ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ )اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ(
زﻣﯿﻨﻪ

در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ٬۲۰۱۷ﺳﺎزﻣﺎن  The Lausanne Movmentو ﺳﺎزﻣﺎن  ٬Bam Globalﯾﮏ ﻫامﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ )ﴎﻣﺎﯾﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻊ« را در ﺷﻬﺮ ﭼﯿﻨﮓ ﻣﺎی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ منﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد  ۳۰ﻧﻔﺮ ٬از  ۲۰ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴍﮐﺖ ﮐﺮده و از ﻧﺎﻣﺪاران دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﮐﻠﯿﺴﺎ ٬ﺧﺎدﻣﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ٬ﯾﮏ ﮐﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺘﴩ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﴐوری ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻗﺒﻞ و در ﻃﻮل ﻫامﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت )ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ/اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ( رﯾﺸﻪ در ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه دارد ٬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ منﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ ٬و در آﻓﺮﯾﺪن )ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺑﺎ او و ﺑﺮای او ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﮑﻮی ﻣﺸﱰک ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت)ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ/اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ( ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ٬ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت)ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ/اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ(ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ٬ﻣﺠﻬﺰ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم و متﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﮑﺎر ﺛﺮوت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت منﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ منﻮد.
متﺎم دﻧﯿﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ و ﺳﺨﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ ٬در ﺷﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ٬وﻟﯽ ﺳﺎده زﯾﺴنت ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ٬وﻟﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ٬ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت )ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ/اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎرت ٬ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺨﺎومتﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮب از ﯾﮏ ارزش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ٬زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺎرت ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ٬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﻧﯿﺰ دارد ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺮوت ٬از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺮوت اﺟﺘامﻋﯽ ٬ﻓﮑﺮی٬
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺎرت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم و ﻗﻮﻣﻬﺎ از ﻓﻘﺮ آزاد ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ/اﻧﺼﺎف و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﻓﻘﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺤﴫ
ﺑﻪ ﻓﺮد ٬ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﺴﻮزی در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از اﯾﺠﺎد
ﺛﺮوت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ٬و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻬﺎم داران )ﮐﺴﺒﻪ( ٬رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴﺎ ٬دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﯾﻢ.
• ﻣﺎ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت )ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ/اﯾﺠﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮدم و
ﺟﻮاﻣﻊ ٬ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
• ﻣﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻣﺪام ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوت )ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران( ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
• ﻣﺎ از اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوت )ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران( ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ٬اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا و ﻣﺮدم ٬ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺮای ﺟﻼی ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺪاوﻧﺪ

