بيانيه تجارت به عنوان ميسيون
مجمع عمومی لوزان) – ٢٠٠٤ (LCWEگروه نشر تجارت به عنوان ميسيون – به مدت يکسال عمل کرد.
موضوعات ارايه شده در ارتباط با اھداف خدا برای کار و تجارت ،نقش تجار در کليسا و ميسيون ھا،
نيازھای دنيا و قابليت پاسخگويی تجارت به اين نيازھا بود.
بيش از  ٧٠نفر از ھمه قاره ھا در اين مجمع شرکت کردند .اغلب شرکت کنندگان دارای زمينه تجارت بودند،
ولی رھبران کليسا و رھبران ميسيون ،معلمين ،الھيات دان ھا ،وکال و محققين ھم حضور داشتند.
جريان کار مجمع شامل  ٦٠مقاله ،بررسی و مطاله  ٢۵نمونه ،تعدادی مشاوره و مباحثه بر اساس ايميل ھای
دريافتی در زمينه تجارت به عنوان ميسيون منطقه ای و کشوری بود که با گفتگو و کار مستقيم اعضا با
يکديگر در طول يک ھفته به اوج خودش رسيد.
در ذيل قسمتی از مشاھدات ما را می بينيد.
اظھارات
ما ايمان داريم که خدا ھمه مردان و زنان را شبيه خودش آفريده ،با توانايی خلق ،خلق چيزھای نيکو جھت
خودشان و ديگران -اين موضوع شامل تجارت ھم می شود.
ما ايمان داريم به پيروی دقيق از عيسی ،کسی که مداوما و پيوسته نيازھای مردمی که مالقات می کرد را
برطرف می نمود .به اين وسيله محبت خدا و پادشاھی او را نشان می داد.
ما ايمان داريم که روح القدس ،تمام اعضای بدن مسيح را برای خدمت ،رفع نيازھای روحانی و مادی ديگران
و نشان دادن پادشاھی خدا قوت و قدرت می بخشد.
ما ايمان داريم که خدا تجار را خوانده و تجھيز نموده تا در و با تجارت شان تاثيری در پادشاھی خدا داشته
باشند.
ما ايمان داريم که انجيل قدرت دارد که افراد ،گروه ھا و جوامع را تغيير دھد .بنابراين مسيحيانی که به
تجارت مشغولند ،بايد در کار تجارت شان در ايجاد اين تغييرات شريک باشند.
ما اين حقيقت را دريافته ايم که فقر و بيکاری در مناطقی که نام عيسی بندرت شنيده و فھميده شده ،اغلب شايع
می باشد.
ما اھميت و نياز مبرم به گسترش تجارت را تشخيص می دھيم .ليکن ھدف بيش از صرفا تجارت است.
تجارت به عنوان ميسيون ،تجارتی است که ديد و ھدف آن تاثيرگذاری در پادشاھی خدا می باشد.
ما تشخيص می دھيم که به ايجاد کار و تکثير تجارت در ھمه دنيا احتياج می باشد که ھدف آن ايجاد تغيير و
تحول در چھار زمينه روحانی ،اقتصادی ،اجتماعی و محيطی می باشد.
ما اين حقيقت را دريافته ايم که کليسا يک منبع عظيم در جامعه تجارت مسيحی برای رفع نيازھای دنيا – در
و از طريق تجارت -است و در بازار و تحت لوای آن ،خدا را جالل می دھد.
پيشنھادات
ما کليسا در تمام جھان را فرا می خوانيم که ماموريت و حرکت تجار و موسسين شرکت ھا در استفاده از
عطاھا و خوانده شدگی شان به عنوان تجار – در ميان تمام مردم در اقصی نقاط دنيا -را شناخته ،تاييد نموده و
برای آنھا دعا کنند.
ما تمام تجار دنيا را فرامی خوانيم که اين تاييد را برخود بپذيرند و اظھارنامه را دريافت کرده و توجه نمايند
که چگونه تجربه و عطايای آنھا می تواند نيازھای مردمی که از نظر روحانی و مادی تحت فشار شديد ھستند
را از طريق تجارت به عنوان ميسيون مرتفع نمايند.

نتيجه
خط مشی اصلی تجارت به عنوان ميسيون ) AMDG ( ad maiorem Dei gloriamيعنی برای جالل
بيشتر خداوند می باشد.
گروه موضوع "تجارت به عنوان ميسيون"
اکتبر ٢٠٠٤
اعضای جلسه :متز تونھاگ
واين مک گی
جوزی پالمر
www.businessasmission.com
 : LCWEکميته لوزان برای بشارت جھانی

