
 
 (ایجاد رسمایه) دتولید درآم بیانیه

                             
 

 زمینه
به منظور  (رسمایه) تولید درآمد«هامیش جهانی با موضوع یک  ٬ Bam Globalسازمان و   The Lausanne Movmentسازمان ٬۲۰۱۷در ماه مارس سال 

دنیای تجارت و همچنین و از نامداران  کردهمختلف رشکت  ملیت ۲۰از  ٬نفر ۳۰تعداد تایلند بر پا منودند.  کشور را در شهر چینگ مای در» تحول جامع
منترش بصورت ویدیوهای آموزشی  یک کتاب و همچنین ٬در چند مقاله . یافته هادعوت به عمل آمد سازمانهای آموزش و پرورشو  خادمین ٬از کلیسا

 بیان می کند. هامیشرا قبل و در طول  ترین نکات و کلیدی خواهند شد.  این بیانیه رضوری ترین 
 

 تائیدیه ها
 .االمال از فراوانی و تنوع استمخلق منود که  یجهان کسی که ٬ه داردریشه در خدای آفرینند (تولید درآمد/ایجاد رسمایه) ایجاد ثروت )1
 خلق کنیم.با او و برای او همراه شده تا محصوالت و خدمات نیکوی مشرتک  (تولید) در آفریدن و ٬خدا آفریده شده ایمما در صورت  )2
مورد تشویق واقع شده  نیز یک هدیه از طرف خدا که در کتاب مقدس ٬واندگی مقدس استیک خ(تولید درآمد/ایجاد رسمایه) ایجاد ثروت )3

 است.
 مردم و متام قومها باشد. در میان همهمجهز و مستقر برای خدمت  ٬باید مورد تائید کلیسا(تولید درآمد/ایجاد رسمایه)ایجاد ثروت )4
  بتوان آن را با دیگران تقسیم منود.ایجاد ثروت منوده تا  باید ابتدااحتکار ثروت جایز نبوده بلکه تقسیم ثروت باید تشویق شود ولی  )5
یک انتخاب شخصی می  ساده زیسنتولی  ٬در شادی زندگی کردن خواست خداست ٬به گشاده دستی و سخاوت شده است متام دنیا دعوت )6

 .یاری رسانیم ٬ولی این وظیفه ماست تا افرادی را که در فقر هستند ٬باشد
باید مورد تشویق قرار  بخشش هر چند که .از بخشش سخاومتدانه است فراتر ٬تتوسط تجار  (تولید درآمد/ایجاد رسمایه) ایجاد ثروت از هدف )7

تامین نیازهای مادی از آن استفاده شده که می جهت به عنوان وسیله ای  زیرا ٬ارت خوب از یک ارزش باالیی برخوردار استتج ولی گیرد
 تواند عامل تحول مثبت در جامعه باشد.

 ٬فکری ٬وت اجتامعیاز جمله ثر  ٬روتانواع مختلف ثاین پتانسیل را نیز دارد تا در عین حال  ٬رای ایجاد ثروت مالی استب وسیلهتجارت یک  )8
  .سهامداران ایجاد کندرا برای مادی و معنوی 

 .از فقر آزاد شوندمردم و قومها  تاایجاد می کند ایجاد ثروت بوسیله تجارت ثابت کرده است که این قدرت را  )9
باید نسبت به هر زمینه فرهنگی منحرص  در عین حال شود و انجامنظر گرفنت فقرا  و با در /انصافهمراه با عدالت ایجاد ثروت باید همواره )10

 حساس باشد. ٬به فرد
ناپذیر از ایجاد  ااختیاری نیست. نظارت بر ایجاد و راه حل های تجارت و چالش های زیست محیطی باید بخشی جددلسوزی در این صنعت   )11

 ثروت از طریق تجارت باشد.
  

 درخواست
 اظهار می داریم. سازمانهای آموزش و پرورشو  مرداندولت ٬کلیسارهربان  ٬)سهام داران (کسبهو به ویژه به  ٬در رسارس جهان هارا به کلیسا بیاناتما این 
مردم و  جامع  برای تحول ماموریت مرکزی خدمت مارا به عنوان (تولید درآمد/ایجاد رسمایه)  ما از کلیسا ها دعوت می کنیم که ایجاد ثروت •

 بپذیرند. ٬جوامع
 تا آن را به پایان برسانیم.  می کنیم (رسمایه گذاران) کنندگان ثروتایجاد ما دعوت به تالش های تازه و مدام برای تجهیز و راه اندازی  •
 هستیم. ٬احتیاط برای استفاده از هدایای خداوند برای خدمت خدا و مردم ٬خواستار استقامت (رسمایه گذاران) ایجاد کنندگان ثروتما از  •

 

 برای جالی بیشرت خداوند


