانــد در زندگــی مســیحی و جســتجوی اراده خــدا در مــورد مأموریــت 
هــا بــه شــام کمــک کنــد.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

انجام دادن

•
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قدم قدم 99  

گــی ند ز یــک  گــیفقــط  ند ز یــک  فقــط 

•    »مــن فقــط یــک شــمع زندگــی دارم کــه باید بســوزانم، و ترجیح می دهم آن را در رسزمینی پر از تاریکی بســوزانم تــا در رسزمینی پر از نور.«  
      جــان کیــث فالکونر

•    »... اگر من هزار جان داشــتم، چین باید آنها را داشــته باشــد. نه! نه چین، بلکه مســیح.« هادســون تیلور
•    »یک زندگی فردی ممکن اســت برای مقاصد خدا ارزش گرانبهایی داشــته باشــد، و ممکن اســت زندگی شــام باشــد.« اُســوالد َچمِبز

•     »منــی توانیــد آن را بــا خــود ببیــد، امــا می توانید آن را از قبل ارســال کنید.پــاداش ماموریت و خدمت خود را بصورت گنجی در بهشــت ذخیره 
      کنید .« اســوالد جی اســمیت

1.   با فکر کردن به نقل قول های باال، آنها از چه موضوعی صحبت می کنند؟ چه ارتباطی برقرار می کنند؟
..............................................................................................................................................................................................................................      
..............................................................................................................................................................................................................................      

2.   آیا چیزی مهمرت از رسمایه گذاری و خرج زندگی خود برای چیزی وجود دارد که تا ابد ادامه داشته باشد؟
..............................................................................................................................................................................................................................      

3.   آیا به این فکر کرده اید که دوست دارید با زندگی خود چه کار کنید؟ چه اهدافی دارید؟
...............................................................................................................................................................................................................................      

وقتی مرگ واقعاً مردن نیست

تاریــخ مأموریــت هــا شــاهد مــردان و زنــان بــا ایــامن بزرگــی بــوده اســت کــه همــه چیــز را در راه مســیح دادنــد. یکــی از آنهــا بــه نــام جیــم الیــوت مبلغی 
بــود کــه بــه همــراه چهــار مبلــغ دیگــر در ســال 1956 در جنــگل هــای اکــوادور بــه دســت یــک گــروه بومــی بــه نــام  )اوکاس( جــان خــود را از دســت 
داد. خــرب مــرگ آنهــا مــردم رسارس جهــان را دگرگــون کــرد. آنهــا جــوان مردنــد، امــا آیــا ایــن فــداکاری ارزش آن را داشــت؟ آیــا زندگــی آنهــا بــرای چیــزی 

بــه حســاب مــی آمــد؟ چــه کاری انجــام دادنــد؟

4.   قبالً الیوت احساسات خود را بیان می کرد که گفت: »او احمقی نیست که آنچه را که منی تواند نگه دارد برای به دست آوردن چیزی که منی تواند 
      از دست بدهد، رها کند.« فکر می کنید با این کلامت چه می خواست بگوید؟

..............................................................................................................................................................................................................................      

..............................................................................................................................................................................................................................      

5.   مثال هایی از »آنچه منی توانیم نگه داریم« بیاورید. ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................      

      »چیزی که منی توانیم از دست بدهیم.« .................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................      

6.  دوم قرنتیان 4: 16 - 18 در حامیت از گفته های الیوت چه می گوید؟ ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

      جیم الیوت، درست مانند پولس رسول، می دانست که چگونه قانع و راضی باشد، زیرا به چیزی که تا ابد ادامه خواهد داشت، توجه داشت. بقیه 
      چیزها فرعی بود.

7.   آیا مرگ آنها هدر دادن جان پنج نفر بود، بدون هیچ هدفی؟ ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................      

ــرای  ــط آنچــه ب ــت، فق ــن خواهــد رف ــه زودی از بی ــی، ب ــک زندگ ــط ی فق

ــد. ــی خواهــد مان مســیح انجــام شــده اســت، باق

سی. تی. اِستاد
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قویرت شدن

را   38 تــا   32 مزامیــر 
نیــد بخوا

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی اِشَعیا 41 : 13

تــو  خــدای  یهــوه،  کــه  مــن  زیــرا 
مــی  را  تــو  راســت  دســت  هســتم، 
)مــرتس،  گویــم  مــی  تــو  بــه  و  گیــرم، 
داد.( خواهــم  یــاری  را  تــو  مــن 

یک شهید دیگر

نیــت ســنت، کــه او نیــز در کنــار الیــوت جــان خــود را از دســت داد، قبــالً گفتــه بــود: »و 
ــوان  ــه عن ــا ب ــا م ــن دنی ــه چــرا در ای ــد را منــی شناســند مــی پرســند ک ــرادی کــه خداون اف
مبّشیــن، زندگــی خــود را تلــف مــی کنیــم. آنهــا فرامــوش مــی کننــد کــه زندگــی خــود را 
بیهــوده خــرج مــی کننــد ... و هنگامــی کــه حبــاب ترکیــد، آنهــا بــرای ســال هایــی کــه هــدر 

داده انــد هیــچ چیــزی بــا اهمیــت ابــدی بــرای نشــان دادن نخواهنــد داشــت.

بعد از قتل عام

کجــا بــود خدایــی کــه گفتــه بــود: »همــه نگرانــی خــود را بــه دوش او بیاندازیــد، زیــرا او 
بــه شــام اهمیــت مــی دهــد.« )اول پطــرس 5: 7(؟

ــد  ــود، امــا بعــداً دســت قدرمتن ــراژدی بــی معنــی ب ــگاه اول مــرگ پنــج مبــّش یــک ت در ن
خــدا دیــده شــد. الیزابــت، بیــوه جیــم، بــه همــراه دخــرتش و خواهــر نیــت ســنت، بــرای 
زندگــی در میــان Wuaorani )کــه قبــال بــا نــام Aucas)اوکاس( شــناخته مــی شــد( رفتنــد. 
بــا گذشــت زمــان، Wuaorani انجیــل را پذیرفتنــد، بــه عبارتــی کســانی کــه پنــج مبلــغ را 
ــا ترجمــه شــد و  ــان آنه ــه زب ــاب مقــدس ب ــد و کت ــد مســیح را دریافــت کردن کشــته بودن

کلیســایی در آنجــا تأســیس شــد.

الیزابــت الیــوت بعــداً کتابــی بــه نــام Through Gates of Splendor ) از راه دروازه هــای 
ــر   ــادی ب ــر زی ــاب تأثی ــی نوشــت. آن کت ــّش دین ــج مب ــاره زندگــی پن شــکوه و جــالل ( درب
ــه  ــود را ب ــان خ ــا ج ــت ت ــر را برانگیخ ــزاران نف ــت و ه ــان داش ــداران در رسارس جه ایامن
خدمــت بشــارتی ببخشــند. شــهدا جــان خــود را دادنــد، امــا در نتیجــه هــزاران نفــر انجیــل 
را شــنیده اند. هــر یــک از شــهدا فقــط یــک زندگــی داشــتند، امــا تأثیــر آن زندگــی ابــدی 

بــود.

»وقتــی زمــان مــرگ فــرا رســید، مطمــن شــوید کــه تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن 
اســت کــه مبیریــد.«

جیم اِلیوت

زندگی دیگری که میوه جاودانه به بار آورد

بــرادر الیــوت ، جیــم را بــه عنــوان یــک شــهاب ســنگ درخشــان توصیــف کــرد که در آســامن 
مــی درخشــد. جیــم زندگــی کوتاهــی داشــت، در عیــن حــال زندگــی ای کــه بــه شــدت بــر 

جهــان تأثیــر گذاشــت.

ــّش کالم  ــوان مب ــه عن ــه ب ــرو صادقان ــال در پ ــدت 62 س ــه م ــرت ب ــرادرش ِب ــل، ب در مقاب
خداونــد خدمــت کــرد و بیــش از 150 کلیســا را   تأســیس کــرد. بــرت خدمتگــزاری مومــن و 
متواضــع بــود کــه همیشــه آمــاده خدمــت بــه دیگــران بــود. او هرگــز شــهرت بــرادرش جیــم 

را بــه دســت نیــاورد، امــا نفــوذ او در پــرو بســیار زیــاد بــود.

معیــار یــک زندگــی ایــن نیســت کــه چقــدر طــول مــی کشــد، بلکــه ایــن اســت کــه چــه 
مقــدار بــرای انجــام اراده خــدا داده شــده باشــد. بنــده مؤمــن کســی اســت کــه روز بــه روز 
جــان خــود را در راه خدمــت بــه خــدا و دیگــران مــی بخشــد. یــک مبــّش تنهــا یــک زندگــی 
دارد و احتــامالً هرگــز مشــهور نخواهــد شــد. بــا ایــن حــال، آن زندگــی کــه بــا فروتنــی در 
رسزمیــن هــای دور رسمایــه گــذاری شــده اســت، تــا ابــد بــر جهــان تأثیــر خواهــد گذاشــت.

چگونــه از زندگــی یگانــه خــود اســتفاده خواهید کرد؟

»خــدا همیشــه بهریــن هایــش را به کســانی می دهد 
کــه انتخــاب را بــه او واگذار مــی کنند.« جیــم الیوت.

100 مــرد را بــه مــن بدهید کــه از هیچ چیز جــز گناه
 متنفــر نیســتند و خــدا را بــا متــام قلب خود دوســت
 دارنــد و مــن جهــان را برای مســیح به لــرزه در خواهم
 آورد. جان وســلی

ــد لیوینگســتون ــی هــر مســیحی باشــد.« دیوی ــد آرزو و هــدف اصل »نجــات انســانها بای

اراده خدا هرگز شــام را به جایی نخواهد رســاند که لطف خدا نتواند شــام را نگه دارد. جیم الیوت

ــا ه ــت  ی ر مو مأ ر  د ا  ــد خ ت  ر ــد ق و  ن  ــا ی ا ــش  ل چا

شاید با خواندن این داستان ها احساس کوچکی به شام دست دهد. ممکن است بگویید، "اما من شبیه پولس رسول یا جیم الیوت نیستم." ممکن است از بزرگی کار ترسیده 

باشید و بگویید "غیرممکن است، چه کاری می توانم انجام دهم؟" ما فقط یک زندگی داریم، اما زمانی که آن زندگی در دستان خدا سپرده شود، می تواند تأثیر زیادی بر دنیای 

ما داشته باشد.

مبّش دیگری که زندگی او تأثیر جهانی نیز داشت، هادسون تیلور بود که پیشگام بشارت دادن به داخل کشور چین بود. او مردی با ایامن بود به این معنی که چیزهایی را امتحان 

کرد که دیگران می گفتند غیرممکن است.

او گفت: »هر کار بزرگ خدا سه مرحله دارد. ابتدا غیرممکن است، سپس دشوار است، سپس انجام می شود.«

"مردم می گویند: "خداوندا، ایامن ما را افزایش بده." این ایامن بزرگی نیست که شام نیاز دارید، بلکه ایامن

 به خدای بزرگ است ... خداوند فراهم خواهد کرد. مراقب باشیم که خدا را در مقابل چشامن خود نگه داریم.«

8.   فکر می کنید او امروز در مورد چالش های زندگی یک مبّش به ما چه می گوید؟ ..................................................

.............................................................................................................................................................................      

.............................................................................................................................................................................      

9.   درباره این سخنان یک مرد مسلامن تأمل کنید و درباره آن بحث کنید: »وقتی انجیل را می خوانم، من را رسشار از 

      شادی می کند. زندگی و آموزه های عیسی شگفت انگیز است، واقعاً شگفت انگیز است، اما... لطفاً مسیحیانی را به 

      من نشان دهید که آماده اند راه عیسی را دنبال کنند.«

چگونه این نقل قول ها می توانند شام را تشویق کنند تا قدم های پر ایامن در جهت مشارکت در 

ماموریت های جهانی بردارید؟
صبر
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قدم قدم 1010  
ها ش  ا د ــا هاپ ش  ا د ــا پ

ســت ا ی  ر کا ا فــد ز  ا تــر  ا فر ن  د بــو مبلّــغ 

زیــرا هامنگونــه کــه آبها دریــا را می پوشــاند، جهان از

 معرفــِت جــالِل خداونــد مملــو خواهــد شــد.  حبقوق 2 : 14

1.  زندگی بشارتی اگرچه شامل ایثار است، اما شادی و خرسندی را نیز به همراه دارد. ما در مورد 
     زندگی مبّشان و خادمینی مانند جیم الیوت، هادسون تیلور، دیوید لیوینگستون، ویلیام کری و 
     دیگران خوانده ایم. فکر می کنید اگر کسی از آنها می پرسید که آیا فداکاری هایشان به عنوان 

     مبّشان مسیح ارزشش را داشت، چه می گفتند؟
....................................................................................................................................................     

2.  موعظه انجیل ارزش آن را دارد. در کسانی که می شنوند چه می کند؟
     اعامل رسوالن 26 : 18 ..................................................................................................................
     یوحنا 1 : 12 ................................................................................................................................
     رومیان 8 : 1 ................................................................................................................................

     مبّشان و خادمین مسیح، نور و حیات را برای کسانی که در تاریکی زندگی می کنند به ارمغان    
     میاورند. آیا راه بهرتی برای رسمایه گذاری در زندگی شا وجود دارد؟ آیا راه بهرتی برای کسب    

     رضایت وجود دارد؟

3.  پولس نه تنها از دیدن گرویدن تسالونیکیان به سوی مسیح خشنود شد، بلکه چیز دیگری دید. آن 
     چیز چی بود؟ اول تسالونیکیان 1: 8 ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................     

     شاگردان فراتر از تبدیل شدن به راه خود ادامه می دهند. آنها انجیل را با دیگران به اشرتاک 
     می گذارند.

4.  یکی از دالیلی که کار بشارتی پولس باعث رضایت و شادی اش شد، رابطه خاص او با این برادران و 
     همکاران بود. او نسبت به کسانی که به پیام او پاسخ دادند چه احساسی داشت؟

     اول تسالونیکیان 2: 7 و 8 .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................     
     فیلیپیان 1 : 3 - 5 .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................     

5.  فیلیپیان 3: 7 - 10 را بخوانید و در مورد اینکه آیا او احساس می کرد که فداکاری های خدمتی او   
     ارزشش را دارد یا خیر، نظر دهید. ................................................................................................
....................................................................................................................................................     

6.  پولس در مورد کسانی که با او در بشارت انجیل خدمت کرده بودند چه احساسی داشت؟
     کولسیان 4: 7، 9، 14 ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................     

     او این امتیاز را داشت که با همکارانی مانند تیخیکوس، اونسیموس و لوقا خدمت کند که آن ها را    
     بسیار دوست می داشت. او تیموتائوس را پرس عزیز )محبوب( خود خواند )دوم تیموتائوس 1: 2( 

 
 

چیزی برای فکر کردن

تعــداد کمــی از مــردم وقــت مــی گذارنــد تــا 
ــه  ــد. هم ــر کنن ــود فک ــی خ ــدف زندگ ــه ه ب
ــم،  ــی داری ــده خــود برنامــه های ــرای آین مــا ب
ــادی  ــای م ــه چیزه ــط ب ــا فق ــب آنه ــا اغل ام
ــی  ــدود م ــدت مح ــاه م ــای کوت ــه ه ــا برنام ی
ــرای فکــر کــردن و تعمــق  ــی را ب شــوند. زمان

ــد: ــاص دهی ــر اختص ــارات زی ــورد عب در م

ــو  ــادم نیک ــن ای خ )رسورش پاســخ داد : آفری
و امیــن ، در چیزهــای کــم امیــن بــودی، پــس 
ــر چیزهــای بســیار خواهــم گامشــت.  ــو را ب ت
ــک شــو (   ــاب خــود رشی ــا و در شــادی ارب بی

ــی 25 : 23 مت

ــدک  ــه ان ــاد داشــته باشــید کــه هــر ک ــه ی ) ب
ــم خواهــد درویــد، و هــر  ــدک ه ــکارد، ان ب
ــر خواهــد  ــراوان هــم ب ــکارد، ف ــراوان ب ــه ف ک

ــت.(   داش
دوم قرنتیان 9 : 6

قویرت شدن

را   45 تــا   39 مزمــور 
نیــد بخوا

)هر روز یک فصل(

آیه حفظی مزمور 46 : 10
خــدا  مــن  کــه  بدانیــد  و  بازایســتید 
متعــال،  قومهــا  میــان  در  هســتم، 
هســتم. متعــال  جهــان  در  و 
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7.  هنگام خواندن اعامل رسوالن 20: 23 و 24، آیا به این فکر می پردازید که پولس متایلی به خدمت به عنوان مبّش نداشت؟ آیا او از بی عدالتی های 
     وضعیت خود شکایت کرد؟ ......................................................................................................................................................................................

6.  اگرچه کار در آفریقا بسیار دشوار بود، دیوید لیوینگستون گفت: »ترجیح می دهم طبق اراده ی خداوند در قلب آفریقا باشم تا اینکه بدون  
     خواست خدا بر تاج و تخت انگلستان باشم.«

     تفاوت بین پاداشی که لیوینگستون به دنبال آن بود و پاداش هایی که جهان ارائه می دهد چیست؟
...............................................................................................................................................................................................................................     

     در آینده چه چیزی در انتظار شاست؟

7.  حبقوق در مورد آینده چه پیشگویی کرد؟ ................................................................................................................................................................

8.  وقتی فکر می کنید که در آغاز ابدیت، ممکن است ارواح از رسزمین های دور  به خاطر شهادت
     شام یا شهادت مبّشینی که از آنها حامیت می کنید، به مسیح بیایند، چه احساسی دارید؟

.............................................................................................................................................     
 .............................................................................................................................................     

شادی خود را پس از حامیت از خادمین کلیسایی خود و دعا برای افرادی که در نامه های خود ذکر می 
کنند، تصور کنید که روزی با همین افراد در حضور خداوند مالقات کنید.

            
آیا در نتیجه زندگی شام افرادی در بهشت   وجود خواهند داشت؟ ....................................................صبر

.......................................................................................................................................................

9.  دانیال 7: 13 و 14 آمدن مسیح را در پایان تاریخ توصیف می کند. در مورد مسیح و در مورد ملل چه می گوید؟ ......................................................
...............................................................................................................................................................................................................................     
...............................................................................................................................................................................................................................     

10. چه کسی همراه با مسیح سلطنت خواهد کرد؟ دانیال 7: 27 ...................................................................................................................................

     باید درک کرد که در آینده همه چیز تغییر خواهد کرد. ملل نابود خواهند شد )دانیال 2: 44( و پادشاهی ابدی مسیح جایگزین آن خواهد شد که  
     سلطنت آن بر متام زمین گسرتش خواهد یافت. این باید به ما انگیزه دهد که کالم را تا نقاط دور دست زمین بربیم تا مردم برای آمدن مسیح آماده    

     شوند. همچنین به ما انگیزه می دهد که بدانیم بخشی از چیزی به بزرگی انجیل هستیم. ما در تیم برنده هستیم.

10. در نهایت، وقتی کسی به دعوت شاگرد ساخنت همه ی ملت ها پاسخ مثبت می دهد، چه نقشی دارد؟ 
     مکاشفه 20: 15 ......................................................................................................................................................................................................

     پولس آن را به خوبی خاصه می کند که در دوم قرنتیان 2: 14 - 16 می گوید: » اّما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود 
     می َبَرد و رایحه ی خوش شناخت او را به وسیله ی ما در همه جا می پراکََند. زیرا برای خدا رایحه ی خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات 

     یافتگان و چه در میان هاک شوندگان. اّما برای یکی بوی مرگ می دهیم که به مرگ رهنمون می شود، برای دیگری عطر حیاتیم که حیات به بار 
     می آورد. و کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشد؟«

           با یک مبّش که در میدان ماموریت است به صورت نوشتاری یا متاس گرفنت ارتباط بر قرار کنید و از او در مورد برکات و رضایت از  
                                   خدمت به عنوان یک خادم مسیح، سوال بپرسید.

صبر
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