کالم میراث :3
ماگناکارتای مسیحی 1981 -
رز سععررسععر دن ی ا در کونا ،هاوریی برری رووی ن کنفررن مدب ی ر ب ی نرومللی  YWAMدر روررر  1981رهبررن
سععاوه بود و رحسععا میکردی  .که "باوغ شععدهری  ".رنمظار زی ادی درشععم ی  .که بب ی ن ی YWAM ،. 21جمع شععدند
 ..ردروند چه رورهد گفت و چ ونه ما رر هدری ت رورهد کرد
وقم ی رهبررن برری رووی ن جلسععهشععان جمع شععدند ،زمان عمی قی رر برری پرسععم" درشععمند وقم ی ری ن زمان به
پای ان رسععی د ،وورن گفت" :هدف ما ری ن ن ی سعععت که در پ ی برنامٔە رودمان باشعععی  ،.بلکه میرورهی  .رز ردر
بشعععنوی  .پ ی " رز رنجا .هر کار دی ری ،ب ی ایی د هری ک بهمنهایی ردر رر بطلب ی  .رز رو بپرسعععی  .که میرورهد
به ما چه ب وی د و ب د برمیگردی  .و خن رر به ی کدی ر رعال .میکن ی  " .همه پررکنده به صعدرشعدند که شعرصعا ی
:ردر گو" کنند به محض ری نکه وورن منها شعد ،رحسعا کرد ردر با رو صعحبت میکند رو گزرر" میدهد
".من ما حد ممکن با سرعت مینوشم .که ردررک .رز ماگناکارمای مسی حی چی ست"
حاال ،ماگناکارمای رصعلی ،ی ک سعند ماری ری م روف رسعت که در سعال  1215در رن لی منظی  .شعد ری ن ی کی رز
رووی ن رسعناد سعی اسعی رسعععت که حقوق روویٔە رنسعععان رر شعععرح میدهد به همی ن مرم ی  ،ماگناکارمای مسعععی
حی ،حق و حقوق رنجی ل رر که هر رنسعععان ی رز خن برروردرر رسعت ،شعرح میدهد ری ن همٔە چی زهایی رر که بر
"مأموری ت بزرگ دالوت میکند ،رز دی دگاه همٔە کسعان ی که بای د رز ربر رو
ملکوت بهرهمند شوند ،ب ی ان میکند کسان ی که هنوز عی سی رر نمیشناسند ،بای د رز پ ی رورن عی سی چه رنمظاری
درشمه باشند؟ ری ن ش" نکمه معا رر بعه سععععوی یعک پعاسععععخ ملز.کننعده و همعهجعانبعه هعدریعت میکنعد کعه رعمعال و
کال .عی سععععی رر من ک میکنعد" :خنچعه برری ی کی رز کوچکمری ن برردررن من کردی د ،در ورقع برری من کردی د"
).امم ی 25:40
ماگناکارتای مسیحی
وورن کان ی ن ها1981- .
:همٔە رفررد روی زمی ن رز ری ن حق برروردررند که
،رنجی ل عی سی مسی ح رر بشنوند و در کنند 1
،کما مقد رر به زبان رود در دسمر درشمه باشند 2
ی ک مشعارکت مسعی حی در نزدی کی رود درشعمه باشعند ،بمورنند هر هفمه بهطور مرم برری مشعارکت جمع شعوند3 ،
و در بدن مسی ح با دی ررن م لی  .و پرسم" کما مقدسی
،درشمه باشند
،محصی الت مسی حی کما مقدسی در دسمر فرزندرنشان باشد 4
،رز ضروری ات زندگی :غذر ،خ  ،وبا  ،پناه اه و مررقبت بهدرشم ی برروردرر باشند 5
ی ک زندگی ثمربر" در رضای ت روحان ی ،رورن ی ،رجمماعی ،عاطفی و جسمان ی رر رهبری 6
کنند .ما با فی ض ردر مم هد شدهری  .که ری ن عهد رر به محقق رسان ی  .و برری
 ..جالل ردر زندگی کن ی
.در  1981سپرده شده رست  YWAMموسط رهبری ب ی نرومللی
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