سفیر مسیح
پیروی از مسیح چه معنا دارد
بخش 2
"پس سفیران مسیح هستیم ".دوم قرنتیان 20:5

 -2باید پیام را به دیگران برسانم
"پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقتی تازه است .چیزهای کهنه درگذشت...اینها همه از
خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است .به
دیگر سخن ،خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می داد و گناهان مردم را به حسابشان
نمی گذاشت ،و پیام آشتی را به ما سپرد ".دوم قرنتیان 19-17 :5

"فقط از شما می خواهم که به شیوۀ شایستۀ انجیل مسیح رفتارکنید ".فیلیپیان 27:1

" پس سفیران مسیح هستیم ،به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند .ما از
جانب مسیح از شما استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید .او کسی را که گناه را نشناخت ،در
راه ما گناه ساخت ،تا ما در وی پارسایی خدا شویم .در مقام همکاران خدا ،از شما استدعا
داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید ".دوم قرنتیان 1:6-20:5

"به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است ،رفتار کنید ".افسسیان 1:4

 -3باید با محبت باشم

نقش من همچون یک سفیر

 -1من نمایندۀ عیسی هستم

 -2به من مأموریتی داده شده است
"اما جان را برای خود بی ارزش می انگارم ،تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان برسانم و
خدمتی را که از خداوند عیسی یافته ام ،به کمال انجام دهم ،خدمتی که همانا اعالم بشارت
فیض خداست ".اعمال رسوالن 24:20

 -3به من اقتدار سخن گفتن داده شده است
"آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود« :تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من
سپرده شده است .پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و
روح القدس تعمید دهید .و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام ،به جا آورند.
اینک من هر روزه...با شما هستم!»" متی 20-18 :28

 -4من در ملتی بیگانه خدمت می کنم
"اگر او را که بر عمل هر کس بی غرض داوری می کند پدر می خوانید ،پس دوران غربت
خویش را با ترسی آمیخته با احترام بگذرانید ".اول پطرس 17:1
"...آنان افکارشان معطوف به امور زمینی است .حال آنکه ما اهل آسمانیم و با اشتیاق تمام
انتظار می کشیم که نجات دهنده ،یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند".
فیلیپیان 20-19 :3

وظایف من
 -1باید نمونه باشم
"کردارتان در میان بی ایمانان چنان پسندیده باشد که هر چند شما را به بدکاری متهم کنند ،با
مشاهدۀ اعمال نیکتان خدا را...تمجید نمایند ".اول پطرس12:2

• با بکارگیری زندگی خود برای برآوردن نیازهای مردم
"شدت عالقۀ ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما
برسانیم ،بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذریم ".اول تسالونیکیان 8:2

• با احترام گذاشتن به دیگران
"همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد ،او را پاسخ گویید ،اما
به نرمی و با احترام ".اول پطرس 16-15 :3

• با ساختن پلها
"همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم .این همه را به خاطر انجیل
می کنم ،تا در برکات آن سهیم شوم ".اول قرنتیان 22 :9ب23-
پاداش من
"هر کاری را با جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می کنید ،نه برای
انسان .زیرا می دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت ،چرا که در حقیقت
خداوند مسیح را خدمت می کنید ".کولسیان 24-23 :3
هفتۀ آینده:

ما عضو خانوادۀ خدا هستیم
کشیش سارو خاچیکیان

