
 جشن بگیر "1"
 3 رکن اتحاد  – روحانی، مأموریتی... ویدئو (جهان را تغییر بده)

 
دعا به دست بوستان در رسیدن، قتل به از پیش مسیح عیسی پرداختیم. روحانی اتحاد بررسی به گذشته                    هفته

 برداشت. پدر، بگذار آن ها یکی شوند همانگونه که ما یکی هستیم. تو در من و من در تو.
 

به که تو، و من در مسیح محبت از شده متجلی دنیایی به امید ما. در مسیح مسیح. در روحانی                      اتحاد
 اطرافیانمان نیز سرایت می کند.

 
 شناساندن عیسی مسیح از طریق عشق در عمل! اتحاد روحانی در مسیح.

 
مسائل فلسفی، یا جامعه شناختی دیدگاه های پرستشی، ابرازات و مظاهر شخصی، عالئق اطراف نشدن               متحد
از کجروی به اوقات اغلب این ها اینترنت. در بزرگ پیشگویی یا کلمه و بین المللی، یا محلی                  سیاسی

 مأموریت و عدم اتحاد دامن می زنند.
 

مسیح خود که است الگویی گرایانه، جامع شناسی مسیح مرکزیت یک در مسیح عیسی دور به آمدن                   گرد
 برای ما دعایش را داشت. ما در مسیح یکی هستیم همانگونه که مسیح با پدر یکی بود.

 
هر بدون هستند. ارتباطی و مأموریتی، روحانی، ارکان شامل می دهند تشکیل را اتحاد که اساسی رکن                  سه
مأموریت و افتاده خطر به اتحاد توجه، کانون در رکن یک تنها دادن قرار با یا و رکن، سه این از                       یک

 تبلیغی به بیراهه می رود، که کل مأموریت را به مخاطره خواهد انداخت.
 

شریر آن از می خواهم بلکه ببری،  دنیا از را آنان که نمی کنم درخواست تو از :(15-23) 17                   یوحنا
از را ندارم.   ١٧  ایشان تعّلق دنیا به من که طور همان ندارند،  تعّلق دنیا به کنی.   ١۶  آنان                 حفظشان
به را آنان نیز من فرستادی،  دنیا به مرا تو که است.   ١٨  چنان حقیقت تو کالم نما؛  تقدیس حقیقت                    طریق
شوند.  تقدیس حقیقت طریق از نیز آنان تا می کنم تقدیس ایشان خاطر به را خود فرستادم.   ١٩  من                  دنیا
به ایشان کالِم وسیله به که است کسانی برای همچنین بلکه نیست،  آنان برای فقط من                  ٢٠   «درخواست
در من و هستی من با اتحاد در تو پدر،  ای که گونه همان و باشند یک همه آورد  ٢١  تا خواهند ایمان                       من
تو که را جاللی فرستادی.   ٢٢  من مرا تو که آورد ایمان دنیا تا باشند ما با اتحاد در نیز آنان تو،  با                       اتحاد
در باشند.   ٢٣  من یک نیز آنان هستیم،  یک ما که گونه همان تا کردم عطا ایشان به کرده ای،  عطا من                     به
را ایشان و فرستادی مرا تو که بداند دنیا و یک * شوند کامًال آنان تا من،  با اتحاد در تو و آنان با                        اتحاد

 دوست داشتی،  چنان که مرا دوست داشتی. 
 

 - عیسی گفت: من آن ها رابه درون دنیا می فرستم همانگونه که تو مرا فرستادی.
 - عیسی که به عنوان یک خدمتگذار آمد، نه یک پادشاه.

طرح را پدر با اتحاد در عشق و کرد، پادشاهی اعالم خداوند ملکوت در آورد، جای به را خود خدمت                      او
تا و شده، فرستاده شما و من به خداوند محبت جانب از سفیری عنوان به او که بدانند جهانیان تا کرد،                       ریزی

 رستگاری را به رایگان عرضه کند، رستگاری که از طریق ایمان و اطاعت به دست خواهد آمد.
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به ایمان طریق از که خداوند، روح توسط اند گشته متحد و شده زنده ارواحمان که چرا شده ایم، دگرگون                     ما

 درون قلبمان سرازیر شده است.
 

زمین، در خداوند قلب ضربان به شد خواهیم تبدیل خداوند، از اطاعت در مسیح عیسی پیروان عنوان به                    ما،
 در شهر، محل کار، جامعه، محله، و خانواده خود.

 
 مأموریت الهی (Missio Dei) یا به معنای واقعی کلمه “فرستاده شدن از جانب خداوند”

 
راهی تا کند. تطهیر حقیقت در دارند باور که را آنان تا شد. فرستاده زمین به مأموریتی برا مسیح                     عیسی

 برای هر یک از ما باز کند تا در رابطه ای درست با خداوند زندگی کنیم.
کرده اند، گیر شدگی گم در که آن هایی جستجوی برای می دهیم. ادامه را زمین در او مأموریت مطیعانه                   ما

 سر در گم، در تاریکی، جدا افتاده و دور از حقیقت.
 

ملکوت با رابطه در انجیل اعالمیه انتشار با می کنیم شرکت مسیح عیسی دار ادامه مأموریت در عامدا                   ما
ما که همانگونه بشناسند، را او نیز دیگران شاید تا محبت، طریق از مسیح عیسی خوش خبر و                    الهی

 می شناسیم، و با الگوگیری از او دگرگون شوند.
 

کائنات در کاوش به صرفا که نیست این ما مأموریت ماه. نه و است، مریخ نه ما مأموریت                    عکس**
 بپردازیم.

 
می سازم. » ١٨  آنان انسان صیاد شما از من و بیایید من «دنبال گفت:  آنان به عیسی :(17-18) 1                  مرقس

 همان دم تورهای خود را رها کردند و به دنبال او رفتند. 

 

 عیسی پیروان خود را فراخواند؛ بیایید و او آن ها را تبدیل به صیادان انسان خواهد کرد.

 

به منحصر یک هر چوپانان، معلمین، مبلغین، پیامبران، حواریون، فرستاده شدگان، هستیم، Missioها              ما
که بشتابیم آن های نجات به تا پیوسته مسیح عیسی به مأموریت این در ما خود. خدادادی استعدادهای با                    فرد

 از خداوند دور هستند.

 

را آن هایی و بیندیشید اکنون حتی می بینید، و می شناسید شما که چهره هایی بلکه ناشناس، افراد نه                  عکس**
مسیح، عیسی با دگرگون کننده برخوردی هنوز که می دانید و هستند شما زندگی در اکنون که بیاورید یاد                   به

 ارباب و ناجی ما، نداشته اند.
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محرومین، بردگان، ثروتمندان، فقرا، هراسان، تهی، درمانی، خود حال در تنها، انسان های              عکس**
 انسان های موفق، ... همگی توبه خواهند کرد و حیات ابدی خواهند داشت.

می پندارند،  تأخیر را آن برخی که چنان نمی کند،  تأخیر خود وعده آوردن جا به در َیُهَوه :(9) 3                    2پطرس
توبه فرصت همگان می خواهد بلکه شود ،  هالک کس هیچ نمی خواهد زیرا است ؛  بردبار شما با او                  بلکه

 یابند. 

 

داده فرمان عملی چنین به را ما بگذاریم، او پای جای پا تا کند ترک را ما عیسی اینکه از پیش ،28 متی                         در
 است.

 

زمین روی بر و آسمان در اقتدار «تمامی گفت:  ایشان به و آمد نزدیک عیسی سپس :(18-20) 28                    متی
و پسر و پدر نام به را آنان بسازید،  شاگرد قوم ها همه مردِم از و بروید است.   ١٩  پس شده داده من                      به
که بدانید آورند.  عمل به داده ام فرمان شما به آنچه هر که دهید تعلیم آنان به دهید  ٢٠  و تعمید                    روح القدس

 من هر روز تا پایان نظام حاضر با شما هستم. » 

 رفتن (وجه وصفی)1.

 شاگرد! (فعل امری بدون اسم)2.

 غسل تعمید (وجه وصفی)3.

 درس دادن (وجه وصفی)4.

 به عنوان یک تیم، یک بدن، یک خانواده، و یک قبیله. ما به طور فعاالنه به مأموریت می پردازیم به عنوان
 اعضای فردی یک کل برتر. کار تیمی، ضربه زدن به توپ در یک جهت.

است، گفته سخن انسان یک با خداوند که زمان هر است. گفته سخن انسان ها از گروه یک با همیشه                     خداوند
یک برای بلکه نیامد، فرد یک برای تنها خداوند است. بوده جامعه یک یا گروه یک دگرگونی و تغییر                     برای

 جامعه آمد. متون مقدس خطاب به جامعه ای از انسان ها نوشته شده اند.

اجتماع عامدا ما می کنیم، زندگی جامعه یک عنوان به می شویم، مواجه مسائل با جامعه یک عنوان به                   ما
 تشکیل می دهیم.

وجود به دیگری شاگردان که باشیم شاگردانی تا می کنیم تالش مأموریتی شکل به ما ،BeLoved در                  اینجا
درون به می خوانیم، فرا زندگیمان درون به کوچک گروه های در را دیگران که مسیح پیروان                 می آورند.

 جوامع دوست داشتنی خود.

 زندگی کردن با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر بودن، پخش کردن همان خبر خوشی که به ما داده شده است.
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گرفتن کار به با همراه مقدس متون خواندن عادت و کلمه واقعی معنای به عمل طریق از کردن                    شاگردی
برقراری و خدمت اطاعت، در مسیح از پیروی نفس، انضباط تمرین داشتن، باور و کردن دعا                  آن ها،

 ملکوت الهی.

زمان مدت برای آموخته ها حفظ و یادگیری در بیشتری توانایی افراد به نسبت گروه ها گروه ها؟                 چرا
 طوالنی تر دارند.

کشیش های عنوان به یکدیگر کردن مجهز یکدیگر، با آزادی یافتن مسئولیت پذیری، تشویق، جوابگویی،               
.(sentness) انجیل، تشویق کردن یکدیگر، فعال شده در انگیزه تبلیغ دین مسیح 

 جمع با یکدیگر قوی ترند.

می شود.   ١٠  اگر حاصل نیکو ُاجرت محنتشان از را ایشان زیرا بهترند،  یک از دو :(9-12) 4                 جامعه
را او نباشد کسی و بیفتد تنها که آن بر وای اما کرد.  خواهد بلند را خود رفیق دیگری بیفتد،                       یکی
شد؟    تواَند گرم چگونه تنهاست که آن اما شد،  خواهند گرم بخوابند هم کنار تن دو اگر                  برخیزاند!   ١١  نیز
به سه ال ریسماِن ایستاد.  خواهند برابرش در دو شود،  چیره تن یک بر است ممکن کسی                  ١٢  هرچند

 آسانی پاره نمی شود. 

 

ببریم، کار به کنیم، مطالعه را آن بیاموزیم، جزئیات با را مقدس کتاب می خواهیم یکدیگر با ،BeLoved                   در
 و بی پروا زندگی کنیم.

 کتاب مقدس خود مأموریت نیست، بلکه مأموریت یک کتاب مقدس یا نقشه راهنما دارد.-

جشن را بودن یکی و می آییم هم گرد ما معتقدیم، کل یک اجزای عنوان به آمدن گرد به ما ،BeLoved                      در
 می گیریم.

 کلیسا خود مأموریت نیست، بلکه مأموریت یک کلیسا دارد.-

در که مسیح عیسی کامل تجسم هستیم. امروز زمین در مسیح تجسم ما که داریم باور ما ،BeLoved                    در
 هدف تحقق یافته از طریق پیکر مأموریتی مسیح.

بودن- ارتباط در درباره همیشه مأموریت داشت. وجود مأموریت آید، وجود به زمان آنکه از                 پیش
 انسان ها با خداوند بوده است.

 در نامه پولس رسول به قرنتیان می خوانیم:

ساخته ام همگان غالم را خود نیستم،  انسانی هیچ غالم و آزادم هرچند رو،  این از :(19-27) 9                   1قرنتیان
به را آنان تا شدم یهودی همچون یهودیان،  آورم.   ٢٠  برای مسیح راه به را انسان ها بیشتر،  چه هر                   تا
را ایشان تا است شریعت تحت که شدم کسی همچون شریعتند،  تحت که کسانی برای آورم؛  مسیح                   راه
شخصی همچون بی شریعتان نیستم.   ٢١  برای شریعت تحت خود هرچند آورم،  مسیح راه             به
شریعت تحت بلکه نیستم،  بی شریعت خدا نزد هرچند آورم،  مسیح راه به را آنان تا شدم                  بی شریعت
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افراد،  گونه همه برای آورم.  مسیح راه به را ضعیفان تا شدم ضعیف ضعیفان هستم.   ٢٢  برای                 مسیح
تا می کنم کاری هر بشارت خاطر دهم.   ٢٣  به نجات را برخی ممکن طریِق هر به تا شدم چیز                   همه
را جایزه نفر یک تنها اما می دوند،  همه مسابقه در که نمی دانید شوم. ٢۴  آیا سهیم دیگران با را                   آن
شرکت مسابقه ای در که کس ببرید.   ٢۵  هر را جایزه که بدوید گونه ای به نیز شما                می برد؟ 
آورند،  دست به فانی تاجی تا می کنند چنین افراد این البته می کند.  خویشتنداری امور همه                 می کند،  در
مشت زدنم و نیست بی هدف من دویدن آوریم.   ٢۶  پس دست به غیرفانی تاجی تا می کنیم چنین ما                 اما
خود برده می کوبم و مشت ضربات با را خود بدن بزنم،   ٢٧  بلکه را هوا که نیست گونه ای                 به

 می سازم تا پس از آن که به دیگران موعظه کردم،  خود به نحوی مردود نگردم. 

ارباب برای بیشتر نفر یک تا گذشت، راحتی  از گذشت، خود از کند. جمع افراد که بود این پولس هدف                      تنها
 خود به دست آورد.

 هیچ شخصی که در رقابت برای غنائم زمینی است خود را قربانی چنین تاجی از شادی نخواهد کرد.

بازی یک در بردن برای زمینی تالش نوع هر در شدید انضباط و کردن، محروم را خود سخت،                    تمرین
چرا رسول، پولس گفته به کند، تمرین سخت چنین زمینی جایزه ای بردن برای باید فرد اگر نیازند.                   مورد

 عجیب یا غیر عادی باشد که تالش کنیم عاشقان و پیروان جدیدی برای ارباب و ناجی خود به دست آوریم.

افراد آوردن دست به برای که است این نیازمند ما امروزی شرایط در مأموریتی اتحاد بستن کار                   به
و دیده، تمرین آماده، و داده، انجام قصد روی از را کار این که معنی بدین بود. پولس که باشیم                      همانگونه

 توسعه یافته باشیم، تا یک نفر بیشتر را برای پادشاهی به دست آوریم.

تحلیل و تفسیر کرده، درک را مردم نیازهای تا می کنیم تالش ما بپردازیم. خود شهر تفسیر به بایستی                    ما
واکنش و می کند، رفتار می اندیشد، چگونه شهرمان که بیاموزیم بگیریم، یاد را آن ها زبان عبارتی به                  کنیم.

 نشان می دهد، عمیق ترین نیازهای ذاتی مردم و شهرمان.

 ما می آموزیم که شهرمان، همشهری هایمان، و دوستانمان را از لحاظ فرهنگی دسته بندی کنیم.

در مردم برای که کنیم پایه گذاری طرقی به را کلیسا اینکه و عمل، و کالم طریق از انجیل انتقال برای **                     
به که کرد خواهیم عرضه نحوی به را مسیحیت اینگونه که چرا باشد، درک قابل خود محلی فرهنگ                    قالب
که می دهد اجازه آن ها به نحو بدین و می کند، نفوذ آن ها جهان بینی به و داده پاسخ مردم نیازهای                    عمیق ترین

 از مسیح پیروی کرده و در عین حال در فرهنگ خود باقی بمانند. **

و جغرافیایی مکان ورای از چگونه فرهنگ و انجیل که است متمرکز موضوع این بر بندی دسته این                    اساسا،
 زمان با یکدیگر در ارتباطند.

 -ارتباط دادن انجیل و کلیسا به فرهنگ در یک زمینه محلی.

در برانگیز چالش و پراهمیت، ناپذیر، مقاومت فردی عنوان به فرهنگ ها ورای از مسیح عیسی                 -شناساندن
 سطح جهانی.
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 -رها کردن تعابیر و تفاسیر پیش فرضانه خود در رابطه با انجیل در جهت پیشروی به سمت ملکوت الهی.

 -مستقر کردن و توسعه دادن جوامع بومی متمرکز و دوست داشتنی. ریشه داشتن در جامعه.

 

شد، فرستاده که کسی گرفت. خواهد نتیجه او در بودن یکی و خداوند به ما سرسپردگی از مستقیما امر                     این
 پس ما نیز فرستاده شده ایم به عنوان خادمین، حتی تا مرز مرگ خودمان.

شکلی به را مسیح عیسی خوش خبر آن ها طریق از بتوان که راه هایی برای جستجو در مطیعیم و متعهد                     ما
 عمیق تر در زندگی جاری کرده، به جشن گرفته، و به اشتراک گذاشت.

 

 اتحاد روحانی  – اتحاد مأموریتی  – اتحاد ارتباطی

این از یک هر بدون نیازند. مورد میزان یک به رکن 3 هر الهی، ملکوت پیشرفت و تأثیر مشاهده                     برای
رو و شکسته هم در اتحاد می دهند، تشکیل اتحاد برای گهواره ای زیبایی به که ارکان یا سازنده،                   بلوک های
تفکر و فردگرایی، طلبی، جاه نفس، هوای از پیروی مأموریت، از کجروی به منجر که می رود، زوال                   به

 خودمختارانه خواهد گشت.

 

 دعا:

گوش متفاوتند ما با که آن هایی به که آوریم وجود به خود در را توانایی این تا کن کمک ما به مسیح عیسی                         یا
و بود، خویش از تهی عیسی آنچنانکه خویشتن از تهی برداریم، قدم فروتنی با تا بیاموزیم. آن ها از  و                     سپرده
اتحاد به دگردیسانه بازگشتی خواستار نیز ما مجسم. خدای عنوان به می کرد آمد و رفت ما میان                   در

 مأموریتی هستیم به عنوان پیکر مجسم عیسی مسیح.

ما عالقه تمرکز، و کردن نگاه در ما درون گرایانه روش های خاطر به ببخش، خودخواهیمان خاطر به را                   ما
 به ارضای خویشتن به جای اطاعت فروتنانه به عنوان خادمین.

ما شاید تا گیرند، قرار مسیرمان در صلح جو انسان های هفته این در که می خواهیم تو از ما مسیح، عیسی                     یا
و بزرگ مأموریت رساندن انجام به حال در دوباره، آغازهای برای مسیری شویم، آن ها برای پلی به                   تبدیل

 زندگی بر اساس فرمان بزرگ در شهری با فرهنگ های متنوع.

را خود بدن بزنم،   ٢٧  بلکه را هوا که نیست گونه ای به مشت زدنم و نیست بی هدف من دویدن                  ٢۶  پس
نحوی به خود کردم،  موعظه دیگران به که آن از پس تا می سازم خود برده می کوبم و مشت ضربات                    با

 مردود نگردم. 
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