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دروش تعلیمی کلیسای ایرانیان 
 اسلو

 2000بهار سال  –زمستان
 مقدمه

 
بهترین شیوه در کار بشارت کدام است؟ این سؤال مثل این است که  ا  یه  
ماهیگیر بپرسیم: بهترین راه برای ماهیگیری چیست؟ استفاده ا  تهور  یها به  

و یا ب  کار بردن قالب و چنگ ؟ در پاسه  بایهد تفهت  کار بردن نیزه ماهیگیری
ها پیش  عیسی ک  انتخاب هر شیوه ب  شرایط و موقعیت بستگی دارد. قرن

های بشارت را چند ماهیگیر را دعوت نمود و در طی ی  دوره آمو شی  شیوه
: 4)متهی « ا  عقب من آیید تها شهما را اهیاد مهردم تهردانم»ب  آنان آموخت: 

19.) 
 

های بشهارت را ا  او ردان ب  دنبال عیسی رفتند و قهدرت  پیاهام و شهیوهشات
آموختند. مسیح ب  آنها تعلیم داد ک  چگون  دعا کننهد  تعلهیم دهنهد  موع ه  
نمایند  بیماران را شفا بخشند  ترسنگان را غذا دهند و به  تناهاهاران کمه  

 مهی بهرای سهفرهای کنند تا خدا را بیابند  ولی ب  آنان آموخت ک  برنام  من
ای برای رساندن انجیهل به  بشارتی داشت  باشند و ا  هر فرات غیر منت ره

هایشان مالقات کنند و کنند. آنها یاد ترفتند ک  مردم را در خان مردم استفاده
های اجتماعی برای بشارت استفاده نمایند. آنها شنیده بودنهد که  ا  موقعیت

کهرد  های مهردم موع ه  میرای تودههای مذهبی بچگون  عیسی در جشن
نمود و در کنار چاهی خارج ا  ی  درمورد ملاوت خدا با سران قوم مباحث  می

 رساند.دهاده  مژده نجات را ب   نی مطرود می
 

ماهیگیر باید ب  جایی ک  ماهی هست برود و عیسی هم پیاام انجیل را به  
لیم داد ک  ا  هر اماان موجود برد. او ب  شاتردان تعهر جا ک  مردم بودند می

استفاده کنند و در هر جا ک  باشهد وییفه  خهود را انجهام دهنهد در حیهاط  در 
ها  در کنار ساحل  بر پهن  کهوه  در خانه  و در یه  جلس  تعلیمی  در خیابان

 قایق قرض شده.
 

شاتردان مسیح  ااول اساس ارتباط احیح را ا  بزرتترین معلهم تمهام تهاری  
. ا  او یاد ترفتند ک  ب  شنوندتان خهود توجه  داشهت  باشهند و ههد  آموختند

پیاام خود را بر عالیق و احتیاجات آنها متمرکز نماینهد و ا   بهان سهاده و بیهان 
 قابل فهم استفاده کنند. 
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عیسی ب  شهاتردانش آموخهت که  پیاامشهان را بهر کهالم خهدا بنها نهنهد  در 
نهد و شهنوندتان را به  اتخهام ت همیم سخنان خود ا  سهؤال و مثهال بههره بگیر

های مسیح بلا  حهاتت او نیهز آمو نهده بهودن یعنهی دعوت کنند. ن  فقط روش
محبت او نسبت ب  خهدا و انسهان  وقهد شهدن او بهرای کهار  غیهرت  ایمهان و 

 اطاعت او ا  اراده خدا.
 

باشهند  عیسهی « اهیاد مهردم»پس ا  اینا  شاتردان یاد ترفتند که  چگونه  
پهس رفته  »را ا  روح القدس پر نمود و فرستاد تها کهار او را ادامه  دهنهد: آنان 

ها را شاترد سا ید... این  من هر رو  تا انقضای عالم همراه شهما هم  امت
(. این حام و وعده او امرو  هم شامل حهال مها 20 -19: 28)متی « باشممی
یسهی بهرای شود. در این کتاب ب  مطالع  ااولی خواهیم پرداخهت که  عمی

 ایادان مردم مقرر نمود.  
 
 ب  هر جا ک  مردم هستند بروید.   -1
 ا  هر فراتی برای اعالم پیاام انجیل ب  مردم استفاده کنید.  -2
ا  روشی اسهتفاده نماییهد که  بها نیها  مخهاطبین  بیشهترین تطبیهق را  -3

 داشت  باشد.  
که   هر وسیل  یا ماان در دسترس را ب  کار برید. دعای ما ایهن اسهت -4

 مطالع  کتاب بشارت در دنیای امرو  مای  برکت شما شود.
 

 کارخدا و کار ما
 

در کشور احرایی بور کینافاسهو واقهد در غهرب آفریقها  مهرد نابینهایی  نهدتی 
کند ک  مبشر غیوری برای خداست. وی اتهومیبلی نهدارد  بها ایهن حهال ا  می

یح را اعهالم روستایی به  روسهتای دیگهر سهفر نمهوده و انجیهل عیسهای مسه
بخش خهدا شههادت هاست ک  او ب  نحوی مؤثر بر قهدرت نجهاتکند. سالمی

اند. همه  کسهانی داده و در نتیج  مساعی او  عده  یادی مسیح را شناخت 
انهد  بها سرمشهق ک  در روستاهای مختلد بورکینافاسو توسط او ایمان آورده
 اند.ن ماندهترفتن ا  نمون  وی  در سلوک و شهادت مسیحی خود امی
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این مبشر نابینا  در سفرهای خود ب  کم  بهرادر اده خهویش و سهایر جوانهان 
متای بوده تا او را ب  وسیل  دوچرخ  ب  اینجا و آنجا ببرند. بدین ترتیب او قادر 

ترین مناطق کشهور خهود موع ه  نمایهد. در تردد ک  انجیل را در دور افتادهمی
اش اکنون ب  خادم انجیل و معلم مدرس  ادر ادهنتیج  اقدامات وی  ن  فقط بر

شماری تاییر یافت  است. کتاب مقدس مبدل شده  بلا   ندتی اشخاص بی
این هم   نتیج  خدمات مردی امین و وقد شده است ک  علی رغهم شهدت 

برویهد و »... نقص عضو خهود  ا  ایهن فرمهان بهزرس عیسهی اطاعهت کهرده که  
 (.15: 16)مرقس «    کنیدجمید خالیق را ب  انجیل موع

 
کار بشارت  نقش  خداست برای جذب کردن جهان ب  سوی خود. خهدا بهرای 

کنهد. در ایهن ف هل ب  انجام رساندن نقش  خود  ا  طریق قوم خویش کار می
پههردا یم. بهه  بررسههی دقیههق مفهههوم بشههارت و نیههز وییفهه  مهها در قبههال آن می

بشارت و قهدرت مخ واهی  همچنین خواهیم دید ک  خدا شیوه خاای برای
برای ب  اجرا در آوردن آن دارد. سپس ب  سهم خهویش در هماهاری بها خهدا و 

 اعالم خبر خوش نجات ب  جمید خالیق  توج  خواهیم نمود.

 
 بشارت چیست؟

 
رسهد با شهنیدن ایهن کلمهات و عبهارات  اولهین چیهزی که  به  مههن شهما می

شارتی  شههادت دادن چیست؟ بشارت  جلسات کلیسایی  اردوهای بزرس ب
ب  دیگران درمورد کاری ک  مسیح برای شما انجهام داده و دعهوت کشهیش ا  
مردم برای پیوستن به  کلیسها؟ افهراد مختلهد  برداشهت متفهاوتی ا  مفههوم 

های توناتونی های متعددی است و  شیوهبشارت دارند. بشارت دارای شال
خادمان ا  معنی آن بستگی دارد. ثمر ونتیج  بشارت  تا حد بسیاری ب  درک 

دارد. آنها باید دیدتاه روشنی نسبت ب  اهدا  کار خود داشت  باشند و بهرای 
رسیدن ب  آن اهدا   باید بدانند ک  انجام چ  کاری ت م است. بررسی خهود 

های اساسی را درمورد بشارت با نگاهی ب  مفهوم این کلم  و شناخت روش
 نماییم.بشارتی آغا  می
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 م کلمه بشارتمفهو
 

  Euaggelidzoا  ریشه  کلمه  یونهان   Evangelismکلم  انگلیسی بشارت یا 
مشهتق شهده اسهت. پهس مفههوم ااهلی « آورمخبهر خهوش مهی»ب  معنهی 

خبهر »بشارت عبارت است ا دادن خبر خوش انجیل ب  مردم )انجیل ب  معنی 
پهذیرد می باشد( بشارت ما ب  مردم با اعالم این خبر خوش انجاممی« خوش

ک  عیسای مسیح  پسر خدا  آنها را ا  تناهانشان نجات خواهد داد و ب  آنان 
 حیات ابدی خواهد بخشید.

 
بریم  چیزی بیشهتر ا  اهرفا البت  کلم  بشارت ب  اورتی ک  آن را ب  کار می

کوشههیم کهه  مههردم را بهه  نشههان دادن باشههد. مهها میاعههالم خبههر خههوش می
مسیح همراه با تمام برکهاتش  تشهویق نمهاییم. العمل مثبت و پذیرش عاس

برای برداشتن این قدم باید ب  مردم کم  کنهیم. پهس ا  آن نیهز تمهام سهعی 
خود را باید ب  کار بریم تا آنهان را در ایمهان و مشهارکت مسهیحی  پها بهر جها و 

 استوار بداریم.
 

ا  اسههقد ع ههم کههانتربری  ایههن تعریههد را ( William  Templeویلیههام تمپههل )
دهد: بشارتن یعنی اینا  عیسهای مسهیح را چنهان بها قهوت بشارت ارائ  می

دهنده ایمان آورند و ها ب  او ب  عنوان نجاتروح القدس نشان دهیم ک  انسان
 او را ب  عنوان خداوند در مشارکت با کلیسایش  خدمت نمایند.

 1968نقل ا  مجل  حیات مسیحی  نوامبر 
 

یابیم ک  عمل ما در بشهارت نشهان دادن مسهیح یبا بررسی این تعرید در م
است. ایهن کهار بایهد بها قهوت روح القهدس انجهام تیهرد. ههد  ایهن اسهت که  

دهنده خود ایمان آورنهد  در نتیجه  او را به  ها ب  مسیح ب  عنوان نجاتانسان
 عنوان خداوند در مشارکت با کلیسایش خدمت کنند.
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 اقتدار برای بشارت 
 

توانیم درمورد خدای خود با پیروان سایر ادیان احبت کنهیم؟ ب  چ  حقی می
هها را عبهادت کننهد  آیها اتر مردم بخواهند شیطان را بپرستند و یا آفتهاب و بت

ایههن حههق را داریههم کهه  مههزاحم آنههها بشههویم؟ در اغلههب ادیههان  تعههالیم نیاههوی 
 بسیاری وجود دارند  پس چهرا بایهد باوشهیم که  اعتقهادات و رسهوم مهردم را

 کنیم؟ عوض نماییم؟ با چ  اقتداری ب  هم  جا رفت  و انجیل را موع   می
 

را بخوانیهد. فرمهانی  20 -18: 28برای یافتن پاسخی ب  سهؤاتت فهو   متهی 
مسیح این است ک  ب  هم  مردم و تمام ملل باید بشارت داد. اختیار و اقتدار 

مههین بهه  مسههیح پشههتوان  عمههل ماسههت  چههون تمههام قههدرت در آسههمان و  
های او سپرده شده و بشارت ما بر اسهاس ن هر شخ هی یها موقعیهت دست

محیطی نیست  بلا  تماما بر اقتدار شخ ی مسیح قرار دارد. خدای ع هیم 
جهان  آن خدای واحد حقیقی که  دنیها و آنچه  را که  در آن اسهت  به  وجهود 

یح پسهر آورده ب  ما فرمان داده ک  کالم او را ب  هم  برسانیم. عیسهای مسه
نهامیم. مها خدا  این حام را ب  کلیسها داد. مها ایهن حاهم را فرمهان اع هم می

 یابیم.اقتدار و دستورات خود را درمورد بشارت  ا  کالم خدا می
 
 

هنگامی ک  کلیسای اولی   انجیل را موع ه  کهرد و درمهورد مسهیح بها مهردم 
ردید. با این سخن تفت  مورد جفا واقد شد و ا  احبت راجد ب  مسیح مند ت

حال  مسیحیان اولی  دریافتند ک  اعتبار و اقتدار کالم خهدا بهاتتر ا  دسهتورات 
بشری است و ب  همین دلیل به  شههادت دادن خهود درمهورد مسهیح دادامه  

ای آنهها را آ اد کهرد. در مقابهل دادند. رسوتن به   نهدان افتادنهد  ولهی فرشهت 
ا پطهرس تویهیح داد که  علهت شورای مهذهبی مهورد تهدیهد واقهد شهدند  امه

بایهد خهدا را می»نافرمانی آنها اطاعت ا  دسهتورات مقهام بهاتتر بهوده اسهت: 
(. پهس امهرو  ههم ههر 29: 5)اعمال رسوتن « بیشتر ا  انسان  اطاعت نمود!

فرستد با قدرت فرمان او بروید. ب  یاد داشت  باشید ک  جا ک  خدا شما را می
 ست! در همان جا  عیسی با شما ا

 
کننهد که  یه  مسهیحی نبایهد درمهورد امرو ه بسهیاری ا  مهردم احسهاس می

مسیح با پیروان سایر ادیان و مذاهب سخن بگوید. بعضهی ا  مسهیحیان  اتهر 
درمورد مسیح شهادت دهند بها جفها و احتمهات مهرس رو به  رو خواهنهد شهد. 

ولهی دیگران هم متوج  نیستند ک  فرمان اع م  خطاب ب  آنها ههم هسهت  
 ما در قبال بشارت ب  دیگران  مسؤول هستیم.

 
 های اساسی بشارت روش
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ههایی که  به  وسهیل  آنهها مسهیح را نشهان های بشهارت عبارتنهد ا  راهروش
دهنهده دهیم  با این هد  ک  مردم را تشویق کنیم تا او را ب  عنوان نجاتمی

ههای مختلهد و بپذیرند و ب  عنوان خداونهد  خهدمت کننهد. در ایهن کتهاب روش
متعددی را ا  ن ر خواهیم تذراند و خواهیم دید ک  چگون  ههر یه   دیگهری را 

هها تطبیهق ههای خهود را بها موقعیتنماید. عیسی و رسهوتن روشتقویت می
دادند. اساس بشارت آنها بر قوت روح القدس قرار داشت ک  در آنها بود و می

 (. 8 :1کرد )اعمال رسوتن ا  طریق آنها کار می
 

نمهود. خهدا در ههر ای بود ک  ارتباط میهان آنهها و خهدا را برقهرار میدعا وسیل 
نمود که  آن را ارائه  داد و آنها را تشویق میموقعیت  پیاام خود را ب  آنها می

ترین روش بشارت این است که  اجها ه توانیم بگوییم  اساسیکنند. پس می
هها در میهان ال  هرتاه اهحبت ا  روشدهیم خدا ا  طریق ما کار کند. با این ح

هههای اعههالم پیاهام هههم اشههاره نمههود. در ایههن بههاره اسهت  معمههوت بایههد بهه  راه
: 16(  موع   )مهرقس 20:  28توان ب  این ناات توج  نمود: تعلیم )متی می
(. نقش  خدا برای بشهارت ایهن بهود 8: 1( و شهادت دادن )اعمال رسوتن 15

 یق کار توسط تمام کلیسا   ب  تمام جهان برساند.ک  تمام انجیل را ا  طر
 

 الگوی خدا
 

تهوان الگوی اساسی بشارت  عبارت است ا  کار خدا ا  طریق این الگهو را می
و خداونهد خهدا  آدم را نهدا در داد و »ا  همان ابتدا در باغ عدن مشاهده نمود. 

محبههت خههدا او را بهه  جسههتجوی انسههان تمشههده « تفههت: کجهها هسههتی؟
اش کوشد خود را ا  چشم آفرینندهشاند  حتی وقتی ک  این انسان میکمی

 مخفی سا د. 
نات  اساسی در الگو و نمون  کار خهدا  همهین نهدا در دادن اسهت. نقهش مها 

ای در یابیم: ادای نداکننهدهچیست؟ این را ا  بیان یحیای تعمیددهنده در می
 (.3: 1)مرقس « بیابان ک  راه خداوند را مهیا سا ید...

 
آمهو یم. در ف هل سهوم با توج  ب  شیوه کار خدا در باغ عدن  مطهالبی را می

خوانهد. ا  بینیم. خدا او را ب  نهام میپیدایش  خدا را در جستجوی انسان می
نمایههد. خههدا بهه  آدم و حههوا کنههد و او را بهها تنههاه خههود رو بهه  رو میاوسههؤال می

ن داد  ولههی پیشههگویی کههرد کهه  پیاههامی داد. او نتیجهه  تنههاه را بهه  آنههها نشهها
ای  انسان را ا  قهدرت شهیطان خواههد رهانیهد. سهپس به  جهای دهندهنجات

هها پوشهانید. ای ک  برای خود ساخت  بودند  آنها را بها رختسترهای حقیران 
ماهم باید ا  همین الگوی الهی پیروی کنهیم. در عهین حهال خهدا نیهز مها را در 

مود و در اعالم پیاام سماوی وی ب  هر جستجوی تمشدتان هدایت خواهد ن
 ی  ا  آنها  یاری خواهد داد.
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الگوی کار بشارتی خدا در باغ عدن ا  یافتن تناهااران و اعالم پیاهام به  آنهان 

رود. او ب  آدم و حوا نشان داد ک  دوستشهان دارد. خهدا در آنجها هم فراتر می
تواننهد در مقابهل او و دیگهران ای انجام داد و آدم و حهوا را پوشهانید تها بقربانی

بدون شرمندتی بایستند. بدین ترتیب نمون  کوچای ا  آنچ  ک  خدا قرار بهود 
آلود در جلجتا انجام دهد. ا  پیش نشان داده شد. این نات  ب  برای جهان تناه
نماید ک  ب  هنگام احبت دربهاره داوری خهدا علیه  تنهاه  بایهد ما یادآوری می

 سبت ب  تناهااران هم سخن بگوییم. درمورد محبت او ن
 

البت  دیگران باید این محبت را در ما ببینند تا سهخن مها را بهاور کننهد. قربهانی 
برای نجات  در جلجتا ب  انجام رسید  ولی هنو  ت م است ک  مها نسهبت به  

دهنده نفس خود بمیریم. این قربانی  نده ب  دیگران کم  خواهد کرد تا نجات
او را پیههروی کننههد. عهههد عتیههق تمامهها حههاکی ا آن اسههت کهه  خههدا   را بیابنههد و

دهد تا ا  تناهان خود با تشهت نمهوده و نجهات یابنهد  تناهااران را ندا در می
 ساخت. ولی او این کار را ب  وساطت انبیای خویش عملی می

 
هایی ا  داوری آتی خدا  نوح را برتزید تا علی  شرارت قوم خود وعظ  کند و راه

را ب  آنها نشان دهد. خدا  یونس را فرستاد تا ب  اههالی نینهوا هشهدار دههد. 
اشعیا  ارمیا  عاموس و سایر انبیا با قوت روح القدس ب  پهیش رفتنهد و پیاهام 

 خدا را اعالم نمودند. 
آوران الهی بودند ک  توسط خدا انتخاب و فرستاده شدند تا پیاهامی آنان  پیام

در محلی مشخص  اعالم نمایند. امرو ه هنو  هم  خاص را ب  تروهی خاص و
 الگوی کار خدا این است.

 
ب  ویوح دیدیم ک  الگوی اساسی بشهارت عبهارت اسهت ا  کهار خهدا توسهط 

کند انسان. عیسی هم بارها ب  شاتردانش تفت ک  خدا ا  طریق او کار می
به   و معجزات و سخنان وی ا  اوست. او همچنین ب  پیهروانش وعهده داد که 

همین ترتیب  روح القدس توسط آنان عمل خواههد نمهود. نمونه  دیگهر الگهوی 
توان در کتاب اعمال رسوتن یافهت. در ایهن اساسی کار خدا در بشارت را می

برد تا تمام بینیم ک  چگون  روح القدس  کلیسای اولی  را ب  کار میکتاب می
اولیه  ههم مثهل مها   مژده انجیل را ب  تمام جههان برسهاند. اعضهای کلیسهای

 مردان و  نانی معمولی بودند  ولی خدا ا  طریق آنها کار نمود.  
 

العههاده ایههن کههار چنههین درمههورد نتیجهه  خار  (Melvin Hodgesملههوین هههاجز )
 نویسد:می

هایی تسخیرشده در  ندتی کردند. واقعا هم این طور رسوتن همچون انسان
د داشهت. در ن هر آنهها  نهدتی و دنیها بود چون روح خدا آنها را تحت تسلط خو

کردند  اهمیت چندانی نداشتند. حتی ب  تأمین مالی و مادی  هم توج  نمی
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بردنهد. بارهها به   نهدان افتادنهد و مضهروب چون دائما در مخهاطره به  سهر می
کردند. خود را ب  طهور شدند. آنها شب و رو  با اشاها برای نو ایمانان دعا می

سهیح و اراده او کهرده بودنهد چهون او خداونهد و اهاحب کامل وقهد عیسهای م
 ندتی آنها بهود. رسهوتن  مهردان ایمهان بودنهد . آنهها در ملاهوت خهدا تهام بهر 

 دانستند. داشتند   یرا آن را واقعیتی  نده و روحانی میمی
 

کردنهد ب  کالم انجیل ایمان داشتند و وقتهی که  به  نهام عیسهی موع ه  می
کشیدند. ایمان داشتند ک  عیسی ب  دست راست تخهت نتیج  را انت ار می

خدا   نده و حایر است و مطمئن بودند ک  وعده داده حتی تا انقضهای عهالم 
هم با آنها همراه خواهد بود. پس می بایست ب  نام او ب  آن مرد لنگ فرمان 

تههر ا  حقههایق دادنهد کهه  بههر پههایش بایسههتد. آنهها حقههایق روحههانی را واقعیمی
توانسهتند در مقابهل جفها و آوردنهد. به  همهین دلیهل میب  شمار میطبیعی 

های تاری   و یا در برابر خود نرون پایدار بمانند. در آن  ندان« وحوش افسس»
 کردند. خواندند و دعا میسرود می

پولس پس ا  آنا  سنگسار شده ب  حال مرس افتهاد  مجهددا برخاسهت و به  
آنها متای ب  خود نبود  بلا  ب  مسیح  نهده و  موع   انجیل ادام  داد. ایمان

آوران اولی  مردانی مطید و پر ا  روح القهدس قیام کرده ایمان داشتند. این پیام
بودند  بدین علت ا  نوایمانان خود توقد داشتند ک  ههیمن تونه  باشهند. آنهها 
تعالیم مسهیح را به  کسهانی سهپردند که  همچهون خودشهان واکهنش مثبهت 

های الهی  پر شدند. انت ار رسوتن ا  نوایمانان ایهن بهود و ا وعده نشان داده
ک  خود را مسؤول دانست  و انجیهل را نه  به  عنهوان وییفه  بلاه  به  اهورت 

 ناپذیر نجات خود  بشارت دهند.نتیج  بدیهی و اجتناب
 

 قوت خدا 
 

سهی هایی ا  عهد عتیق و نیز ا  کلیسهای اولیه   الگهوی اسابا نگاه ب  نمون 
ها  خدا خدا را برای بشارت در عمل مشاهده نمودیم. در ورا و درون این نمون 

فایهده کار کرده است. بدون حضور و قوت خدا  تمام سهعی و کوشهش مها بی
است. ما باید خود مسیح  نده را ب  جهان نشان دهیم  ن  فقط اینا  راجد ب  

رهای تناه را بگسلد و او چیزی بگوییم. کار روح القدس هم این است ک   نجی
ها  تناهااران را ب  فر ندان خدا تبدیل نمایهد. بهدون ایهن قهوت  تمهام شههادت

ههای بشهارتی خواهنهد بهود. بشهارت ها و تعالیم ما فقط مشاب  روشموع  
 حقیقی و بشارتی ک  مثمر ثمر است باید در قوت روح القدس اورت پذیرد.

 
های مختلفی را ب  ا  کار خدا  سالح شیطان در تالش خود برای برترداندن ما

کند تا مارا مأیوس و تفاوتی مردم استفاده میبرد. او ا   مقاومت و بیکار می
شاسههت خههورده نمایههد. وی همچنههین مماههن اسههت ا  جفهها  انتقههاد  شهه   

ها  سؤتفاهمات بین مسیحیان و سردرتمی  فشارهای احساسی  وسوس 
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. مبهار ه بها شهیطان بخشهی ا  کهار یا مشاالت جسمانی ههم اسهتفاده کنهد
بشارت ماست. ت م است نسبت ب  آن آتاه و هشیار بوده  محاف هت الههی 

 را ب  کار بریم.
 

اوت  هرچ  بیشتر درک کنیم ک  جنگ ما با شیطان است ن  بها مخالفینمهان  
تر خواهد بود. بدین ترتیب نسهبت به  قربانیهان شهیطان  پیرو ی برای ما آسان

تفههاوت را متحمههل تری خههواهیم داشههت و افههراد تسههتا  یهها بیدلسههو ی بیشهه
 تر با مشاالت برخورد خواهیم کرد.شده  حایمان 
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ثانیا  احتیاجی نیست ک  ا  خطرات کار خود بترسیم  چون خدا بها مها خواههد 
بود. روح خدا و کالم او در افاار تیره خواهنهد درخشهید و به  اشهخاص بسهت   

فرستد و ب  مها لبهاس جنهگ و خدا ما را ب  جنگ میدید روحانی خواهند داد. 
کنههد تهها بتهوانیم ا  خههود محاف ههت نمههوده  شههیطان را اسهلح  ت م را عطهها می

(. در 18 – 10: 6شاسهههت دههههیم و اسهههیران او را آ اد سههها یم )افسسهههیان 
 بشارت با خدا همااران هستیم. 

 
هها بها نجهات جانبدین دلیل ب  هنگام اعالم مسیح ب  جهان و آنگاه ک  بهرای 

جنگیم  بر فیض و قوت الهی تای  داریم. شما باید ب  عنهوان یه  شیطان می
سربا  مسیح  خود را نسبت ب  او متعهد بدانیهد. عیسهی قهبال شهیطان را در 
جلجتا شاست داده است. خون او ب  عنوان فدی  برای تمام اسیران شیطان 

القهدس طان علب  یابید. روحریخت  شد. پس باید ب  نام عیسی بروید و بر شی
با شما است تا شما را محاف ت و رهبهری نمایهد و بهر تمهام نیهروی دشهمن  

 شما را قوت بخشد.
 

 تمایل به اطاعت از خدا 
 

دهنههده خههود پههذیرفتیم  او را بهه  عنههوان وقتههی کهه  عیسههی را بهه  عنههوان نجات
نمهوده ایم. سپس  ندتی خویش را وقد او و اههدافش خداوند هم قبول کرده

ایم ک  هر جا ایم. ا  آن هنگام تاکنون   بارها قول دادهخود را مطید وی ساخت 
خدا بخواهد برویم. هر چ  او بخواهد بگوییم و هرچه  اراده کنهد انجهام دههیم. 

شهوند. مسهیح دستورات مسیح خطاب به  کلیسها  شهامل حهال مها ههم می
ههها را شههاترد همهه  امت(  15: 14خواهههد احاههام او را نگههاه داریههم )یوحنهها می

(  15: 16(  هم  را ب  انجیل موع ه  کنهیم )مهرقس 20-19: 28سا یم )متی 
( و اطاعت ا  خدا را بر اطاعهت انسهان 8: 1شاهدان او باشیم )اعمال رسوتن

 (.29-27: 5و  20 -13: 4ترجیح دهیم )اعمال رسوتن 
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 تمایل به پیروزی نقشه خدا 
 

داریم  بیشهتر تمایهل خهواهیم داشهت که  هرچ  بیشتر  شخ ی را دوست ب
شهوند و مایهل خهواهیم بهود که  موفقیت او را ببینیم. عالیق او عالیهق مها می

دانیم که  برای پیشبرد نقش  خهود  هرچه  درتهوان داریهم به  کهار ببهریم. مهی
کنیم: مسیح  مال  و حاکم بر حق این دنیاست و به  همهین خهاطر دعها مهی

« چنان ک  در آسمان است  بر  مین نیز کهرده شهود ملاوت تو بیاید  اراده تو»
(. 20:  22)مااشف  « بیا ای خداوند عیسی»طلبیم: (  و نیز می10: 6)متی 

و به  »ولی کاری هست ک  باید قبل ا  آمدن او انجام دههیم. مسهیح فرمهود: 
هها  این بشارت ملاوت. در تمام عهالم موع ه  خواههد شهد تها بهر جمیهد امت

 (. 14: 24)متی « نگاه انتها خواهد رسیدشهادتی شود. آ
 

در حالی ک  سایرین در جستجوی معنا و مفهومی برای  ندتی خود هستند  
خههواهیم در پیههرو ی آن ایمن یعنههی هههد  ونقشهه  خههدا را و میمهها آن را یافتهه 

سهمی داشت  باشیم. مسیح ب  ما تفت  ک  اولویهت  نهدتی خهود را بهر ایهن 
سایر احتیاجهات خهود را ههم ا  خهدا خهواهیم یافهت  ملاوت الهی قرار دهیم و

خواهیم بخشی ا  بشارت جهانی باشیم و ملاوت خهدا (. ما می33:  6)متی
را هر چ  بیشتر بر  ندتی اشخاص حاکم بسا یم. مایلیم کاری را ک  او ب  ما 
سپرده است پیش ا  آمدنش  ب  پایان رسانیم تا در آن موقد همه  بها ههم بها 

 ستقبال او برویم.موفقیت ب  ا
 

 تمایل به جلب رضایت خدا
 

سا د  بلاه  تر میتمایل ما ب  جلب ریایت خدا  ن  فقط ما را در بشارت فعال
خواههد کنهد که  همه  چیهز را آن طورکه  او میاین اشتیا  را در ما ایجاد می

تذارنهد رسد ک  مردم  بر کار ما ارج نمیانجام دهیم. تاهی چنین ب  ن ر می
یابیم  ولی نباید تسلیم ناامیدی شهویم. ای ا   حمات خود نمیان فایدهو چند

خواهیم او ا ما رایی باشهد ههد  ااهلی مها در ما خدا را دوست داریم و می
ها و تمایالت ت م ک  مورد اشاره قرار ترفتند فاهر  ندتی  این است. ب  انگیزه

 باشند؟ کنید. آیا این تمایالت  نیروی محرک  شما در  ندتی می
 

اتر ت م است ک  آنها را در خود تقویت کنید  پس درموردشان فار نماییهد و ا  
خدا بخواهید ک  آنها را دائما ب  یاد شما بیاورد تها در ههر مهوقعیتی که  پهیش 

ههای قهوی و آید  آنهها را به  کهار ببندیهد. اتهر بهرای اطاعهت ا  خهدا  انگیزهمی
ایمانهان  خود ا  شههادت دادن به  بیمحامی داشت  باشید  بر ترس طبیعی 

 غلب  خواهید نمود.
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 تمایل به مشارکت
 

این تمایل در ما هست ک  با کسانی باشیم ک  دوستشان داریم. این تمایل  
 دهد:  ب  س  طریق ب  کار بشارت ما یاری می

 مایل خواهیم بود ک  عزیزان ما هم در آسمان با ما باشند.   -1
امور بشارتی کلیسا سهمی داشت  باشهیم   مایل خواهیم بود ک  در  -2

چون در کار و برکت سایرین شرکت خواهیم داشهت و شهادی خااهی 
 ن یب ما خواهد شد.  

مایل خواهیم بود ک  در مشارکت مخ وص با مسیح بمانیم. وقتی ک   -3
تیههرد  اش بهه  کههار میمسههیح مهها را بههرای یههافتن توسههفندان تمشههده

 شویم.یمشمول برکات خاص امیمیت با او م
 

 وسیله اساسی برای بشارت
 

برای داشتن بشارت فعاتن  باید ب  کالم خدا ایمان داشت  باشیم  قهوت آن را 
تجرب  نماییم و پیاامش را انتقا ل دهیم. بهترین فروشهنده کسهی اسهت که  
کههامال نسههبت بهه  مرغوبیههت جههنس خههود اعتقههاد داشههت  باشههد. تردیههد دربههاره 

رتباط داشتن آن با  ندتی کنهونی موجهب شهده الهامی بودن کتاب مقدس و ا
که  بسهیاری ا  واع هین  نیههروی روحهانی خهود را ا  دسههت بدهنهد  ولهی اتههر 
اعتمههاد خههود را بههر اعتبههار و الهههام کههالم خههدا و کههار روح ا طریههق آن بنهههیم  در 

ایمانی  فقط خدمت خود نیروی ع یمی را تجرب  خواهیم نمود. ب  مشال بی
کنهد تها موجهد ایمهان بدهد. روح او ا  طریق کهالم کهار می تواند پاس خدا می
 باشد. 

 
 

هر چ  بیشهتر بهر آنچه  که  خهدا انجهام داده و تفته  اسهت مطالعه  و تعمهق 
نماییم  ایمان بیشتری برای اعهالم کالمهش به  دیگهران خهواهیم داشهت. اتهر 

ن اساس خواهیم دیگران با ایمان ب  نزد خدا آیند  باید کالم خدا را ب  عنوامی
ایمانشان ب  آنها بدهیم. این امر نه  فقهط درمهورد نجهات آنهها  بلاه  در جههت 

 رشد روحانی شان نیز م دا  دارد.
 

 ثمره روحانی  -1
کنهد تها مهردم را تهوییم کهار میالقدس ا  طریق آنچ  ک  هستیم و میروح

نسبت ب  حقیقت انجیل  متقاعد سا د. اتر ی  فروشهنده اهابون را ببنیهد 
های سهیاه شهده دارد  درمهورد او چه  فاهری های کثید و دستسک  لبا

های او خواهید خرید؟ درمهورد کسهی که  دربهاره خواهید کرد؟ آیا ا  اابون
اش  خهود توید  ولهی  نهدتی شخ هی ندتی جدید در مسیح سخن می
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آلود است. چ  خواهید تفت؟ دنیا  قبل ا  اینا  قهوت انجیهل را محور و تناه
آن را در  ندتی ما ببیند. شهادت دادن ما کهافی نیسهت  بلاه  بپذیرد باید 

 باید شاهدان باشیم.
 

کند ک  آن درخت چیست  اعمال مها همانگون  ک  میوه روی درخت  ثابت می
نیز اثباتی هستند بر محبت و حضور حقیقی خدا در ما. ب  همین دلیل معموت 

انهد آوردن  اعترا  کردهکنند. اشخاص بسیاری پس ا  ایمان ما را آ مایش می
کوشههیدند کهه  دوسههتان مسههیحی خههود را ایمههانی  عمههدا میکهه  در دوره بی

 خشمگین سا ند. 
 

توینهد خواستند ببینند آیا آنچ  که  مسهیحیان درمهورد قهدرت خهدا میآنها می
ایم و روح او احیح است یا ن . خدا را شار ک  توسط عیسهی برتزیهده شهده

سر بلند بیرون آییم. دستور و حام او خطاب ب  مها  در ماست تا ا  آ مایشات 
فقههط ایههن نیسههت کهه  موع هه  کنههیم  تعلههیم دهههیم و شههاهدان باشههیم. او 

 (.16: 15خواهد ک  میوه و ثمره داشت  باشیم )یوحنا می
 

بیهان شهده نبایهد فرامهوش (J. E . Conant) این حقیقت را که  توسهط کاننهت 
بخشیمن خود با کم  مسیح نجات می کنیم. این ما نیستیم ک  تمشدتان را

اش کار اید مسیح است ک  ب  وسیل   ندتی و سخنان شاتردان وقد شده
دههد. به  همهین ترتیهب  به  آن انهدا ه که  به  کهارتیری و ها را انجام میجان

القههدس بههر مهها اهمیههت دارد  وسههایل و اماانههات مهها مطههرح سههلط  مطلههق روح
 نیستند. 

تیرد  وی ناتزیر است ک  سیحی را در اختیار میوقتی ک  روح القدس  ی  م
ب  دنبال تمشده برود  چ  دستوری داشهت  باشهد چه  نداشهت  باشهد. پهس 

ها این است ک  شخص کامال تحهت سهلط  روح و ترین اال در اید جانمهم
ای ک  آمد تا تمشده را بجوید و نجهات دهندهپر ا  روح باشد  روح همان نجات

 (.11  ص 1922بخشد )کاننت  
 

 کنیم چ  اتفاقی میفتد؟وقتی ک  دعا می -2
چرا خدای قادر مطلق  باید ب  ما هم ا  طریق دعا سهمی در کهار خهویش 

خواههد فر نهدانش در عالیهق او بدهد؟ آیا علهتش ایهن اسهت که  خهدا می
شری  شوند و درمورد راه اهحیح انجهام کهاری که  به  آنهها سهپرده شهده 

هایی که  به  کننهد؟ اتهر خهدا را بهرای پاسه  است  با او بحث و تبادل ن ر
هایی ک  ب  مها بخشهیده شهار نمهاییم؟ آیها او را دعاهایمان داده و پیرو ی

ایم؟ آیهها خهدا مهها را متاههی بهه  دعها آفریههده تهها در محبههت و خشهنود سههاخت 
 مشارکت ب  یادیگر نزدیاتر شویم؟
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او نیهز رشهد تذرانیم  در مشهابهت به  هنگامی ک  وقتی را در حضور خدا می
خواهد ما را ب  وسیل  دعاهایمان برای احتیاجات دیگران  با کنیم. خدا میمی

محبت نسبت ب  مردم پهر سها د. او مها را محتهاج دعهای یاهدیگر آفریهده تها در 
تر بها یاهدیگر متحهد شهویم. دعها محبت ب  عنوان اعضهای یه  بهدن  اهمیمان 

ادن حقیقهی بهودن او و توسط خدا مقرر شهده تها راههی باشهد بهرای نشهان د
واقعی بودن کالمش. هنگامی ک  مشهاول دعها هسهتیم  خهدا به  مها کمه  

کند تا احتیاجات اطرافیان خود را ببینیم و ما را ب  سوی شخ هی ههدایت می
بخشهد و مها را در کند ک  باید ب  او شهادت دهیم. او به  مها دلگرمهی میمی

 کند. آنچ  باید بگوییم راهنمایی می
 

آمو د ک  در ایمان برای شفای روحانی و جسمانی دعا کنیم. اتر با می ب  ما
هها القدس ما را هدایت نموده ا  طریق ما برای نجات جانایمان دعا کنیم  روح

کار خواهد کرد. ستایش  بخش مهمی ا  تمام این دعاهاسهت. اعهالم ایمهان 
ای غلبه  ههکنهد و بهر ترسشهود  شه  را دور میموجب تقویت ایمان مها می

نماید. بارها ب  هنگام دعا برای نجات یا شفای مردم  متوج  ب  این ناته  می
آیهد که  درخواسهت کهردن را متوقهد ایم ک  پیرو ی  مانی ب  دسهت میشده

 نموده و خدا را برای پاسخش ستایش کنیم.
 

ب  هنگام دعا  باید منت ر باشیم ک  خدا ما را هدایت کند. در ی  شب تاری  
انی   ارعی کانادایی در خان  مشاول دعا بود ک  عمیقا احسهاس کهرد و طوف

ب  جنگل کاج برو   انو بزن و با ادای بلند دعها »توید: ادایی با او سخن می
آن  ارع با خود فار کرد ک  این باید ایهده احمقانه  خهودش باشهد  ولهی « کن.

شد. در میان شد. باتخره در آن طوفان  ا  خان  خارج تر میاحسا سش قوی
درختان کاج  انو  د و همان طور ک  خداوند ب  او تفت  بود با اهدای بلنهد دعها 

 کرد.
 

اش قرار ترفت و ادای مردی را شنید  ب  طوری ک  ا  ناتهان دستی بر شان 
جا پرید آن مرد ب  جنگل آمده بود تا خود کشی کند. او قبال طنهابی ا  شهاخ  

آویز کند ک  ادای دعا کردن است خود را حلقخودرخت آویزان کرده بود و می
 ارع را شنیده بود. نتیج  این شد که  آن مهرد ا  ق هد خهود بهرای خودکشهی 
من ر  شد و ب  حیات تا ه در مسیح روی آورد. شاید تجربیات مها تها به  ایهن 

کنیم باید انت ار داشهت  باشهیم حد هم مهیج نباشند  ولی وقتی ک  دعا می
خواهد ما را ب  طر  کسانی هدایت کند که  به  ر کند. او میک  خدا در ما کا

کم  ما نیا  دارند. بسیاری ا  مزامیر  سرودهای ستایش آمیز هستند. مزمور 
توان آن را حفظ  نمود و تاهرار کهرد ا  ته  ته  نمون   یبایی است ک  می 100

توانیهد در دعاههای شخ هی خهود بهرای سهتایش خهدا عبارات این مزمهور می
 فاده کنید.است
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 کندخدا در دیگران کار می
 

تشتند و درمورد خداوند با در جزایر باهاما  تروهی ا  جوانان خان  ب  خان  می
کردنههد کهه  خههدا   کردنههد. آنههها قبههل ا  شههروع کههار  دعهها میمههردم اههحبت می

کسانی را ک  مالقات خواهند کرد  آماده سا د تا شههادت آنهها را بپذیرنهد. در 
آیها » نی ک  در را با  کرد با تعجب بسیار ب  آنها نگاه کهرد و تفهت: ی  خان   

پاسهه  جوانههان منفههی بههود. آن « کههردیم؟شههنیدید کهه  دربههاره چهه  اههحبت می
کردند ک   مان آن رسیده ک  ب  خانواده در همان لح   در این مورد تفتگو می

سهیح  خدا روی آورند. برای آن مبشرین جوان هدایت آن خهانواده به  سهوی م
کار بسیار آسانی بود. رو ی ی  مبشر خطاب ب  تروه ع یمهی ا  مسهیحیان 

بینم  ولهی یه  چیهز را دربهاره اولین باری است ک  شما را مهی»چنین تفت: 
دانم. قبل ا  اینا  خداوند را بپذیرید و نجات را بیابیهد بهرای ههر هم  شما می

 « ی  ا  شما کسی دعا کرده است.
 

ی این نیست ک  خدا را ترغیب کنیم تا مها را برکهت دههد  دعا وستایش ما برا
تناهاههاران را نجههات بخشههد و احتیاجاتمههان را بههر طههر  سهها د. خههدا ا  قبههل 

خواهد ک  این کارها را انجام بدهد و برای عملی ساختن آنها هم نقشه  می
کنهد که  به  وسهیل  دعها  در ای دارد  ولی این امتیا  را ب  ما عطا میو برنام 

کنیم و خدا ین برنام  نقشی داشت  باشیم. هنگامی ک  برای مردم دعا میا
ههای متفهاوت توسهط توییم  محبت خدا به  روشرا برای جواب دعا شار  می

دهنهده رو شود و با نیا  خود ب  منجی و نجاتالقدس برای آنها آشاار میروح
احبت کنیم. با خهدا شوند. بیایید قبل ا  اینا  با مردم راجد ب  خدا ب  رو می

 را جد ب  آنها سخن بگوییم.
 

 : به مردم بگویید که گناه چیست؟ پیغام ما

 
هنگام موع   یا تعلیم در باره تناه  کافی نیست فقط ب  مکر آنچ  که  مهردم 

تر ا  این است. در کتاب مقدس  تعهارید دهند بپردا ید. تناه  عمیقانجام می
دههد که  تنهاه خدا اساسا ب  ما نشهان میمتعددی ا  تناه آمده است. کالم 
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