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 قدرداني و تشكر

 سال گذشته هميشه مرا تشويق و همراهي 25صميمانه ترين تشكرات قلبي ام را به همسرم گلوريا كه ظرف 
 .رمهنچنين از حمايتهاي او كه در سه سال اخير باعث تدوين اين كتاب آموزشي شده بسيار سپارگزا. نموده، تقديم ميكنم

 كه صبورانه مرا در تهيه و ارئة اين كتاب ياري نمود تشكر ميكنم و در نهايت از اشخاصي چون "كريس"از 
آلبرت، پراشانت، هارسون، يشوانت، دينش، پرابك، سام، دانيال، فرجي، هاريش، موهان، بابو، شالم، ماهش و افراد بيشمار 

 . قدردانی ميکنم"  در زندگي و خدمتشان نمودند عميقاديگري كه وقت خود را صرف آموزش و اجراي اين موارد

 کليساهای خانگی بيشماری اکنون در مکانهايی تاسيس شده اند که هرگز  اين دوره هادر نتيجه

 .کليسايی وجود نداشته و بسياری از آنها در حال توسعه و تاسيس کليساهای ديگر در جنوب آسيا ميباشند
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 پيشگفتار

عنوان اين كتاب آموزشي اما بر روي .  بي معني ميباشند در بعضي مواقع  مبهم و حتي، از كتابهاعناوين برخي
ارد تا كليساي جهاني را بيدار كند و با كنار زدن تاريخ به بروس كارلتون سعي د. صحبت كردچند جلد كتاب به اندازة ميتوان 

خرين دستور مسيح بود كه اكنون اولين الويت كليسايش ماموريت بزرگ بشارت، آ. مسئوليتي كه برگردنش است بپردازد
 . كتاب فوق خواننده را در اين راستا ترغيب و مساعده مينمايد.ميباشد

 اشاره به اين حقيقت دارد كه كليسا، هم قادر است و هم بايد در بشارت پيام انجيل به اقصاي جهان تا 29اعمال 
؟ بعضي كليساها يافت بازگشت نمايد كليسايش را مشغول چه كاري خواهد زمانيكه مسيح. بازگشت عيسي مسيح كوشا باشد

 برخي ديگر پا فراتر از اما. خواهند بودبا همان روشهاي يكنواخت گذشته مشغول خدمت به همان اعضايي قديمي 
ن ميدهد كه آرزوي تجربه و تعليم بروس نشا. خواهند پرداختههاي آرام و يكنواخت خود نهاده، به تبشير پيام انجيل جايگا

 در ، دنيا راة شدمكانهاي ناديده گرفتهفتن به رتمايل او با مهارت كامل . قلبي او شتابانيدن ملكوت خدا در هر كليسا ميباشد
 .قلب مردم ايجاد ميكند

اين اثر بايد بطور كامل مطالعه و بررسي شود و مطالب الهامي را در جهت نيل به انجام دعوت الهي گردآوري 
 .يدنما

 !حال پيش بسوي هدف! با آرزوي اينكه هر خواننده با هدف انجام كامل آن مشغول به خواندن اين كتاب شود

 
 ) ساوتن باپتيست(ايتل استاد دانشگاه كريستين ميشن . كتر كيت ايد

 واقع در ويك فورست، كاروليناي شمالي

 

 

 ٥ 
 



  

 مقدمه

 تاسيس كليساهاي جديد بين نهضت هاياد  در آسياي جنوبي هدايت كليسا در ايجRapid Advanceهدف 
 . گروههاي مردمي مختلف در شهرهاي گوناگون ظرف ده سال ميباشد

 Rapid. دارا بودهرا در سطح جهاني  آسياي جنوبي كمترين توجه و رسيدگي ،در رابطه با گسترش پيام انجيل

Advance تاسيس كليساهاي جديد با مسيحيان نهضت هاي در تجهيز خادمين و تسهيل روند ايجاد 2000 از ژانويه سال 
 . طق مشاركت و همكاري داشته استاسراسر آن من

 مرتب در حال شده،آموزش بسيار پر ثمر بوده بطوريكه هزاران ايماندار جديد در گروههاي خانگي جمع اين نتيجة 
 .توسعه و تكثير به گروههاي خانگي جديدتر ميباشند

مطالب اكثر .  تاسيس كليسا نميباشدنهضت هايبردهاي آن، تضميني براي ايجاد اتمام اين دوره و اعمال تمام راه
.  ميباشد،هاي تاسيس كليساها كه در كشورهاي مختلف در گذشته انجام شده اين كتاب از كالم خدا و تحقيقات بر نهضت

هر . متفاوت بوده است هم  باهاي تاسيس كليساها در سراسر جهان گروههاي مردم شبيه به هم نيستند و نتايج نهضت
 آموزش داده شده در بسياري از گروههاي مردمي موفق بوده جاروشها و اصولي كه در اين. تفاوت داردتجربه با تجربه ديگر 

 بسزائي تأثيرت شما براي تاسيس كليساهاي جديد نيز اها در خدم اعتقاد من بر اين است كه استفاده از اين آموزه. است
 .د داشتنخواه

 ميباشد كه در آن پولس رسول به تيموتاوس چنين 2:2هاي اين كتاب بر اساس دوم تيموتاوس  آموزهكلية 

آنچه را كه در حضور گواهان بسيار از من شنيدي، به مردمان اميني بسپار كه از عهدة آموزش ديگران نيز " مينويسد 

  ".برآيند

حتي كار بكار گرفته شده اند و به اين مفهوم در اين كتاب آموزشي، ضمائري كه مذكر هستند فقط بمنظور را
 .خادمين زن هم ميتوانند در اين خدمت سهيم باشند. نميباشد كه نهضت تاسيس كليسا فقط توسط مردان انجام ميشود
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گروه "بنابراين يك . است كه در سراسر اين كتاب بكار گرفته شده براي تسهيل كار "گروه مردمي"همچنين واژه 

 يا هم فرهنگ ميباشند و يا به يك ،د بخشي از جمعيت يك كشور كه به زبان و لهجة خاصي صحبت ميكنند ميتوان"مردمي
 .شودالق تمنطقة جغرافيايي مثل شهر، روستا يا شهرك تعلق دارند ا

 1000كتاب آموزشي فوق همراه با كتاب راهنماي تعليمي آن، نتيجه بيش از سه سال آموزش فشرده به حدود 
 هم به ، من،با تشكيل اين جلسات تعليمي.  كه از روستاها و شهرهاي آسياي جنوبي گرد آمدند ميباشدخادم مسيحي

صحفاتي كه پيش روي شماست حاصل تعليماتيست كه به اين . ويرايش كتاب و همچنين اصالح نحوة ارائة مطالب پرداختم
 .مردان و زنان داده شده است

قهرمانان " ابزار مهم و موثري براي بسياري از ،و راهنماي تعليمي آندعاي من اين است كه اين كتاب آموزشي 

 . كه خدا از طريق اين دوره ها به من بخشيده باشند"ايمان
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 1بخش 
 مقدمه اي بر آموزش

ينچنين او ا. پس از اين وقايع، عيسي بار ديگر خود را در كنار درياچة تيبِريه بر شاگردان نمايان ساخت
روزي شَمعون پِطرُس، توماي معروف به دوقلو، نَتَنائيل از مردمان قاناي جليل، پسران زِبِدي و دو : نمايان گشت

ما نيز با تو «: آنها گفتند» .روم من به صيد ماهي مي«: شَمعون پِطرُس به آنها گفت. شاگرد ديگر با هم بودند
سحرگاهان، عيسي در كنار . ا در آن شب چيزي صيد نكردندام. پس بيرون رفته، سوار قايق شدند» .آييم مي

» اي فرزندان، چيزي براي خوردن نداريد؟«: او به آنها گفت. ساحل ايستاد؛ اما شاگردان درنيافتند كه عيسي است
اني ايشان چنين كردند و از فراو» .تور را به جانب راست قايق بيندازيد كه خواهيد يافت«: گفت» !نه«: پاسخ دادند

خداوند «: داشت، به پِطرُس گفت شاگردي كه عيسي دوستش مي. ماهي قادر نبودند تور را به درون قايق بكشند
در    زيرا آن را از تن به-دم جامة خود را گرد خويش پيچيد  شَمعون پِطرُس چون شنيد او خداوند است، در» !است

ن با قايق آمدند، در حالي كه تورِ پر از ماهي را با خود اما ديگر شاگردا.  و خود را به دريا افكند-آورده بود 
چون به ساحل رسيدند، ديدند آتشي با زغال افروخته . كشيدند، زيرا فاصلة آنها با ساحل فقط دويست ذراع بود مي

اكنون گرفتيد،  از آن ماهيها كه هم«: عيسي به ايشان گفت. است و ماهي بر آن نهاده شده، و نان نيز هست
تور پر از ماهيهاي بزرگ بود، به تعداد صد . شَمعون پِطرُس به درون قايق رفت و تور را به ساحل كشيد» .ريدبياو

 )11-1:21يوحنا  (.و با اينكه شمار ماهيها بدين حد زياد بود، تور پاره نشد. و پنجاه و سه ماهي

اگردان خويش در هنگامي كه در حال يات مذكوربه زماني اشاره ميكند كه عيسي براي دومين بار خود را به شآ
 ثبت شده، به زماني اشاره ميكند كه عيسي 5اين مطلب كه براي اولين بار در انجيل لوقا باب . ماهيگيري بودند ظاهر ساخت

 . از اين مردان دعوت نمود تا او را متابعت نمايند

. عيسي را بيش از سه سال پيروي نمودنداين افراد .  حاكي از پيام خاصي است21واقعه فوق در انجيل يوحنا باب 
آن اشخاص ديدند كه عيسي . آنها با او قدم زدند، با او زندگي كردند، از او تعليم گرفتند و قدرت او را مشاهده نمودند

 كه تصور كنيد. مريضان را شفا داد، ديوها را اخراج نمود و بسياري را از لحاظ روحاني احيا نموده به ملكوت خدا هدايت كرد
با اين وجود، پس از موت عيسي به كار و كسب اوليه خود . در اين چند سال آنان چيزهاي بسياري را از عيسي آموخته بودند

 كه با  مردي خداگونه و "حقيقتا. سالهاي اخيرچقدر عالي بود": مثل اين است كه بخود گفته باشند!  بازگشتند"ماهيگيري"
 . بگذاريد تا به شغل ماهيگيري خود باز گرديم. ن همه چيز تمام شده استشگفت انگيز همراه بوديم، اما اكنو

اين درست مثل اولين باري بود كه عيسي با آنان در حين ماهيگيري روبرو شد كه پس از ساعتها تالش هيچ صيد 
شاگردان تور خود را، . زنداين بار، عيسي به آنان ميگويد كه براي گرفتن ماهي دام خود را به آنطرف قايق بيندا. نكرده بودند

 .همانطور كه عيسي فرمان داده بود بطرف راست قايق انداختند و درست مثل بار اول ماهي بسياري صيد كردند

 تاسيس كليساهاي جديد به گونه اي طراحي شده است تا بياموزيم كه چگونه با نتايج عالي به نهضت هايدروس 
البته بعضي از . مين در خدمات كليسايي خود الگوهاي خاصي را ايجاد ميكنيمبسياري از ما خاد.  بپردازيم جانهاصيادي

 فقط بدليل اينكه با اين روشها خوب آشنايي "غالبا. اما برخي ديگر خير. سبكهاي خدمتي با واكنشهاي خوبي روبرو ميشوند
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 و بما بياموزد كه چگونه بتوانيم بطرز گاهي الزم است كه شخصي آمده. داريم و با آنها رشد كرده ايم آنها را بكار ميبنديم
 . نمائيم جانهاموثرتري صيد

. عالقمنديم كه تاسيس كليساهاي جديد را نظاره كنيم.  دوست داريم كه شاهد ايمان آوردن مردم باشيم"ما اكثرا
 ما در انجام مشكل اينست كه روشهاي كنوني.  مشتاق توسعه ملكوت خدا در گروه هاي مردمي مورد نظرمان هستيم"و جدا

اما هنوز هم در اين رابطه كاري نميكنيم و نميخواهيم روشهاي گوناگون را . خدمات كليسايي جوابگوي انتظارات ما نيستند
شايد . شايد به اين دليل است كه بجز روشهاي خدمتي كنوني با روش ديگري براي خدمت كردن آشنا نيستيم. بكار بنديم

 . ما تا چه حد عظيم ميتواند باشد جانها براي است كه حاصل صيدهم تابحال كسي بما نشان نداده

اين دوره مانند انداختن تور به آن .  آموزش فشرده بسر ببريم يكميخواهيم سوار بر قايق شده و چند روزي را در
 كليساي هدف اين است كه با كمك اين دروس بتوانيم راههاي موثر ديگري براي شاگردسازي و بناي. طرف قايق ميباشد

. اصول كتابمقدسي اين دوره بما بجهت تسهيل در رشد سريع و افزايش شاگردان و كليساها مدد خواهد نمود. جديد بياموزيم
موفقيت آميز بودن اين دوره بستگي به تصميم شما دارد كه آيا بعنوان يك . با سختكوشي چيزهاي بسياري خواهيم آموخت

 بياموزيد كه در نتيجه آن تورهايتان از پري بمرز از هم  جانهاي را در صيد كردنشركت كننده حاضريد با ايمان روشهاي
 !گسستگي برسد

شاگردان از زماني كه با . درخاتمه اين دوره هر يك از ما، درست مثل شاگردان مسيح، بايد تصميمي جدي بگيريم
ن آنان نبود، شاگردان به زندگي قبلي خود اما پس از مرگش زمانيكه ديگر در ميا. مسيح بودند چيزهاي بسياري آموختند

زمانيكه آموزش پايان ميپذيرد و هر كدام از ما به . ما هم به همانصورت با يك تصميمگيري مواجه خواهيم شد. بازگشتند
م خدمات كليسايي خود بازميگرديم آيا به روشهاي خدمتي قديمي خود بازميگرديم يا اينكه آنچه را كه در اينجا فرا ميگيري

 در خدمات كليسايي خود اعمال مينمائيم؟

خيلي ساده خواهد بود كه پس از بازگشت به خانه هايمان . فراموش كردن مطالب اين دوره بسيار ساده است
. مشاركت خوبي با ساير ايمانداران داشتيم. از مطالبي كه شنيديم بسيار هيجان زده شديم. دوره آموزشي خوبي بود": بگوئيم

 بازگشت به روشهاي قديمي بسيار وسوسه انگيز است ".وقت آنست كه سر كارم برگرديم. مه چيز تمام شدهاما اكنون ه
 .چون با آنها خوب آشنا هستيم

اصول كتابمقدسي و ابزارهاي مختلفي كه در اين دوره آموزشي ارائه . چالش ما در اين است كه از وسوسه بگريزيم
صيد هنگفت "اما در حين فراگيري روشهاي . جامعة مورد نظرمان ياري خواهد نمودميگردند ما را در رشد سريع كليسا در 

 . الزم است در نظر داشته باشيم كه آنها را در خدمات كليسايي خود اعمال نمائيم "جانها

بطور .  بيشتري داشته باشيم جانهاياين است كه بياموزيم چگونه ميتوانيم صيددوره خالصه مطلب اين هدف و 
براي شاگردسازي  و تاسيس كليساهاي .  و اصول بسياري از آن خواهيم آموختكردرا بررسي خواهيم  كالم خدا فشرده

فنون جامعي براي خدمات كليسايي خود تهيه خواهيد كرد كه آنها را مثل نقشة راه . جديد ابزار كاربردي خواهيم يافت 
د ن رشد سريع شاگردان و كليساها در جوامع مورد نظرمان ياري خواهكليه اين فعاليتها ما را در افزايش و. بكارخواهيد گرفت

 .كرد

 ٩ 
 



  

.  به اين دوره نزديك شويد جانهامن شما را به چالش دعوت ميكنم كه با افكاري باز درجهت آموختن صيد عظيمتر
 كه از نتايج آن در فكر ميكنم. من همچنين از شما ميخواهم تا آنچه را كه ميĤموزيد در خدمات كليسايي خود اعمال كنيد

.  هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفي خواهيد بود،ايمان دارم كه شاهد رشد شاگردان. كليساي خود تعجب خواهيد كرد
 .باور من اينست كه شما شاهد آغاز جنبشي خواهيد بود كه باعث تاسيس كليساهاي جديد خواهد شد

آنچه بوده است همان است كه " ميگويد 9:1جامعه . ياندازيماكنون بيائيد نگاهي به بخش ديگري از كالم خدا ب
 در واقع آنچه كه ما در اين ".خواهد بود، و آنچه شده است همان است كه خواهد شد و زير آفتاب هيچ چيز تازه اي نيست

محكمي اصولي كه ميĤموزيم ريشة .  تاسيس كليساهاي جديد خواهيم آموخت هيچ چيز تازه اي نيستنهضت هايدوره از 
در اين دوره آموزشي ما به مطالعه چهار كتاب از كتابمقدس بنامهاي يوشع، نحميا، يكي از اناجيل و . در كالم خدا دارند

در . خواهيم ديد كه اصول جنبشهاي تاسيس كليساهاي جديد از كالم خدا گرفته شده اند. اعمال رسوالن خواهيم پرداخت
خواهيم ديد كه اصول رشد و افزايش سريع كليسا از . تدا طرح عيسي مسيح بودخواهيم يافت كه شاگردسازي از همان اب

 . كه زير آفتاب هيچ چيز تازه اي نيست"حقيقتا. كتاب اعمال رسوالن پايه گذاري شده است

 تاسيس نهضت هاياما بخاطر بسپاريد كه مباني . شايد بعضي از اين اصول كتابمقدسي بنظر شما جديد بيايند
د و جنبشهاي زودگذر مدر ماموريتها و فعاليتهاي روحاني .  حاصل انديشه بكر يك شخص خاص نبوده استكليساي جديد

 . اين اصول و مفاهيم كالم خدا هستند كه از هزاران سال پيش وجود داشته اند. وجود ندارد

موزيم بجاي بازگشت به ، پذيرفتن اعمال آنچه ميĤ جانهاهيچ چيزي تازه زير آفتاب، فراگيري روشهاي صيد پربارتر
از خداوند .  اينها مطالبيست كه الزم است در حين سوار شدن به قايق اين دوره آموزشي بخاطر بسپاريم–روشهاي قديمي 

 .بخواهيم كه حكمت الزم را جهت درك اين اصول و مفاهيم بما ببخشد

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

ه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود مفيد در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه ك
 .خواهند بود را مرقوم فرمائيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ١٠ 
 



  

 2بخش 
  تاسيس كليساهاي جديد استنهضت هايهدف ايجاد 

فكر نميكنم كه چنين شخصي را هم .  تاسيس كليساهاي جديد ندارمنهضت هايمن مقام يا مسئوليتي در قبال 
اما .  تاسيس كليساي خانگي نميبينمنهضت هايمن خود را نيز يك كارشناس الهياتي در رابطه با . ن عنوان يافتبتوان با اي

 واقع در جنوب شرقي آفريقا ه شگفت انگيز تاسيس كليسايي در كمبوجينهضتاين فرصت را داشته ام كه در آغاز يك 
من . شهاي تاسيس كليسايي را در آسياي جنوبي تجربه نمودممن حتي كار و تعليم با افراد فعال در جنب. شركت داشته باشم

 . كار خدا را توسط افراديكه  در اطاعات از او مبني به امر شاگردسازي با جديت مشغول بوده اند مشاهده كرده ام"شخصا

 افراد از.  تاسيس كليساي جديد استفاده كرده استنهضتديده ام كه چطور خدا از افراد بسيار ساده براي ايجاد 
دوره هاي مربوط .  تاسيس كليساي خانگي در يك جامعه فعال بوده اند سرگذشتها شنيده امنهضتفعالي كه در تدارك يك 

 بر نمونه هاي كليساهايي كه سالها ازتاسيس آنان گذشته  همچنين. به تاسيس كليساي خانگي در سراسر دنيا را گذرانده ام
 . ناموفق بوده اند مطلعات تحقيقاتي انجام داده امبود اما در بشارت به مردم اطراف خود

 نهضتِ خط مشي  آماده سازي ة هماهنگ كننددر نتيجه از اين تجربيات و مطالعات فشرده هدف از خدمتِ
براستي متقاعد شده ام كه كليه فعاليتهاي خدمتي و تبليغي . تاسيس كليساي خانگي بومي بين گروهي از مردم ميباشد

 .  تاسيس كليساي خانگي در بين گروههاي مردمي باشندنهضت جهت آماده سازي مسيحي بايد در

ميليونها . هدف كلي اينست كه شاهد جالل يافتن خدا در زندگي افرادي باشيم كه خود آنها را آفريده است
 يافتن خدا در ميان بله هدف ما اينست كه شاهد جالل. انسانيكه مخلوق را بعوض خالق ميپرستند جالل را از خدا ربوده اند

بنابراين قصد ما .  تاسيس كليساي خانگي قابل دستريستنهضتهمه باشيم و بعقيده من اين هدف توسط ياري نمودن به 
 نهضتچنين .  تاسيس كليسايي است كه در آن مردم با زندگي خود خدا را احترام نموده و جالل ميدهندمشاهده يك نهضت

 بايد  نهضتعالوه بر اين، فعاليت كليساها در اين . ميل كار بشارت به گروه خاصي باشدتاسيس كليسايي بايد قادر به تك
 .وراي آن گروه مردمي گسترش يافته و بشارت را به مردم ديگر نيز برساند

هنوز كساني هستند كه معتقدند ماموريت كليسا بسادگي .  هدف مخالفند يك تاسيس كليسا بعنواننهضتبرخي با 
هر چند من معتقدم كه نقشه خدااز شاگردسازي ايمانداران تشكيل يك . دسازيست و نه تاسيس كليساهابشارت و شاگر

بعقيدة من بهترين روش براي بشارت دادن بطور كامل به . جامعه از مردان و زنان خداست كه آنرا كليساي مسيح ميناميم
 .كه قادر باشند خود را تكثيردهندگروهي از مردم اينست كه اينكار توسط كليساهاي بومي صورت پذيرد 

.  تاسيس كليسا كه رضايت همة  گروه ها را جلب نمايد كار بسيار دشواريستنهضتقائل شدن يك تعريف براي 
با اين حال يك تعريف .  شامل اجزاي بسياريست كه نميتوان همه آن ويژگيها را در يك تعريف ساده گنجاندنضهتاين 

 .من بدين شرح استتعريف . كاري مورد نياز است
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 تاسيس كليساي خانگي رونديست تحت كنترل روح القدس در تكثير سريع و چندگانه كليساهاي محلي نهضت
بين گروه هاي خاص مردم  بگونه اي كه هر شخص بطور انفرادي فرصت خواهد يافت تا خبر خوش عيسي مسيح را بشنود 

 .و به آن پاسخ دهد

اين دوره .  سهولت براي افزايش سريع كليساها در يك گروه از مردم است  ايجادهماهنگ كننده خط مشينقش 
 هماهنگ كننده خط مشي. تعليمي شخص را با تعاليم اساسي و مهارتهاي عملي تجهيز نموده تا به هدف فوق نائل گردد

رت بر رساندن بشارت كامل نظاز توسعه و فعاليت خود را با بهره گيري از يك طرح اصلي جامع كه او را با اشتياق تام متمرك
ميخواهم تاكيد كنم كه يك جنبش تاسيس كليسايي بدليل . انجيل عيسي مسيح به كل گروه مردم ميكند انجام ميدهد

 بدليل "بدون شك بي نظير بودن يك جنبش تاسيس كليسايي حقيقي، قطعا. وجود اين طرح جامع نيست كه موفق ميشود
 . وده است، و اين از هر روشي واالتر است كه من يا هر كس ديگري بتواند ارائه نمايدقرار داشتن بروح القدس تحت كنترل 

. دنخدمات ما بايد بر اساس اصول محكم كتابمقدس استوار باش.  نيازبه يك طرح جامع را تائيد ميكنم"من كامال
 ز كارشناسان روش شناسي بياموزيم چونهمچنين نياز داريم كه ا. بايد با جد وجهد اين اصول را در زمينه خود اعمال نمائيم

شايد هم آنها را بجهت همكاري بكار بگيريم، اما خدا انتظار دارد كه ما .  موفقيت خود را در سراسر جهان اثبات كرده اندآنها
 .حكيم و وفادار بر كليه منابع مان اعم از زمان و استعدادهايمان باشيم

 الهامي روح - تاسيس كليسايي مديون طرح راهبردي نهضت هاياز اعتقاد من بر اين است كه سرآغاز بسياري 
 تاسيس نهضتاگرچه احتمال دارد كه جرقة يك . القدس است كه انجيل عيسي مسيح را به گروههاي مردم ميرساند

ز خوشحالم ا. كليسايي توسط يك طرح جامع آغاز شده باشد اما طولي نخواهد كشيد كه بقايش را بطور مستقل ادامه دهد
در انجيل مرقس . اينكه مي توانم در قسمتي از يك رويداد الهي كه تحت نفوذ و كنترل روح القدس است سهيم باشم

 .، عيسي مثَل شگفت انگيزي را بصورت زير بيان ميكند26:4-29

شب و روز، چه او در خواب باشد و چه 27. افشانَد پادشاهي خدا مردي را مانَد كه بر زمين بذر مي«
نخست ساقه، : دهد زيرا زمين به خودي خود بار مي28. داند چگونه؟ نمي. كند شود و نمو مي  دانه سبز ميبيدار،

گيرد، زيرا فصل  كار مي  چون دانه برسد، برزگر بيدرنگ داس را به29. سپس خوشه سبز و آنگاه خوشه پر از دانه
  )29-26:4مرقس ( ».رسيده است  درو فرا

در اين مثَل برزگر بسادگي بيرون رفته بذرهايش را بر . ي جنبش تاسيس كليساستاين شرح زيبايي از چگونگ
او همين كار را روزها با . تمام روز مشغول كاشتن دانه هايش است. او صبح برميخيزد و بذرش را ميپاشد. زمين مي افشاند

ميداشت كه تالشش ثمر خواهد آورد، هرگز اگر او باور ن. اين ايمان تكرار ميكند كه باالخره روزي تالشش ثمر خواهد آورد
 .بذر نميكاشت

خيلي از ما بيشتر . اكثر كسانيكه بين افراد مترود يا شرايط سخت خدمت ميكنند شناختي در مورد كاشتن بذر دارند
مت هر روز پس از ديگري به كاشتن بذرها در بين گروه مردمي كه خدا از ما دعوت بخد. وقتمان را صرف بذرپاشي ميكنيم

 .نموده مشغول ميشويم
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كليه بذرهايي كه توسط برنامه . در اين مثَل مسيح بما وعده داده است كه زماني براي درواختصاص خواهد يافت
. يك حصاد تبديل خواهند شدبه هاي راديويي، توزيع كالم خدا، نمايش فيلمهاي عيسي و گفتگوهاي انفرادي، در نتيجه 

به ياد " كالم خدا ميگويد "حقيقتا.  بذري نميكاشتيمدر غير اينصورتما ايمان داريم . يبينيماين ايمان ماست اگرچه آنرا نم
دوم  (".داشته باشيد كه هر كه اندك بكارد، اندك هم خواهد درويد، و هر كه فراوان بكارد، فراوان هم برخواهد داشت

 ).6:9قرنتيان 

 :شعياي نبي بما بخشيده شده استاز اين گذشته خيلي از ما معتقديم كه اين وعده توسط ا

وچنانكه باران و برف از آسمان ميبارد و به آنجا بر نمي گردد بلكه زمين را سيراب كرده، آن را بارور و "
نزد من . برومند ميسازد و برزگر را تخم  خورنده را نان ميبخشد، همچنان كالم من كه از دهانم صادر گردد خواهد بود

 ".لكه آنچه را كه خواستم بجا خواهد آورد و براي آنچه آن را فرستادم كامران خواهد گرديدبي ثمر نخواهد برگشت ب
 )11-10:55اشعيا (

اين مسئله در رابطه با اعتماد نو ايمانان به خداوند . ابتدا با يك جوانه آغاز ميگردد. خاك زمين حصاد را توليد ميكند
. ي با مسئله خدمت دارند، درست مثل مشكلي كه جوانة محصول اوليه داردنوايمانان مشكل زياد. بعنوان حصاد تلقي ميگردد

در . اين چيزيست كه در سراسر دنيا اتفاق مي افتد. بدون رسيدگي مناسب، اين نوايمانان به مذهب گذشته خود بازميگردند
مسئله يك مشكل عمده بحساب جاهايي كه حصاد فراوان نيست و ايمانداران جديد بخاطر ايمانشان در جفا بسر ميبرند اين 

 .مي آيد

اينجاست كه . جوانه نام يك مرحلة بحراني است كه در آن بذر كاشته شده رشد كرده شروع به ثمر آوردن ميكند
ما دروس شاگردسازي را سطحي آموزش نميدهيم . دوره شاگردسازي بايد بطور فشرده تعليم داده شود و الگوسازي گردد

كار مربيان مسئوليتي است كه نوايمانان . ما بايد خود را مرشد اين نوايمانان بدانيم. نمونه ارائه ميدهيمبلكه آنها را همراه با 
 .را تا رسيدن به بلوغ ايمانشان مساعدت مينمايند

شخصيت و .  را در زندگي خود و نوايمان جا بياندازيم"222اصل "در اين مرحله ما بايد حقيقت موجود در 
د ايمانداران را بايستي مثل يك قالب ريخته شده شكل دهيم تا اينكه مسئوليت جنبش شاگردسازي و رفتارهاي گروه جدي

. اين اصل باروري و تكثير، در راه اندازي يك جنبش تاسيس كليسايي بسيار حياتيست.  درك نمايند"تاسيس كليسا را كامال
 نوايمانان نباشد، آنگاه در آينده با DNAشي از اگر اين بخ. ر استي تاسيس كليسا، باروري و تكثنهضت اصلي ةمشخص

آنچه را كه در حضور گواهان بسيار از من ": پولس رسول به تيموتاوس گفت. رشد و افزايش كليساها مشكل خواهيم داشت
 )2:2 تيموتائوس 2 (".شنيدي، به مردمان اميني بسپار كه از عهدة آموزش ديگران نيز برآيند

منظور تنها . اين مانند اولين گروه هاي خانگي است كه متولد ميگردند.  رون مي آوردسپس جوانه سر از خاك بي
وجود چند ايماندار نيست، بلكه تجمع ايماندارانيست كه بطور مرتب عبادت ميكنند، كتابمقدس را مطالعه مينمايند ،  به دعا و 

اهميت . انجام شود وجود، آموزش و پرورش بايد با اين. ميكنندنيايش ميپردازند ودر مشاركت و تشويق به يكديگر كمك 
  انجيل همانگونه كه در روشهاي شاگردي منعكس شده، همرنگي و هماهنگي با محيط فرهنگيتفسيرهاي كاربردي 

همرنگي و هماهنگي با محيط بدون تفسيرهاي كاربردي . روشهاي پرستش، روشهاي بشارت و غيره بسيار حياتي است
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 روحاني خود را در بين تأثير به عناصر حاشيه اي تبديل  شده و "ا در جامعه و فرهنگ خود سريعا ، اين گروه هفرهنگي
 " زمانيكه اين گروه هاي اوليه شكل و شمايل كامال"خصوصا. اين واقعه اغلب اتفاق مي افتد. مردمشان از دست ميدهند

 مانع تكثير در غير اينصورتدن خود را حفظ كنند كليساهاي تاسيس شده بايد تا حد امكان بومي بو. غربي بخود ميگيرند
 .كليساها خواهند شد

. در اولين سال تالشهاي انجام شده جهت تاسيس كليسا در كمبوجيه، حدود شش كليساي خانگي كليدي داير شد
مانند جوانه اين گروه ها . من در تاسيس اولين كليسا كمك كردم و ايمانداران كمبوجيه پنج كليساي ديگر را بنا نمودند

قبل از اينكه آن كليساهاي خانگي كوچك آنقدر بالغ شوند كه قادر به تكثيرخود گردند، تعليم و آموزش زيادي در طي . بودند
 در طي در شمال غربي كشور ديگري  بسيار توسط آموزش اين گروه ها، كليساهاي،بهر حال. سالهاي اوليه صرف آنها شد

همچنين . اين كليساها در اكثر نقاط سبك پرستشي بومي خود را داشتند.  تاسيس نمودند كليساي جديد20چند سال، حدود 
براي مثال، آنها گفتن قصه هاي كتابمقدس را . كردندفعاليتهاي بشارتي و شاگردسازي را مطابق با فرهنگ خود تدوين 

 .يك روش اصلي در آموزش كالم خدا بكار بردندبعنوان 

را بپرورانيم و كمك كنيم تا بالغ گردند، و اگر كليساهاي تازه تاسيس را چنان بپرورانيم كه اگر ما ايمانداران اوليه 
 .، آنوقت كليسا شروع به تكثير شدن ميكند و در بين مردم گسترش مي يابدشوندبر تعاليم بنيادي و محكم پايه گذاري 

 تاسيس نهضته من اين مقدمه اي بر به عقيد.  كامل شده محصولي پرثمر ميدهدةدر نهايت، خاك زمين با جوان
 تاسيس كليسا ميرسند؟ آنها از آن كليساهاي مرحلة نهضت به كليساهاي جديد چگونه. ال آينده يعني بذر براي س،كليساست

 تاسيس كليسا آغاز ميگردد كه يك كليساي نهضتبه نظر من زماني . بومي اوليه كه تاسيس شده اند بوجود خواهند آمد
 .در ميان گروه مردمش پيدا ميكندرا  خود توسعةرشد و محلي قابليت 

اين زمانيست . پس از اينكه حصاد رشد كرده كامل ميگردد، كشتكار داس خود را برداشته خرمن خود را درو ميكند
 زمانيكه ما مشغول تغذيه و پروراندن نوايمانان  و كليساهاي تازه.  تاسيس كليسايي از كنترل ما خارج ميشودنهضتكه 

 خودمان را آماده كرده " قبال خواهد رسيد و ما نيز بايدوقتآن . تاسيس هستيم، بايد خودمان را آماده فصل درو نمائيم
نياز .  تاسيس كليساها قريب الوقوع ميباشدنهضتدرست زمانيكه كليساهاي محلي شروع به افزايش ميكنند آنوقت . باشيم

 مجهز "مفهوم كه ايمانداران جديد شاگردسازي شده اند، رهبران جديد كامالشديدي به درو كردن حصاد خواهد بود به اين 
 . پرورش يافته به حدي كه بتوانند تكثير گردند"و آزموده شده اند و كليساهاي جديد كامال

خارجيان فقط نقش پرورش .  بر كليساهاي تازه تاسيس اعمال نفوذ قدرت ننمايند"خارجيان"بسيار مهم است كه 
 نهضت هايبسيار كم هستند .  بايد مشوق ايمانداران محلي و كليساهايي كه خود را تكثير ميكنند باشندآنها.  دارنددهنده را

يك كليساي خارجي باشند و با تكيه بر خارجياني كه مايل به كنترل آنان هستند، حاصل تاسيس كليساي جديد محلي كه از 
 .قادر به ادامه بقا هم باشند

خردل، ةثل دانم مثل برزگر در انجيل مرقس باب چهارم آمدهثلي است درست بعد از م: 
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پادشاهي خدا را به چه چيز مانند كنيم، يا با چه مثَلي آن را شرح دهيم؟ «: عيسي ديگر بار گفت
رويد و  كارند، ولي چون كاشته شد، مي اي است كه در زمين مي خردل، كوچكترين دانه. همچون دانه خردل است

آيند و در سايه آن آشيانه  آورد، چندان كه پرندگان آسمان مي هاي بزرگ مي ياهان باغ بزرگتر شده، شاخهاز همه گ
 ) 32-30:4مرقس (» .سازند مي

در واقع بايد با . ابتدا با فروتني آغاز ميگردد. يك جنبش تاسيس كليسايي حقيقت موجود در اين مثل را ثابت ميكند
از آن . بدون آن ايماندار اول، جنبش تاسيس كليسا هيچگاه بوقوع نخواهد پيوست. ايماندار شدن يك شخص شروع شود

ممكن است از گروهي كوچك در ،  تاسيس كليسانهضت. شروع فروتنانه چيزي بسيار عظيم و شگفت انگيز رشد خواهد كرد
ان براي عبادت، مطالعة اين ايماندار.  يا جايي ديگر آغاز گردد(Kathmandu)، كولومبو، كاتماندو (Dhaka)داكا 

ممكن است كه با گروهي . قلبشان نيز براي رساندن پيام مصالحة خدا به ملتشان ميتپد. كتابمقدس و مشاركت جمع ميشوند
يا اينكه ممكن است . از ايمانداران مجهز و تعليم و تربيت يافتة محلي جهت تاسيس كليسا در بين اجتماعشان شروع شود

ارجي كه چند نوايمان را شاگرسازي ميكند و به آنها انگيزه بشارت به جامعه خود ميدهد، آغاز توسط يك شخص تبعيدي خ
 .مهم نيست كه چگونه آغاز ميشود، هر طور كه باشد شروعش با يك حركت فروتنانه است. گردد

بذر . رام خواهد نمود وفادار باشيم، خدا هم وفاداري ما را احتبسياراعتقاد من بر اين است كه اگر ما در كاشتن بذر 
مثل يك دانه . شد خواهد  از خاك بيرون آورده و بعد كاملابتدا جوانه ميزند، سپس سر. شروع به ثمر آوردن خواهد كرد

 . از ذره اي كوچك و شروعي فروتنانه به چيزي وراي انتظار ما،خردل خواهد روئيد

ابطه با ثمر آوردن و شاگردسازي كردن مطيع به نظر من هر يك از ما بايد نسبت به فرمان عيسي مسيح در ر
توجه كنيد كه مسيح در هيچكدام . بايد هر طوري كه ميتوانيم دانه را بكاريم.  اطاعت شود"جدااين امريست كه بايد . باشيم

ين  من علتش ابعقيدةبه نظر شما چرا؟ . از مثلهايي كه در مورد كاشتن بذر سخن گفته اشاره اي به روش كار نكرده است
بايد كليه روشهاي ممكن را بكار گرفت تا انجيل عيسي مسيح به . است كه اهيمت خود كار خيلي بيشتر از روش كار ميباشد

خداوند هم وفادار خواهد بود و يك روز بذر رشد كرده ثمر . بايد در كاشتن بذر وفادار بود. گوش جامعه مورد نظرمان برسد
 . واقعيت تبديل خواهد شد تاسيس كليسا به يكنهضت و دادخواهد 

از موفقيتها .  تاسيس كليسا خواهيم انداختنهضت هايدر بخش هاي آينده ما نگاه نزديكتري به ويژگيهاي موانع 
هماهنگ كننده خط  به اين بسنده ميكنيم كه هدف از خدمت يك "فعال. و چالشهاي ديگران بسيار درسها ميتوان آموخت

 افراد يك ،حلي براي رساندن خبر خوش انجيل عيسي مسيح به تك تك خانه ها تاسيس كليساي منهضت كمك به مشي
 .جامعة مشخص و ادامه آن است
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه اي كه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .ئيدمفيد خواهند بود را مرقوم فرما
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 3بخش 
 آزادكليساي خانگي 

اي، زباني و  كس سرودي، تعليمي، مكاشفه آييد، هر هم مي پس چه گوييم، اي برادران؟ هنگامي كه گرد
 )26:14 قرن اول( .كار رود  اينها همه بايد براي بناي كليسا به. اي دارد يا ترجمه

است با يكديگر گفتگو كنيد و از صميم دل براي خداوند هايي كه از روح  با مزامير، سرودها و نغمه
به حرمت . چيز شكر گوييد همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه.  بسراييد و ترنم نماييد

 )21-19:5افسس  (.مسيح، تسليم يكديگر باشيد

چه روشهاي مختلفي عمل خواهند دراين درس خواهيد ديد كه اعضاي كليساي خانگي در هنگام جمع شدن به 
خواهيد .  آشنا خواهيد شد،با روش استنتاجي مطالعه كتابمقدس كه همه اعضاي كليساي خانگي درآن سهيم هستند. كرد

اما . آموخت كه چگونه با استفاده از داستان، تعاليم الهياتي را آموزش دهيد، روش  موثري كه مشاركت همگان را ميطلبد
 .يك جلسه خانگي آغاز ميكنيمابتدا از چگونگي 

 . يست كه بر اين اساس تشكيل ميگردد، جلسه اآزاديك جلسة كليساي خانگي 

ايشان جهت تقديس آن را داشته  بايد فرصت استفاده از عطايهركسگرد هم ميĤيند، ) ايمانداران(وقتي بدن مسيح 
 است كه در هفته هاي گذشته براي شخصي از كالم ممكن. كليه ايمانداران بايد بتوانند كه در پرستش شركت كنند. دباش

يا اينكه يك نفر ديگر . شايد هم شخص ديگري از خداوند مكاشفه اي دريافت نموده باشد. خدا مطلبي آشكار شده باشد
 برايش انجام داده در جمع بازگو ، پس از آخرين جلسه خانگي،بخواهد شهادتي در مورد كاري كه خداوند در زندگي اش

بعضي ديگر هم ممكن است احتياجات خاص .  ديگران بخواهند بسادگي با صداي بلند خدا را حمد وپرستش كنندشايد. دنماي
 . جمع مطرح نمايندبه دعا رايخود را ب

 است كه عباديست. هيچ چيز دور از حقيقت نخواهد بود. بعضي ها اين روش عبادتي را پرستش بدون رهبر مينامند
چه رهبري بهتر از . روح القدس رهبر آن جلسه عبادتي  ميباشد. ت كردن مينمايد اما فاقد رهبر نيستهمه را تشويق به شرك

 او؟ چه معلمي بهتر از او؟

چيز را به شما خواهد آموخت  فرستد، او همه القدس، كه پدر او را به نام من مي اما آن مدافع، يعني روح
 )26:14آيات يوحنا . (آوردآنچه من به شما گفتم، به يادتان خواهد   و هر

تمامي حقيقت راهبري خواهد كرد؛ زيرا او از جانب خود سخن   اما چون روحِ راستي آيد، شما را به
يوحنا  (.شنود بيان خواهد كرد و از آنچه در پيش است با شما سخن خواهد گفت نخواهد گفت، بلكه آنچه را مي

13:16( 

دروازه بان مثل رهبر . ل لحظه زدن يك گل پنالتي در بازي فوتبال استتجربه ما در اكثر عبادتهاي كليسايي مث
شخصي كه توپ را شوت ميكند مثل كشيش كليساست كه . پرستشي است، كسي كه روند اجراي برنامه را هدايت ميكند

 ١٧ 
 



  

تند و باقي ر هسبازيكنان ديگر مثل گروه كُ. همه انتظار يك گل حسابي را دارند. چشمان همه  به او دوخته شده است
همه دوست دارند كه در بازي شركت كنند، اما تنها كاري كه از . جماعت شركت كننده هم مانند تماشاچيان ميباشند

، و ساير بازيكنان )كشيش كليسا(، بازيكني كه توپ را شوت ميكند )رهبر پرستشي( اينست كه دروازه بان ميĤيددستشان بر
عبادت فرصتي شده .  شركت كردن ايمانداران در تمام مراحل عبادتي را از آنها ربودهكليسا فرصت. كنندرا تشويق ) گروه كر(

گويي كه فقط ايندو هستند كه از خدا كالمي دريافت . است براي نمايش استعدادها و توانايي هاي كشيش و رهبر پرستشي
 .ماندار غيرفعال است وظيفه آنان انتقال آن كالم به گروهي تماشاچي ايمثل اينكهبنابراين، . ميكنند

 اينست كه به ايمانداران امكان بخشد تا حق خود را براستي بازگيرند "آزاد"يكي از اهداف جلسات كليساي خانگي 
جلسات كليساي خانگي آزاد  بگونه اي طراحي شده كه به . يعني مسئوليت بخشي فعال در پرستش خداوندمان عيسي مسيح

 .كه خود ميخواهد به آن گروه بياموزد به آنها تعليم دهدروح القدس اجازه دهد تا آنچه را 

براي هر . بخاطر داشته باشيد كه اين فقط يكي از روشهاي عبادتي است كه ميتواند در جلسات خانگي انجام شود
ن تنها اي. وقتي براي پرستش آزاد. وقتي براي وعظ. وقتي براي تعليم. چيز زماني است و هر مطلبي را زير آسمان وقتي است

روش براي ادارة يك جلسه خانگي نيست، اما راهيست كه ميتوان از طريق آن تك تك افراد را با آزادي كامل در عبادت 
 .شركت داد

در حين عبادت، از شما انتظار . چهار جلسه آموزشي در پيش داريم و شما بخشي از يك جلسه خانگي خواهيد بود
قبل از آنكه مسئوليت گروه كليساي خانگي بشما سپرده شود اين روش . يد كه در آن مشاركت فعال داشته باشميرود

 .مشاركتي بطور عملي نمايش داده خواهد شد
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

 .در ذيل مشاهدات خود را در رابطه با الگوي نمايشي كليساي خانگي مرقوم فرمائيد

نگي، يك يا دو نكتة عمده و قابل توجه را كه تجربه نموديد از شركت شما در هر كدام از جلسات كليساي خا
 . مرقوم بفرمائيد"ذيال

 :روز اول

 

 

 

 

 

 :روز دوم
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 4بخش 
 چيست؟هماهنگ كننده خط مشي منظوراز

بسياري از مردم بمحض .  ي، پيشرفتي اخير در حوزة خدمات ترويجي و تبليغي استهماهنگ كنندة خط مشنقش 
. مت استبعضي فكر ميكنند كه اين يك سِ.  بوضوح مفهوم آن را درك نميكنند"هماهنگ كنندة خط مشي"ن واژة شنيد

هدف آن انجام ماموريت . ي، اشاره به يك نقش در بين خدمات ترويجي و تبليغي داردهماهنگ كننده خط مشبهرحال 
 .يساها در اجتماع استنقش آن افزايش سريع كل. بزرگيست كه عيسي مسيح به شاگردانش سپرد

اين كانون ميتواند بخشي از يك . جالب است بدانيد كه هماهنگ كننده خط مشي داراي يك كانون توجه است
بسته به تركيب آن گروه مردم، هماهنگ كننده خط مشي . جامعه، يك شهر، استان، ناحيه يا بخش ديگر جغرافيايي باشد

 تاسيس كليساي  ايجاد نهضتمع مينمايند كه هدف نهايي آن تكثير وخود را وقف توسعه و اجراي يك خطي مشي جا
 . محلي ميباشد

مردمي كه نياز  (حصادمسئوليت او در رابطه با .  خط مشي شخصي  با دو مسئوليت همزمان استةهماهنگ كنند
 اين حصاد كار خادميني مسيحي كه از طريق ماموريت بزرگ دعوت شده اند تا در(كارگران حصاد و ) به خدمت دارند

او نميتواند بسادگي .  خط مشي بايد بداند كه چطور با گروه ها و خادمين مختلف مسيحي كار كندةاهنگ كنندمه). كنند
محور . همچنين نبايد فراموش نمايد كه هدف و كانون فعاليتش رساندن پيام انجيل به مردم است. خدمت خود را توسعه دهد

 خط مشي جهت برقراري حاكميت خدا ةبنابراين، هماهنگ كنند.  و يا سازماني نيستفعاليتها خدمت شخص خاص، كليسا
 . و خادمين همكاري مينمايدسازمانهابر حصاد مورد نظر، با فرقه هاي مسيحي، 

 تاسيس كليساي محلي وقف گروه مردم متمركز نهضت خط مشي خود را وفادارانه در پيگيري يك ةهماهنگ كنند
خارجي را افراد وزيكه كار بشارت به مردم تكميل شود و آنها قابليت پيروي از مسيح بدون نياز به تالش شده مينمايد و تا ر

 نهضتبه همين دليل است كه هماهنگ كننده خط مشي خود را وقف امداد به . داشته باشند به فعاليتهاي خود ادامه ميدهد
 .فراد يك گروه مردم و نيز فراتر از آن را به او ميدهد كه امكان دستيابي به تك تك ا،تاسيس كليساي محلي مينمايد

با توجه به اينكه افراديكه در حصاد هستند وارد حاكميت خدا شده اند، در نتيجه ميتوان آنها را بخشي از كارگران 
اد وارد كارگران حص.  درو نمايندشحصاد يا خادميني بحساب آورد كه خداوند قصد دارد بكار گيرد تا خرمن بيشتري براي

 .روند كار بشكل چرخشي است. حصاد شده تا محصولي را درو كنند كه عيسي مسيح وعده داده است

نمودار زير روند چرخشي كار را همراه با حوزههاي مسئوليتي كه هماهنگ كننده خط مشي در رابطه با حصاد و 
 .كارگران حصاد دارد، نمايش ميدهد
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در رابطه با حصاد، هماهنگ كننده خط مشي مشغول به تحقيق، خط مشي، بشارت، شاگردسازي و تاسيس كليسا 
 .ميباشد

.  شامل شناسايي محل استقرار روستاها يا اجتماعات، گروههاي مردم و اعتقادات قوي مذهبيشان است– تحقيق
. تا بتوان بشارت را با روش صحيحتر و موثرتر به آنها رسانداين مرحله نيز شامل درك بينش آن مردم خاص ميباشد 

استفاده ) خادمين ("كارگران حصاد"و ) گروه مردم ("حصاد"هماهنگ كننده خط مشي از بررسيهاي جامع انجام شده بر 
 .خوبي در اين تحقيقات خواهد نمود

مردميست و كمك ميكند تا روابطي  اين شامل تاسيس پروژه هاي توسعه محلي كه متمركزبر نيازهاي – پايگاه
بعنوان مثال مركز آموزش خياطي براي بانوان، سواد آموزي، آموزش بهداشت . كه باعث بشارت رساندن شود ايجاد گردد

 حمايتهاي مالي كشيشان يا خادميني كه –پايگاه همچنين نياز ديگري را در سراسر دنيا برطرف مينمايد . عمومي ميباشد
كمك به راه اندازي كار و كسبهاي كوچك يا پايگاه هاي ديگري كه نه تنها ايجاد درآمد براي . نندكليسا تاسيس ميك

 .موسسين كليسا مينمايد بلكه با مردم مورد نظر رابطه مستقيم ايجاد ميكند

 هماهنگ كننده خط مشي تالش ميكند تا خدمات بشارتي پيشتازي مانند نمايش – بشارت و شاگردسازي
گروه هاي بشارتي كوچك، قصه گويان كتابمقدس، پخش و تكثير نوار، بشارت فردي، برنامه هاي راديويي و فيلم عيسي، 

يكي از بخشهاي فعاليت او نيز شاگردسازي كسانيست كه از طريق همين . نمايش در بين گروه مردم مورد نظر بنا نمايد
ارت آنقدر وسيع باشد كه همه فرصت شنيدن پيام انجيل را آنچه بايد در نظر داشت اينست كه بش. فعاليتها ايمان مي آورند

 .دومين هدف اينست كه نه تنها نو ايمانان شاگردسازي شوند بلكه خود قادر به شاگردسازي نيز باشند. پيدا كنند

 هدف ايجاد يك جنبش تاسيس كليساي محليست براي همين منظور هم هماهنگ كننده خط – تاسيس كليسا
البته هدف اين است كه هر كليسا بتواند خود . ش را متمركز تعليم و تربيت رهبران و تاسيس كليساها نمايدمشي بايد فعاليت
كليه فعاليتهاي يك هماهنگ كننده خط مشي در نهايت . به اين مفهوم كه كليساها خود كليسا تاسيس كنند. را تكثير نمايد

سا حركتيست كه رساندن پيام انجيل را به تك تك افراد يك جنبش تاسيس كلي. به تاسيس كليساهاي جديد منتهي ميشود
 .جامعه تضمين ميكند

هماهنگ كننده خط مشي در رابطه با كارگران حصاد يا خادمين حصاد مسئول تشكيل گروه هاي دعا، نام نويسي 
 .افراد، مشاركت و تجهيز نفرات ميباشد

ت از يك شبكه دعاي شفاعتي است تا براي  هدف هماهنگ كننده خط مشي ايجاد و مواظب– گروه هاي دعا
خيلي شفاعت كنندگان هستند كه براي سرزمين و مردم دعا ميكنند تا قلعه هاي دشمن . گروه هاي خاص مردم دعا كنند

عالوه بر اين،  تيمهاي دعاي پياده ميبايست در جنگ روحاني براي .  مردم از اسارتهاي شيطان آزاد شوند وفرو ريخته
 .اين يك مسئله حياتي در استراتژي كلي براي بشارت دادن به گروه مردميست.  در دعا باشندزندگي مردم
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 براي تجهيز مسيحيان جهت دعا و خدمت بين مردم، هماهنگ كننده خط مشي بايد – نام نويسي افراد
 در "عا، برشورها و يا شخصااين كار را ميتوان با خبرنامه هاي د. خادمين را در رابطه با نياز و شرايط مردم آموزش دهد

خدا به كليسا عطاياي مختلفي بخشيده و الزم است كه همة اين عطايا جهت . جلسات انفرادي، ارگاني يا كليسايي انجام داد
 .خدمت موثر و مفيد در بين مردم مجهز گردند

ا براي پذيرش مردم  هماهنگ كننده خط مشي بايد كليساها، افراد، و سازمانهاي تبليغي و ترويجي ر– مشاركت
 سرمايه اش را بطور متمركز صرف نموده و در نتيجه ،اينكار باعث ميگردد تا منابع كليسا اعم از توان و زمان. هدايت نمايد

 .  بزرگ، كليساها و سازمانها بوجود آوريمنمايندگيهايهدف اين است كه مشاركتي با . كليساهاي محلي تاسيس گردند

 كوتاه از اعمكننده خط مشي نه تنها مسئول جمع آوري، ثبت نام و بكارگيري افراد،  هماهنگ – تجهيز نفرات
 .مدت و هم دراز مدت ميباشد، بلكه بايد مطمئن شود كه افراد بكار گرفته شده بطور مناسب و موثر تعليم و تربيت يابند

رت موثر به گروه مورد نظر هماهنگ كننده خط مشي جهت تعديل كليه فعاليتهاي مذكور كه براي انجام يك بشا
هدف كلي اين طرح اصلي .  ميناميم"جامعطرح "مردم الزم است، اقدام به ايجاد يك طرح جامع استراتژيكي ميكند كه آنرا 

هماهنگ كننده خط مشي . طرح اصلي مثل نقشه مسير است.  تاسيس كليساي محلي در جامعه ميباشدنهضتكمك به 
 .دمات مورد نياز به گروه مردم مورد نظر بطور دقيق ارائه گردندهمكارانش را هدايت ميكند تا خ

او بايد سعي كند تا با زبان و .  تمهيدات كار را ببيند"، هماهنگ كننده خط مشي بايد شخصاجامععالوه بر طرح 
ا بتواند در بين براي اينكه كليس. اين مطلب براي درك و ايجاد ارتباط با مردم مورد نظر ضروريست. فرهنگ مردم آشنا شود

با فراگيري زبان و فرهنگ آن منطقه، . مردم بطور موثر تكثير گردد بايد از لحاظ فرهنگي و بومي خود را با آنان تطبيق دهد
هماهنگ كننده خط مشي آمادگي بيشتري خواهد داشت تا كساني را كه بين مردم مشغول تاسيس كليساهاي سازگار با 

 .دفرهنگشان هستند، مساعدت نماي

با تاسيس كليساي . جنبة ديگر آماده سازي، رشد روحاني شخص در شناخت مباني مسيونها و جنگ روحاني ميباشد
هماهنگ كننده خط مشي بايد در مسيح رشد . خدا در بين مردمي كه هرگز بشارت نشنيده اند، دشمن نيز به مبارزه برميخيزد

 .و است، نمايدكرده خود را آماده رويارويي با نبردي كه در پيش ر

 گ كننده خط مشي بشرح زير ميباشندبطور خالصه، فعاليتهاي هماهن
 گروه يا جماعتي از مردم در يك محدودة مشخص را هدف قرار ميدهد 
با تحقيق، ايجاد پايگاهها، بشارت و شاگردسازي، تاسيس كليسا، ايجاد گروه هاي دعا، نام نويسي افراد،  

 هم كارگران حصاد را خدمت مينمايدو مشاركت و تجهيز نفرات هم حصاد 
 همكاري با نمايندگان بزرگ مسيحي 
  تاسيس كليساي محلينهضت جهت كمك به جامعمسئوليت تهيه و اعمال يك طرح  
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد
 
 

 . توضيح دهيد"به نظر شما نقش هماهنگ كننده خط مشي چيست؟ لطفا
 
 
 
 
 
 
 

 هدف كلي يك طرح اصلي چيست؟
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 5بخش 
 هدف يا روياي نهايي

 
پس از آن نظر كردم و اينك جماعتي عظيم از هر ملت و طايفه و قوم و زبان پيش روي خود ديدم كه 

همگان رداي سفيد بر . توانست شماره كند و همه پيش تخت و در پيشگاه بره ايستاده بودند كس آنان را نمي هيچ
 )9:7مكاشفه  (.دست  خل بهتن داشتند و شاخة ن

خيلي ها كه . چگونه شروع كنيم؟ جواب به اين سوال، چالشيست كه در خدمات كليسايي اغلب مردم با آن درگيرند
آنها هيچ هدف واقعي براي خدمتشان . هم اكنون در خدمت خداوند هستند مقصد خاصي را براي خدمتشان تعيين نكرده اند

نميدانند كه به كجا ميروند و در نتيجه . تشان را بدون آمادگي و برنامه ريزي قبلي آغاز ميكنندبسياري از اوقات خدم. ندارند
اينگونه افراد فاقد بصيرت و روياي واقعي براي . هم نميدانند كه چطور شروع كنند و بعضي هم شروع چندان خوبي ندارند

 به من "يكنفر قبال. مام افراد يك گروه از مردم رساند نميدانند كه چطور ميتوان بشارت را به ت"خدمتشان هستند و اصال
شخص ديگري هم ميگفت كه اگر ندانيم كه .  هر راهي ما را به مقصد ميرساند،گفته بود كه اگر هم ندانيم كه بكجا ميرويم

 .به كجا ميرويم هيچ وقت به آنجا نخواهيم رسيد

يوحنا را به آسمان برد، به او روياي زمان آخر را بخشيد خداوند .  شهادت يوحناي رسول را ميخوانيم9:7در مكاشفه 
رويايي كه خداوند به يوحنا بخشيد مثل اين بود كه شخصي . و به او گفت كه همة چيزهايي را كه مشاهده ميكند بنويسد

ين را پرستش يوحنا مردم را از هر امت، قبيله و قوم و زبان در پيش تخت خدا ديد كه تخت نش. شاهد تحقق كالم خدا باشد
تمامي آنچه كه از ابتداي پيدايش تا كنون اتفاق . سخنان يوحنا نشان ميدهند كه خدا از عاقبت كار باخبر است!  ميكنند

 .افتاده ما را بسمت لحظه اي سوق ميدهد كه گروهي عظيم بر تخت گرد آمده خدا را براي هميشه عبادت كنند

قت آن رسيده كه بتوانيم زماني را كه همه امتها فرصت شنيدن خبر با متمركز شدن بر گروه مردم مان، اكنون و
بنابراين ما بايد . خدا نميخواهد كه مردم هالك گردند. خوش انجيل عيسي مسيح را پيدا ميكنند در اذهان خود تصور كنيم

ميخواهم تصويري . شان بده را بمن ن"انتها"خدمات خود را با اين تقاضا از خداوند شروع كنيم كه خداوندا چشمه اي از آن 
 .بدون اين تصوير و بدون دانستن اينكه بكجا ميرويم هرگز به مقصد نخواهيم رسيد. از پايان كار داشته باشم

دانستن اينكه ميخواهيم به . اگر نيازمان نان باشد به نانوائي ميرويم. مثل صبح است كه از خانه بيرون مي آئيم
اگر هم ندانيم بي هدف . ايد بدانيم كه آدرس نانوايي كجاست و چگونه ميتوان به آنجا رفتنانوايي برويم كافي نيست بلكه ب

اگر آدرس نانوايي را نداشته باشيم به نقشه، شخصي كه بما آدرس محل را بگويد و كسي كه مسير را . سرگردان خواهيم شد
 . بما نشان دهد نياز خواهيم داشت

بنابراين بايد خدماتمان را نسبت به افرادي كه ميخواهيم .  مردم هالك شونددوباره تاكيد ميكنم كه خدا نميخواهد
سپس همه فعاليتهاي ما طوري طراحي . بايد تصويري از آخر كار داشته باشيم. خدمتشان كنيم طبق خواست خدا قرار دهيم

ما هم بايد همان كار را . نرا نوشتبه يوحنا رويايي داده شد و آ.  برساند"هدف يا روياي نهايي"خواهد شد كه ما را به آن 
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از خدا بپرسيم كه چگونه خواهد بود اگر همه كسانيكه . بايد از روح القدس بخواهيم كه بما تصويري از آخرامر بدهد. بكنيم
 .در گروه اجتماعي ما هستند انجيل عيسي مسيح را بپذيرند؟ سپس آنرا بنويسيم

اين گروهيست كه ميخواهيم انجيل عيسي مسيح را به . ص كنيمابتدا بايد گروهي را منظور نظرمان است مشخ
گروه مورد نظرمان ممكن است نژادي خاص باشد، يا اينكه به زبان مشخصي صحبت كنند و يا اينكه جامعه . آنان برسانيم

اگر . گروه مورد نظر ممكن است افراد يك محلة خاص باشد.  زندگي ميكنند كه در يك مكان جغرافيايي مشخصاي باشد
 شما بايد تمام طايفه ها، گروه هاي مردمي، زبان و لهجه هايي كه در آن محله بخصوص  ساكنند را شناسايي چنين است

 .كنيد

 از لحاظ، نژاد، قبيله، زبان، محل "مثال( در زير نام گروه مورد نظرتان را بنويسيد و بطور خالصه ويژگيهاي آنرا "لطفا
 .شرح دهيد) جغرافيايي و غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. پس از اينكه گروه مورد نظرتان را مشخص كرديد اكنون نياز داريد كه دو عامل توصيفي و كليدي را تعيين كنيد
اين عوامل بشما كمك خواهند نمود تا روياهاي نهايي خود را گسترش داده، فهرست عملياتي كه براي دستيابي به آنها 

 .ميخواهيد انجام دهيد را بنويسيد

نكنيد كه فكر . يد بدانيد كه براي رساندن پيام انجيل به آن گروه مورد نظر چند كليسا بايد تاسيس شودابتدا با
 .فقط تعداد كليساي تازه تاسيس مورد نيازتان را براي انجام كارتخمين بزنيد.  آنها را تاسيس كنيد مجبوريد"خودتان شخصا

 در تاسيس اولين كليسا  "شخصامن .  وجود دارد(Baptist)پتيست ا كليساي ب250امروز در كمبوجيه بيش از 
مشكل آنها . در يك ايالت در هندوستان، گروهي از مردم دريافتند كه به يك ميليون كليساي خانگي نيازدارند. كمك كردم

 چه اينكه اين نبود كه چه تعدادي را ميتوانند خودشان تاسيس كنند بلكه آنها نياز به كليساهاي جديد را تخمين زدند حاال
 .خود يا ديگري آن را تاسيس نمايد
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براي تخمين كليساهاي مورد نياز شما بايد از تعداد روستاها و مناطق مسكوني كه گروه مورد نظرتان زندگي 
االن با استفاده از اطالعات . شايد اكنون تعداد دقيق آنها را ندانيد اما بايد محاسباتتان درست باشد. ميكنند مطلع باشيد

 . با توجه به آشنايي شما از شرايط تغيير خواهد كرد"ني كه در دست داريد رقمي را در نظر بگيريد اين عدد بعداكنو

 ديگري كه بايد در نظر بگيريد تعداد گروه هاي مختلف مردم در ةاگر متمركزبه يك نقطه جغرافيايي هستيد، نكت
تند، پس براي رساندن پيام انجيل به همه آنها استفاده از يك اگر در هر روستا گروه متعدد مردم ساكن هس. هر روستا است

 .گروه خانگي كفايت نميكند

 نام آن "گروه مردمي كه در نظر داريد پيام انجيل را به آنان برسانيد در چند روستا يا شهرك زندگي ميكنند؟ لطفا
 .روستا يا شهركها را در زير بنويسيد

 

 

 .به چند كليسا نياز داريد ،براي رساندن پيام انجيل به مردم

 

 .در رابطه با روياي نهايي، دومين چيزي كه بايد به آن بپردازيم چگونگي مشخصات اين كليساهاست

آيا بر بام همه آنها صليب و ناقوس نصب شده است؟ آيا همه داراي شبانان تمام وقت هستند؟ آيا از گروه هاي 
كجا جمع ميشوند؟ چه كساني آنها را رهبري ميكنند؟ رهبران چگونه تعليم  كوچك تشكيل شده اند؟ ايمانداران اين كليساها
اين بما كمك خواهد كرد كه بدانيم چگونه خدمات كليسايي خود را آغاز . ميگيرند؟ اكنون زمان پاسخ به اين سواالت است

 .گي شروع كار را تعيين ميكند چگون،نميتوان پاسخ به اين سواالت را به بعد واگذار كرد چون مقصد يا هدف نهايي . كنيم

تفكر ما بايد . بخاطر داشته باشيد كه مركز توجه اين آموزشها موضوع جنبشهاي تاسيس كليساهاي جديد ميباشد
بنابراين مشخصات كليساهاي تاسيس شده براي ما بينهايت حائز اهميت . در حول و حوش رشد سريع و تكثير كليساها باشد

بايد بدانيم كه به چند كليساي تازه تاسيس . ائيست كه خود قابليت تكثير شدن را داشته باشندهدف ما تاسيس كليساه. است
 .آنها را بايد دريابيممشخصات و ويژگي  نياز داريم  و از همين ابتدا

 به نظر شما آنها بايد داراي چه مشخصاتي باشند؟.  نظر خود را در رابطه با ويژگي اين كليساها بنويسيد"لطفا

 

 

 ساتشان را كجا برگزار ميكنند؟جل
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 نحوه برگزاري جلسات عباديشان چگونه است؟

 

 

 ميشوند؟هر چند وقت يكبار جمع 

 

 

چه كساني رهبري چنين كليساهايي را بعهده خواهند گرفت؟ صالحيت اين رهبران چگونه بايد باشد؟ اين رهبران 
 چگونه تعليم خواهند گرفت؟

 

 

 خواهد بود؟رابطه كليساها با همديگر چگونه 

 
 

حال پس از پاسخ به سواالت فوق زمان آن رسيده كه هدف نهايي يا روياي نهايي خود را مطابق با اطالعات موجود در اين جوابها 
 . بنويسيد

، براي مطالعة بيشتر شما نوشته "جنوب" نمونه اي از يك اظهاريه هدف يا روياي نهايي جهت رساندن پيام انجيل به مردم "ذيال
 .استشده 

نياز به تاسيس يك كليسا قابل تكثير در )  كرور هندي5/1( ميليون نفر در جنوب 15جهت انجام يك جنبش تاسيس كليسايي براي 
 .هر روستا ميباشد

اين گردهمائيها با مطالعة .  چند بار در يك هفته، در خانه هاي ايمانداران جمع ميشوند"اين كليساها بسته به نيازشان، معموال
، آموزش رهبران، پرستش، مشاركت، گرفتن تعميد و شام خداوند، شهادت دادن، تشويق و تقويت افراد، و تاسيس كليسا )شاگردسازي(قدس كتابم

اين روشها شامل داستان سرائي و مطالعه در . شاگردسازي در بين گروه هاي محلي و با روشهاي آشناي بومي انجام خواهد شد. همراه خواهد بود
پرستش بصورت بومي با استفاده از ساز و سبك محلي، مثل قصه گويي با خواندن . وچك همراه با نقد و بررسي متقابل استگروه هاي ك

 .سرودها انجام خواهد شد
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رهبران بر اساس . شوندرهبران حقوق بگير نيستند و از همان گروه محلي انتخاب مي. اين كليساها داراي رهبران متعدد هستند
.  بجاي مدارك تحصيلي اخذ شده شان انتخاب ميگردند– با استفاده از اول تيموتاوس و تيطس بعنوان راهنما –ود شخصيت روحاني خ

 .آموزشهاي شاگردسازي و خادمسازي در حين خدمت در گروه هاي خانگي به آنان داده خواهد شد

بنابراين ميتوانند منابع مالي خود را جهت بشارت و . داين كليساها براي ساختمان كليسايشان يا حمايت از كشيشان، نياز به پول ندارن
 . تاسيس كليساها هزينه كنند

به اين كليساها گفته . اين كليساهاي خانگي بهم وابسته هستند و هر چند وقت يكبار جهت انجام عبادت و مشاركت گرد ميĤيند
 .شكيل دهندخواهد شد كه همديگر را حمايت كرده و در صورت لزوم سازمانهاي بزرگتر ت

 نسل تااين صد كليسا . كنيم كليساي خانگي در نقاط استراتژيكي كه مردم جنوب زندگي ميكنند تاسيس 100در ابتدا قصد داريم كه 
 1000 كليساي ديگر توليد كند و يا اينكه هر كليسا 150 هر كليسا تا مي يابداين روند آنقدر ادامه . يافت تكثير خواهند حتي پس از آنسوم و 

 .نفر عضو را پوشش دهد

 

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد
 . هدف نهايي يا روياي نهايي خود را بر اساس جوابهايي كه به سواالت فوق داديد بنويسيد"ذيال
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 6بخش  
 حصاد و كارگران حصاد
 طرح ريزي و پژوهش

 

ما بايد با محل زندگي اشخاصي . مر اساسي ميباشدتحقيق در رابطه با حصاد و كارگران حصاد در اين خدمت يك ا
همچنين بايد بدانيم كه آنها مواد مورد . كه خدمتشان ميكنيم و قصد داريم كالم خدا را به آنها برسانم آشنايي داشته باشيم

 .نيازشان را از كجا تامين ميكنند

. دمي كه خدمتشان ميكنيد را بنويسيددر بخش روياي نهايي از شما خواسته شد كه تعداد روستاها و شهركهاي مر
 اهميت گردآوري اين اطالعات را در "از اكثر افراد در ابتدا خواسته خواهد شد كه اين اطالعات را كسب كنند چون معموال

ارد بهر حال الزم است كه از همان ابتداي كار تعداد روستاها و شهركها را تا آنجاييكه امكان د. ابتداي كار در نظر نميگيرند
بخاطر داشته باشيد كه خدا نميخواهد كه كسي هالك شود، براي همين هم الزم است كه بدانيد .  محاسبه نمائيد"دقيقا

 .  بدهيد تا كالم خدا را بشنوند و نسبت به آن جوابگو باشندآنهاافراد كجا زندگي ميكنند، تا بتوانيد اين فرصت را به تك تك 

اگر خدمتتان متمركزبر يك ناحيه است پس نقشه آن . يك يا چند نقشه ميباشد كرداولين ابزاري كه بايد تهيه 
اگر هم هدفتان خدمت به گروهي از . اگر يك شهر منظور نظرتان است پس نقشه آن شهر را تهيه كنيد. ناحيه را تهيه كنيد

 فراهم در آنجا زندگي ميكنند را مردم كه در مناطق مختلف زندگي ميكنند ميباشد، پس بايد نقشه آن مناطقي را كه آن گروه
 . كنيد

. از نقشه ها بايد چند نسخه تهيه شود چون سه مورد هست كه بايد بر روي اين نقشه ها با ترسيم مشخص شوند
البته ميتوان هر سه مورد را روي يك نقشه با رنگها ي مختلف مشخص نمود، يا اينكه براي مشخص كردن هر مورد يك 

 .نقشه يا نقشه ها منابع بسيار مهمي در طول خدمتتان ميباشند. نظر گرفتنقشه جداگانه را در 

اين عمل اطمينان . اول اينكه نقشة منطقه يا روستايي كه مردم مورد نظرتان در آن زندگي ميكنند را بكشيد
ست بعضي از بدون داشتن اين اطالعات، ممكن ا. ميبخشد كه بدانيم كليساها در همة جاهاي مورد نظر تاسيس شده اند

 .فراموش نكنيد كه خدا به هالك شدن هيچ كس راضي نيست. روستاها يا گروه هاي مردم از نظر پنهان شوند

.  تعيين كليساها و سازمانهاي كليسايي است كه در منطقه مورد نظر موجود هستند مربوط ميشودراينقشة بعدي ب
بعالوه داشتن اين اطالعات بما .  تاسيس كليساهاي جديد باشنداين مراكز ميتوانند منابع بالقوه اي براي خدمت بشارت و

 .كمك ميكند تا محل تاسيس كليساهاي جديد را بتوانيم پيدا كنيم و نياز خدمتي را در جاهاي خالي تشخص بدهيم

بيل منظور از اين پايگاه ها محله هايي از ق. و در نهايت نقشه ايست كه پايگاهاي ديگر را برايمان مشخص ميسازد
. ميكننداين پايگاه ها مردم را در تاريكي اسير . معابد، مسجدها، زيارتگاه ها، مشروب فروشي ها، مراكز فساد و غيره ميباشند

 بايد اين مراكز را در دعا بسته و مردم را از اسارتهايشان به اين  حصادبا آغاز عمليات تاسيس كليسا بين مردم، كارگران
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ا داشتن اين آدرسها ايمانداران ميتوانند در اين محله ها قدم زنان براي مردم آن مناطق دعا كنند و در ب.  آزاد سازند،پايگاه ها
 ،عالوه بر اين، با پيشرفت كار تاسيس كليساها و نفوذ در اين مناطق. جنگ روحاني نيازهاي آنان را بحضور خداوند بياورند
نقشه پايگاه هاي روحاني مشخص كننده . ين محله ها متبدل ميگردندپايگاه هاي مذكور رفته رفته فرو ريخته و مردم در ا

در رابطه با دعاي پياده و جنگ روحاني در بخشهاي آتي مطالعه بيشتري خواهيم . ميزان تحول مردم در خدمات شماست
 .داشت

 :بطور خالصه، نقشه هاي مورد نياز شما بشرح زير ميباشند
 نقشه شهر يا روستاي مورد نظر 
 تقرار كليسا و سازمانهاي مسيحي موجود در منطقهمحل اس 
 نقشه پايگاه ها 

 در هر جايي كه مردم زندگي ميكنند تا بتوانيدد نمود نتان خواه  ياريود داد ن بشما تصويري خواهمورد سه اين
 .كليسا تاسيس نمائيد

دربخش . كنيد همچنان نياز داريد تا اطالعات بيشتري را در مورد حصاد و كارگران حصاد جمع آوري
اطالعات اضافي كه بايد تهيه شود . بعدي، نياز به تحقيقات در پيرامون حصاد را بيشترمورد بررسي قرار خواهيم داد

 .شامل موارد زير است

 تعداد كل ايمانداران •
  يافتهايمانداران تعميدتعداد كل  •
 تعداد كل شبانان و رهبران كليسا •
  مسيحيبادتعتعداد كل مراكز  •
  مدارس مسيحيتعداد كل •
 تعداد كل بيمارستانها و درمانگاه هاي مسيحي •
 آيا كالم خدا به زبانها يا لهجه هاي محلي آنان يافت ميشود؟ •
  يا كتبي و يا هر دو شكل موجود است؟صوتيآيا كالم خدا بصورت  •
 چه ادبيات مسيحي ديگري موجود است؟ •
 ؟ندآيا منابع صوتي تصويري مسيحي در دسترس هست •
 عيسي به زبان محلي آنجا موجود است؟آيا فيلم  •

نام ديگر سازمانهايي كه مشغول همان مردم هستند چيست؟ خدمت هر سازمان به چه صورت است و هر  •
 د؟نكدام چند خادم دار

 تاريخ مسيحيت در آن گروه به چه صورت بوده است؟ •
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 . در زير بنويسيد" لطفا راچند اطالعات اضافي ديگر كه بنظرتان مفيد مي آيند

 

 

 

. يكي از اولين كارهايي كه بايد انجام دهيد تعيين مسيحيانيست كه در بين گروه مردم مورد نظرتان خدمت ميكنند
 كليساها، سازمانها يا ايمانداراني هستند كه معتقدند كليسا بايد فرمان بزرگ بشارت و شاگردسازي مسيح ،مسيحيان بشارتي

سازمانها، كليساها و يا ايمانداران در واقع شروع تحقيق  شما پيرامون منابع كارگران تهيه ليستي از اين . رساندبرا به انجام 
با گردآوري اين سياهه هم اكنون چه منابعي آماده همكاري با شما در تحقق روياي بخاطر داشته باشيد كه . حصاد ميباشد
 .نهايي ميباشند

 . مردم مورد نظر شما خدمت ميكنند را بنويسيد نام كليساها، سازمانها و ايماندارانيكه  در گروه "ذيال
 
 
 
 
 

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد
 

 . بنويسيد رادو يا چند نكتة مهمي كه از اين بخش آموختيد و بنظرتان به خدمت روحاني شما كمك خواهند كرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٢ 
 



  

 7بخش 

 بينش مردم و تحقيق پيرامون حصاد
 انجام گيرد، ميزان درك مردميست كه ميخواهيم كالم خدا را به آنها بشارت اقدام اوليه ديگري كه الزم است

اطالعات جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي، عوامل .  عمليات پژوهش پيرامون حصاد انجام ميشوددر "اين كار اكثرا. دهيم
 . اصلي در عمليات پژوهشي حصاد ميباشند

تند كه نهضت تاسيس كليساي جديد را تهييج و ترغيب اينگونه اطالعات گروهي از مردم، ابزار مفيدي هس
چنانچه بخواهيم . گذارندتأثير ترويجي -مسائل جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي در بشارت و امورروحاني تبليغي. مينمايد

تا اطالعات فوق بما كمك ميكنند . خدمتمان را در بين مردم گسترش دهيم، بايد از ويژگي و مشخصات آنان مطلع باشيم
بفهميم چگونه پيام انجيل را با شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي شان مطابقت نموده و به آنها برسانيم و در نتيجه 

 .كليساهاي محلي جديدي كه قابليت بشارت دادن دارند را تاسيس كنيم

ت پيرامون براي گردآوري اطالعا. يك بخش الينفك براي گرد آوري اطالعات از مردم، جهانبيني آنان ميباشد
اگر تصميم داريم كه انجيل را به مردم بطور موثرتر بشارت . حصاد الزم است كه عميقتر از اطالعات آماري كنكاش نمائيم

 . كنيمدهيم بايد در درك جهانبيني آنان بيشتر كوشش 

. دارد برجسته اي بر رفتار انسان تأثيرفرهنگ، . جهانبيني عاملي است كه فرهنگ مردم درآن شكل ميگيرد
. فرهنگ بصورت ژنتيكي انتقال نمي يابد بلكه پس از تولد در اثر آموختن و از معاشرت با ساير مردم اجتماع تحصيل ميشود

آموزش از زندگي با مردم همان فرهنگ توسط تحصيالت، تقليد، مشاهده و .  فرهنگ آموزي ميگويند"اين روند را اصطالحا
اين اندوخته ها و رفتارهاي .  عبور ميكند"فرهنگ آموزي"از جامعه از مرحله هر عضوي . جذب ناخودآگاه بدست ميĤيد

 .ندمربوط به آن قابل تغيير

 

مردم مورد نظرمان نه تنها ما را در رساندن بشارت انجيل به آنها كمك ميكند ) بينش اجتماعي(درك جهانبيني 
 باشيد كه هدف اصلي تسريع در تكثير تاسيس بخاطر داشته. بلكه ما را نيز در تاسيس كليساي محلي ياري ميبخشد

چنانچه هماهنگ كننده خط . كليساهاي محلي در اجتماع مورد نظر بمنظور رساندن بشارت ملكوت خدا به تك تك آنهاست
مشي و موسس كليسا موفق به درك جهانبيني افراد مورد نظري كه قصد بشارت مسيح را دارند نگردند، بشارت مسيح به 

 . بيگانه خواهد رسيد"امالنظر آنان ك

 تبليغي شده، اين است كه بشارت -انتقادي كه توسط دوستانمان از اديان ديگر به كار مراكز روحاني ترويجي
در نتيجه بسياري از غير مسيحيان تصور ميكنند كه مسيحي شدن . انجيل مسيح در قالب فرهنگ غربي به آنها ارائه ميگردد

ما بايد بينش و فرهنگ . ام انجيل بشكل فرهنگ غرب، كار خدا صدمه زيادي خورده استبا تلفيق پي. يعني غربي شدن
تفاوت فاحشي بين بينش طايفه اي، هندوهاي خلقي، هندوهاي سنتي، مسلمانان عامي، . جامعه مورد نظرمان را بياموزيم
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 فرهنگي گروه هاي جامعه كمك زيادي اطالعات عمومي و. مسلمانان سنتي، بوديستها، جاينزم ها، سيكها و غيره وجود دارد
 .به مطابقت فرهنگي ارائه انجيل نموده و در نتيجه باعث تاسيس كليساهاي محلي بشارتي ميشود

 ميالدي من مديريت گروهي را در جنوب آسيا به عهده داشتم كه جهت جمع آوري اطالعات 1999در سال 
 در ، شامل بخشي بود كه به مذهب هندو رو آورده بودند،خصوصاين گروه ب. ندفرهنگي، از مردم مصاحبه بعمل مي آورد

اعتقاد به اينكه روح اساس زندگي است،  ((animism). حينيكه برخي ديگر در مذهب سنتي خود جان گرايي باقي ماندند
گرويده بودند، به آن گروهي كه به مذهب هندو ). ارواح مجرد وجود دارند و نيز معتقد بعالم روح و تجسم ارواح مردگان دارند

يك خدا را بنام . آنها عبادتگاه هاي خود را خانه خدا ميدانستند. گروه خاصي از هندوئيزم تعلق داشتند كه كه فاقد بت بودند
عبادت آنان با خواندن سرود و . ميباشند (Bhagavad-Gita)بگاودگيتا " عبادت ميكردند و داراي كتابي بنام "ويشنو"

 . نهاي كتاب آسمانيشان همراه بودنمايش و قرائت داستا

 يكي از. د سفر كردممن همراه دو مبشر هندي به يكي از اين مناطقي كه اين گروه مردم در آنجا زندگي ميكردن
. همراهان من كه پسر جواني بود ايمانداري از همين گروه مردمي كه از آنها اطالعات فرهنگي را جمع آوري ميكرديم بود

در يك عصر گرم، پس از چند ساعت سوار بر  پشت يك ماشين باري و . ند روستا و شهرك سر زديمهر سه نفرمان به چ
در همان ابتداي ورودمان به روستا از چند . يك اتوبوس كوچك،  وارد روستايي شديم كه مردم آنجا همه هندو بودند

طبلي كه بتوسط آن مردم را براي . آن خاكي بودديوار و سقف آنها از كاه و ني ساخته شده بود و كف . عبادتگاه عبور كرديم
آنجا فقط طبل و منبر . از بت خبري نبود.  در قسمت ورودي آنجا قرار داشتبصدا در مي آوردندجمع شدن در خانه خدا 

 .كوچكي بود كه در هنگام تجمع مردم، برآن كتاب آسماني شان قرار ميگرفت

از آنجائيكه در باز بود تصميم گرفتيم .  خانه خداي هندوها بود متري20يكدفعه متوجه ساختماني شدم كه حدود 
وي آنها يك جالب اين بود كه در آنجا نيمكتهاي چوبي بصورت رديفي چيده شده بودند و در جل. كه نگاهي به داخل بيندازيم

ه اي بود كه در آن رگ قرار گرفته بود و سمت چپ آن قفساُسمت راست آن يك در.  يي قرار داشتمنبر چوبي بسيار زيبا
آنچه برايم جالب بود اين بود . از بودن در يك كليساي روستايي زياد تعجب نكردم. چند سرودنامه و كتابمقدس ديده ميشد

كه مردم آنجا قبل از اينكه مسيحي شوند در عبادتگاهشان بر زمين مينشستند و  بدون ساز يا با ساز سنتي خود سرود 
يكه مسيحي شده بوند گفته شده بود كه بايد بر روي نيمكتها بنشينند و سرودها را همراه با نواختن اكنون به آنان. ميخواندند

 .رگ بسراينداُ

بلغ پس از بازديد از محل كليسا متوجه تفاوتهايي شدم و بعد من و همراهانم خواستار مالقات با كشيش يا م
در آنجا با يك خادم مسيحي و خانواده اش . به منزل فردي بردندپس از پرس و جو از اهالي آنجا، ما را . مذهبي آنجا شديم

 .آشنا شديم

از او سوال كرديم كه براي عبادت در چه . آن خادم مسيحي از يكي از قبايل همسايه بود كه به آنجا اعزام شده بود
از او سوال . پرستش جمع ميشويم اما هر وقت كه بتوانيم براي ،او پاسخ داد كه البته روزهاي يكشنبه. روزهايي جمع ميشويد

جواب دادند كه عده اي پس از تشكيل جلسه . جواب مثبت بود. ه اند÷شد كه آيا هنگام جمع شدن با مشكلي مواجه شد
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گاهي آنقدر صداي اين سنگها شدت مي يابد كه باعث مزاحمت شديد در اجراي . سنگ بر روي بام فلزي آنجا پرتاب ميكنند
 . ميسازدش ما را مختل  و پرستميگرددجلسات 

چرا آن خادم جوان . پس از بازگشت به محل سكونتمان، در مورد آنچه در روستا ديده بوديم با هم گفتگو كرديم
جاي تعجب نيست كه چرا ايمانداران آنجا با آزار و "ساختمان كليسايش را آنطور ساخته بود؟  يكي از همراهان من گفت كه 

او بينش .  بديهي بود كه خادم آنجا هيچ احترام و توجهي به فرهنگ آن روستا نشان نداده بود".اذيت مردم روبرو شده بودند
 الزم بود كه مسيحيان آنجا براي عبادت كردن روي نيمكت بنشينند؟ تفاوت سبك " واقعاآيا. آنان را درك نكرده بود

فلزي، به مردم آن روستا حامل چه  پيامي بود؟ آيا / عبادتگاه محلي آنان كه از كاه و ني ساخته شده بود با كليساي چوبي 
رگ سرائيده شود؟ گفتگوي ما تا چند روز بعد از لزومي داشت كه عبادت مسيحي به جاي اينكه با ساز محلي نواخته شود با اُ

 .مالقاتهايي كه از روستا داشتيم ادامه داشت

اين مسئله باعث . انجيل را برسانيم داشته باشيمبايد شناخت كافي از بينش افرادي كه ميخواهيم به آنان پيام 
ماموريت ما رساندن پيام انجيل به . خواهد شد كه كليساهايي تاسيس كنيم كه با آداب و فرهنگ آنان سازگاري داشته باشد

 و متاسفانه اين مشكليست كه صدها سال گريبانگير فعاليتهاي امور روحاني تبليغي. آنان است نه تحميل فرهنگي جديد
حتي در اكثر .  مبشرين نسبت به فرهنگ جديدي كه وارد آن ميشدند بي توجهي نشان ميداند"معموال. ترويجي بوده است

بنابراين، . مواقع، از آنجائيكه مردم آنجا بي ايمان بودند، فرهنگ جديد را به باد انتقاد ميگرفتند و آن را شيطاني ميدانستند
در حين . كه پيام آوران انجيل خوانده شوند، بعنوان متجاوزين فرهنگي شناخته شدندبسياري از مبشرين مسيحي بجاي اين

تهيه اطالعات گروه مردم مورد نظرمان بايد توجه داشته باشيم كه نكاتي را جستجو كنيم كه ميتوانند كمك خوبي در 
لهاي ارتباطي باشيم كه ما را در انتقال بايد در پي بناي پ. تاسيس كليساهاي محلي سازگار با فرهنگ و آداب مردم آنجا باشد

 .پيام انجيل مدد ميكنند

در مثال فوق، آيا به نظر شما بهتر نمي بود اگر خادم آن روستا ايمانداران را براي پرستش مسيح روي زمين 
. ؟ بلهكردر ميمينشاند و عبادت را با تعريف داستانهاي انجيل، خواندن سرود همراه با يك ساز محلي و اجراي نمايش برگزا

هندوهاي آن روستا كليسا را يك چيز بيگانه ميدانستند اينكه   از ديدنآيا. در اينصورت كليسا با فرهنگ آنجا سازگارتر ميبود
 .؟ خير تعجب كرديدو پرستش در آنجا را نوعي تهاجم فرهنگي قلمداد نمودند

كه ميخواهيم بشارت بدهيم آشنا باشيم و چطور در ادامه اين درس خواهيم آموخت كه چرا بايد با بينش مردمي را 
 . كرد بررسي خواهيم  رااز مردم دريافت كنيمبايد سوال و جوابهايي كه . ميتوانيم از اين اطالعات بهره بگيريم

گردآوري اطالعات فرهنگي مردم، ما را مدد خواهد نمود كه برايشان هوشيارانه تر دعا كنيم، پيام انجيل را بطرز 
 .ا آنان در ميان بگذاريم و كليساهاي محلي بشارتي كه در بين مردم گسترش ميابند را بنا كنيمموثرتر ب

گردآوري اطالعات فرهنگي مردم هرگز خاتمه نمي يابد؛ هر تجربه اي كه با مردم كسب ميكنيم شناخت ما را 
 .ردم ياري خواهند نمودسوالت زير ما را در شروع گردآوري اطالعات فرهنگي م. نسبت به آنان بيشتر ميكند
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 هفت عامل موثر در بينش افراد
 

 . بازتابي از ايده و احساسات در مورد زندگي و شناخت خدا است،اعتقادات مذهبي
 نظر اساسي آنان در مورد زندگي و خدا چيست؟: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود

 

 .افتي خود را پردازش ميكنند روشي است كه توسط آن مردم يك جامعه اطالعات دري:مراحل شناخت 
 اطالعات را چگونه پردازش ميكنند؟: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود

 

 روشهائيست كه از آن طريق مردم با هم ارتباط برقرار كرده، افكار خود را با هم در ميان ،انواع زبان و لهجه ها
 .ميگذارند

 ن ميكنند؟نظرات خود را چگونه بيا: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود
 

 . مشخصة رسم و رسوم، عادات، حركات و سبك زندگي افراد ميباشدالگوهاي رفتاري
 مردم اين جامعه در واقع  چه فعاليتهايي دارند؟: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود

 

 .ف ميباشد شامل روابط خانوادگي، فاميلي، اجتماعي، و نيز رابطه بين مردم و مسئولين از جوامع مختلساختار اجتماعي
 چطور و با چه كساني معاشرت ميكنند؟: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود

 

 نشان ميدهد كه اطالعات در جامعه به چه صورت توزيع ميگردد واز تكنولوژي چطور استفاده  رسانه هاي گروهيتأثير
 ميشود؟

 چگونه اطالعات دريافت ميكنند؟: سوال اصلي كه بايد پرسيده شود
 

 . كدام شر و كدام خير است يا كدام درست و كدام نادرست است" باعث تعيين ارزشهاست مثالشيمنابع انگيز
  مردم جامعه چگونه تصميم ميگيرند كه چه چيز درست است؟:سوال اصلي كه بايد پرسيده شود
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 اعتقادات مذهبي

 نظر اساسي آنان در مورد زندگي و خدا چيست؟

در .  حقيقت را درك و تفسير مينمايند،اند كه افراد هر فرهنگي از درون آن ميم رااعتقادات مذهبي عدسي دوربيني
از آنجائيكه فرضياتي كه اساس بينش . دكن اعتقادات مذهبي است كه بينش افراد را مشخص مي"بسياري از جوامع، اصوال

.  مورد توجه قرار گرفته اند"د از طريق سيستمها و ساختارهاي مذهبي نسل به نسل بما رسيده است كالنافراد را شكل ميده
مهمترين بخشهايي كه در اعتقادات . هر چه شخص بيشتر بينش خود را ميپذيرد كمتر احساس ميكند كه آنرا داراست

مذهبي افراد بايد بدانيم، نظرشان در مورد خدا، انسان، گناه، نجات، زندگي پس از مرگ، خلقت، آنچه مورد پرستش قرار 
هاي مقدس، مناسك ، رهبران و مسئولين روحاني، كتب مقدسه و عكس العملشان در مقابل با اديان ميگيرد، مراسم و مكان

 . ديگر ميباشد

ن .دسواالتي كه در رابطه با اعتقادات مذهبي مردم بايد به آنها جواب داده شود شامل موارد زير

 مذهب حاكم گروه مورد نظر چيست؟ 

 نطرشان در مورد خدا و وضعيت او چيست؟ 

 ات خدا را از ديدگاه مذهبيشان چگونه ميبينند؟صف 

 اعتقادشان در مورد آفرينش، انسان، زندگي، منشا حيات، بيماري، مرگ، زندگي پس از مرگ و ابديت چيست؟ 

 در مورد نيكويي و شر چه اعتقادي دارند؟ ديدگاهشان در مورد اشتباه، گناه، تقصير، و نجات يا رستگاري چيست؟ 

 منشا آن اقتدار چيست؟. بي شان از كجا سرچشمه ميگيردقدرت و اقتدار مذه 

رهبران مذهبي آنان چه كساني هستند؟ چطور انتخاب ميشوند؟ بر چه اساس، شرايط و مقرراتي انتخاب ميگردند؟  
 رهبران مذهبي چگونه تصديق و تصويب ميشوند؟

 كتب مذهبي آنان چيست؟ 

 رويدادها و مراسم مذهبي آنان چيست؟ 

 معجزه و جادو معتقدند؟ آيا خرافاتي هستند؟آيا آنان به  

 آيا براي مهار كردن شرير از طلسم استفاده ميكنند؟ آيا مراسم جادوگري انجام ميدهند؟ 

رابطه بين دنياي مرئي و جهان ناديده چيست؟ در اين مذهب نقش روح ها و گذشتگان چيست؟ آيا دنياي مردگان با  
 زندگان رابطه اي دارد؟ 
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  با آن مذهب چيست؟ آيا حق انتخاب به افراد داده ميشود؟برخورد افراد 

 مذاهب ديگر از نظر آن مذهب چگونه ميباشند؟ 

عكس العمل مردم در مورد كساني كه بر ضد يا طرفدارشان هستند چيست؟ عكس العمل مذهبيون با مرتدان چطور  
 است؟

 رابطه مذهب با خانواده چيست؟ 

 ب مذهبي چه  اجتماعي  چگونه است؟رفتار آن مذهب با زنان چه در چارچو 

 
ا آنها  ف . مرقوم فرمائيد"را ذيال چنانچه نكاتي هستند كه فكر ميكنيد بهتر است در اينجا گنجانده شوند لط

 
 

  :مراحل شناخت 
  اطالعات را چگونه پردازش ميكنند؟

بخش ادراكي ميپرسد كه آيا اين . باشندمراحل شناخت از سه جز تشكيل شده اند كه شامل بخش ادراكي، احساسي و ارتباطي مي
اطالعات منطقيست؟ قسمت احساسي از خود سوال ميكند كه احساس من در رابطه با اين اطالعات چيست؟ و در مرحلة ارتباطي اين سوال 

نها در فرهنگهاي پيش ميĤيد كه چه كسي منشا اين اطالعات ميباشد؟ همة فرهنگها اين سه بخش را دارا هستند، اما ممكن است ترتيب آ
در فرهنگي ديگر . برخي فرهنگها اطالعات را ابتدا از بخش ادراكي، سپس رابطه اي و در آخر احساسي عبور ميدهند. مختلف متفاوت باشد

ا در صورتيكه فرهنگهايي هستند كه ابتد. اطالعات نخست از قسمت رابطه اي، بعد احساسي و در نهايت ادراكي مورد پردازش قرار ميگيرد
 .اطالعات را از قسمت رابطه اي، بعد ادراكي و سرانجام احساسي ميگذرانند

در آنصورت اطالعاتمان را در . ما بايد بدانيم كه مردمي كه با آنها در ارتباط هستيم، داده هايشان را چگونه مورد پردازش قرار ميدهند
يك جزوة بشارتي است كه بزبانهاي مختلف از جمله فارسي (ر اصل روحاني چها. آن حوزه اي كه برايشان اهميت بيشتري دارد ارائه خواهيم داد

  . خواهد بودمفهومبي عرضة آن را نپذيرد يمنطق غرب ممكن است جهاني باشد اما اگر جامعه اي) ترجمه شده

 .در رابطه با مردميكه در اين مراحل شناخت قرار دارند بايد به سواالت زير پاسخ داده شود

 ت تازه اي عرضه ميشود، مردم چگونه درستي و مفيد بودن يا كذب و مضر بودن آن را تشخيص ميدهند؟وقتي اطالعا •

 است؟) حالت ادراكي(آيا تاكيد اصلي بر منطقي بودن محض  •

 ؟)نوع رابطه اي(آيا حقيقت بر اساس رابطه با شخص اطالع رسان سنجيده ميشود  •

 ؟)روند احساسي(؟ شودر اساس احساسيست كه نسبت به آن دارند انجام ميآيا تصميم گيري در رابطه با حقانيت يك موضوع ب •
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 . توضيح دهيد"افراديكه شما با آنان روبرو هستند، درستي يا كذب اطالعات دريافتي خود را چگونه ارزيابي ميكنند؟ لطفا
 

 انواع زبان و لهجه ها
  نظرات خود را چگونه بيان ميكنند؟

در واقع درك چگونگي .  ها چيزي فراتر از فهميدن و صحبت كردن به آن زبان ميباشدمطالعة انواع زبانها و لهجه
 .استفاده يك زبان براي انتقال حقايق و خو گرفتن افراد آن جامعه است

تا . دارند) 12-1:2اعمال (همة مردم استحقاق شنيدن پيام انجيل را بزبان و لهجه خود . زبان اساس ارتباطات است
 .ل را بزبان و لهجه خود نشنود آنرا نميفهمدكسي پيام انجي

انجيلي كه بزبان .  و اعتبار آن ميكاهدتأثيرمكالمه و گفتگويي كه بزبان مادري خود شخص انجام نشود از 
اينكه نتيجه .  مورد استفاده قرار ميگيرديانه ارائه ميشود بيشتر قابل درك خواهد بود چون زبانيست كه بطور عام"عامي"

بومي بعضي از نقاط جهان بسيار ضعيف و نابالغ هستند، چون پيامي را كه مبشرين قصد داشتند منتقل كنند را مسيحيان 
 .هيچگاه درك نكردند

 .در رابطه با مردميكه زبان و لهجة خاصي دارند بايد به سواالت زير پاسخ داد

 زبان اصلي مردم آنجا چيست؟ در منزل به چه زباني صحبت ميكنند؟ •

 مقدس به زبان آنان يافت ميشود؟آيا كتاب •

 آيا كالم خدا بصورت صوتي از جمله فيلم عيسي، برنامه هاي راديويي و يا نواركاست يافت ميشود؟ •

 درصد مردان و زنان باسواد آنجا بصورت جداگانه به چه ميزان ميباشد؟ •

ه ميگويند و مردم  چ"خدا" آنها براي كلمة "آيا واژه هاي خاص روحاني بزبان آنان وجود دارد؟ مثال •
 از اين كلمه چه ميفهمند؟

آيا مردم بزبان عاميانه صحبت ميكنند؟ اگر جواب مثبت ميباشد، نام آن گويش يا زبان چيست؟ آيا  •
 انجيل به اين زبان ترجمه شده و قابل دسترس است؟

 
 آنها را در زير " لطفادر رابطه با زبان محلي مردم، آيا مسئله اي هست كه بخواهيم نسبت به آن جوابگو باشيم؟

 .شرح دهيد
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 الگوهاي رفتاري

 مجموعه فعاليتهاي مردم اين جامعه چيست؟
الگوهاي رفتاري بيش از كتابها . به فعاليتهايي كه مردم به آن مشغولند نظري افكنده سعي كنيد دليل كارهاي آنها را درك نمائيد •

كتابها در مورد اهميت تفكر مردم صحبت ميكنند در صورتيكه ما از رفتارهاي جامعه . ميتوانند به ما اطالعاتي در مورد ارزشهاي مردم بدهند
اين قسمتها شامل . در رابطه با الگوهاي رفتاري، بخشهاي مختلفي بايد مورد بررسي قرار گيرند. ميتوانيم پي به اهميت اصول اعتقادي آنان ببريم

ن، انرژي، اعياد، غذا، مسائل بهداشتي، سيستم حقوقي، مراسم ازدواج، بلوغ، تفريحات و انواع هنر، مراسم تولد، جشنها، پوشاك، مراسم تدفي
 .پناهگاه ها ميباشند

 

 .بعضي از سواالتي كه بايد در رابطه با الگوه هاي رفتاري به آنان پاسخ داده شود بقرار زيرند

 ؟مردم يا افراد خانواده هنگام تولد نوزاد چه كارهايي انجام ميدهند •

 ؟ مراسم بخصوصي براي بچه هايي كه به سن بلوغ ميرسند برگزار ميشودآيا •

 ؟براي ازداوج چه مراسمي برگزار ميگردد •

مراسم مرگ و تدفين افراد چگونه برگزار ميگردد؟ اين مراسم در رابطه با اعتقاد آنها در رابطه با زندگي پس از  •
 مرگ چه ميگويد؟

  هدف از انجام اين مراسم چيست؟ .شرح دهيدمراسم مذهبي عمده اي كه صورت ميگيرد را  •

 جشنهاي مذهبي آنان كدامند؟ هدف از برگزاري اين جشنها چيست؟ •

 آيا چيزهاي بخصوصي مثل خوردن گوشت خوك هست كه براي آنان حرام باشد؟ علت آن چيست؟ •

 .نحوه پرستش آنان را شرح دهيد •

 نحوه لباس پوشيدن مردم به چه صورت است؟ •

 اهايي پرهيز ميكنند و بيشتر از كدام خوراكيها تغذيه ميكنند؟از خوردن چه غذ •

 هنگاميكه شخصي در محل يا خانواده مريض ميشود مردم براي او چه ميكنند؟ •

 اين چه انعكاسي در رابطه با جهانبيني آنها دارد؟ •

 مردم در چه نوع منزلي سكونت دارند؟ •
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 تفريحات مردان و جوانان چيست؟ •

  محلي خاصي هستند؟ سازهاي محلي آنان چيست؟آيا مردم داراي موسيقي •

 آيا مردم آنجا داراي هنر خاصي هستند؟ •

 

 . توضيح دهيد"چنانچه الگوهاي رفتاري خاص ديگري بنظرتان مي آيد كه الزم است به آن توجه كرد لطفا
 
 
 
 

 ساختار اجتماعي
ب ا چه كساني و چطور معاشرت دارند؟

 

ات بي خبرند چون تأثيرمردم از اين . ي بر ارتباطات داردتأثيرمردم باهم چه نگاه جامعه به افراد چيست و روابط 
هندوها . براي مثال، در خيلي از فرهنگهاي آمريكايي، مردم هنگام مالقات با هم دست ميدهند. خود در آنها متولد شده اند

در ژاپن مردم قبل از اينكه با هم . "ناماسته"كف دستانشان را بهم چسبانده جلوي صورتشان قرار ميدهند و بهم ميگويند 
 . صحبت كنند كارت ويزيت به هم رد و بدل ميكنند تا اينكه بدانند با چه نامهايي همديگر را خطاب كنند

آرايه وسيع روابط انساني ميتواند گيج كننده . ساختار اجتماعي از روابط در جوامع  يك نمونه سازماني ارائه ميدهد
. ع طبقات وسيعي را داير كرده تا مردم آن جامعه بتوانند نحوه ارتباط با همديگر را بطور صحيح بياموزندبنابراين، جوام. باشد

هر شخص جاي خود را در جامعه . در نتيجه ديگر نيازي نيست كه مردم در مالقات با هر شخص بيگانه تالش وافر كنند
 . آموزد چطور گروه هاي مردم  در آن جامعه قرار ميگيرنددارد و اعضاي آن داراي يك طرح فكري ميباشند كه به آنان مي 

. براي هر ساختار اجتماعي جديدي كه بخواهيم وارد كنيم، بايد يك سرپرست يا شخص صالح داشته باشيم
.  شخصي منتخب ازتوده مردم است و با اعتباري كه از مردم يافته بعنوان نماينده  آن جامعه خود را معرفي ميكند ،سرپرست

 . ر بعضي جوامع ممكن است اين شخص كدخداي ده يا يكي از مشايخ خوشنام آنجا باشدد

 .برخي از سواالتي كه در رابطه با ساختار جامعه بايد به آنها پاسخ داد شامل موارد زير ميباشند

نند ازدواج  ازدواج كنند؟ با چه كساني نميتواحق؟ با چه كسي  معتقدند يا به تك همسري تعدد زوجينآيا مردم به •
 كنند؟

 آيا خانواده بصورت پدر ساالريست يا بصورت مادرساالري اداره ميشود؟ سران خانواده را توضيح دهيد؟ •
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 اتخاذ تصميم با كيست و چگونه صورت ميگيرد؟. حد و حدود اختيارات خانواده را توضيح دهيد •

 روابط بين اعضاي خانواده چطور است؟ •

 واده بزرگ را مشخص كنيد؟الگوي خانوادگي و فاميلي يك خان •

 براي كسب اجازه چه مقررات و توقعاتي وجود دارد؟ •

 شكايات و اختالفات خانواد گي چگونه حل و فصل ميگردند؟ •

 خانواده ها در اين جامعه چگونه در حال تغييرند؟ •

 جامعه چگونه مرتب ميگردد؟ •

 روابط خانواده ها باهم چگونه است؟ •

 است (Caste)؟ آيا طبقات اجتماعي بصورت سيستم كاست ص ميشودجايگاه اجتماعي اشخاص چگونه مشخ •
 كه اشاره به طبقات مختلف مردم در هند دارد يا اينكه شكل ديگري از ساختار اجتماعي را داراست؟

 اعضاي يك جامعه چطور با مردم جوامع ديگر ارتباط برقرار ميكنند؟  •

 ر جامعه به چه شكلي است؟رهبران چگونه انتخاب ميشوند؟ اختيارات اين رهبران د •

 ارزشهاي اساسي آن جامعه كه باعث همبستگي ميشوند كدامند؟  •

آيا جوامع ديگري هستند كه افراد اين جامعه با آنها دچار اشكال شده باشند؟ اگر جواب مثبت است آنها را نام  •
 . علت آن را توضيح دهيد،برده درخصوص  مشكل مورد نظر 

 
 
 

  . شرح دهيد"ط با ساختار اجتماعي كه بنظر شما الزم به توضيح هست آنها را ذيالچنانچه موارد خاصي مربو
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  رسانه هاتأثير
 مردم چگونه اطالعات را دريافت ميكنند؟

 
 

براي . يك رسانه ميتواند پيام مورد نظرش را تحريف نمايد.  گذارندتأثيررسانه ها با ويژگي خاصي بر پيام ارسالي خود 
ممكن يك گروه قبيله اي كه با فيلم آشنايي ندارند صاوير بر صفحة نمايش در پخش فيلم عيسي براي حركت تمثال 
 .شوديك مسئله جادويي تلقي است 

اگر پيام . عالوه بر اينها، در نظر داشته باشيد كه پيام انجيل بايد از طريق روشهاي قابليت توليد مجدد منتقل شود
 ممكن است اين تصور ايجاد شود كه پيام انجام گرددم بومي قابل تجديد نيست انجيل توسط روشهايي كه براي مرد

 .اعالم كنندانجيل را فقط ميسيونرها يا موسسين كليساهاي جديد ميتوانند 
 

 .كه الزم است به آنها پاسخ داده شودميباشد  رسانه بر مردم تأثيرسواالت زير در رابطه با 
  چه رسانه هايي در اجتماع وجود دارند؟؟ استچه رسانه هايي در خانه موجود •
 مردم بيشتر به كدام رسانه جهت كسب اطالعات رجوع ميكنند؟ •
 باسوادند؟آن منطقه آيا مردم  •
 ؟ميباشدخواندن و نوشتن مردم به چه زباني  •
 آيا مردم آنجا به داستانسرايي عالقمندند؟ •
 ميانگين سطح تحصيالت مردان و زنان آن جامعه چيست؟ •
از خانه ها راديو دارند؟ آيا راديوها موج كوتاه هستند يا از نوع ديگر ميباشند؟ مردم به چه فواصل چه درصدي  •

 زماني راديو گوش ميدهند؟
 چه درصدي از خانه ها داراي تلويزيون هستند؟ •
  هستند؟ييچند درصد از خانه ها داراي دستگاه ويدئو •
 چند درصد از خانه ها داراي دستگاه ضبط صوت هستند؟ •
 ند درصد از مردم به كامپيوتر دسترسي دارند؟چ •
 

 . رسانه ها هستند كه مايل به شرح آنها هستيدتأثيرآيا مسائل بخصوص ديگري در رابطه با 
 

  آنها را در زير مرقوم نماييد؟" رسانه ها به موارد ديگري اشاره كنيد لطفاتأثيرچنانچه مايليد كه در رابطه با 
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 منابع انگيزشي

 اين جامعه چگونه تشخيص ميدهند كه چه چيز درست است؟مردم 

 

برخي فرهنگ ها معتقدند كه هر تصميمي بهتر از . روند تصميم گيري در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است
 .برخي ديگر ميگويند، عدم تصميم گيري بهتراشتباه تصميم گرفتن است. تصميم نگرفتن است

 : بايد به آنها پاسخ گفت بشرح زيرندسواالتي كه در رابطه با منابع انگيزشي

 چه كسي در خانواده تصميم ميگيرد؟ چه كسي در جامعه قدرت تصميم گيري دارد؟ •

 امور مالي خانواده بدست كيست؟ •

آيا شما به اعضاي خانواده تان اجازه ميدهيد كه دين خود را تغيير بدهند؟ آيا افراد اجتماع اجازه ميدهند كه  •
  پس از تغيير دين براي يك شخص چه اتفاقي مي افتد؟"گري گرويده شوند؟ معموالخانواده اي به دين دي

 حل اختالف در محله توسط چه كسي صورت ميگيرد؟ •

 آيا رهبران دولتي مسئولين واقعي محلي هستند؟ اگر خير چرا؟ •

 رابطه بين دين و سياست در اين اجتماع چيست؟ •

 چه رقابتهايي بين مردم در اجتماع وجود دارد؟ •

 

 

 آنها را در زير "آيا در رابطه با منابع انگيزشي يا تصميمگيري موارد ديگري هست كه مايل باشيد توضيح دهيد؟ لطفا
 .شرح دهيد
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد
 

 .چند نكتة مهمي كه از اين بخش آموختيد و بنظرتان به خدمت روحاني شما كمك خواهند كرد بنويسيد
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 8بخش 
 نحميا

بخاطر داريد كه در زيرآفتاب . در بخشهاي پيشين در رابطه با نقش هماهنگ كننده خط مشي توضيحاتي داده شد
.  نقش يك هماهنگ كننده خط مشي بر تعليم و سرمشق گيري از كتابمقدس استوار است"اساسا.  هيچ چيز تازه اي نيست

با بررسي كتاب نحميا در خواهيم . هاي كتابمقدسي از يك هماهنگ كننده خط مشي استنحميا يكي از بهترين نمونه 
 .يافت كه او درگير بسياري از همان اموري بود كه براي يك هماهنگ كننده خط مشي شرح داده شد

ا همانگونه كه در بخشهاي قبلي توضيح داده شد، تا آنجائيكه بخاطر داريد، نقش يك هماهنگ كننده خط مشي ر
سپس آنرا با يادداشتهاي خود در بخش چهارم مقايسه كرده و ويژگيهايي را كه فراموش كرده ايد به نوشتة . در زير بنويسيد
 .خود اضافه كنيد

 
 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

شي سپس در قسمت زير خصوصيات زندگي نحميا را با توجه به نقش هماهنگ كننده خط م. كتاب نحميا را مطالعه كنيد
 . آيات مربوطه را نيز مرقوم فرمائيد"حتما. بنويسيد

 
 

 مشخصات زندگي نحميا
 

 آيات مربوطه
 

 :مثال
 :نحميا متمركز يك هدف بود

 .او فرستاده شده بود تا ديوار اورشليم را بنا كند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 17:2 و 5-3:2نحميا 
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 9بخش 
  طرح جامع و طرح پژوهشيةمقدم

. ه اي كه يك هماهنگ كننده خط مشي موظف به انجام آن ميباشد تهيه يك طرح جامع استيكي از كارهاي عمد
طرح جامع بر خط مشي هايي پايه گزاري شده كه در شش مقولة  پژوهش، دعا، شراكت، جايگاهها، بشارت و شاگردسازي، 

مشي در رابطه با اين شش هر برنامه ريزي كه شخص هماهنگ كننده خط . و تاسيس كليساي جديد طبقه بندي ميشوند
تحقق روياي نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از طريق (مقوله انجام دهد در واقع جهت نيل به هدف كلي طرح جامع 

 .تنظيم ميگردد) تكثير مجدد كليساهاي محلي

ي را در قسمت نتيجه گيري از هر بخش آموزشي مربوط به اين شش مقولة خط مشي، طرح جامع يك منطقة خاص
بنابراين، اكنون جهت تحقيق . بعنوان مثال فرض كنيد كه بخشهاي كار پژوهشي را به اتمام رسانيده ايم. توسعه خواهيم داد

در هر ناحيه، ليستهايي از اهداف، منابع، فرصتهاي حاصل شده از موانع، طرحهاي . به بخشهاي طرح جامع خواهيم پرداخت
 .هيم كردعملياتي، و مراحل ارزيابي تهيه خوا

 .مثال فوق نمونه اي جهت انجام اين اهداف و طرحها در هر منطقه از طرحهاي جامع ميباشد

 پژوهش

انجام اين كار درجهت تحقق روياي نهايي . روياي نهايي خود را در ابتداي قسمتهاي پژوهش طرح جامع بنويسيد
 .پژوهشي بايد تنظيم شوند بنابراين كلية هدفها و طرحهاي نوشته شده در زير بخش كمك مينمايد

 :اهداف

 .بعضي عالقمند به تعيين وقت براي هر كدام از اهدافشان هستند. اهداف بايد قابل اندازه گيري باشند

 :مثالهايي از اهداف قابل اندازه گيري در بخش پژوهش بقرار زيرند

 .ظرف سه ماه آينده نقشه كليه روستاهاي محل تكميل شود •

 .ه نقاط قوت روحاني محله تهيه شودظرف شش ماه آينده نقش •

 .مردم بومي تهيه شودو اعتقادات ظرف شش ماه آينده مطالعه اي از بينش  •

 .ظرف شش ماه طرح و بررسي نيروي حصاد را تهيه كنيد •
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 :منابع

 فعاليت "در بخشي كه به كارگران حصاد اختصاص داده شده بود به ليست مبشرين مسيحي اشاره شد كه قبال
منابع ديگر شامل . اين افراد ميتوانند منابع مناسبي براي ما باشند. ر روي گروه متمركز شده مردم آغاز كرده اندخود را ب

 .چيزهاي مورد نيازيست كه الزم است داشته باشيم تا بتوسط آنها بتوانيم به هدف مورد نظرمان برسيم

 .كمك كنند بقرار زيرندبعنوان مثال بعضي از منابعي كه ميتوانند ما را در تحقيقاتمان 

 نقشه هاي منطقه •

 اطالعات آماري دولتي •

 فرم اطالعاتي كارگران حصاد •

 كتابخانه ها •

 ايمانداران بومي •

 كليساهاي محلي •

 سازمانهاي ديگر مسيحي •

 فرصتهاي حاصل شده از موانع

به همين . پس از ثبت و يادداشت نمودن هدفها و ليست منابع مشخص شده نوبت به انجام آن اهداف ميرسد
. منظور الزمست موانعي را كه در آينده با آنها برخورد خواهيم كرد ومانع رسيدن ما به اهدافمان ميشوند را شناسايي كنيم

 به بررسي موانع آتي ميپردازيم خوبست كه بدنبال روشهايي باشيم كه بتوانند اين موانع را براي ما به حينيكهلهذا در 
 همين دليل اولين چيزي كه بايد در نظر گرفت اينست كه چطور ميتوان موانع بالقوه را قبل به. فرصتهاي عالي تبديل كنند

 Proactive) "پيش گستر"اينگونه برنامه ريزي را برنامه ريزي . از اينكه با آنها برخورد شود از ميان برداشت
Planning)ه از خود عكس العملي نشان دهيمتفكر پيشگيرانه مانع از آن خواهد شد كه بخواهيم در آيند.  مينامند. 

 با توجه با هدفهاي فوق الذكر در زير نام چند مانع احتمالي اشاره شده است كه ممكن است با آنها روبرو شويم

در ضمن راه . با توجه به هدفهاي مذكور در باال، در زير به چند مانع اشاره شده كه احتمال ميرود با آنها روبرو شويد
 . بتوانيد آنها را به فرصتهاي بهتر تبديل كنيدتاگرديده حلهايي پيشنهاد 
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 . مشكل تهيه كردن نقشه اي كه حاوي نام روستاهاي منطقه باشد:    مانع  •

 .ايمانداران محلي را براي شناسايي روستاها به آنجا اعزام نمائيد : فرصت جديد

 ينش مردم منطقه در اختيار  اطالعات مربوط به بجمع آورينفرات آموزش ديده براي :     مانع  •

 .نداريد

 عده اي از ايمانداران بومي را جمع كرده، آنان را براي اخذ اطالعات از مردم  : فرصت جديد
 .دهيد آموزش

 .ممكن است كه كليساها و سازمانهاي محلي تمايل به ارائه اطالعات بما نباشند :   مانع   •

 تماد ايجاد كنيد و بگذاريد كه شما را بيشتر بشناسند با آنها رابطة دوستي و قابل اع : فرصت جديد 

 . تا آنها نيز تمايل دادن اطالعات بشما را پيدا نمايند

 :طرحهاي عملياتي

، نوبت ميرسد به تهيه ليستي از پيشرفت  (Master Plan)پس از تبديل موانع به فرصتهاي جديد در طرح جامع
نوشتن اين طرح هاي عملياتي بما . ت گيرد تا به اهداف مورد نظر دست يابيمقدم بقدم مراحل مختلف عملياتي كه بايد صور

كمك خواهند كه با تعمق مراحل مشخصي كه بايد طي شود را بررسي كنيم و در نتيجه هيچ نكته اي ناديده گرفته نخواهد 
 .شد

 : طرحهاي عملياتي زير پيشنهاد ميگردند،براي اهداف ذكر شدة قبل

 هو ملزومات اداري از فروشگاه هاي مربوطخريداري نقشه ها   •

 ي با استفاده از ايمانداران محليتشكيل تيمهاي عمليات  •

 ) كه نياز به خدمت و بشارت دارندمردمي(تهيه نقشه روستا ها، مراكز مذهبي و محدوده حصاد   •

  بررسي كارگران حصاد و بينش مردمتعيين جزئيات اطالعات مورد نياز در  •

  كارگران حصادتهيه فرم بررسي  •

 ين ثبت فرمهاي اطالعاتيگردآوري و آموزش مامور  •

 در يك دفتر يا كامپيوتر ثبت شوندكليه اطالعات   •
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 ارزيابي اطالعات جمع آوري شده  •

 :مرحله ارزيابي

  پس از تكميل مراحل فوق بايد كليه فعاليتهاي انجام شده را مورد ارزيابي قرار دهيم و ببينيم كه تا چه حد"نهايتا
با وجود اين، . در خدمت خدا، اغلب خادمين اين مرحلة ارزيابي را ناديده ميگيرند. به اهداف مورد نظرمان دست يافته ايم

يك مرحله ارزيابي شده در طلب پاسخ به اين سوال كار خود را ادامه . ارزيابي بخش مهمي از روند برنامه ريزي بشمار ميĤيد
 يمان دست يافته ايم و در تحقق روياي نهايي گام مينهيم؟از كجا بدانيم كه به هدفها: ميدهد

 .در رابطه با مراحل ارزيابي شده جهت هدفهاي پژوهشي مذكور به نمونه هاي زير توجه فرمائيد

جهت بازبيني اطالعات از . بمنظور اطمينان حاصل نمودن از صحت اطالعات نقشه ها را دوباره بررسي كنيد  •
 .يكنفر كمك بگيريد

ز جمع آوري اطالعات مربوط به بينش مردم از يك شخص محلي بخواهيد كه صحت و سقم  آنها را پس ا  •
 .براي شما معلوم كند

در حينيكه خدمتتان در خدا رشد ميكند به جمع آوري و ارزيابي اطالعات ادامه دهيد، اين مسئله بشما كمك   •
 .ميكند تا اطالعات را بروز برسانيد
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 ه آموختيد ثبت كنيدآنچه را ك

شروع كارمان بايد بر هدفها، منابع، فرصتهاي حاصله از موانع، مراحل ارزيابي شده پژوهش و طرح هاي خودمان 
در . سپس قدم به قدم مراحل را طي كنيد. بخاطر داشته باشيد كه روياي نهايي خود را بر باالي صفحه قرار دهيد. باشد

 .معلمين يا كسانيكه در گروه كوچكتان هستند كمك بگيريدصورت نياز پاسخ به هر سوالي، از 

 شرح روياي نهايي
 
 
 
 
 

 پژوهش
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 طرح هاي عملياتي
 
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 10بخش 
 راهنماي دعاي پياده

مطلب فوق متمركزبر پنج تقاضاي . پياده شرح داده شدهدر زير يك نمونه دعاي . دعاي پياده كار مشكلي نيست
همچنين پنج نوع منطقه مختلف را براي رفتن و دعا كردن در . مختلف دعا هنگام راهپيمايي از يك منطقه مسكوني ميباشد

اي دعا و انگشتان دست راست براي پنج تقاض. ميتوان اين موارد را با ده انگشتان دست بخاطر سپرد. آنها پيشنهاد ميكند
 .لفي كه بايد براي دعا كردن برويم ميباشد مختمكانانگشتان دست چپ نمايانگر پنج 

اين كار شامل دعا با . دعاي پياده در واقع دعا در هنگام پياده گذر كردن از يك روستا، شهرك يا شهر ميباشد
در حين راهپيمايي بايد از خدا . باشدي ماحساس نمودن محيط اطرافمان از طريق بينايي، شنوايي، بويايي، المسه و چشايي
 . بخواهيم كه نيازهاي مردم منطقه اي كه در آن قدم ميزنيم را برايمان روشن سازد

در چنين شرايطي يك شخص چطور بايد دعا كند؟ پنج انگشت دست راست پنج تقاضاي مختلف را كه بايد در 
 .طر ما ميĤورندهنگام پياده روي در منطقه مورد نظرمان دعا كنيم به خا

 

 آسمانهاي گشاده
 )1:64 اشعيا (.كاش كه آسمانها را منْشَقّْ ساخته، نازل مي شدي و كوهها از رويت تو متزلزل مي گشت

بعنوان يک ايماندار بايد از . انگشت شصت دست راستمان به ما يادآوری ميکند که بايد برای آسمانهای باز دعا کرد
کار ما لعنت کردن مردم که خدايان .  را بر روی مردمی که ما را بخدمتشان خوانده، بريزدخدا بخواهيم که باران برکاتش

در عوض هنگاميکه از محله ها . غير را عبادت ميکنند و يا اينکه رئيس اين جهان چشمانشان را کور کرده تا نبينند، نيست
هدف ما اين است " مسلما. می که ميبينيم برکات بباراندپياده عبور ميکنيم بايد از خداوند بخواهيم که از آسمانها بر سر مرد

 .در اين شناخت خدا هم برکات خود را بر ايشان ميباراند. که آنها عيسی را بعنوان راه، راستی و حيات بشناسند

مردم در هنگام دعای پياده، بايد از خدا بخواهيم که راه هايی را برايمان آشکار سازد که خدا ميخواهد از آن طريقها 
. شايد خدا بخواهد که اوضاع سياسی آنها را دگرگون سازد. شايد خدا ميخواهد که آنها را از فقر آزاد کند. را برکت بخشد

 .ميدانيم که خدا ميخواهد که مردم را از دام شيطان رهايی بخشد" قطعا

 قلبهاي گشاده
 

پسران و دخترانتان . اهم ريختخو در روزهاي آخر از روح خود بر تمامي بشر فرو: فرمايد خدا مي«‹
و نيز در آن روزها، حتي بر غالمان و كنيزانم، از . نبوت خواهند كرد، جوانانتان رؤياها خواهند ديد و پيرانتان خوابها

باال، در آسمان، عجايب، و پايين، بر زمين، آياتي از خون و . خواهم ريخت و آنان نبوت خواهند كرد روح خود فرو
رسيدن روز عظيم و پرشكوه خداوند خورشيد به تاريكي و ماه به   پيش از فرا. ظهور خواهم آورد  هآتش و بخار ب

 )٢١-١٧:٢اعمال ( ›.که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد يافت  آنگاه هر.خون بدل خواهد شد
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ا درخواست كنيم كه از خد. انگشت اشاره دست راست  بما ياد آور ميشود كه بايد براي قلبهاي گشاده دعا كنيم
دعا كنيد تا كليسا . براي حصادي كه در بين مردم است دعا كنيد. روح القدس خود را جاري سازد و قلب مردم را لمس كند

براي جاري .  تشخيص داده از ميان بردارند،موانعي را كه باعث جدايي مردم از آن اميد و شفايي كه در انجيل مسيح است
 . را براي پذيرش انجيل عيسي مسيح آماده ميسايدهانرم شده آندلشان  تا اينكه شدن روح القدس دعا كنيد

 آزادخانه هاي 
كردند و با خوشي و  هاي خود نيز نان را پاره مي آمدند و در خانه ايشان هر روز، يكدل در معبد گرد مي

داشتند؛ و خداوند هر  زيز ميتمامي خلقْ ايشان را ع. گفتند خوردند و خدا را حمد مي صفاي دل با هم خوراك مي
 )47-46:2اعمال ( .افزود يافتگان را به جمعشان مي روزه نجات

 

هنگام دعاي پياده از خانه هاي بسياري عبور ميكنيم كه . انگشت وسط دست راست بيانگر دعا براي خانه هاست
.  از خدا براي بيداري روحانيشان طلب كنيد.در تكرار انجام مراسم، رايحة آرامبخش و آيندة نااميدشان آرام بخواب رفته اند

شكوفا شدن استعدادها و . از خدا بخواهيد كه آنان را مالقات كند. دعا كنيد تا خدا شخص صالحي را برايشان آشكار كند
در دعا كنيد تا . باشنددعا كنيد كه خانه ها مكاني براي عبادت خداي حقيقي . عطاياي افراد را براي ملكوت خدا طلب كنيد

 .اين مناطق مسكوني كليساهاي خانگي بنا شود

 آزادشاهراه هاي 

صداي ندا كننده اي در بيابان راه خداوند را مهيا سازيد و طريقي براي خداي ما در صحرا راست 
و . هر دره اي برافراشته و هر كوه و تلّي پست خواهد شد؛ و كجيها راست و ناهمواريها هموار خواهد گرديد. نماييد
اشعيا  (.ل خداوند مكشوف گشته، تمامي بشر آن را با هم خواهند ديد زيرا كه دهان خداوند اين را گفته استجال

3:40-5( 

هدف نهايي ايجاد يك نهضت تاسيس كليسا در بين .  استآزادانگشت انگشتري يادآور دعا براي شاهراه هاي 
دعا كنيد كه جهت موعظه . مسكوني بطور موثر صورت گيرددعا كنيد تا تاسيس و تكثير كليساها در هر منطقه . مردم است

دعا كنيد كه خدا شاهراهي . انجيل به مردم مورد نظر به خادمين فرصتهاي دسترسي و راهگشاييهاي مبتكرانه عطا گردد
ا را براي دعا كنيد كه خدا بهترين و مناسبترين روشههمچنين . ايجاد كند تا از آنطريق كالم خدا وارد مناطق مسكوني شود

 .اعالم خبر خوش به مردم آشكار سازد

 دستاني باز
 

بيماران را شفا . رويد، اين پيام را موعظه كنيد كه پادشاهي آسمان نزديك شده است هنگامي كه مي
 .ايد، برايگان هم بدهيد دهيد، مردگان را زنده كنيد، جذاميها را پاك سازيد، ديوها را بيرون كنيد، برايگان يافته

 )8-7:10 متي(
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 كه مردم  اياز خدا بخواهيد كه اعمال ترحم آميز مسيحايي.  دعا براي دستاني باز استانگشت كوچك ياد آور 
 كه بما نشان دهد كه چطور ميتوانيم مردم را بدون شرط و توقع درخواست كنيداز خدا . نياز دارند ببينند را آشكار سازد

از . او بما اقتدار بخشيده تا شفا دهيم و ديوها را اخراج كنيم.  و موعظه كنيممسيح بما فرمان داده كه برويم. محبت كنيم
 .مسيح رايگان دريافت كرديم و بايد به مردم اطرافمان رايگان عطا كنيم 

______________________________ 

ي، آموزشي،  در مكانهاي دولت"اين سدها معموال. در هر منطقه مسكوني موانع و دست اندازهايي وجود دارد
 دعا كنيم تا اين الزم است. يل عيسي مسيح ميشوندآنها مانع پاسخ مثبت مردم به انج. تجاري، مذهبي و مسكوني قرار دارند

 . موانع شكسته شود و مردم بتوانند با فكر و قلبي باز پاسخ مثبت به پيام انجيل بدهندوسنگرها فرو بريزند 

كه اسلحة جنگ ما دنيايي  چرا. جنگيم يم، اما به روش دنيايي نميبر  ميبسرچند در اين دنيا   زيرا هر
ما استداللها و هر ادعاي تكبرآميز را كه در برابر شناخت 5. نيست، بلكه به نيروي الهي قادر به انهدام دژهاست

باش هستيم،  دهو در حال آما. سازيم اي را به اطاعت از مسيح اسير مي كنيم و هر انديشه خدا قد علم كند ويران مي
 )6-3:10 قرنتيان 2( .تا آنگاه كه اطاعت خودِ شما كامل شود، هر نااطاعتي را به مجازات رسانيم

هر گروه از مردم . در حين انجام دعاي پياده، از خدا بخواهيد تا دژها و سنگرهاي دشمن را براي شما نمايان سازد
ندي كه شغل رخت شويي داشت ميگفت كه او صخره ها را پرستش براي مثال دايي يكنفر ه. قلعه هاي خاص خود را دارند

بگفتة او صخره وسيله اي بود كه از آنطريق امرار معاش . ميكرد چون نزد صخره ها كار رخت شويي خود را انجام ميداد
. ادت ميكردبنابراين هر روز صبح قبل از اينكه كارش را شروع كند صخره را عب. ميكرد و نيازهايش را برآورده ميساخت

وقتي خدا قلعه هاي دشمن را برايمان آشكار ميسازد ما بايد از اقتدار خود استفاده كرده اين قلعه ها را بنام مسيح ببنديم و 
 . مردم را از چنگشان رهايي دهيم

آيد و اموالش را غارت کند،   تواند به خانۀ مردی نيرومند در بعالوه، چگونه کسی می
 ) ٢٩:١٢متی  (.تواند خانۀ او را غارت کند سپس می. رد را ببنددمگر اين که نخست آن م

آنچه بر زمين ببندی، در آسمان بسته خواهد . دهم کليدهای پادشاهی آسمان را به تو می
 )١٩:١۶متی  (.شد و آنچه بر زمين بگشايی، در آسمان گشوده خواهد شد

______________________________ 

 .د كه ميتوان براي دعا به آنجا رفتگر پنج مكان قابل توجه انپنج انگشت دست چپ نمايان

 مراكز دولتي
آنچه بر زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمين . دهم كليدهاي پادشاهي آسمان را به تو مي
 )19:16متي  (.بگشايي، در آسمان گشوده خواهد شد
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حداقل اينكه . عضي دولتها به مردمشان ظلم ميكنندب. انگشت شصت دست راست نشان مكانهاي دولتي است
وقتي يك دولت خارج از معيار .  گذار هستندتأثيردولتها بر زندگي روزمره، برنامه هاي آينده و حتي طرز فكر مردم بسيار 

 . يكنداصول مسيحي عمل ميكند زندگي مردم تبديل به وضع ظالمانه ميشود و هر اميد حقيقي و ماندني را تيره و تار م

هنگام راهپيمايي در مناطق مسكوني، بايد براي مكانهايي مانند دادگاه ها، مدارس حقوقي، پاسگاه هاي انتظامي، 
كالم خدا به مسيحيان حكم كرده كه بخصوص براي اوليا . منازل و دفاتر مامورين دولتي و دفاتر مسئولين سياسي دعا كنيم

 .و مسئولين دعا كنند

از خدائيكه قوانين را بما بخشيده . انهاي دولتي مردمانشان را عادالنه و منصفانه اداره كننددعا كنيد كه اين مك
درخواست كنيد تا قضات، وكال، افسران نيروهاي انتظامي، رئيس جمهوران، نخست وزيران و كليه مسئولين مملكتي را 

از منجيمان بخواهيم تا هم حكام و .  حاكم نمايداز داور عادل بخواهيد تا عدالت را بر ناحيه فقير نشين شهر. نجات بخشد
 .هم مردم را رهايي بخشد و هم جامة پرستش را بجاي روح افسردگي جايگزين سازد

 مراكز آموزشي

 )6:22امثال ( . و چون پير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزيد طفل را در راهي كه بايد برود تربيت نما،

سخني هست كه ميگويد آنكه افكار و قلب . عا براي مكانهاي آموزشي استانگشت اشاره دست راست يادآور د
 كار معلمان تا تأثيرشخص ديگري ميگويد كه . كودكان و جوانان را در دست دارد، آينده يك ملت را بدست گرفته است

 .از بين ميرودبينهايت است، هيچوقت نميتوان گفت كه چه زماني اين اثر متوقف 

بعضي اوقات مراكز آموزشي عقايدي مانند بي خدايي، كومونيسم و اديان .  فرهنگ استمدارس گستردگي يك
دانشي كه جدا از خداي داناي مطلق باشد باعث ميشود كه ادياني . كاذب را كه مخالف كالم خدا هستند  آموزش ميدهند

دويزم و اسالم براي هميشه ، بوديزم، هن(Syncretism)، همتايي (Animism)مثل بيخدايي، كومونيزم، جان گرايي 
 .مردم را كور و در تاريكي قرار ميدهند

از خدا بخواهيد تا قلب معلميني كه در اين . براي مدارس ابتدايي و متوسطه، دانشگاهها و آموزشگاهها دعا كنيد
براي . دبراي دانش آموزاني كه كيف بدست گرفته و بمدرسه ميروند دعا كني. مراكز آموزش ميدهند را نجات بخشد

دعا كنيد تا حقيقت خدا در اين مراكز آموزشي  آشكار .  دعا كنيد نيزدانشجوياني كه در سالنهاي غذا خوري جمع ميشوند
  .شود

 مراكز تجاري

تو را هرگز «: زندگي شما بري از پولدوستي باشد و به آنچه داريد قناعت كنيد، زيرا خدا فرموده است
 )5:13عبرانيان  (».ش نخواهم كردنخواهم گذاشت، و هرگز فرامو  وا
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پول اگر چه . عشق به پول ريشة همة شرارتهاست. انگشت وسط دست چپ نمايانگر نياز دعا براي مراكز تجاريست
گفته شده كه اكثر بي . هم از راه خيانت بدست نيامده باشد، وقتي در الويت قرار گيرد انسان را سخت اسير خود ميسازد

 دژهاي قدرتمندي هستند كه مانع از  "مراكز كسب و تجارت معموال.  اثر ظلم ثروتمندان بر فقراستعدالتيهاي اجتماعي بر
 . ديد انسان در شناخت حقيقي عيسي مسيح ميگردند

هنگاميكه از بين مكانهاي تجاري، مغازه ها، فروشگاه ها، هتلها، رستورانها، بانكها و صرافيها عبور ميكنيد از خدا در 
دعا كنيد كه ديگر ثروتمندان فقيران را استثمار . كه جامعه را چنان آزاد كند كه عدالت اجتماعي غالب گردددعا بخواهيد 

از مالك . از خداوند عالم بخواهيد كه هم در دل فقيران و ثروتمندان چه فروشنده چه خريدار قلبهايي تازه بيافريند. نكنند
هم اين حقيقت را ببخشد كه خدا ميخواهد تامين كننده، حمايت كننده، آسمان و زمين بخواهيد كه به آنها قدرت درك و ف

 .نجات دهنده و مالك زندگي آنان باشد

 مراكز مذهبي
 

 )5:6تثنيه (. پس يهوه خداي خود را به تمامي جان و تمامي قوت خود محبت نما

براي . ا هم آميخته اند ب"مذهب و فرهنگ عميقا. انگشت حلقه دست چپ يادآور دعا براي مراكز مذهبي است
بسياري روش زندگي توسط آداب و رسوم، اعياد و جشنها، روحانيون، خدايان و الهه ها از قبل طراحي، مقرر و سفارش شده 

. اعمال پوچ نامحدود نياز انسان را به يك ناجي برطرف نميكنند و همچنين هيچ تضميني براي ابديت او ندارند. است
 . ميشود كه انسان عيسي را بعنوان تنها راه، راستي و حيات بشناسدپرستش خدايان جعلي مانع

دعا . دعا كنيد تا چشمان مردم باز شده، درك نمايند كه هيچ كس جز بوسيله عيسي مسيح نميتواند نجات يابد
دت تنها خداي دعا كنيد تا مردم به عبا. كنيد تا بت پرستي كه در نظر خدا مكروه و منفور است نابود شده، ريشه كن گردد

از مسيح، دوست گناهكاران بخواهيد كه هم مردم و هم سرزمين آنان را شفا بخشيده بعنوان نجات . زنده و حقيقي رو آورند
از پدر آسماني بخواهيم كه روح خود را جاري سازد تا قلب مردم را نسبت به پرستش . دهنده شخصي آنها را به آسمان ببرد

 .خود هدايت نمايد

 تماعيمراكز اج

 )19:2افسسيان (پس ديگر نه بيگانه و اجنبي، بلكه هموطن مقدسان و عضو خانوادة خداييد؛ 

در هر . براي يافتن مردم نياز به جستجوي زيادي نيست. انگشت كوچك دست چپ نمايانگر مراكز اجتماعي است
بازارها، چايخانه ها، پاركها، . داجتماعي مناطقي وجود دارد كه مردم براي فعاليتهاي فرهنگي در آنجا جمع ميشون

ايستگاههاي اتوبوس، ايستگاههاي قطار، پياده روها، آبخوريها، آرايشگاهها، عبادتگاهها، انجمنهاي محلي، سينماها و كاباره 
 . ها مراكز فعالي هستند كه اغلب در آنجا خبرها و شايعات نيز پخش ميگردند
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دعا كنيد تا مردم .  در مكالمات خود راههاي خدا را جستجو نمايندورهاند از كلمه حيات درخواست نمائيد تا آنها را ب
از خدائيكه مسكنت ماست بخواهيد تك تك اين اجتماعات را متبدل . در سخنان و رفتارشان خدا را احترام و تكريم نمايند

 .بخواهيد كه هر كدام تبديل به يك جامعة آزاد  و شهرونداني مقدس شوند. سازد

  هاي مفيدي براي دعاي پيادهراهنمايي

 :قبل از اقدام به دعاي پياده

آمار مردم را از ابتداي كار داشتن . نقشة پروژه هاي مطرح شده در بخش شش اين كتاب را تكميل كنيدفرم و 
 دعاي پياده نبايد بر اساس تعداد كليساهاي جديد يا. باعث ميشود كه بتوانيم تغييرات را در يك جامعه تشخيص دهيم

 . ارزيابي آن بر اساس اينكه آيا جامعه در قسمتهاي مختلف آزاد شده يا خير صورت ميگيرد. ايمانداران جديد ارزيابي شود

 :در هنگام دعاي پياده

 .در تيمهاي دو الي چهار نفره سفر كنيد  

 .اولين دعاها بايد حمد و پرستش باشد  

منظور از پشتيبان دعايي گروهي از مردم است . ظت نمايديك پشتيبان دعايي بايد راهپيمايان را مثل سپر محاف  
آنها در كل زمانيكه راهپيمان در منطقه هستند هم از . كه در يك جا جمع شده براي اين راهپيمايان در دعا شفاعت ميكنند

 . لحاظ جسماني و هم روحاني تيم راهپيمايان را به توسط دعا حمايت ميكنند

 وقتي كه به اين دژها ميرسيد بيدرنگ شخص قدرتمند. ي دشمن را بشما نشان دهداز خدا بخواهيد تا قلعه ها  
 ).19-17:16 و 30-28:12متي . ( را بسته، مردمي را كه براي رهائيشان دعا ميكنند، آزاد كنيد)نيروهاي تاريكي(

. را خنثي كنداما مواظب باشيد چون دشمن ميداند كه شما چكار ميكنيد و سعي خواهد كرد تا تالشهاي شما   
 .فراموش نكنيد كه اين يك جنگ روحانيست. اعضاي گروه بايد در هنگام پياده روي مواظب همديگر باشند

. بيخود توجه مردم را بخود يا ساير اعضاي گروه جلب نكنيد.  در سكوت يا نجوا دعا كنيد. در دعا فرياد نزنيد  
 .د در سكوت بايستيد و دعايتان را با آرامي به خدا بگوئيدوقتي در مقابل يك دفتر كار يا پرستشگاه قرار ميگيري

يادداشت برداشتن در مالءعام ممكن است كه توجه افراد را جلب كرده و .  قلم و كاغذ با خود همراه نبريد  
 .د بر روي كاغذ بياوري"يادداشتهاي خود را بخاطر بسپاريد و بعدا. موجب سوء ظن شده و آنان را به اشتباه بياندازد

 .از خدا بخواهيد كه آيات يا نيازهايي را به خاطرتان بياورد تا از طرف مردم آنجا برايشان دعا كنيد  
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ممكن است خدا شخص صالحي را در خدمت دعاي پياده با شما . فرصتهاي گفتگو با مردم را از دست ندهيد  
صتهاي مناسب با مردم در مورد اميد پرجاللتان همچنين آماده باشيد كه در فر).  مراجعه شود7-1:10به لوقا (روبرو كند 

 .صحبت كنيد

 :پس از دعاي پياده

نكات برجسته يا الهاماتي را كه در هنگام دعاي .  پياده و گروه پشتيباني را براي عبادت با هم جمع كنيديتيم دعا
ادداشت كنيد تا بتوانيد در صورت لزوم نام افراد گروهي كه مالقات ميكنيد را ي. پياده با آن مواجه شديد را يادداشت نمائيد

بخاطر بسپاريد كه هدف شما از دعاي پياده انهدام قلعه هاي شيطان و رهائي . براي پيگيري مسائل آتي به آنها رجوع كنيد
بايد براي گردآوري محصول در آنجائيكه دعاي پياده را انجام ميدهيد آماده . مردم است تا كليساي خدا در آنجا بنا شود

 .اشيدب

 آيات ديگري كه در دعاي پياده مفيد هستند
 )11:10ارميا ( .خداياني كه آسمان و زمين را نساخته اند از روي زمين و از زير آسمان تلف خواهند شد«: به ايشان چنين بگوييد

پرستان  قربانيهاي بتآيا مقصودم اين است كه خوراك تقديمي به بت چيزي است، يا اينكه بت چيزي است؟ نه، مقصود اين است كه 
 )20-19:10اول قرنتيان ( .خواهم شما شريك ديوها باشيد شود نه تقديم خدا، و من نمي تقديم ديوها مي

و سالمتي آن شهر را كه شما را به آن به اسيري فرستاده ام بطلبيد و برايش نزد خداوند مسألت نماييد زيرا كه در سالمتي آن شما را 
 )7:29ميا ار( .سالمتي خواهد بود

 )11:11امثال (. از بركت راستان، شهر مرتفع مي شود، اما از دهان شريران منهدم مي گردد

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه كه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد
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 11بخش 
 تجربة دعاي پياده

 

اكنون كه پنج تقاضاي دعا و پنج مركز براي دعاي پياده را آموختيد به محله مورد نظرمان ميرويم تا دعاي پياده را 
 . تجربه كنيم"عمال

لي اينكار بايد توسط دو ا. هيچگاه تنهايي دعاي پياده را انجام ندهيد: اولين اصل را در دعاي پياده بخاطر بسپاريد
 . دقيقه انجام شود45 تا 30چهار نفر در مدت زمان بين 

بسادگي ، از خدا بخواهيد كه توسط حواسي كه .  خودكار، مداد، كاغذ يا كتابمقدس–با خود چيزي همراه نبريد 
 . داريد خود را مكشوف سازد

 .  پشتيباني كننديك گروه كوچك در بخش آموزش باقي خواهند ماند كه مثل سپر شما را از پشت سر در دعا

پس از بازگشت فرصت خواهيد داشت كه تجربيات خود را با همراهان خود يادداشت كرده، آنچه را كه خدا برايتان 
 .مكشوف نموده گزارش نمائيد

 

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

 يا آشكار نموده مرقوم هر چه را كه امروز خدا گفته. در صفحه بعد، تجربه خود را در رابطه با دعاي پياده بنويسيد
 و دستهاي باز برايتان ي آزادچيزهاي تازه اي كه خدا در حين دعا براي گشوده شدن درهاي آسمان، شاهراهها. فرمائيد

آيا با قلعه هاي روحاني محكمي برخورد كرده ايد؟ اگر جواب مثبت است بفرمائيد كه در .  شده رامطرح نمائيدمشخص،
 چه اتفاقي روي داد؟هنگام دعا براي اين دژها 
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 12بخش 
 جنگ روحاني

كه اسلحة جنگ ما دنيايي  چرا. جنگيم بريم، اما به روش دنيايي نمي سر مي  چند در اين دنيا به  زيرا هر
ما استداللها و هر ادعاي تكبرآميز را كه در برابر شناخت خدا . نيست، بلكه به نيروي الهي قادر به انهدام دژهاست

 )5-3:10آيه دوم قرنتيان ( .سازيم اي را به اطاعت از مسيح اسير مي كنيم و هر انديشه قد علم كند ويران مي

در اين بخش، نقش جنگ روحاني در تسهيل نهضت تاسيس كليساهاي جديد در جامعه مورد نظرمان را بررسي 
وقتي براي جنگ . ر دارد در آنجا كليسا بنا كندهدف از اين جنگ روحاني تسخير زمينهايي است كه خدا در نظ. خواهيم كرد

روحاني وارد يك دهكده يا حومة يك شهر ميشويم بايد اين انتظار در ما باشد كه نتيجه امر تاسيس يك كليساي جديد در 
 .آن منطقه خواهد بود

ما با قلمروها، . يمخدا بما اين قدرت و اقتدار را بخشيده كه در جائيكه مردم زندگي ميكنند با شيطان مبارزه كن
اينها قلعه هايي هستند كه . قدرتها، رياستها و جهانداران اين ظلمت و فوجهاي روحاني  شرارت در جايهاي آسماني ميجنگيم

بتوسط جنگ روحاني ما هر چيزي كه در مقابل ملكوت خدا قد علم كند را فرو . مانع ورود مردم به ملكوت خدا ميشوند
 . القدس نيز با هدايت مردم به اطاعت از مسيح باعث برقراري اراده خدا در ميان آنان ميگرددبا اينكار روح. ميريزيم

 سالح مورد نياز 18-10:6رسالة افسسيان . قبل از اقدام به جنگ عليه شيطان ابتدا بايد سالح روحاني را در بر كنيم
  .جنگ روحاني را برايمان مشخص كرده است

اسلحة كامل خدا را بر تن . انة قدرت مقتدر او نيرومند باشيدباري، در خداوند، و به پشتو
زيرا ما را كشتي گرفتن با جسم و خون نيست، . هاي ابليس بايستيد كنيد تا بتوانيد در برابر حيله

بلكه ما عليه قدرتها، عليه رياستها، عليه خداوندگاران اين دنياي تاريك، و عليه فوجهاي ارواح 
پس اسلحة كامل خدا را بر تن كنيد، تا در روز شر شما را . جنگيم ي ميشرير در جايهاي آسمان

پس استوار ايستاده، كمربند . چيز، بايستيد ياراي ايستادگي باشد، و بتوانيد پس از انجام همه
ميان ببنديد و زره پارسايي را بر تن كنيد، و كفش آمادگي براي اعالم انجيلِ صلح را  حقيقت را به

گيريد، تا بتوانيد با آن، همة تيرهاي آتشين آن شرور   همه، سپر ايمان را بر  افزون بر اين. پا نماييد  به
دست   كالهخود نجات را بر سر نهيد و شمشير روح را كه كالم خداست، به. را خاموش كنيد

وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا كنيد و براي همين بيدار و هوشيار  و در همه. گيريد
 )18-10:6 افسسيان(. اشيد و پيوسته با پايداري براي همة مقدسان دعا كنيدب

 كمربند ايمان

دروغهاي بسياري در مورد مسيح و . شيطان پدر دروغگويان است و دروغها در مقابل حقيقت شكست ميخورند
 نه فقط كالم –ين خداست  بكار بگيريم كالم راستيانبهترين سالحي كه ميتوانيم در مقابل دروغ. پيروانش منتشر شد
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زندگي كردن مثل مردميكه منعكس كننده حقيقت . عيسي كالم زنده و حقيقت خداست. مكتوب خدا بلكه كالم زنده خدا
. زندگي ما بايد نمونه اي از راستي و وقار باشد. مسيح هستند بما كمك خواهد كرد كه بر دروغهاي شيطان غالب گرديم

اگر خود زندگي منحرفي داشته باشيم چطور ميتوانيم مردم را از تاريكي به نور . د ديده شودهيچ لغزشي در زندگيمان نباي
هدايت كنيم؟ اگر بخواهيم مردمي را كه اسارتهاي سخت دارند در مسيح آزاد كنيم خود بايد زندگي صادقانه اي داشته 

 .باشيم

 )6:14يوحنا(. آيد اسطة من، نزد پدر نميو  كس جز به من راه و راستي و حيات هستم؛ هيچ«: عيسي به او گفت

 )32:8يوحنا  (.و حقيقت را خواهيد شناخت، و حقيقت شما را آزاد خواهد كرد

 جوشن يا زره عدالت

در حينيكه براي جنگ روحاني آماده ميشويم بايد . جوشن يا زره وسيله اي است كه از قلبمان محافظت ميكند
اگر گناه را در قلبمان جاي دهيم تمام تالشهاي ما در جنگ روحاني بيهوده . يمدلهايمان را در حضور خدا پاك نگه دار

قبل از اينكه درگير جنگ روحاني شويم بايد از خدا بخواهيم كه دلهايمان را تفتيش كند و ما را از گناه پاك . خواهد بود
 .بدينصورت قلبهايمان توسط زره عدالت محفوظ ميماند. سازد

. گيرد عفتي، دزدي، شهادتِ دروغ و تهمت سرچشمه مي فكار پليد، قتل، زنا، بيزيرا از دل است كه ا
 )20-19:15متي  (!سازد، نه غذا خوردن با دستهاي ناشسته اينهاست كه شخص را نجس مي

اي گناهكاران، دستهاي خود را پاك كنيد، و . به خدا نزديك شويد، كه او نيز به شما نزديك خواهد شد
 )8:4يعقوب  (. خود را طاهر سازيداي دودالن، دلهاي

 ا آمادگي انجيلينعلين 

در هنگام دعاي پياده و درگير شدن در جنگ روحاني، روح القدس افرادي را كه آماده شنيدن در مورد عيسي 
ما بايد آماده بيان انجيل عيسي . مسيح و يا حتي پذيرفتن او بعنوان نجات دهنده خويش هستند را پيش روي ما ميگذارد

 .مسيح به مردم باشيم و آنان را بداخل ملكوت خدا هدايت نمائيم

اغلب اوقات كسانيكه در دعاي پياده شركت ميكنند آنقدر مشغول بستن قلعه ها هستند كه رها كردن مردم از 
ر بخواهيم كه اگ. عالوه بر بستن قلعه ها مردم بايد ابتدا ازچنگال اسارتهايشان آزاد شوند. اسارتهايشان را فراموش ميكنند

 .مردم از اسارت شيطان به آزادي مسيح منتقل شوند، بايد هميشه آماده دفاع از اميدي كه در ماست باشيم

بيگاه آماده اين كار باشي و با صبر بسيار و تعليم دقيق، به اصالح و   گاه و به  كالم را موعظه كني و به
 )2:4دوم تيموتاوس  (.توبيخ و تشويق بپردازي
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 مانسپر اي

هنگام دعاي پياده و جنگ روحاني شيطان از ترفندهاي مختلفي استفاده خواهد كرد تا ما را وادار كند كه از 
با مخالفتهاي بسياري . حمالت پياپي بما صورت خواهد گرفت و بستوه خواهيم آمد. ايمانمان به عيسي مسيح دست بكشيم

حتي زندگي و جانهاي ما نيز بخاطر انجيل مسيح تهديد . م گرفتروبرو خواهيم شد و حتي مورد جفا و شكنجه قرار خواهي
اما علي رغم اينها، سپر ايماني كه در عيسي مسيح داريم ما را در مقابل مخالفت و جفاي دشمن محافظت . خواهند شد

 . نموده محكم و پايدار خواهد ساخت

ما قدرت مغلوب . ميكنند دشمنان ما نيستندبايد هميشه بخاطر داشته باشيم كه مردميكه با ما مخالفت و يا جفا 
بخاطر . اين قدرت از عيسي مسيح مي آيد كه در ما زندگي ميكند. ساختن هر چيزي كه دشمن بسويمان پرتاب كند را داريم

 .سپردن اين حقايق بما كمك خواهد كرد كه از شديدترين جنگ روحاني پيروزمندانه بگذريم

 )1:11عبرانيان (.بينيم ن اميد داريم و برهان آنچه هنوز نميايمان، ضامن چيزهايي است كه بدا

دوزيم، زيرا ديدنيها گذرا، اما ناديدنيها  بر آنچه ديدني است، بلكه بر آنچه ناديدني است چشم مي پس نه
 )18:4دوم قرنتيان  (.جاوداني است

 كالهخود نجات

بخاطر بسپاريم که " ايد دائمادر جنگ روحانی ب. کالهخود نجات از ذهنمان محافظت خواهد کرد
شيطان در . بعنوان يک ايماندار در مسيح ثابت هستيم و هيچ کس نميتواند ما را از دست خدا بربايد

 و سعی خواهد کرد تا ما را متقاعد سازد که حق بشارت دادن گرفتافکارمان حقه های زيادی بکار خواهد 
کالهخود . کرد تا بما بقبوالند که در واقع نجات نيافته ايمابليس حتی سعی خواهد . انجيل را به مردم نداريم

 .نجات ما را در مقابل حمالتی که به افکارمان ميشود محافظت ميکند

زيرا مرديد و زندگي شما اكنون با مسيح در . به آنچه در باالست، بينديشيد، نه به آنچه بر زمين است
 )3-2:3كولسيان (. خدا پنهان است

 )3:26اشعيا  (. سالمتي كامل نگاه خواهي داشت، زيرا كه بر تو توكل دارددل ثابت را در

 )كالم خدا(شمشير ايمان 

اكثر سالحهايي كه در جنگ روحاني داريم طوري طراحي شده اند كه در نبرد روحاني، ما را درمقابل چيزهايي كه 
حيست كه مدام در ستيز با دشمن از آن استفاده اما، شمشير روح سال. نمايد محافظت ميميكنداز شيطان به سمتمان پرتاب 

در حينيكه كالم خدا را مطالعه ميكنيم . وقتي ابليس در بيابان عيسي را آزمايش كرد، مسيح از كالم خدا با او جنگيد. ميشود
 .شمشيرهايمان را تيز كرده آماده شكست دشمن در ميدان جنگ ميشويم

دم، و چنان نافذ كه نفس و روح، و مفاصل   تر از هر شمشير دو هزيرا كالم خدا زنده و مقتدر است و برند
 )12:4عبرانيان (. زند كند و افكار و نيتهاي دل را محك مي و مغزِ استخوان را نيز جدا مي
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 دعاي پيوسته

دعاي پيوسته يك . ما توسط دعاي مداوم است كه با شيطان درگير ميشويم. دعا و جنگ روحاني تفكيك ناپذيرند
بايد در دعا كردن مواظب باشيم و هرگز دست نكشيم تا اينكه . نهاد يا نصيحت ساده نيست بلكه فرمان كالم خداستپيش

 .خدا سخن بگويد

.  اشاره ميكند" دعاي در روح و اصرار و التماس تمام براي مقدسين"آيه اي كه از افسسيان گفته شد به هر دو 
براي تضرع كردن در روح بايد مشاركت پيوسته اي با خدا . ودن با تواضع ميباشداصرار و التماس در اينجا يعني درخواست نم

دعا با اصرار و التماس . داشت و در اين صورت است كه هر آنچه دعا ميكنيد بطور غريزي مطابق با اراده خدا خواهد بود
يازمنديم  با دعا آنها را تقويت تمام براي مقدسين يعني خود را عضو بدن مسيح دانستن و از آنجائيكه به همة اعضا ن

 اعم از ايمانداران از نژادهاي مختلف، از هر كشور، فرقة –همة مقدسين اشاره به همة اعضاي بدن مسيح ميكنند . مينمائيم
 .مسيحي، با هر سطح تحصيالت و داراي هر عطاي روحاني

 .اشت بيشتر مطالعه خواهيم د15 و 14در رابطه با دعا و خط مشي دعا در بخش 

 )17:5 تسالونيكيان اول( پيوسته دعا كنيد؛
پس هميشه مراقب باشيد و دعا كنيد تا بتوانيد از همة اين چيزها كه بزودي رخ خواهد داد، در امان بمانيد و در 

 )36:21لوقا ( .حضور پسر انسان بايستيد

 براي جنگ روحاني خدا چه سالح هايي براي شما فراهم كرده است؟

 .)بنويسيد و شرح دهيدهفت مورد را (

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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 بستن و باز كردن
آيد و اموالش را غارت کند،   تواند به خانۀ مردی نيرومند در بعالوه، چگونه کسی می
که با من نيست،  هر٣٠. تواند خانۀ او را غارت کند سپس می. مگر اين که نخست آن مرد را ببندد

 )٣٠-٢٩:١٢متی (. سازد  نکند، پراکنده میکه با من جمع ضد من است، و هر  بر

کنم و قدرت  گويم که تويی ِپطُرس، و بر اين صخره، کليسای خود را بنا می من نيز می
آنچه بر زمين ببندی، . دهم کليدهای پادشاهی آسمان را به تو می. مرگ بر آن استيال نخواهد يافت

-١٨:١۶متی ( .سمان گشوده خواهد شددر آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمين بگشايی، در آ
١٩( 

 .بايد بدانيم كه ما بعنوان ايمانداران در مسيح اقتدار بازكردن و بستن را داريم

به منظور تاسيس كليساهاي جديد در مناطق بكر ابتدا بايد بدانيم كه الزم است قدرتهاي تاريكي بسته شده و 
 .دژهاي شيطاني فرو ريخته شوند

اما ابتدا بايد شخص زورآور . كه قلعه ها را فرو بريزيم يا بعبارتي خانة مرد زورآور را تاراج كنيمعيسي از ما خواست 
 . عيسي همچنين وعده داد كه هر آنچه كه بر زمين ببنديم در آسمان بسته خواهد شد. را ببنديم

بستن و . از چنگ او رها كنيمدر جنگ روحاني نه تنها الزم است كه شخص زورآور را ببنديم بلكه بايد مردم را نيز 
 . باز كردن هر دو مهم هستند

براي انجام اين كار . به ياد داشته باشيد كه هدف ما بناي كليساي جديد در مكانهاييست كه آنجا مشغول جنگيم
ند مسيح را  را رها كرد تا بتوانآنها را فرو ريخت و ه اندبايد شخص زورآور را بست، قلعه هايي را كه در آن مردم اسير شد

 . بچشند و تجربه نمايند

قصد ما اين باشد . بخاطر بسپاريد كه همة اينها به اين منظور است كه كليساي خدا را در هر منطقه تاسيس كنيم
 آمادة پذيرش  اند وشخص زورآور آزاد شدهآن  كه از چنگ رگير جنگ روحاني ميشويم افراديكه در هر محله اي كه د

 فرمود كه اگر جمع نكنيم مثل كساني خواهيم بود كه 30:12عيسي مسيح در متي . را جمع كنيمحقيقت مسيح ميباشند 
 .متفرق ميسازند

رود تا جايي براي استراحت  آيد، به مكانهاي خشك و باير مي هنگامي كه روح پليد از كسي بيرون مي«
رسد و خانه را خالي  اما چون به آنجا مي“ .ردمگ اي كه از آن آمدم، بازمي به خانه”گويد  پس مي. يابد بيابد، اما نمي

شوند و در آنجا سكونت  آورد و همگي داخل مي رود و هفت روح بدتر از خود را نيز مي يابد، مي و رفته و آراسته مي
عاقبت اين نسل شرور نيز چنين خواهد . شود در نتيجه، سرانجام آن شخص بدتر از حالت نخست او مي. گزينند مي
 )45-43:12متي ( ».بود

مردم آن منطقه در بين خود . مبشري در شمال هندوستان بين افراد بومي كار ميكرد. اجازه بدهيد كه مثالي بزنم
تيم . شخص مبشر تصميم گرفت كه فيلم عيسي را در روستاهاي مختلف آن منطقه نمايش دهد. هيچ بت يا معبدي نداشتند

چند ماهي گذشت .  روستاهايي را كه فيلم را عيسي ديده بودند شاگردسازي كندبشارتي موفق شد كه فقط به تعداد كمي از
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و مبشر تصميم گرفت كه به روستاهايي كه فيلم عيسي را نمايش داده بود سركشي كند اما متاسفانه تا آن لحظه فرصت 
در روستاهاييكه فرصت . دهنگاميكه وارد آن روستاها شد متوجه مسئلة ناراحت كننده اي ش. پيگيري از آنها را نداشت

 وضعشان از قبل از ورودشان به آنجا بدتر "پيگيري و سركشي نداشت همه صاحب بتها، بتكده و معابد شده بودند و كامال
 .شده بود

در حينيكه با دعا قدرتهاي تاريكي را ميبنديم و . دعاي پياده بهترين روش براي درگير شدن در جنگ روحاني است
هايشان آزاد ميكنيم بايد تمام قصدمان اين باشد كه مردم را در مكانهايي جمع كنيم كه در نهايت تبديل به مردم را از اسارت

 . دن محلي خدا در آنجا ميگردهايكليسا

هنگاميكه پياده از كنار معابد، بتها و . دعاي پياده فرصت بسيار مناسبي براي درگير شدن در جنگ روحاني است
به نام "ور ميكنيم خيلي ساده و برعليه آنها با صداي آرام هجوم آورده آنها را نهيب داده ميگوئيم منطقه عبآن ساير دژهاي 

 و براي افراد گمشده اي كه به آن معابد رفته بتها را پرستش ميكنند و اسير هستند ميگوئيم "عيسي مسيح تو را ميبندم
هنگام گفتن اين اظهارات بايد . با اسلحه تام خدا مجهز باشيمبايد . من تو را بنام عيسي مسيح از اسارتهايت آزاد ميسازم"

هنگام ورود به مناطق، ما بايد پيوسته مشغول . ايمان داشته باشيم كه ما اقتدار بستن و فرو ريختن قلعه هاي دشمن را داريم
حتي پس از تاسيس . يس شودآنقدر اين كار را ادامه ميدهيم تا كليسا در آن محله يا منطقه تاس. بستن و باز كردن باشيم

 به جنگ روحانيمان ادامه ميدهيم تا تمام افراد محله ايمان آورده، دژها فرو ريخته و خداي حقيقي در زندگي و آنقدركليسا 
 .خانه ها جالل يابد

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

نظر شما براي خدمت كليسايي خود در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه اي كه از اين درس فرا گرفته ايد و ب
 .مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٥ 
 



  

 13بخش 
  عهد نمونه اي از يك ايماندارصندوق

 امروزه ما بعنوان ايمانداران به عيسي  . عهد نمايانگر حضور خدا در ميان مردم اسرائيل بودصندوقدر عهد عتيق 
 .  در اين جهان است"بدن مسيح"كليسا خود . ه هستيم ميباشيممسيح نمايانگر حضور خدا در هر جا ك

و ما كه ايمانداران به عيسي مسيح هستيم عهد  صندوقدر اين بخش، به بخشهايي از كالم خدا در رابطه با 
درك اين مسئله بما كمك خواهد نمود كه بطور . هدف از اينكار درك هويت ما  در مسيح ميباشد. نگاهي خواهيم انداخت

 و اقتدار و قدرتي كه بعنوان ايمانداران به مسيح داريم گواه ،موثرتر در جنگ روحاني مبارزه كنيم چون آنچه در مسيح هستيم
 . است كه پيش از اين به ما داده شده است ايپيروزي

و تابوتي از چوب شطيم بسازند كه طولش دو ذارع و نيم، و عرضش يك ذارع و نيم و بلنديش يك 
آن را از درون و بيرون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاجي . و آن را به طالي خالص بپوشان.   باشدذارع و نيم
و برايش چهار حلقة زرين بريز، و آنها را بر چهار قايمه اش بگذار، دو حلقه بر يك طرفش و دو حلقه .  زرين بساز

و آن عصاها را در حلقه هايي كه بر .  وشانو دو عصا از چوب شطيم بساز، و آنها را به طال بپ.  بر طرف ديگر
و عصاها در حلقه هاي تابوت بماند و از آنها برداشته .  طرفين تابوت باشد بگذران،  تا تابوت را به آن بردارند

طولش دو . و تخت رحمت را از طالي خالص بساز.  و آن شهادتي را كه به تو مي دهم، در تابوت بگذار.  نشود
و دو كروبي از طال بساز، آنها را از چرخكاري از هر دو طرف تخت رحمت .  رضش يك ذارع و نيمذارع و نيم، و ع

و .  كروبيان از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز. و يك كروبي در اين سر و كروبي ديگر در آن سر بساز.  بساز
و رويهاي ايشان بسوي . بپوشانندكروبيان بالهاي خود را بر زِبر آن پهن كنند، و تخت رحمت را به بالهاي خود 

و تخت رحمت را بر روي تابوت بگذار و شهادتي را .  يكديگر باشد، و رويهاي كروبيان بطرف تخت رحمت باشد
و آنجا با تو مالقات خواهم كرد و از باالي تخت رحمت از ميان دو كروبي كه بر . كه به تو مي دهم در تابوت بنه
 سخن خواهم گفت، دربارة همة اموري كه بجهت بني اسرائيل تو را امر خواهم تابوت شهادت مي باشند، با تو

 )22-10:25خروج  (.فرمود

پا شده   اي بر خيمه. عهد نخست، قوانيني براي عبادت داشت و نيز از محرابگاهي زميني برخوردار بود
پشت . شد خوانده مي» قدس«بود كه در اتاق نخست آن، چراغدان، ميز، و نان تقديمي قرار داشت؛ اين مكان 

نام داشت؛ در اين اتاق، آتشدانِ زرينِ بخور و صندوق عهد قرار » االقداس قدس«پردة دوم نيز اتاقي بود كه 
، عصاي هارون كه شكوفه آورده بود، و »منّا«در اين صندوقچه، ظرفِ زرينِ . داشت كه با طال پوشانيده شده بود
. گستر بودند بر جايگاه كفّاره سايه» جالل«بر باالي صندوقچه، كروبيانِ 5. بودالواح سنگي عهد قرار داده شده 

 )5-1:9عبرانيان  (.اكنون جاي آن نيست كه به شرح جزئيات بپردازيم
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 . عهد و محتويات آن را در زير شرح دهيدصندوقساخت 

 
 
 
 
 
 

 . در تابوت عهد قرار داشتند)17اعداد (و عصاي شكوفه زدة هارون ) 16خروج (، من )20خروج (شريعت 

  به چه دليل در صندوق عهد از آن نگهداري ميشد؟شماهدف از شريعت چه بود و به نظر

 

 

 

 

  عهد قرار دادند؟صندوق را بطور مختصر شرح دهيد  و بگوئيد كه به چه دليل آنرا در "من"داستان 

 

 

 

 

 عهد نگهداري ميشد؟داستان عصاي شكوفه زده هارون چه بود و به چه دليل در صنوق 
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و هارون گاو قرباني گناه را كه براي خود اوست نزديك بياورد، و براي خود و اهل خانة خود كفاره 
و مجمري پر از زغال آتش از روز مذبح كه به حضور .  نمايد، و گاو قرباني گناه را كه براي خود اوست ذبح كند

و بخور را بر آتش به حضور .  ه برداشته، به اندرون حجاب بياوردخداوند است و دو مشت از بخور معطر كوبيده شد
و از خون گاو گرفته، بر .  خداوند بنهد تا ابر بخور كرسي رحمت را كه بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بميرد

كرسي رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد، و قدري از خون را پيش روي كرسي رحمت هفت مرتبه 
بپاش

ب

پس بز قرباني گناه را كه براي قوم است ذبح نمايد، و خونش را به اندرون حجاب بياورد، و با خونش .  د
و براي .  چنانكه با خون گاو عمل كرده بود عمل كند، و آن را بر كرسي رحمت و پيش روي كرسي رحمت بپاشد

ان با تمامي گناهان ايشان، و براي  و به سبب تقصيرهاي ايش قدس كفاره نمايد به سبب نجاسات بني اسرائيل،
 )16-11:16الويان . خيمة اجتماع كه با ايشان در ميان نجاست ايشان ساكن است، همچنين بكند

 ر كرسي رحمت در روز كفاره چه گذشت و هدف از گذراندن اين قرباني چه بود؟
 
 
 
 

با طال از داخل و بيرون مينا كاري جنس آن از چوب و .  عهد را مطالعه نموديمصندوقدر بخشهاي مذكور بناي 
سپس درب آن بسته شده . ، نان من، و عصاي شكوفه زدة هارون خدا شريعت– قرار داشت صندوقسه چيز درون . شده بود

هر سال . كروبيان در دو طرف صندوق به سمت كرسي رحمت كه در وسط بود قرار داشتند. شدبا طالي خالص مهرو موم مي
اعظم قرباني اي ميگذراند و خون آنرا بر روي كرسي رحمت ميپاشيد تا گناهان مردم اسرائيل را كفاره در روز كفاره كاهن 

 .جالل خدا بر كرسي رحمت درخشيده ميشد. خدا بر كرسي رحمت خود را آشكار ميكرد. نمايد

شد عضو كليسا نيز هر كسي كه در زمره ايمانداران با. حال بيائيد كه به ايمانداران عهد جديد نگاهي بيندازيم
بخاطر داشته باشيد كه هدف ما در نبرد روحاني آماده سازي زمينه اي است كه . خواهد شد چون كليسا بدن ايمانداران است

 .در محلي كه نبرد روحاني صورت ميگيرد تاسيس گردد) بدن ايمانداران(در آن كليسا 

 را كه در او "نان حيات"ايمانداران عيسي مسيح در عهد جديد نيز .  عهد گذاشته ميشدصندوق در "من"ابتدا، 
 در بيابان براي مردم اسرائيل تغذيه و حيات بود، نان حيات نيز براي ايمانداران "من"همانگونه كه . ساكن است دارا هستند

 .تضمين حيات جاوداني آنان در عيسي مسيح است

آن نان را از آسمان به گويم، موسی نبود که  آمين، آمين، به شما می«: عيسی پاسخ داد
زيرا نان خدا آن است که . دهد شما داد، بلکه پدر من است که نان حقيقی را از آسمان به شما می

 )٣٣-٣٢:۶يوحنا  (».بخشد از آسمان نازل شده، به جهان حيات می

 اّما نانی که از. همه مردند  پدران شما، َمّنا را در بيابان خوردند، و با اين. من نان حياتم
منم آن نان زنده که از آسمان . که از آن خوَرد، نخواهد مرد شود چنان است که هر آسمان نازل می

نانی که من برای حيات جهان . هر کس از اين نان بخوَرد، تا ابد زنده خواهد ماند. نازل شد
 )۵١-۴٨:۶يوحنا  (».بخشم، بدن من است می
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در عهد جديد . اين احكام بر لوحه هاي سنگي نوشته شده بود. دوم اينكه شريعت خدا در صندوق عهد قرار داشت
 .ميبينيم كه اين احكام در دل ايمانداران مرقوم شده است

. توانند آن را بخوانند و بفهمند اي نگاشته بر دلهاي ما كه همگان مي نامة ماييد، نامه شما خود توصيه
و نگاشته نه با مركّب، بلكه با روح خداي زنده، و نه بر ايد كه نامة مسيح هستيد، ثمرة خدمت ما،  شما نشان داده

 )3-2:3دوم قرنتيان  (.لوح سنگي، بلكه بر لوح دلهاي گوشتين

عصا نشانگر اين بود كه خدا آن شخص را . سوم اينكه عصاي شكوفه زدة هارون در صندوق عهد قرار ميگرفت
 .برگزيده و گناهان فرزندان اسرائيل را بخشيده است

پس همهمة بني اسرائيل را كه بر .  را كه من اختيار مي كنم، عصاي او شكوفه خواهد آوردو شخصي
 )5:17اعداد (» .شما مي كنند از خود ساكت خواهم نمود

در گذشته .  حيات جديد در مسيح بخشيده ميشوداووقتي شخصي در عهد جديد به عيسي مسيح ايمان مي آورد به 
عصاي . زندگي ما مثل عصاي هارون است. توسط پذيرش عيسي مسيح در او زنده ميشويمدر گناهانمان مرده بوديم اما ب

قبل از اينكه نزد مسيح بيائيم مثل يك چوب خشك . هارون يك چوب خشك و بي جان بود اما خدا آنرا شكوفا ساخت
 .هستيم اما پس از قبول عيسي مسيح خدا زندگي ما را شكوفا ميسازد

 .خود را نسبت به گناه مرده انگاريد، اما در مسيح عيسي نسبت به خدا، زندهسان، شما نيز   به همين
 )11:6روميان (

زديد، آنگاه كه از  سبب نافرمانيها و گناهان خود مرده بوديد، و زماني در آنها گام مي  و اما شما به
. كند ن در سركشان عمل مياكنو كرديد، از همان روحي كه هم روشهاي اين دنيا و از رئيس قدرت هوا پيروي مي

ها و افكار آن را  كرديم و خواسته زيستيم، و از هواي نفس خود پيروي مي ما نيز جملگي زماني در ميان ايشان مي
اما خدايي كه در رحمانيت دولتمند . طبع محكوم به غضب خدا بوديم  آورديم؛ ما نيز همچون ديگران، به جا مي به

 -د به ما، حتي زماني كه در نافرمانيهاي خود مرده بوديم، ما را با مسيح زنده كرد خاطر محبت عظيم خو  است، به
 ايد؛ و ما را با مسيح برخيزانيد و در جايهاي آسماني با مسيح عيسي نشانيد، پس، از راه فيض نجات يافته

 )6-1:2 سيانافس(

او خون . ارد ميشد وقدس االقداسه  بدر روز كفاره كاهن اعظم اسرائيل از طرف مردم جهت گذراندن قرباني 
بدون پاشيده شدن خون .  خدا گناهان مردم اسرائيل را مي آمرزيد،با مشاهده خون. قرباني را بر كرسي رحمت ميپاشيد

گناه باعث جدايي بين انسان و خدا .  خون عيسي بر صليب نيز باعث آمرزش گناهان شد شدنريختن. آمرزشي وجود نداشت
خون عيسي مسيح با . ي مسيح براي كسانيكه به او ايمان مي آورند اين فاصله يا جدايي را از بين ميبردخون عيس. ميگردد

همانطور كه خون پاشيده شدة قرباني . تخت رحمت يك ايماندار قلب اوست. دهدبخشش گناهان رابطه ما را با خدا شفا مي
جديد نيز وقتي خدا خون عيسي مسيح را بر قلب عالمتي جهت آمرزش گناهان قوم اسرائيل توسط خدا بود در عهد 

 .ايمانداران به مسيح ميبيند گناهانشان را بخشيده رابطة آنها را با خود شفا ميبخشد

 .ايد واسطة خون مسيح نزديك آورده شده  اما اكنون در مسيح عيسي، شما كه زماني دور بوديد، به
 )13:2افسس (
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كه او در نور است، با يكديگر رفاقت داريم و خون پسر او عيسي ما را از اما اگر در نور گام برداريم، چنان
 )7:1اول يوحنا (. سازد هر گناه پاك مي

مهر و موم كردن آن نيز با طالي خالص انجام . صندوق عهد توسط طال از داخل و بيرون مينا كاري شده بود
 .روح القدس مهر و موم ميشودقلب ايمانداران به عيسي مسيح نه با طال بلكه به توسط . ميشد

و شما نيز در او جاي گرفتيد، آنگاه كه پيامِ حقيقت، يعني بشارتِ نجات خود را شنيديد؛ و در او نيز 
القدسِ موعود مهر شديد، كه بيعانة ميراث ماست براي تضمين بازخريد آنان كه از آنِ  چون ايمان آورديد، با روح

 )14-13:1 يانافسس (.خدايند، تا جالل او ستوده شود

اين دو كروبي مسئول مواظبت از . و در نهايت كروبيان در هر طرف تخت رحمت رو بطرف هم قرار ميگرفتند
 .ايمانداران به عيسي مسيح هم فرشتگاني دارند كه آنان را خدمت ميكنند. صندوق عهد بودند

 شوند؟ يندة نجات فرستاده ميمگر آنها جملگي روحهايي خدمتگزار نيستند كه براي خدمت به وارثان آ
 )14:1عبرانيان (

آنچه در . بنابراين ميتوانيم شاهد رابطه صندوق عهد در عهدعتيق با ايمانداران به عيسي مسيح درعهدجديد باشيم
كليسا شامل گروهي از مردم است كه به آنان . مورد ايمانداران گفته شد شامل كليسا كه بدن ايمانداران است نيز ميگردد

شريعت خدا بر قلبشان حك . ات جاودان بخشيده شده و نشان آن نان حيات است كه در قلب و زندگيشان ساكن استحي
خون عيسي مسيح نه تنها گوياي آمرزش . زماني در گناهانشان مرده بودند اما توسط عيسي مسيح زنده گشتند. شده است 

ايمانداران به نشان ضمانت بعنوان فرزندان وارث خدا، توسط روح . ايدگناهان است بلكه رابطه ايمانداران را با خدا ترميم مينم
 .القدس مهر شده اند

اكنون كه شباهتهاي بين صندوق عهد و ايمانداران را بررسي كرديم بيائيد به درك مفهوم آن براي ايمانداران و 
 .كليسا بپردازيم

 . را مطالعه كنيد12-1:5ل سموئيل او

و فلسطينيان تابوت خدا را گرفته، .  را گرفته، آن را از اَبنْ عزَر به اَشْدود آوردندو فلسطينيان تابوت خدا 
و بامدادان چون اَشْدوديان برخاستند، اينك راجون به .  آن را به خانة داجون درآورده، نزديك داجون گذاشتند

و در فرداي آن روز .  ايش برپا داشتندو داجون را برداشته، باز در ج. حضور تابوت خداوند رو به زمين افتاده بود
چون صبح برخاستند، اينك داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمين افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه 

از اين جهت كاهنان داجون و هركه داخل خانة داجون مي .  قطع شده، و تنِ داجون فقط از او باقي مانده بود
و دست خداوند بر اهل اَشْدود سنگين شده، ايشان را تباه .  ة داجون در اَشْدود پا نمي گذاردشود، تا امروز بر آستان

و چون مردان اَشْدود ديدند كه چنين .  ساخت و ايشان را، هم اَشْدود و هم نواحي آن را به خراجها مبتال ساخت
.   بر ما و بر خداي ما، داجون سنگين استتابوت خداي اسرائيل با ما نخواهد ماند، زيرا كه دست او: است گفتند

با : با تابوت خداي اسرائيل چه كنيم؟ گفتند: پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان را نزد خود جمع كرده، گفتند
و واقع شد بعد از نقل كردن .  پس تابوت خداي اسرائيل را به آنجا بردند. تابوت خداي اسرائيل به جت منتقل شود

 خداوند بر آن شهر به اضطراب بسيار عظيمي دراز شده، مردمان شهر را از خرد و بزرگ مبتال ساخته، آن كه دست
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پس تابوت خدا به عقْرُون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عفْرُون فرياد كرده، .  خُراجها بر ايشان منْتَفَخْ شد
پس فرستاده، جميع سروران فلسطينيان .   و قوم ما را بكشندتابوت خداي اسرائيل را نزد ما آوردند تا ما را«: گفتند

تابوت خداي اسرائيل را روانه كنيد تا به جاي خود برگردد و ما را و قوم ما را نكشد، زيرا كه : را جمع كرده، گفتند
اجها مبتال و آناني كه نمردند، به خُر. در تمام شهر هنگامة مهلك بود، و دست خدا در آنجا بسيار سنگين شده بود

 )12-1:5اول سموئيل( .فرياد شهر تا به آسمان باال رفت و. شدند

چه . تابوت عهد را در معبد بتي بنام داگون قرار دادند. آنرا به شهر اشدود بردند. فلسطينيان تابوت عهد را گرفتند
يان روز بعد آمده و بت را بحالت فلسطين. اتقاقي در آنجا افتاد؟ در حضور صندوق عهد، خداي دروغين بر روي بزمين افتاد

چه اتفاقي رخ داد؟ براي بار دوم خداي جعلي با صورت بر زمين افتاد اما اين . اولش برگرداندند و درب معبد را دوباره بستند
خداي دروغين تكه تكه شد چون خداوند فلسطينيان را . ندبار سر و كف هر دو دستش شكسته شده از بدنش جدا شده بود

 .ناهشان داوري كرده بودبخاطر گ

چنانچه ايمان داشتن و در نهايت كليساي عهدجديد نمايانگر صندوق عهدعتيق باشد پس اين داستان براي ما در 
هنگاميكه در دعاي پياده از كنار معابد و بتكده هاي خدايان دروغين . رابطه با جنگ روحاني وعده اي بخصوص بهمراه دارد

بعنوان ايماندار ما . خدايان دروغين هيچ قدرتي بر ما ندارند. رابرشان با اطمينان در ايمان بايستيمعبور ميكنيم ميتوانيم در ب
خدايان دروغين نميتوانند در برابر كليسا . بياد آوريد كه كليسا در اينجا بدن خداوند است. نمايندگان حضور خدا هستيم

 ايماندارانش به خدا وفادار ميمانند خدا هم تمام قلعه هاي دشمن را وقتي كليسا و. بايستند و در برابر آن هيچ قدرتي ندارند
 عيسي مسيح به پطرس چه گفت؟. فرو ميريزد

كنم و قدرت مرگ بر آن  گويم كه تويي پِطرُس، و بر اين صخره، كليساي خود را بنا مي من نيز مي
 )18:16متي  (.استيال نخواهد يافت

ر نبرد كنيم بعنوان ايماندار و كليسا ما بايد درك كنيم كه در عيسي مسيح اگر بخواهيم در جنگ روحاني بطور موث
خدايان دروغين در مقابل صندوق عهد دوام . كليسا بعنوان بدن مسيح نمايانگر حضور مسيح بر زمين است. چه هويتي داريم

 هر روستا و محله ايي كه درگير جنگ بنابراين در. امروز هم خدايان دروغين در مقابل كليسا دوامي نخواهند داشت. نياوردند
 . ما هم ميتوانيم و هم بايد كليسا تاسيس كنيم،روحاني ميباشيم

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه كه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد
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 14بخش 
 دعا بعنوان يك خط مشي يا فن جنگي 

دعا بايد براي .  دعا در خدمت نيستكاربرداما اين تنها .  زيادي را صرف دعاي پياده و جنگ روحاني نموديمزمان
دعا براي . دعا براي كسانيكه در بين مردم مشغولند الزم است. مردمي باشد كه قصد داريم كالم خدا را به آنها برسانيم

 نمائيم تا از ايجادبايد يك روش دعاي پشتيباني فشرده . كليساهايي كه قرار است براي مردم تاسيس شود نيز الزم است
 . داشته باشيم هاي مختلفخط مشيبا طريق آن بتوانيم دعاهاي موثر

تواند در خدمت  از چه طرقي براي مردمي كه ميخواهيد به آنها كالم خدا را برسانيد مي دعادر زير توضيح دهيد كه
 .سپس با افراد تيم خود در اين دوره آموزش عقايد خود را مطرح كنيد. شما بكار گرفته شود

 . كليساي موجود براي مردمي كه ميخواهيم به آنها بشارت دهيم10 تاسيس سلولهاي دعايي در حداقل :مثال

 شناخت دعا بعنوان يك خط مشي

 چطور ميتوان دعا را بعنوان يك خط مشي بكار صولي كه به ما ميگويندرخي از ابعنوان يك جمع بندي بياييد به ب
 .گرفت نگاهي بيفكنيم

 دعا بعنوان يك خط مشي با طلبيدن ارادة خدا آغاز ميگردد

از خدا هدايت ميخواهند را باز ميکند و در دعا بعنوان يک خط مشی قلوب و افکار کسانيکه دعا 
ابتدا بايد بخواهيم که خدا برايمان .  چه چيز و چه کسی بايد دعا کنندبر آنان آشکار ميسازد که چطور، برای

بايد اول . روشن سازد که چه ميخواهد که صورت بگيرد بعد در دعا تقاضا کنيم که آن چيز انجام شود
 فرصت  مردمدلهايمان با خواست و ارادۀ خدا هماهنگ شود سپس در دعا بخواهيم که اراده اش، يعنی همه

 . رش عيسی مسيح را داشته باشند، انجام شودشناخت پس

چيز با دعا و استغاثه، همراه با شكرگزاري، درخواستهاي خود را  چيز نگران نباشيد، بلكه در هر براي هيچ
گونه، آرامش خدا كه فراتر تمامي عقل است، دلها و ذهنهايتان را در مسيح عيسي محفوظ   بدين. به خدا ابراز كنيد

 )7-6:4فيليپيان  (.شتنگاه خواهد دا

 دعا بعنوان يك خط مشي قدرت خدا را جاري ميسازد

او دعاهاي مشخص ما را با قدرتش مي آميزد تا . خدا ارادة خود را در پاسخ به دعاهاي مردمانش به انجام ميرساند
 . بتوسط دعا ما به مشاركت با خدا ميپيونديم. با بشارت كالمش تحول ايجاد نمايد

كردند و ديگر  ب، پولُس و سيالس مشغول دعا بودند و سرودخوانان خدا را ستايش مينزديك نيمه ش
آمد   لرزه در  گونه كه اساس زندان به  اي عظيم رخ داد، آن لرزه دادند كه ناگاه زمين مي زندانيان نيز بديشان گوش فرا
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ر شد، و چون درهاي گشودة زندان را زندانبان بيدا. ريخت و درهاي زندان در دم گشوده شد و زنجيرها از همه فرو
داده،  اما پولُس با صداي بلند ندا در. اند پنداشت زندانيان گريخته كشيد تا خود را بكشد، زيرا مي  ديد، شمشير بر

درون زندان رفت و در   زندانبان چراغ خواست و سراسيمه به» !به خود آسيب مرسان كه ما همه اينجاييم«: گفت
اي سروران، چه كنم تا «: سپس، ايشان را بيرون آورد و پرسيد. پاي پولُس و سيالس افتاد  د بهلرزي حالي كه مي
 » نجات يابم؟

آنگاه كالم » .ات نجات خواهيد يافت به خداوند عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانه«: پاسخ دادند
در همان ساعت از شب، زندانبان آنها را . اش بودند، بيان كردند خداوند را براي او و همة كساني كه در خانه

او ايشان را به خانة خود برد و . اش تعميد گرفتند درنگ او و همة اهل خانه برداشته، زخمهايشان را شست، و بي
 )34-25:16اعمال (. اش از ايمان آوردن به خدا بسيار شاد بودند او و همة اهل خانه. اي برايشان گسترد سفره

 

  مشي شخص دعا كننده را وارد قلمرو جنگ روحاني ميكنددعا بعنوان يك خط

دشمن ما شيطان سعي دارد كه كور كند، . دعا فن جنگي است كه قدرت شيطان و تاريكي اش را در هم ميشكند
تنها راهي كه ميتوان چنين كرد از طريق نبرد روحاني . شكستن دژهاي او كاريست ماوراي طبيعي. تضعيف و نابود نمايد

 .عاي فوق العاده، جدي و مصرانه استيعني د

پِطرُس و يوحنا پس از رهايي نزد ياران خود بازگشتند و آنچه را كه سران كاهنان و مشايخ به آنها 
اي خداوندِ حاكم بر همة امور، «: چون اين را شنيدند، يكصدا به درگاه خدا دعا كرده، گفتند. گفته بودند، بازگفتند

القدس از زبان پدر ما، خادمت داوود،  واسطة روح   و دريا و آنچه در آنهاست، تو خود بهاي آفرينندة آسمان و زمين
 : فرمودي

از چه سبب قومها بشورند و ملتها به عبث دسيسه كنند؟ پادشاهان جهان صف آرايند و حاكمان « ‹
پنتيوس پيالتُس با براستي كه در همين شهر، هيروديس و › .ضد مسيح او  ضد خداوند و بر  آيند، بر هم گرد

ضد خادم مقدست عيسي كه او را مسح كردي، همدست شدند، تا آنچه را كه دست   غيريهوديان و قوم اسرائيل بر
اكنون، اي خداوند، به تهديدهاي ايشان نظر كن و خادمان خود . و ارادة تو از پيش مقدر كرده بود، تحقق بخشند

مل بيان كنند، و نيز دست خود را به شفا دراز كن و به نام خادم مقدست را عنايت فرما تا كالمت را با شهامت كا
 » .ظهور آور  عيسي، آيات و معجزات به

القدس پر شده، كالم خدا  آمد و همه از روح  لرزه در  پس از دعاي ايشان، مكاني كه در آن جمع بودند به
 )31-23:4اعمال ( .كردند را با شهامت بيان مي

 ي است كه ميتواند به تمام مردم و مليتهاي اين دنيا دسترسي پيدا كنددعا تنها خط مش

 مسيحي مخالفت ميكنند اما در مقابل دعا و قدرت روح القدس نمي توانند خادمين مردم با حضور جاهادر برخي 
 خدمتي كه اعمال  دعا بايد همة روشهاي،عالوه بر اين. بعضي اوقات دعا تنها روشي است كه ميتوان اتخاذ نمود. بايستند

 .ميكنيم را تقويت نمايد
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اي خداوند تا به كي فرياد برمي آورم و نمي شنوي؟ تا به كي نزد تو .  وحي كه حبقُّوق نبي آن را ديد
از ظلم فرياد برمي آورم و نجات نمي دهي؟  چرا بي انصافي را به من نشان مي دهي و بر ستم نظر مي نمايي و 

از اين سبب، .  باشد؟ منازعه پديد مي آيد و مخاصمت سر خود را بلند مي كندغضب وظلم پيش روي من مي
بنابراين . چونكه شريران عادالن را احاطه مي نمايند. شريعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمي شود

را كه در زي. درميان امت ها نظركنيد و مالحظه نماييد و بشّدت متحير شويد. عدالت معوح شده صادر مي گردد
 ) 5-1:1حبقوق  (.ايام شما كاري  مي كنم كه اگر شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهيد كرد

  است كه هر ايمانداري ميتوان در آن شركت كندكاريستدعا 

حتي هر ايمانداري هم توانايي بشارت يا تاسيس . هر ايمانداري نميتواند براي امر بشارت كمك مالي شاياني بنمايد
 . بسزايي در مسيح در هر مليتي داشته باشدتأثيراما از طريق دعا هر ايمانداري ميتواند . كليسا را ندارد

ها را  كنم كه مؤمنان درخواستها، دعاها، شفاعتها و شكرگزاري چيز، سفارش مي بنابراين، پيش از هر
اي را در  ، تا بتوانيم زندگي آرام و آسودهجمله براي حاكمان و همة صاحبمنصبان  جا آورند، از آن براي همة مردم به

خواهد همگان نجات  دهندة ما خداست كه مي كه اين نيكو و پسنديدة نجات چرا. كمال دينداري و وقار بگذرانيم
زيرا تنها يك خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يك واسطه وجود . يابند و به معرفت حقيقت نايل گردند

بر اين . ن كه مسيح عيسي است؛ و كه با دادن جان خود، بهاي رهايي جملة آدميان را پرداختدارد، يعني آن انسا
گماشته شدم تا واعظ و رسول و معلّم ايمان   حقيقت در زمان مناسب شهادت داده شد، و من به همين منظور بر

ويم اين است كه مردان در پس آرز. گويم كنم و دروغ نمي  حقيقت را بيان مي-راستين براي غيريهوديان باشم 
 )8-1:2اول تيموتاوس  (.افرازند  خشم و جدال، دستهايي مقدس را به دعا بر جا، بي همه

 دعا بعنوان يك خط مشي خادمين را وارد ميدان خدمتي مينمايد

 خدا با كسانيكه  دعايشان بحضورش آورده. انجام ميشودوقتي مردمان خدا دعا ميكنند دعاي خدا شنيده شده 
 .وقتي مردم دعا ميكنند خدا خادمين را به ميدان عمل اعزام ميكند. ميشود سخن ميگويد

پس، از مالِک محصول بخواهيد . محصول فراوان است، اما کارگر َکم«: به ايشان گفت
 )٢:١٠لوقا  (.تا کارگرانی برای درِو محصول خود بفرستد

. ما بايد گروه هايمان را با دعا اشباع نماييم. جام ميدهيم دعا حساسترين كاريست كه ما در خدمتمان ان،در خاتمه
 ترين كاريست كه ما در خدمتمان حساستريندعا . بايد كسانيرا كه در گروه ها خدمت ميكنند را با سپر دعا احاطه كنيم

رد نظرمان هستند مردم بايد مشتاق دعا براي خادمينيكه در خدمت بشارت به مردم مو. دعا نيز كار سختيست. انجام ميدهيم
 .باشند
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه اي كه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد
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 15بخش 
 طرح كلي دعا

بخاطر داشته باشيد كه طرح كلي بر .  كلي در رابطه با تحقيقات صحبتهايي داشتيم نسبت به توسعه طرحهاي"قبال
پژوهش، دعا، شراكتها، جايگاهها، بشارت و : اساس خط مشي هايي تهيه ميشود كه شامل شش مقوله فوق باشد

 جهت نيل به هدف  در واقعشودهر برنامه ريزي در رابطه با اين شش مقوله انجام . شاگردسازي و تاسيس كليساي جديد
 .تنظيم ميگردد) تحقق روياي نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از طريق تكثير مجدد كليساهاي محلي(كلي طرح جامع 

بنابراين، در اين بخش متمركز تهية فهرست .  اين مرحله ما كليه بخش هاي مربوط به دعا را خاتمه داده ايمتا
 . از موانع، طرحها و مراحل ارزيابي براي دعا در خدمات روحاني ميشويميك سري هدفها، منابع، فرصتهاي حاصل

 به بخش نهم تحت عنوان " داريد لطفانياز به بازنگري تعاريف و دستورالعملها براي تهيه اين فهرستها چنانچه
 .  مراجعه فرمائيد"مقدمه طرح جامع و طرح پژوهشي"

 اين هدفها و طرح ها در محدوده دعا براي طرح هاي كلي كه  است در رابطه با چگونگي تهيهنمونه ايدر ذيل 
 .شما در نظر گرفته ايد

_________________________________ 

 دعا

انجام اين كار درجهت تحقق روياي نهايي . روياي نهايي خود را در ابتداي جزئيات دعاي طرح جامع بنويسيد
 . شده در زير بخش دعا بايد تنظيم شوندكمك مينمايد بنابراين كلية هدفها و طرحهاي نوشته

 :هدفها

 .برخي از هدفهاي قابل سنجش در محدوده دعا بشرح زير ميباشند

 . نفر شفاعت كننده تشكيل دهيد500 ماه يك شبكه دعا براي گروه مردمي مورد نظرتان با حداقل 12ظرف   

 . بين دعا كنندگان تهيه كنيديك تقويم ساالنة دعا در مورد گروه مردمي مورد نظرتان براي توزيع  

 . سلول دعايي براي شفاعت گروه مردم موردنظرتان ايجاد كنيد50در سال بعدي حداقل   

با تاسيس كليساهاي جديد گروه هاي دعايي در همان كليساها براي شفاعت هم مردمي كه در بينشان هستند و   
 .هم كسانيكه هنوز كالم خدا را نشنيده اند تشكيل نمائيد
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فراد جديد جمع كنيد، آموزش دهيد وتيم هاي دعاي پياده براي جنگ روحاني در هر محله كه مردم زندگي ا  
 .ميكنند اعزام كنيد

 :منابع
 . در باال نياز باشندذکر شده  که ممکن است برای تحقق هدفهای  هستندبرخی از منابعموارد زير شامل 

 کليساهای محلی  

 مطالب آموزشی جنگ روحانی  

 ای محلی منکليس  

 مراکزی که بين گروه های مردمی فعاليت ميکنند  

 تحقيقات پژوهشی پيرامون کارگران حصاد و خود حصاد  

 مسيحيان بين المللی که گروه مردمی را پذيرفته اند  

 :فرصتهايي كه از موانع حاصل ميشوند

 همراه با اين موانع ما .ست با آنها برخورد كنيد اينها موانع احتمالي هستند كه ممكن ا، در باالذكر شدهدر رابطه با اهداف 
 .پيشنهادهايي را مطرح كرديم كه نشان ميدهند چطور بتوانيم هر كدام از اين موانع را به فرصتها تبديل كنيم

 . افراد از نياز روحاني گروه مردم نا آگاهند:  مانع  

 .آنها در ميان گذاشته شود اطالعات مربوط به مطالعات حصاد و طرح روحاني بايد با : فرصت  

 . به هيچ گونه كامپيوتر و چاپگري كه بتوان با آن تقويم تهيه كرد دسترسي نيست:  مانع  

 . شخصي را كه كامپيوتر دارد بكار بگيريد تا بتواند در تهيه اين تقويم شما را ياري نمايد: فرصت  

 .عاي پياده را انجام دهند افراد نيمدانند كه چگونه بايد جنگ روحاني كنند و د:  مانع  

 . مردم را در اين رابطه ها آموزش دهيد: فرصت  

 :طرحهاي عملياتي

 .در زيربه تعدادي از طرحهاي عملياتي در رابطه با هدفهاي مذكور در شرح باال اشاره شده است
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 .فهرستي از نام افرادي كه در حال حاضر در دعا شركت ميكنند تهيه كنيد  

 .ان در دعا بخواهيد كه به اين فهرست اسامي ديگري براي اينكار اضافه نماينداز اين شركت كنندگ  

 .سلولهاي موجود در كليساهاي محلي را شناسايي كنيد  

 .اطالعات الزم را در رابطه با گروه مردم موردنظرتان را بين افراد گروه دعا توزيع كنيد  

 د كه آيا نياز هست كه گروههاي جديد دعا بر اساس طرح تهيه شده حصاد و خادمين حصاد مشخص نمائي  

 تشكيل شوند يا خير؟   

 افراد جديد از كليساي محلي و گروه هاي دعا جذب كنيد و آنها را براي دعاي پياده و جنگ روحاني آموزش   

 .دهيد   

 عاي پياده انجام براي تعيين مناطقي كه تيمهاي جديد بايد به آنجا اعزام شوند آمار كليه مكانهايي كه در آنجا د  

 .شده و كارهاي جديدي كه آغاز گرديده را ثبت نمائيد   

 .كسانيكه در تاسيس كليساهاي جديد و بشارت فعالند را جهت جنگ روحاني و دعاي پياده تجهيز نمائيد  

 .در حينيكه كليساهاي جديد بنا ميشوند گروههاي دعا تشكيل دهيد  

 :مراحل ارزيابي

 . روندهای ارزيابی برای هدفهای دعا که در باال ذکر شده مشاهده ميگردددر ذيل نمونه هايی از

 سوابق افرادي را كه در گروه هاي دعا شركت ميكنند را بايگاني كنيد تا بتوانيد تشخيص دهيد كه چه وقت به   

 .هدفتان رسيده ايد   

 .بوده استبا آغاز تاسيس كليساهاي جديد ميتوايم نتيجه بگيريم كه دعاهايمان موثر   
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در صفحة بعدي، شما بايد بر روي منابع، فرصتهاي بدست آمده از منابع، طرحها، مراحل ارزيابي دعا و هدفهاي 
بخاطر داشته باشيد كه ابتدا بايد شرح روياي نهايي خود را بر باالي صفحه قرار دهيد سپس بر روي . خود شروع بكار كنيد

اگر هر سوالي برايتان پيش آمد از هم گروهيتان يا مسئول آموزش كمك . ام از مناطق قدم بقدم فعاليت كنيدهر كد
 .بخواهيد

 شرح روياي نهايي
 
 
 
 

 دعا
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 طرح هاي عملياتي
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 16بخش 
 يوشع

 

 كليدي اين مبحث آموزشي تهيه نقشه هاي كلي طراحي شده جهت تحقق روياي نهايي است، كه يكي از اجزاي
خدا يك روياي نهايي در رابطه با سرزمين وعده به . معتقديم خدا به ما بخشيده تا به گروه هاي مردمي دسترسي پيدا كنيم

. در آن شير و شهد جاريست را تصاحب خواهند كردخدا به آنان گفته بود كه سرزميني كه . موسي، يوشع و مردم اسرائيل داد
تسخير سرزمين وعده كه در كتاب . آنها در آن سرزمين در اطاعت خدا زندگي خواهند كرد. مردم آنجا را بيرون خواهند راند

 .د نمودنيوشع نوشته شده براي ما پر از درسهايي است كه ما را در انتخاب و پيشبرد خط مشي ياري خواه

 كه آموختيد ثبت كنيدآنچه را 

در صفحه بعد اصول و ايده هاي اساسي را كه در رابطه با خطي مشي آموختيد و به . كتاب يوشع را مطالعه كنيد
 . آيه هاي مربوطه را نيز مرقوم فرمائيد"حتما. نظر شما در نهضت تاسيس كليساهاي جديد مفيد خواهند بود را بنويسيد

 
 حل آيه نقل شدهم اصول گرفته شده از كتاب يوشع

 :مثال
ما بايد ايمان داشته باشيم كه اين اراده خدا براي مردم اسرائيل 

 . بود كه تمامي آن سرزمين را تصرف كنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5-2:1يوشع 
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 17بخش 
 نظر كتابمقدس دربارة مشاركت

  و 35-34:13نا يوح. (مشاركت بي ايمانان را متقاعد ميكند كه پيام انجيل حقيقت دارد

20:17-26( 

در انجيل يوحنا عيسي مسيح دو بار به شاگردانش گفت كه دنيا به شرطي پيام انجيل را ميپذيرد كه شاهد اتحاد و 
به آن بي ايماني آيا دنيا پيام كالم خدا را بخاطر . شايد بزرگترين مانع در كار ما عدم اتحاد باشد. محبت بين شاگردان باشد

 خاطر اينكه شاهد جدايي و بي محبتي بين مبشرينش است؟رد ميكند يا ب

او هيچ گاه نگفت . عيسي هيچ گاه اظهار نكرد كه شما هنگامي كه تعاليم صحيح را بيابيد شاگردان من خواهيد شد
نيا بلكه عيسي فرمود كه د. پدرآسماني آمده ام) خدا(كه دنيا از موعظه هاي الهام بخش شما خواهد فهميد كه من از طرف 

بشارت . تعاليم صحيح الزمند. هنگامي كه ببيند شما در محبت و اتحاد با يكديگر رفتار ميكنيد به پيام من ايمان خواهد آورد
بايد بطور موثر انجام پذيرد اما آن عمل اصلي كه دنيا را نسبت به پيام انجيل متقاعد ميسازد يكدلي و محبت ما نسبت به 

 .استهمديگر 

  الي17 و آيات 6-1:4افسسيان . ( ما را تائيد ميكند"ايستة دعوت الهيرفتار ش"مشاركت 

 32( 

به "پولس كليسا را يادآور ميشود كه بايد . در آيات فوق الذكر مخاطب پولس رسول كليساست نه بي ايمانان
ه از روح است، به مدد به سعي تمام بكوشيد تا آن يگانگي را ك" و "شايستگي دعوتي كه به آن خوانده شده ايد رفتار كنيد 

وقتي ما تفرقه پذيرباشيم و يا نفاق را در خود جاي دهيم، آنگاه بشايستگي دعوتي كه از ما بعمل . "رشتة صلح حفظ كنيد
 .آمده رفتار نميكنيم

بر تن كردن " و "از تن به در آوردن انسان قديم"مشكل اصلي كليساي افسس و كليساي امروزه  نيز اينست كه 
رفتار بعد از ايمانمان با قبل از ! گاهي درك ما به تيرگي فهم دنياي بي ايمان ميشود.  را ناديده گرفته است"دانسان جدي

رغبتي به . گفتارمان فريبنده است و با يكديگر صادق نيستيم.  ايمان چندان تفاوتي ندارد تنها ظاهر مسيحي بخود ميگيرد
. آنچه را كه به ما تعلق ندارد ميگيريم.  دلهايمان بجوشد و قليان كندبخشش همديگر نداريم و اجازه ميدهيم كه خشم در

گفتار و رفتارمان عاري از . دور كردن هر قسم تلخي و غيظ و خشم و فرياد و بدگويي و خباثت را از خود ناديده گرفته ايم
صه اينكه، محكوميم كه ديگر خال. ويرانگريم نه بنا كننده. همديگر را اصالح نميكنيم. ما خطاكاريم. بدانديشي نيست

دعوت خود را فراموش كرده ايم، منظور دعوت بشارت نيست، . بشايستگي دعوتي كه به آن خوانده شده ايم رفتار نميكنيم
 .بلكه همانند مسيح شدن است
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 اول . ( يعني پيام صليب وموعظة انجيل مينمايد"آن هدف اصلي" ما را متمركز ،مشاركت

 )17-10:1قرنتيان 

عكس .  جدايي بر سر كساني بود كه ايمانداران را تعميد داده بودند"ظاهرا. ر كليساي قرنتيان چند دستگي بودد
كه من باپتيست "بعضي ميگويند . العمل پولس در اين رابطه چه بود؟ اجازه دهيد كه آية فوق را بزبان امروزي بيان كنيم

آيا مسيح منقسم شده؟ . "مستقلم و فقط مسيح را پيروي ميكنم"ينكه  و يا ا"انجيلي هستم" يا "پنطيكاستي ام" يا "هستم
 آيا باپتيست ها برايمان مصلوب شدند؟ يا اينكه بنام پنطيكاستيها تعميد گرفتيم؟

مسئله اينجاست كه ما . منظور اين بحث فروپاشي فرقه هاي مسيحي يا يكي سازي همه مسيحيان جهان نيست
 و يا اينكه اختالف شخصيتي مان ما را از هم جدا شوند تعاليم فرعي باعث جدايي ما ر نظر داجازه ميدهيم كه اختالف

حد و .  ميشويم(Charismatic)ما بجاي جذب شخصيت مسيح شدن جذب شخصيت كريزماتيك ها يا ساحريون. كندمي
اصلي يعني پيام صليب و اين مسئله باعث ميشود كه توجه ما از هدف . مرزها را بر معيارهاي غير اساسي تعيين ميكنيم

وقت و نيروي بسياري را صرف حفظ هويت فرقه كليسايي يا سازمان خدمات مسيحي . موعظه انجيل مسيح برداشته شود
به گونه اي مدعي كليساها و ايمانداران . مان ميكنيم و گاهي از ياد ميبريم كه هويت اصلي مان در عيسي مسيح ميباشد

به چه حقي برخي به خود اجازه ميدهند به گونه اي رفتار كنند كه انگار گروهي از . نيمهستيم كه انگار خود صاحب آنا
 در دل و افكارمان ميگذرد را آشكار "ايمانداران به آنان تعلق دارد؟ گاهي طرز بيان و زبانمان ما را فريب داده، آنچه كه واقعا

 .ميسازند

اما اعتقاد من نيز بر اين . يم كليسايي بسيار ارزشمند و مهمندالبته كه راستي ايمانمان يا بگفته بعضي درستي تعال
تعليمم .  هويتم را در مسيح تثبيت نمايم ديگر نيازي نخواهد بود كه نگران تعاليم كتابمقدسي ام باشم"است كه اگر عميقا
از مسيح برداريم و بر فروپاشي تعاليم كتابمقدس تنها زماني صورت ميگيرد كه ما هويت اصلي مان را . درست خواهد بود

 خدا يا ،سازمان"يكي از اصول اين سازمان اين است كه . روي فرقة كليسايي، سازمان و يا خدمات مسيحي مان بگذاريم
سوال اينجاست كه آيا سازمان يا كليسايي كه در آن خدمت ميكنيم جاي خدا را در زندگي امان گرفته . "مادر شما نيست

  كه فقط يك خدا وجود دارد و آن پدر همه ماست؟است؟ آيا فراموش كرده ايم

 )11-1:2فيليپيان (سرچشمه ميگيرد مشاركت از فروتني 

غرور باعث منقسم .  از فروتني سرچشمه ميگيرد،پولس رسول ايمانداران فيليپي را يادآور ميشود كه يكدلي خالص
بعضي از ما . شان مردم خود محور و خودخواه استعدم مشاركت ن. شدن بدن ميگردد اما اتحاد و يكدلي بدن را بنا ميكند

نگران تاسيس كار و خدمات خود ميباشيم و رغبتي به مشاركت و . ابتدا در پي منفعتيم. فقط بفكر مصلحت خود هستيم
 قلبمان را "شايد هم به اين آشكاري نباشد اما اگر واقعا. تمام جالل را براي خود ميخواهيم. سهيم شدن نشان نميدهيم

آغاز و ادامة . فتيش كنيم خواهيم دريافت كه اغلب فعاليتهايمان از خواسته هاي خودخواهانه مان سرچشمه ميگيردت
الزمست از خود بپرسيم كه آيا طالب گسترش ملكوت خدا يا ملكوت خود . مشاركتها فقط از طريق فروتني امكانپذيرند
 .هستيم؟ با آرزوي اينكه مسيح الگوي ما باشد
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 ه آموختيد ثبت كنيدآنچه را ك

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه كه از اين درس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد
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 18بخش 
  اطاعت كنندكهآنها را بياموزيد به 

ود و به آنها عمل كند، همچون مرد دانايي است كه خانة خود را بر كه اين سخنان مرا بشن پس هر«
چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زيرا بنيادش بر . سنگ بنا كرد

خود را بر شن كه اين سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نكند، همچون مرد ناداني است كه خانة  اما هر. سنگ بود
اش عظيم  چون باران باريد و سيلها روان شد و بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد، ويران شد، و ويراني. بنا كرد

 )27-24:7متي  (»!بود

خطاب كند، به پادشاهي آسمان راه يابد، بلكه تنها آن كه ارادة پدر مرا “ سرورم، سرورم”كه مرا  نه هر«
سرور ما، سرور ما، آيا به نام تو نبوت ”: در آن روز بسياري مرا خواهند گفت.  آوردجا كه در آسمان است، به

اما به آنها آشكارا خواهم “ نكرديم؟ آيا به نام تو ديوها را بيرون نرانديم؟ آيا به نام تو معجزات بسيار انجام نداديم؟
 )23-21:7تي م(“ !از من دور شويد، اي بدكاران. ام هرگز شما را نشناخته”گفت، 

القدس تعميد دهيد و به آنان  پس برويد و همة قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روح
 )20-19:28متي  (.اينك من هر روزه تا پايان اين عصر. جا آورند ام، به آنچه به شما امر كرده  تعليم دهيد كه هر

زيم، آنها را تعميد دهيم و به آنها بياموزيم كه مطيع تعاليم مسيح به ما فرمان داده شده كه برويم و شاگردان بسا
امروزه . نشان يك شاگرد واقعي آن است كه بداند چطور مطيع باشد، از استاد خود پيروي نموده، همانند او عمل كند. باشند

ايي داشته است، اما در رابطه با كليسا در رابطه با تعليم حقايق كالم خدا و تفهيم مسائل الهياتي به ايمانداران سهم بسز
اغلب تالشهاي شاگردسازي ما متمركز تعليم حقايق . مساعدت آنان در اطاعت از كالم خدا بسيار ضعيف عمل نموده است

اكثر دوره هاي . كالم و مسائل الهياتيست، به اين اميد كه درك اين مطالب در نهايت از آنان شاگردان مطيع ميسازد
 طراحي نشده اند كه مردم بتوانند كالم خدا را باز كرده واز روح القدس بخواهند كه آنان را در فهم آن شاگردسازي آنگونه

عجب نيست كه اكثر مردمي كه كليساها را اشغال ميكنند مانند . ياري و هدايت نمايد تا در زندگي روزانه خود بكار گيرند
براي . د اما زندگي اشان قدرت حقيقي انجيل مسيح را انكار ميكندظاهر روحاني دارن! كسانيكه نجات ندارند زندگي ميكنند

 . در اين جهان نور و نمك باشد بايد روزانه از تعاليم كالم خدا اطاعت كند"اينكه يك شاگرد بتواند حقيقتا

ر بنظ. عالوه بر اين ساالنه ميليونها دالر صرف تدوين و توسعة دوره ها و روشهاي پيشرفته شاگردسازي ميشود
او . در صورتيكه خود عيسي مسيح دوره شاگردسازي پيچيده اي نداشت. ميرسد كه بدون اين دوره ها كليسا كارايي ندارد

در بين راه عيسي به . آنها با او سفر كردند، خوردند و زندگي كردند. بسادگي از مردان و زنان خواست كه او را پيروي كنند
عيسي در حين سفرش برايشان از زندگي روزمره شان . تعليم ميداد) عتيق يهوديان بودكه در آن زمان عهد(آنان از كالم خدا 

منظور . در طي راه قالب زندگي كه يك شاگرد بايد داشته باشد را مشخص مينمود. مثلها و داستانهاي كوتاه تعريف ميكرد
 . يك زندگي با دعا، بخشش، محبت، ترحم، صبر، پرشور و مطيع ارادة پدر ميباشد

. اگر فقط ميتوانستيم سادگي شاگردسازي را درك كنيم در كليساهاي ما امروزه چه تغييرات محسوسي ديده ميشد
اما اين همان . بنظر ميرسد كه مانع اصلي عدم تمايل ما به گذاشتن وقت و نيروي الزم به تعليم در زندگي با مردم است
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فرمان بزرگ مسيح بزبان خيلي ساده . ن داد كه همانطورعمل كنيم و به ما نيز فرماانجام دادچيزيست كه خود عيسي مسيح 
در حينيكه كه ميرويد يا در بين راه شاگردان بسازيد، در راه تعميدشان دهيد و در راه آنان را بياموزيد كه از : اينگونه ميشود

 .تعاليمي كه من بشما دادم اطاعت كنند

اول اينكه با در .  ميباشد دو هدف را دنبال ميكند" اطاعت كنندهكآنها را بياموزيد "درسي كه در زير تحت عنوان 
دوم . دست داشتن كالم خدا و بودن روح القدس در زندگي مان، همة چيزهاي مورد نياز براي شاگردسازي را با خود داريم

 از كالم از آنها شاگردان با آموزش به اطاعت. اينكه ما را به فرمان عيسي مبني بر اطاعت ايمانداران از كالم خدا ميرساند
 .حقيقي ميسازيم

 
 " اطاعت كنندكهآنها را بياموزيد "  بخشسرفصل

 .يكي از بخشهاي كتابمقدس را در نظر بگيريد 

اگر اعضاي گروه سواد . اگر الزم ميبيند چند بار آنرا قرائت كنيد. از گروه بخواهيد تا آن بخش را قرائت كند 
ان با صداي بلند و شمرده، چند بار قرائت كنيد تا افراد گروه مطالب آن بخش را چنداني ندارند بهتر است كه خودت

 . درك كنند"كامال

از روح القدس بخواهيد تا معلم شما باشد و براي درك حقيقت، حكمت و . زماني را در دعا با گروه صرف كنيد 
 ).5:1 و يعقوب 26:14يوحنا (حضور خدا در آن بخش بشما كمك كند 

 .گروه سواالت زير را بپرسيد و فرصت دهيد كه همه جواب دهنداز افراد  

 اين بخش بما چه ميگويد؟

 .اين سوال كمك ميكند كه هر شخص بزبان خود مضمون قرائت شده را بازگو كند 

 .جوابها بايد گوياي مفهوم تحت الفظي متن باشند نه مفهوم تفسيري 

 مفهوم اين بخش چيست؟

 .سير بخش را به شركت كنندگان بدهد كه روح القدس  تفدهيداجازه  

هر شركت كننده بايد فرصت . خيلي مهم است كه رهبر گروه گفتگوهاي جلسه را در دست خود نگيرد 
شركت . داشته باشد بگويد كه روح القدس در رابطه با بخش قرائت شده به او و گروه چه آشكار كرده است

 .صت بيان را داشته باشندكنندگان بايد بنوبت سخن بگويند تا اينكه همه فر
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در اين مرحله از گفتگو رهبر گروه بايد از شركت كنندگان بپرسد كه آيا قسمت مشابه ديگري را در كالم  
 .اين مسئله به تفسير بخش مورد بحث كمك خواهد كرد. خدا ميشناسند

 چه بايد بكنم؟

ت يا حقايقي را كه از كالم خدا هدف اينست كه به گروه كمك كنيم تا فكر كنند كه چطور ميتوانند حقيق 
 .يافته اند را در زندگي روزمره شان بكار گيرند

هر بار يك سوال را در مورد بخش قرائت شده مطرح . اين هفت سوال زير را از شركت كنندگان بپرسيد 
 .نمائيد

 آيا مطلبيست كه بايد برايش شكر كنيم؟ .1

 آيا مطلبي هست كه بايد برايش دعا كنيم؟ .2

 يست كه بايد از خدا طلب كنيم؟آيا وعده ا .3

 آيا فرمانيست كه بايد از آن اطاعت كنيم؟ .4

 آيا گناهي هست كه بايد از آن دوري كنيم؟ .5

 آيا الگوئي هست كه بايد از آن پيروي كنيم؟ .6

 آيا مطلبي هست كه بايد آنرا فرا گيريم؟ .7

س شامل فقط يك يا دو تا در واقع اكثر بخشهاي كتابمقد. امكان ندارد كه به همه سوالت جواب مثبت داد 
 .چنانچه به يك سوال جواب منفي داده شد، به سوال بعدي بپردازيد. از سواالت باال ميباشند

 .هر بار كه جواب سوالي مثبت باشد، بعد از گروه اين دو سوال اضافي را بپرسيد 

 .چه چيزي هست؟ شكرگزاري، دعا، وعده، غيره -

 اين هفته انجام خواهيد داد؟در اطاعت از اين كالم چه كار خاصي در  -

سرپرست گروه مسئول ايجاد فرصت براي تك تك افراد در پاسخ به اينكه در اطاعت از كالم در هفتة آتي  
جواب هر . هر كس ممكن است جواب متفاوتي، بسته به هدايت روح القدس، بدهد. چه خواهد كرد، ميباشد

 .ميبند تلقي شودشخص بايد بعنوان تعهدي كه او در حضور جمع با خدا 
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پس از اينكه هر شخص از گروه به يكي از جوابهاي مثبت تعهد قطعي خود را اعالم كرد به سوال بعدي  
 باشد با دو سوال "بله"چنانچه سوال .  بود به سوال بعدي بپردازيد"خير"اگر جواب به سوال بعدي . بپردازيد

 ا بكار خواهند گرفت؟مطروحه باال از آنها بپرسيد كه چطور در زندگي شان آنر

 .در هفته بعدي حقايقي كه از كالم خدا يافتيد را با ديگران مطرح كنيد

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجهي كه از مطالعه كتابمقدس فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت 
 .كليسايي خود مفيد خواهند بود را مرقوم فرمائيد

 

 

 

 

روح القدس . در قسمتهاي زير دو يا سه نكته مهمي را كه هر روز صبح از مطالعه كتابمقدس آموخته ايد را بنويسيد
 بشما چه گفت؟ از افراد ديگر گروه چه آموختيد؟

 :روز اول مطالعه كتابمقدس

 

 

 :روز دوم مطالعه كتابمقدس

 

 

 

 :روز سوم مطالعه كتابمقدس
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 19بخش 
 بشارتيدنياي مسيحيان 

اكثر خادمين مسيحي، بخصوص آنهايي كه در كشورهاي خارج بين فرهنگهاي مختلف خدمت ميكنند، يك حس 
اينگونه وفاداري . وفاداري خاصي نسبت به سازمان، كليسا، فرقه، مراكزي كه آنها را بخدمت اعزام كرده احساس ميكنند

عظيمتر از ) كليساي خداوند(د در نظر داشته باشند كه بدن مسيح عالوه براين خادمين مسيحي باي. است كه بايد برقرار باشد
 .سازمان يا آژانس بشارتي كه آنان را اعزام نموده ميباشد

چند يكي است، از اعضاي بسيار تشكيل شده؛ و همة اعضاي بدن، اگرچه بسيارند، اما يك   زيرا بدن هر
زيرا همة ما، چه يهود و چه يوناني، چه غالم و چه 13. در مورد مسيح نيز چنين است. دهند بدن را تشكيل مي

زيرا بدن نه 14. آزاد، در يك روح تعميد يافتيم تا يك بدن را تشكيل دهيم؛ و همة ما از يك روح نوشانيده شديم
بدين قرار، شما بدن مسيح هستيد و هر يك عضوي از ... از يك عضو، بلكه از اعضاي بسيار تشكيل شده است

 )27 و 14-12:12نتيان اول قر (.آنيد

هماهنگ كنندگان خط مشي و مؤسسين كليساها بايد با كليه منابع كاري مورد نياز مجهز شوند تا بتوانند با پيام 
همة منابع خدماتي مورد نياز را نميتوان يكجا در يك .  گروه هاي مردم مورد نظرشان خدمت موثر انجام دهندهانجيل ب

 ميكنند و بسطهبا وجود اين هنوز خادميني هستند كه خدمت خود را به يك آژانس وا. يي يافتآژانس، سازمان يا فرقة كليسا
هنگاميكه خبرنامه هايشان را مطالعه ميكنيد، بنظر ميرسد كه آژانس . بر اين باورند كه بتنهايي از عهده كل كار بر مي آيند

بدينطور، هيچكس امكان اينرا نميدهد كه ممكن است . خدماتيشان تنها آژانسي است كه بين آن گروه مردمي خدمت ميكند
 .مبشرين مسيحي ديگري هم بين همان گروه مردمي در حال خدمت باشند

. خواه هماهنگ كننده خط مشي يا مؤسس كليساي جديد باشيم، بايد از آژانسها، فرقه ها يا كليساها سبقت جست
فراموش نكنيد كه .  ايجاد كرد و رابطهاكترشت و با آنها شبايد ميل به همكاري با ساير سازمانهاي بشارتي بزرگ دا

بسيار الزمند تا بتوان پيام ) كليسا(سازمانهاي بشارتي بزرگ ديد، رويا، دعوت و عطاياي متفاوتي دارند كه براي بدن مسيح 
 .انجيل را به گروه هاي مردم مورد نظرمان برسانيم

و . شود كه عضوي از بدن نباشد اين سبب نمي» دارم،چون دست نيستم، به بدن تعلق ن«اگر پا گويد، 
اگر تمام . شود كه عضوي از بدن نباشد اين سبب نمي» چون چشم نيستم، به بدن تعلق ندارم،«اگر گوش گويد، 

شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بوييدن چگونه امكان داشت؟ اما حقيقت  بدن چشم بود، شنيدن چگونه ميسر مي
اگر همه يك عضو بودند، بدن . خواست، يك به يك در بدن قرار داد گونه كه خود مي   اعضا را آناين است كه خدا
نيازي به تو «تواند به دست بگويد،  چشم نمي. كه بدن يكي است  داشت؟ اما اعضا بسيارند، در حالي كجا وجود مي

نمايند،  س، آن اعضاي بدن كه ضعيفتر ميبرعك» !نيازمند شما نيستم«تواند به پاها گويد،  و سر نيز نمي» !ندارم
پوشانيم، و با اعضايي كه زيبا  انگاريم، با حرمت خاص مي تر مي و آن اعضاي بدن را كه پست. بسيار ضروريترند

اما خدا بدن را . كنيم؛ حال آنكه اعضاي زيباي ما به چنين احترامي نياز ندارند نيستند با احترام خاص رفتار مي
ته كه حرمت بيشتر نصيب اعضايي شود كه فاقد آنند، تا جدايي در بدن نباشد، بلكه اعضاي آن چنان مرتب ساخ

 )25-15:12ول قرنتيان ا (.به يك اندازه در فكر يكديگر باشند
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 -ما خدمات سمعي . خدا امروزه به كليسا عطاياي مختلفي بخشيده تا بدينوسيله پيامش را به گوش مردم برساند
ه هاي راديويي، برنامه هاي ويدئويي و توليد كنندگان فيلم، توزيع كنندگان كاستهاي موسيقي، خدمات بصري مانند برنام
برخي ديگر . خدا به كليسا كساني را بخشيده كه دعوت خدمت در خط مقدم و بناي كليساهاي بكر را دارند. انتشاراتي داريم

ني، سواد آموزي، امور بهداشتي و تعليم و تربيتي را هم دعوت خدمت در خدمات اجتماعي از جمله توسعه مناطق مسكو
گروه ديگري را هم خدا در بدن مسيح قرار داده تا به خدمات رشد و توسعه كليسايي از قبيل شاگردسازي و تربيت . دارند

هاي مردم اين افراد بطور فشرده براي گروه . خدا به برخي نيز در بدن مسيح خدمت شفاعت بخشيده است. رهبران بپردازند
عالوه بر اينها عده اي را .  بجنگ روحاني از طريق دعاهاي پياده در روستاها و شهرها مشغولند"در دعا خواهند بود و قطعا

هم خدا قرار داده تا با عطاي بخشش و سخاوتمندي خدمات روحاني را حمايت مالي ميكنند و باعث پيشبرد كار در اين 
 .قسمت ميگردند

ممكن است . ارت مسيحي بزرگ براي خدمت موثر پيام انجيل به گروه هاي مردم مورد نيازندكليه اين منابع بش
يك آژانس يا فرقه خاص مسيحي بخواهد بتنهايي اقدام بكار نمايد اما در نهايت به نياز مبرم يا فقدان يك يا چند خدمت 

 حي محدود ميشد آن كدام ميتوانست باشد؟اگر بدن مسيح به يك فرقة خاص مسي. حياتي اشاره شده در باال خواهد رسيد

آنها . در حال حاضر سازمانها، آژانسها، فرقه ها و كليساهاي بشارتي بزرگي در حال فعاليت در سطح جهاني ميباشند
كدامند؟ چه فعاليتهايي دارند؟ بما چه كمكي براي رساندن بشارت به گروه مردم مورد نظرمان ميتوانند بكنند؟ چه ابزارهاي 

يالتي براي خدمت ما در جهت تاسيس كليساهاي جديد در بين گروه مردم مورد نظرمان ميتوانند باشند؟ اين بخشي از تسه
 .سوالتي است كه ما بايد به آنها پاسخگو باشيم

ابتدا سازمانها يا مراكز بزرگ . اولين قدم اينست كه فكرهايمان را روي هم بگذاريم و امكاناتمان را شناسائي كنيم
با اينكار ليستي از گروه هاي . رتي مسيحي را كه قابليت خدمت به گروه مورد نظرمان را دارا هستند شناسايي ميكنيمبشا

در بخش . فعال بشارتي در دست خواهيد داشت كه ممكن است بخواهيد در آينده با آنان در خدمت بشارت مشاركت نمائيد
كز بشارتي كه در بين گروه مردم مورد نظرتان فعال هستند را تهيه ليست برخي از مرا)  اين كتاب6بخش (كارگران حصاد 

در اين بخش شما ليست سازمانها يا مراكز بشارتي را تهيه خواهيد كرد كه در بين گروه مردم مورد نظرتان فعال . نموديد
تهيه نموديد با )  حصادكارگران(ليست قبلي كه در بخش ششم . نيستند اما بنظر شما قابليت خدمت در بين آنان را دارند

فهرست جديدي كه در اين بخش تهيه خواهيد كرد تصوير واضح تري  از منابع بزرگي كه خدا در بدن مسيح قرار داده بشما 
 .ميدهند

 !بياد داشته باشيد كه منابع خدمتي در حصاد هستند

 :ممكن است طبقه بندي هاي مختلفي را شامل باشند

 نوارهای صوتی و تصويری 

  کليسای جديدتاسيس 

 نمايش و موسيقی 
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 توسعه منابع مالی 

 شفاعت و دعای پياده 

 آموزش مديريت و رهبری 

 تحقيق و پژوهش در مورد گروه های مردمی 

 بشارت شخصی 

 راديو و تلويزيون 

. هدف از تمريني كه در زير آمده اين است كه از خدمات بشارتي كه خدا در جهان قرار داده تصويري بدست آوريم
در خواهيد يافت كه در بدن مسيح بسياري هستند كه قادرند بشما كمك كنند تا به هدف اصلي يعني ايجاد نهضت بزودي 

 .تاسيس كليساهاي جديد در بين گروه مردم مورد نظرتان نائل آئيد

ليست مراكز بزرگ بشارتي مسيحي كه در اين بخش تهيه ميكنيد همراه با ليست روشهاي انتقال انجيل به مردم 
 . تهيه خواهيد كرد براي تهيه طرح جامع شما بسيار مفيد و مهم خواهند بود28ه در بخش ك

در هر فضاي خالي براي هر دسته فهرستي از مراكز بزرگ بشارتي مسيحي كه به نوع خدمتي كه مشخص شده 
 نحوة خدمتي برخي از اين شايد با جزئيات يا. همچنين قيد كنيد كه با چه روشي ميتوانند كمك كنند. مشغولند تهيه كنيد

 .اشخاص، كليساها يا سازمانهاي بشارتي آشنايي نداشته باشيد، در اينصورت مشكلي نيست

نام افراد را .  نفر، كليسا يا سازمان بشارتي را بنويسد50هر شخص تحت آموزش بايد حداقل در ليست خود نام 
براي شروع، بعنوان مثال، يك يا دو نام در هر دسته براي .  هستندناديده نگيريد چون آنها به همان اندازه نام سازمانها مهم

 .كمك بشما نوشته شده

 نوارهاي صوتي و تصويري

  Gospel Recordng – Bible stories with tapes and pictures 

  Campus Crusade for Christ (CCC) – JESUS film 

 تاسيس كليساي جديد

 Indian Evangelical Mission (IEM) – long-term church planters and  

missionaries 

 موسيقی و نمايش

   Youth With A Mission (YWAM) – drama teams, music teams  
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 منابع توسعه مالي

  Christian Aid – support for indigenous church-planting and training efforts 

 شفاعت و دعاي پياده

  Friends Missionary Prayer Band (FMPB) – prayer cells, intercessors 

 آموزش مديريت و رهبري و توسعه

 Theological Education by Extension (TEE) – Bible education by extension  

classes 

 محصوالت ادبياتي و پخش

  Every Home Crusade (EHC) – door-to-door distribution 

 تحقيق و پژوهش گروه مردمي

 India Missions Association (IMA) – books on people-group research,  

population figures 

 بشارت شخصي

  Youth With A Mission (YWAM) – short-term teams, long-term teams 

 )توليد يا توذيع(راديو و تلويزيون 

  Far East Broadcasting Association (FEBA) – broadcasts, follow-up 

 

 

 

 

 

 

 ٩١ 
 



  

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

 .دو يا چند نكتة مهمي كه از اين بخش آموختيد و بنظرتان به خدمت روحاني شما كمك خواهند كرد بنويسيد
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 20بخش 
 شراكت

ك مسيحي همة ما خواهيم پذيرفت كه بعنوان ي. آياتي را در مورد همكاري ايمانداران در اتحاد باهم مطالعه كرديم
 شراكت با ديگران انفرادياما بدليل تكبر سازماني، نفس شخصي، مسائل مالي يا حتي مشكالت . اين تعليم كالم خداست

گرچه كالم خدا بما مي آموزد كه يكدل و متحد .  مشكل خواهد بودادامة كاراگر هم شكل بگيرد . ديگيربسختي شكل م
 .همة ما تجربيات سخت و شيريني از شراكت داشته ايم. م كه عمل كردن به آن كار آساني نيستباشيد اما ميداني

از شما نيز . در اين بخش شراكتهاي مختلفي كه در گذشته و يا حال انجام داده ايد را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد
همچنين از شما خواسته خواهد شد . يد بنويسيدسوال خواهد شد كه شراكتهاي موفقيت آميزي را كه تا كنون تجربه كرده ا

از شما سوال خواهد شد كه به شراكتهاي . نمائيدكه دليل موفقيتتان را با ديگران مطرح كنيد، به نكات موثر آن اشاره 
 .نمائيدناموفق خود فكر كنيد و دليل آنرا مطرح 

 مشخصات "ليل موفقيتتان چه بوده؟ لطفابنظر شما د در مورد شراكتهاي موفقي كه داشتيد لحظه اي فكر كنيد
 .اين شراكتها را در زير بنويسيد

.

.

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنويسيد "بنظر شما دليل ناموفقيتتان چه بوده؟ لطفا در مورد شراكتهاي ناموفقي كه داشتيد لحظه اي فكر كنيد
 .كه چگونه ميتوانستيد از علتهايي كه باعث شكستتان شد پيشگيري كنيد
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 را كه آموختيد ثبت كنيدآنچه 

 .دو يا چند نكتة مهمي كه از اين بخش آموختيد و بنظرتان به خدمت روحاني شما كمك خواهند كرد بنويسيد
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 21بخش 
 طرح جامع برای شراکتها

ها و روشهايي  بر خط مشي جامعبخاطر داشته باشيد كه طرح . طرح جامع را پيرامون پژوهش و دعا آغاز نموديم
پايه گذاري ميشود كه شامل شش مقولة پژوهش، دعا، شراكتها، جايگاهها، بشارت و شاگردسازي و تاسيس كليساي جديد 

تحقق روياي ( در واقع جهت نيل به هدف كلي طرح جامع شودهر برنامه ريزي در رابطه با اين شش مقوله انجام . باشندمي
 .تنظيم ميگردد)  از طريق تكثير مجدد كليساهاي محلينهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم

لهذا در اين بخش به تهية فهرستي از هدفها، . تا اين قسمت كليه بخشهاي مربوط به شراكت را تكميل كرده ايم
 .منابع، فرصتهاي بدست آمده از موانع، طرحها و مراحل ارزيابي شراكتها در خدمات روحاني خواهيم پرداخت

مقدمه طرح " تحت عنوان 9 به بخش "به مرور و مطالعه تعاريف و دستورالعملها احساس ميكنيد لطفاچنانچه نياز 
 . رجوع فرمائيد"جامع و طرح پژوهشي

 .شرح ذيل نمونه اي است از چگونگي تهية اين هدفها و طرحها در چارچوب شراكت براي طرح جامع شما

______________________ 
 

 شراكتها

 .هدف يا روياي نهايي خود را در ابتداي بخش شراكتهاي مربوط به طرح جامع خود بنويسيد

 :هدفها

 :نمونه هايي از هدفهاي قابل اندازه گيري در رابطه با شراكتها شامل موارد زيرند

 خدمت يك بانك اطالعاتي يا دفتريادداشت از خدمات و سازمانهاي بشارت مسيحي كه بين گروه مردم مورد نظرتان 
 .ميكنند تهيه كنيد

 كليسا يا سازمان جديدي كه مايل به فعاليت در زمينه تاسيس كليساي جديد بين گروه مردم مورد نظرتان 10با حداقل  
 .ميباشند شروع به همكاري نمائيد

م ظرف دو سال آينده يك خط مشي شراكتي با چند سازمان خدمات مسيحي براي كمك به رساندن پيام انجيل به مرد 
 .تهيه كنيد

 :منابع

 :نمونه هايي از منابعي كه ممكن است جهت تكميل اهداف فوق الذكر مورد نياز شما باشند بقرار زيرند
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  تحقيقاتي كه بر روي كارگران يا خادمين حصاد انجام داده ايدةنتيج 

 فهرست نام مراكز خدماتي يا سازمانهاي بشارت مسيحي 

 (Interdev)راكتي فعاليت ميكند آژانس تسهيالتي كه در توسعه امور ش 

 فهرست كليساهاي محلي 

 بانك اطالعاتي يا كتابچه يادداشت 

 :فرصتهاي بدست آمده از موانع

 . پيشنهاد ميكنيم"در رابطه با اهداف باال، چند مانع احتمالي را مطرح كرده، نحوة تبديل آنها به فرصتهاي خدمتي را ذيال

 . كه تنها كار كنند و بين گروه ها عدم اعتماد زيادي وجود دارد اكثر گروه ها ترجيح ميدهند : مانع 

 تا آنجاييكه ميتوانيد از گروه هاي مختلف مالقاتهاي شخصي بعمل آوريد و سعي كنيد كه با آنان ايجاد رابطه :فرصت
 .كرده اعتماد آنان را جلب كنيد

 . عدم تجربه كافي در شراكت : مانع 

 .اكتهاي موفقيت آميزي داشته باشيد آموزش بيشتري ببينيد در مورد اينكه چگونه شر:فرصت

 :طرحهاي عملياتي

 .د اشاره ميكنيمنالزم شودر رابطه با اهداف باال در اينجا به برخي از طرحهاي عملياتي كه ممكن است 

ام مراكز اطالعات مربوط به نتيجه تحقيقاتي كه بر روي كارگران يا خادمين حصاد انجام داده ايد را با فهرست ن 
 .نمائيدخدماتي يا سازمانهاي بشارت مسيحي ادغام كنيد و از آن يك فهرست جامع از منابع مورد نياز تهيه 

 .حداقل دو يا سه گروه برنامه ريزي كنيدهفتگي براي مالقات  

 . جهت آموزش خود و همكارانتان تماس بگيريدIntervبا آژانس تسهيالتي  

شراكت در خط مشي مناسب ا گروه هاي مختلف، آنهايي را كه بنظر براي همكاري و پس از مالقات و ايجاد ارتباط ب 
 . انتخاب كنيدميباشند،

 . آغاز كنيد جلسات شراكتيرا دارند،با گروه ها يا كليساهايي كه تمايل به همكاري و شراكت در خط مشي  
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 :مراحل ارزيابي

 . اشاره ميكنيم"ده در باال را ذيالبعنوان مثال چند روند ارزيابي در رابطه با اهداف ذكر ش

هنگاميكه سازمانها و كليساها جهت تاسيس كليساهاي جديد با هم آغاز به فعاليت ميكنند از اينجا خواهيم دريافت كه  
 .شراكت اعمال شده، روند كار در جريان است

ند را پيگيري كنيد و دقت پيشرفت روند كار كليساها و گروههايي كه خدمت را بين گروه هاي مردمي شروع كرده ا 
 .كنيد كه امور در جهت تاسيس كليسا صورت گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٩٧ 
 



  

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ادامه اين بخش شما بايد بر روي اهداف، منابع، فرصتهاي حاصله از موانع، طرحها و مراحل ارزيابي شراكتهاي 
 سپس قدم به قدم هر ، بر باالي صفحه بنويسيد راف يا روياي نهايي خودفراموش نكنيد كه شرح هد. خود شروع بكار كنيد

 . از همكاران يا معلمين كمك بخواهيد و يا سواالت خود را مطرح كنيد"در صورت نياز حتما. مرحله را تكميل نمائيد

 شرح روياي نهايي
 
 
 
 

 شراكتها
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 هاي عملياتيطرح 
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 22بخش 
 مقدمه اي بر جايگاهها

قبل از اينكه آموزش را در مورد جايگاهها آغاز كنيم، معلم بايد از سه نفر از افراد بخواهد كه نمايش زير را انجام (
 )دنده

 

 نمايش بشارت در روستا

  دو نفر روستايی و يک مبشر:بازيگران مورد نياز

گفتگو در مورد نياز آنان به چند حلقه چاه آب . و نفر روستايی در حال گفتگو روبروی خانه ای ميباشندد
زنان دهکده برای تهيه آب تصفيه مورد . محل تهيه آب در نزديکی روستای آنان موجود نيست. است

ييان مشغول گفتگو هنگاميکه روستا. مسير را پياده طی ميکنند)  مايل۵/١(نيازشان روزانه دو کيلومتر 
 .بودند مبشری وارد ده ميشود

 گفتگو

.  مسير را طی ميکند اينبرای خانواده روزانه دو بار برای آب گرفتن اغلب همسرم: ١#روستايی 
 يکی در اينطرف روستا ديگری در وسط و سومی در –روستای ما حدود دو يا سه حلقه چاه آب نياز دارد 

 .آنطرف روستا

نميفهمم که . ه، زندگی خيلی راحت تر ميشه اگه چند حلقه چاه لوله کشی شده داشتيمدرست: ٢#روستايی 
 چرا کدخدا کمکی نميکنه؟

 مبشر وارد ميشود

. سالم، حالتون چطوره؟ من رامش هستم و اينجا اومدم که در مورد عيسی مسيح با شما صحبت کنم: مبشر
 .من يه مبشرم

 .چيزهايی شنيدم" من در مورد شما قبال. ا باشیها تو بايد يکی از اون مسيحی: ١#روستايی 

ما نميخوايم در مورد عيسی چيزی بدونيم اما ببينم ميتونی بما کمک کنی تا توی روستامون : ٢#روستايی 
 چند تا چاه بکنيم تا آب سالم داشته باشيم؟

 مبشرم کارم موعظۀ من يه. من اينجا اومدم که درباره آب زنده باهاتون صحبت کنم، نه کندن چاه: مبشر
 .او آب زنده است. بفرماييد بگيريد اين جزوه در مورد عيسی هست. انجيله

 .من نميتونم بخونم: ١#روستايی 
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چيزی که ميخوام بدونم اينه که شما ميتونی . من سواد دارم اما عالقه ای به جزوه شما ندارم: ٢#روستايی 
 بما کمک کنی تا مشکل آب روستامونو حل کنيم؟

اگه شما به او ايمان بياريد نجات پيدا ميکنيد و وارد بهشت . اين جزوه درباره عيسی شرح داده: شر مب
 .ميشيد

مثل اينکه خوب گوش نميکنيد؟ شما ديگه چه مبشری هستيد که نميتونيد مشکل آب ما رو حل : ١#روستايی 
 کنيد؟

 . عالقه ای نداريمما به کتابها و موعظه های  شما. آقا از اينجا برو: ٢#روستايی 

عيسی گناهانتون را ميشوره و . ميبينم که در گناه زندگی ميکنيد. شما بايد از گناهانتون توبه کنيد: مبشر
 .همۀ ناراستيهای شما را با خدا تسويه ميکنه

 .ما عالقه ای به شستن گناهانمون نداريم. ما به آب احتياج داريم که رختها و بدنمونو بشوريم: ١#روستايی 
 .نميفهمم که داری در مورد چی حرف ميزنی" به هر حال من که اصال

 .آره، تو چی ميگی؟ حرفهايی ميزنی که تا حاال نشنيديم: ٢#روستايی 

 صحنة آخر

روستائيان کم کم از دست مبشر عصبانی ميشوند و با صدای بلند از او ميخواهند که دست از سرشون 
 .ايت او رو هل ميدن و آنجا رو ترک ميکننددر نه. برداره و آنها رو تنها بگزاره

 پايان

 .به سواالت زير در مورد نمايش پاسخ دهيد
 در نمايش چه اتفاقي افتاد؟

 
 
 
 

 بنظر شما آن دو نفر روستايي چه احساسي داشتند وقتي كه شخص مبشر داشت با آنها صحبت ميكرد؟
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 ت؟فكر ميكند كه چرا گفتگوي آن سه نفر آنطور خاتمه ياف
 
 
 
 
 
 

 به نظر شما اگر دفعه بعد مبشر ديگري به آن روستا برود چه اتفاقي خواهد افتاد؟
 
 
 
 
 
 

 مشكل فوق چگونه ميتوانست پيشگيري شود؟
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 23بخش 
 بسط موضوع جايگاه

 .اختدر اين بخش به مفهوم جايگاه ها و اينكه چگونه باعث پيشرفت خدمت شما ميشوند خواهيم پرد

  چيست؟"جايگاه ها"مفهوم 

جايگاهها مكانهاي امني هستند كه ما بر آنها مي ايستيم و در محيطهايي كه يا با پيام انجيل و يا با مبشرين 
در بسياري از جاهاي دنيا اگر كسي خود را بعنوان مبشر مسيحي معرفي كند از تماس با مردم و . مخالفند فعاليت ميكنيم

 .به آنان منع ميشودرساندن پيام انجيل 

 در اينجا يعني نماينده، سازمان، موسسة خيريه، خدمت يا شركت بازرگاني كه خادمين و مبشرين با "جايگاه"واژة 
جايگاهها به خادمين و مبشرين مسيحي هويت قابل . انگيزه هاي قانوني و قابل قبول را براي مناطق مورد نظر تامين ميكند

جايگاه ميتواند يك . توانند در مقابل مامورين دولتي و غيره بدون هيچ مشكلي حاضر شوندقبول و قانوني ميبخشد تا ب
موسسة مسيحي يا غير مسيحي باشد كه راه را براي خادمين مسيحي فراهم ميكند تا بتوانند براي بشارت دادن و تاسيس 

 .كليسا با مردم ارتباط برقرار كنند

تا . جايگاههاي پشتيباني است و ديگري اي دسترسي خالقجايگاههدو نوع جايگاه وجود دارد، يكي 
مثالي كه ميتوان در مورد جايگاه دسترسي خالق زد، خدمات بشر . اينجا فقط در مورد جايگاههاي دسترسي خالق گفته شد

 . دوستانه كه خدمات بهداشتي و آموزشي به مردم فقير در شهرها و روستاها ارائه ميدهد باشد

اني راه هايي ايجاد ميكند كه خادمين مسيحي در حين خدمتشان درآمدي براي تامين مالي جايگاههاي پشتيب
يك . بعنوان مثال تجارتهاي كوچك مثل كار در آژانس يا پرورش مرغ و خروس ميباشد. خانواده هايشان نيز ايجاد ميكند

 هاي خادمين درآمدزا هستند و البته بايد هر دو كار براي خانواده. مثال ديگر هم ادارة يك خوابگاه كوچك دانشجويي است
 .آنها را هم در ارتباط با مردم قرار دهند

جايگاهها طوري طراحي شده اند كه خادمين فرصت دادن شهادت زندگي، بشارت و تاسيس كليساهاي جديد را به 
 .دهدبخادمين 

 مسئلة جايگاه ها از ديدگاه كتابمقدس

ت صحيح جايگاهها بايد هميشه با ني. قت و امانت خود سازشكارانه رفتار كنديك ايماندار هرگز نبايد نسبت به صدا
اگر . هيچگونه عمل دروغي نبايد در جايگاههاي ايمانداران صورت گيرد. ارتباط درست با گروه مردم را فراهم سازند

ران محلي اين توهم پيش ميĤيد جايگاهها در درستكاري شكست خورده فقط ظاهر مناديان را بخود بگيرند آنگاه براي ايماندا
 .كه اجتناب كردن از جفا و در معرض ديد قرار گرفتن به هر بهايي قابل قبول ميباشد
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البته اين . جايگاههاي درست، خادم مسيحي را حمايت كرده، او را در بناي كليساي جديد در جامعه ياري ميبخشد
با داشتن .  طوالنيتري را با گروه مردم مورد نظرش داشته باشدچنين حمايتي باعث ميشود كه خادم مسيحي ارتباط. عاليست

جايگاه مناسب خادم مسيحي در مقابل مخالفهايي كه بر ضد ملكوت خداست ميتواند با سكوت اختيار كردن يا جواب صريح 
وت خدا صدمه اين بدان معناست كه اگر روراست بودن و رك گويي به ملك. ندادن به سواالت آنان خود را محافظت نمايد

جايگاه هاي مناسب و درست به خادم مسيحي اين . ميزند بهتر است با حالت غير مستقيم يا طفره رفتن مسئله را توجيه كرد
 .فرصت را ميدهد كه اينچنين با صداقت پاسخگو باشد

را به آنان  امكان ارتباط با مردمي كه آرزوي رساندن پيام انجيل س رسول يعني خيمه دوزي، به اوجايگاه پول
خيمه دوزي باعث شد كه پولس در مقايسه با حالت . او گاهي خود را در بين مخالفين بشارت انجيل ميديد.  بخشيدداشت

عكس آن بتواند زمان بيشتري را در آن جامعه بماند، او را رها كرد تا با مردم ارتباط برقرار نمايد و نيز برايش محافظت 
 .ديگران متكي نباشدمادي فراهم ساخت تا اينكه بر 

در آنجا با مردی يهودی، آکيال . پس از اين، پوُلس آتن را ترک گفت و به ُقِرنُتس رفت
نام، از مردمان پونتوس آشنا شد که با همسرش ْپريسکيال بتازگی از ايتاليا آمده بود، زيرا 

ديدار آنها رفت، و   پوُلس به. ْکلوديوِس قيصر دستور داده بود که يهوديان همگی روم را ترک کنند
او هر . کار مشغول شد  دوزی داشت، نزدشان ماند و به از آنجا که او نيز مانند ايشان پيشۀ خيمه

اعمال (. کوشيد آنان را مجاب سازد کرد و می َشّبات در کنيسه با يهوديان و يونانيان مباحثه می
١:١٨-۴( 

مخالفتها را بايد هميشه انتظار . يشودپولس تنها شخصيت کتابمقدسی نيست که با ضديتها روبرو م
-٩:٢۴متی (کالم خدا ميفرمايد بخاطر ايمانيکه به عيسی مسيح داريم برای ما زحمت خواهد بود . کشيد
بسياری از شخصيتهای کالم خدا از جمله ابراهيم، يوسف، موسی و دانيال اغلب اوقات خود را در ). ١۴

مل اين افراد در مورد ضديتهايی که با آنان ميشده بسيار کار مطالعه عکس الع. برابر مخالفتها ميديدند
 . ميباشدارزشمندی 

عيسی مسيح به . البته با هيچ کدام از شخصيتهای کالم خدا بيش از عيسی مسيح مخالفت نشد
هان، من شما را مانند گوسفندان در ميان گرگان ميفرستم، پس مثل مارها هوشيار و "شاگردانش فرمود که 

 اين New International Versionدر ترجمۀ انگليسی ). ١۶:١٠متی " (وتران ساده دل باشيدچون کب
عيسی مسيح خود آنچه . آيه به جای کلمات هوشيار و ساده دل از کلمات زيرک و بی گناه استفاده شده است

اند با دقت رفتار او در مقابل کسانيکه ميخواست خدا را به آنان بشناس. را که تعليم ميداد به عمل ميآورد
او خود انتخاب ميکرد که . ميکرد و تمام هدفش اين بود که آنان را بکمک روح القدس با خدا مصالحه دهد

يوحنا  (گاهی هم پيش می آمد که هويت خود را مخفی نگه ميداشت. هويتش را به چه کسانی آشکار کند
ب مشخصی به آنان نداد و تنها کاری عيسی در پاسخ به سوال روسای کهنه در مورد خود جوا. )١١-٢:٧

هنگاميکه پيالطس، يک مرجع ). ٢٧-٢٣:٢١متی (که کرد سوال آنان را با سوالی ديگری پاسخ گفت 
با يک پاسخ ساده به او بسيارحکيمانه دولتی، از مسيح پرسيد که آيا او پادشاه يهود است، عيسی مسيح 

 .)٣٨-٣٣:١٧ و يوحنا ۵-٣:٢٣ و لوقا ۵-٢:١۵ و مرقس ١۴-١١:٢٧متی  (جواب داد 

جايگاهها خادمين مسيحی را در دسترسی به مکانها و مردميکه در شرايط سخت و مخالف با مسيح 
، همانطور که مسيح ها توسط آنکهخدمتی هستند  جايگاهها برای خادمين ابزار. بسر ميبرند ياری ميبخشد

 .ميدهندخدمات خود را انجام فرمان داد، با زيرکی اما بدون گناه 
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 :بعضي نكات ضروري براي جايگاهاي دسترسي خالق

 .بايد نياز شرعي مردم را تامين نمايند 

 .بايد در تبادل ارتباطات با بسياري از مردم باشند 

 .بايد فرصتهايي براي بشارت و دادن شهادت زندگي خود به مردم ايجاد نمايند 

 .خودكفا شونددر نهايت بايد طوري برنامه ريزي كنند كه  

 :برخي نكات ضروري براي جايگاههاي پشتيباني

 .جايگاه نبايد آنقدر وقت خادم خدا را بگيرد كه به او فرصت خدمت كردن ندهد 

 .جايگاه بايد براي خادم خدا فرصت دسترسي به مردميكه نياز به مالقاتشان دارد ايجاد نمايد 

 .جايگاه بايد درخور مهارتها و تواناييهاي خادم خدا باشد 

براي مثال تاسيس يك مدرسه، استخدام تعدادي معلم بسيار . نة تاسيس و نگهداري جايگاه نبايد گران تمام شودهزي 
 .هزينه در بر خواهد داشت

 :قدمهاي پيشنهادي در انتخاب يك جايگاه

 .حصاد اطالعات الزم را دربارة مكان مورد نظرتان جمع آوري نمائيد) خادمين(از برگ پژوهشي كارگران  

 فايده اي براي آنان خواهد داشت؟) جايگاه( از شروع از مردم سوال كنيد كه آيا بنظرشان اين كار قبل 

طول مدتي كه به جايگاه در منطقه نياز داريد را مشخص نماييد چون اين مسئله به انتخاب نوع جايگاهي كه  
 . خواهد گذاشتتأثيرتاسيس خواهيد كرد 

اگر جواب منفي . ايگاه كار خواهند كرد مهارتهاي الزم را دارا هستند يا خيرتحقيق كنيد كه آيا كسانيكه در اين ج 
 .باشد بايد از آنان بخواهيد كه آموزشهاي الزم را براي كسب آن مهارتها بگذرانند

 . جايگاه فرصت ارتباط رو در رو خادمين با مردم را ايجاد خواهد كرد"مطمئن شويد كه حتما 

 .يادي را از خادمين نگيرد و مانع خدمت اصلي آنان در امور روحاني به آنان نشودمطمئن شويد كه جايگاه وقت ز 
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

را در نظر خواهد " جايگاه"هر گروه يک . در اين قسمت شما به گروه های مختلف تقسيم خواهيد شد
در تهيۀ اين جايگاه به . ا هر دو باشداين جايگاه ميتواند جايگاه دسترسی خالق، جايگاه پشتيبانی و ي. گرفت

 :سواالت زير پاسخ دهيد
 

 چه جايگاهی را انتخاب کرده ايد؟
 

 جايگاه شما از نوع دسترسی خالق يا پشتيبانی و يا هردو ميباشد؟
 

 .برای تاسيس اين جايگاه چه منابعی را نياز داريد؟ منظور نيروی انسانی، سازمانها، وسائل و غيره ميباشد
 
 
 

 نه تاسيس اين جايگاه چقدر است و چگونه تامين ميشود؟هزي
 
 

برای تاسيس اين جايگاه آيا به مجوزهای دولتی هم نياز داريد؟ اگر مطمئن نيستيد بگوييد که برای جواب 
 .اين سوال با چه کسی بايد تماس بگيريد

 
 

 زمان فعاليت اين جايگاه بين مردم چقدر خواهد بود؟
 

 نند در اين جايگاه مشغول بکار گردند؟چه تعداد افرادی ميتوا
 

 مهارتها و تخصصهای مورد نياز شما در اين جايگاه چه ميباشند؟
 

 اين جايگاه چه کمکی برای دسترسی و ارتباط با مردم مورد نظرتان بشما خواهد کرد؟ 
 
 
 

 اين جايگاه چطور به شما امکان بشارت و تاسيس کليسا در جامعه را خواهد داد؟
 
 

  چند ساعت کار الزم است که در جايگاه انجام دهيد؟روزانه
 
 

 اگر جايگاه شما از نوع پشتيبانی است، درآمد ماهيانه آن را چقدر برآورد ميکنيد؟
 

 آيا مردم قادر به رقابت با جايگاه شما در ساخت نمونۀ آن هستند؟
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 24بخش 
 طرح جامع جايگاهها

 بر جامعبخاطر داشته باشيد كه طرح . ها فعاليتهايي را آغاز كرديم در تهيه طرح جامع پژوهشي، دعا و شراكت"قبال
خط مشي ها و روشهايي پايه گذاري ميشود كه شامل شش مقولة پژوهش، دعا، شراكتها، جايگاهها، بشارت و شاگردسازي و 

ل به هدف كلي طرح هر برنامه ريزي در رابطه با اين شش مقوله انجام شود در واقع جهت ني. تاسيس كليساي جديد باشند
 .تنظيم ميگردد) تحقق روياي نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از طريق تكثير مجدد كليساهاي محلي(جامع 

لهذا در اين بخش به تهية فهرستي از هدفها، . تا اين قسمت كليه بخشهاي مربوط به شراكت را تكميل كرده ايم
 .و مراحل ارزيابي شراكتها در خدمات روحاني خواهيم پرداختمنابع، فرصتهاي بدست آمده از موانع، طرحها 

مقدمه طرح " تحت عنوان 9 به بخش "چنانچه نياز به مرور و مطالعه تعاريف و دستورالعملها احساس ميكنيد لطفا
 . رجوع فرمائيد"جامع و طرح پژوهشي

 .اهها براي طرح جامع شماشرح ذيل نمونه اي است از چگونگي تهية اين هدفها و طرحها در چارچوب جايگ

______________________ 
 

 جايگاهها
 .هدف يا روياي نهايي خود را در ابتداي بخش جايگاهها مربوط به طرح جامع خود بنويسيد

 :هدفها

 :نمونه هايي از هدفهاي قابل اندازه گيري در رابطه با جايگاهها شامل موارد زيرند

اي جديد خدمت ميكنند ايجاد شغل نمائيد تا قادر به تامين زندگي خود از طريق براي خادميني كه در امر تاسيس كليس 
 .شغلشان باشند

 .معلمين زبان انگليسي استخدام كنيد تا بين مردم مورد نظرتان كار كنند 

 .يك آژانس توريستي تاسيس كنيد تا هم با مردم در ارتباط باشد و هم ايجاد درآمد كند 

يد تا در توسعة آن منطقه سهيم بوده امكان ارتباط بيشتر با مردم را براي خادمين ايجاد با گروهاي محلي همكاري كن 
 .نمائيد
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 :منابع

 :نمونه هايي از منابعي كه ممكن است جهت تكميل اهداف فوق الذكر مورد نياز شما باشند بقرار زيرند

 نام همكارانيكه صاحب آژانسهاي توريستي ميباشند 

 ي يا سازمانهاي بشارت مسيحيفهرست نام مراكز خدمات 

 آژانسهاي تامين نيروي انساني بين المللي براي استخدام معلمين انگيسي 

 فهرست كليساهاي محلي 

 )نيازهاي مردم منطقه را نشان ميدهد(نتيجه برگ پژوهشي مربوط به حصاد  

 ادارات دولتي محلي 

 :فرصتهاي بدست آمده از موانع

 . پيشنهاد ميكنيم"ع احتمالي را مطرح كرده، نحوة تبديل آنها به فرصتهاي خدمتي را ذيالدر رابطه با اهداف باال، چند مان

 . اطالعات زيادي در مورد تجارت ندارم : مانع 

 از دوستاني كه در امر تجارت فعالند آموزش ببينيد يا در دوره هاي كوتاه براي مديريت يا كار در شركتهاي :فرصت
 .نام كنيدكوچك بازرگاني يا تجاري ثبت 

 . تهيه سرمايه الزم براي شروع كار برايم مشكل است : مانع 

 در رابطه با تامين بودجه براي پروژهها آموزش الزم ببينيد و طرح توجيهي مناسبي را جهت اخذ وامهاي :فرصت
 .تجاري از بانكها يا شركتهاي سرمايه گذاري تهيه كنيد

 :طرحهاي عملياتي

 .د در رابطه با اهداف باال اشاره ميكنيمني عملياتي كه ممكن است الزم شودر اينجا به برخي از طرحها

 . آژانس توريستي دارند مالقات كنيد و از آنها بياموزيد كه چطور آژانس خود را اداره ميكنندبا دوستان يا آشناياني كه 

 .از مراكز دولتي اطالعاتي مقررات الزم را در مورد شركت هاي كوچك تجاري كسب كنيد 

 .يك طرح توجيهي براي آژانس توريستي و تامين نيروي انساني تهيه كنيد 
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 .از افراديكه قادر به آموزش خادمين براي كار در آژانس توريسي هستند كمك بگيريد 

 .با دوستانيكه در خارج داريد تماس گرفته نحوه تهيه آموزگاران انگليسي را سوال نمائيد 

 .موزشي محلي تماس گرفته نحوه استخدام معلمين زبان را از آنها سوال كنيدبا مدارس محلي و ساير سازمانهاي آ 

 .از برگ تحقيقاتي حصاد كمك گرفته نيازهاي مردم محلي را شناسايي كنيد 

با سازمانهاي بشردوستانه و كليساهاي محلي در رابطه با برنامه هاي طرح توسعه منطقه جهت رفع نيازهاي مردم  
 .تماس بگيريد

 .اسيس كليساي جديد براي كليه شغلها يا برنامه هاي دسترسي به مردم تهيه كنيديك طرح ت 

 :مراحل ارزيابي

 . اشاره ميكنيم"بعنوان مثال چند روند ارزيابي در رابطه با اهداف ذكر شده در باال را ذيال

 . قسمت انجام شدهوقتي آژانس توريستي شروع بكار كند و ايجاد درآمد نمايد آنوقت هست كه هدف مربوط به اين 

 آنگاه ، باشندرا داشته با مردم ايجاد ارتباط نموده و فرصت بشارت را به آنها شدهوقتي خادمين به شغلهاي خود مشغول  
 .به هدفشان در اين رابطه رسيده اند

 كار وقتي كليساهاي جديد از طريق برنامه هاي دسترسي با مردم تاسيس شوند آنگاه در خواهيم يافت كه جايگاهها 
 .خود را بطور موثر انجام داده اند
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ادامه اين بخش شما بايد بر روي اهداف، منابع، فرصتهاي حاصله از موانع، طرحها و مراحل ارزيابي شراكتهاي 
بنويسيد سپس قدم به قدم هر  بر باالي صفحه  را فراموش نكنيد كه شرح هدف يا روياي نهايي خود. خود شروع بكار كنيد

 . از همكاران يا معلمين كمك بخواهيد و يا سواالت خود را مطرح كنيد"در صورت نياز حتما. مرحله را تكميل نمائيد

 شرح روياي نهايي
 
 
 
 

 جايگاهها
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 طرح هاي عملياتي
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 25بخش 
 اناجيل

قبل از اينكه به مسئله بشارت و شاگردسازي بپردازيم الزم است كه به زندگي عيسي مسيح آنگونه كه در اناجيل 
 "امروزه در كليساها تقريبا. چرا؟ زندگي مسيح براي خدمات بشارتي و شاگردسازي ما الگو است. نوشته شده نگاهي بياندازيم
در واقع . البته الزم است كه محور اين برنامه ها عيسي مسيح باشد.  است موجود تدوين شدهبراي هر كاري برنامه اي

 . عيسي مسيح خود برنامه اي براي كارهايش نداشت اما براي امر بشارت و شاگردسازي طرح و الگوي بسيار موثري داشت

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

ر در حين خواندن انجيل روشي  كه مسيح د).  متي، مرقس، لوقا يا يوحنامثال انجيل(يكي از اناجيل را مطالعه كنيد 
 و از آنها شسپس بگوئيد كه بنظر شما طرح مسيح در يافتن پيروان.  در زير بنويسيدبشارت و شاگردسازي بكار ميبرد را 

 .شاگردان وفادار ساختن چه بود

 آدرس آية كتابمقدس روش مسيح در بشارت و شاگردسازي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طرح مسيح در يافتن شاگردان و از آنان شاگرد وفادار ساختن چه بود؟
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 26بخش 
 برداشت صحيح

 خدا را با تمامي فكر خود محبت نمودن

اي استاد، بزرگترين حكم «: دام اندازد، از او پرسيد  يكي از آنها كه فقيه بود، با اين قصد كه عيسي را به
خداوند خداي خود را با تمامي دل و با تمامي جان و با تمامي فكر خود « ”: ي پاسخ دادعيس» شريعت كدام است؟

 )37-35:22متي  (“.دوست بدار

آيا من خداي خود را با تمامي "سخت ترين سوالي كه هر ايماندارعضو بدن مسيح ميتواند از خود بپرسد اينست كه 
هند انجيل را به مردمي كه هنوز چيزي از آن نميدانند بشارت دهند فكرم محبت ميكنم؟ اين سوال در مورد كسانيكه ميخوا

 .نيز صادق است

ميتوانيم در رابطه با آنچه كه خدا توسط . ما خوب ميدانيم كه محبت نمودن خدا با تمامي دل چه مفهومي دارد
انجام داده را ميدانيم و در تمام تحوالتي كه خدا در زندگيمان . عيسي مسيح براي ما انجام داده با ديگران صحبت كنيم

 . پاسخ به عطاي فيض و محبت او، با تمام دل او را محبت مينمائيم

افراديكه درمكانها و شرايط سخت خدا را خدمت ميكنند نيز ميدانند كه خدا را با تمامي جان خود محبت كردن چه 
بسياري هستند كه با خدماتشان .  اندازندخطر ميه خيلي ها با بشارت دادن به ديگران زندگي خود را ب. مفهومي دارد

 .اين خادمين خوب ميدانند كه چطور ميتوان خدا را با تمامي جان خود محبت نمود. فداكاريهاي زيادي از خود نشان داده اند

از كسانيكه مسيح را پيروي ميكنند انتظار ميرود كه او را با تمامي قلب، جان . اما اين فرمان شامل سه قسمت است
 خدا را با تمام فكر خود محبت مينمائيم؟ اگر محبت نمودن خدا بتمامي فكر "حال آنكه آيا حقيقتا. فكر خود محبت نمايندو 

 .  مفهوم آنرا دانست"خود بخش سوم از بزرگترين فرمان خداست پس بايد كامال

ما بايد عمل كنندگان صحيح است ا. برخي ميگويند كه محبت خدا بتمامي فكر يعني شاگرد خوب كتابمقدس بودن
بنابراين، محبت نمودن خدا بتمامي فكر خود يعني بخدمت گرفتن تمامي آنچه ميدانيم، با تمام هوشمان و . آن نيز باشيم

 تنها ويژگيهاي خدمتي ما نبايد باشند بلكه بايد بخواهيم تا موثر بودن ،فداكاري و احساسات. تفكراتمان بطور مكرر
درست مثل كارهاي دستي كه يك عمل . انتقادي فكر كردن كار ساده اي نيست. بي قرار دهيمخدماتمان را مورد ارزيا

 .  اين كار هم با فكر سر و كار دارد و يك عمل فكريست،فيزيكيست

 :سواالتي از اين قبيل. محبت نمودن خدا با تمام فكر به اين معناست كه سواالت انديشمندانه اي را از خود بپرسيم

 وحاني كه من در آن هستم بر روي مردم مورد نظر متمركز است؟آيا خدمت ر  

از آنجائيكه خدا نميخواهد كه كسي هالك گردد بايد اين سوال را از خود پرسيد كه آيا ساختار خدمت روحاني   
 ؟داشته باشندكه در آن هستيم بگونه اي است كه همه مردم آن منطقه فرصت پاسخ به پيام انجيل عيسي مسيح را 
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گر آنچه را كه اكنون انجام ميدهم ادامه دهيم آيا آنقدر كليساي جديد بنا خواهد شد كه بتوانند نياز روحاني همه ا  
 مردم مورد نظرمان را تامين كنند؟

اينها چند سوال نمونه بودند كه بايد از خود بپرسيم تا اينكه مطمئن شويم كه خدا را بتمامي فكر خود محبت 
 .مينمائيم

از آنجائيكه عيسي در كفرناحوم بسياري را شفا داد و ديوهاي . به دعا و ارزيابي كارهايش وقت ميدادعيسي مسيح 
 ،اما پس از دعا و ارزيابي. بسياري را اخراج نمود مردم از او خواستند كه نزدشان بماند و معجزات بيشتري از خود نشان دهد

 .عيسي پاسخ داد كه بايد به شهرهاي بعدي برود

ن كه هوا هنوز تاريك بود، عيسي برخاست و خانه را ترك كرده، به خلوتگاهي رفت و در آنجا بامدادا
همه در «: چون او را يافتند، به وي گفتند. شمعون و همراهانش به جستجوي او پرداختند. به دعا مشغول شد
جا نيز موعظه كنم، زيرا بياييد به آباديهاي مجاور برويم تا در آن«: عيسي ايشان را گفت» !جستجوي تو هستند

كرد و ديوها را بيرون  هاي ايشان موعظه مي پس روانه شده، در سراسر جليل در كنيسه» .ام براي همين آمده
 )39-35:1مرقس  (.راند مي

و كارهايي كه در الويت قرار ) يك خدمت طوالني مدت شفا در كفرناحوم(عيسي قادر به تشخيص كارهاي خوب 
اين بما نشان ميدهد كه عيسي چگونه از فكرش براي اطاعت از پدر استفاده . بود) ندين دهكدة ديگرموعظه در چ(داشتند 
 .مينمود

 تحتبه همين شكل هر وقت از خدا ميخواهيم كه زندگي و كارهايمان را ارزيابي كند در واقع خود را با فروتني در 
 . باشيم كه خدا را بتمامي فكر خود محبت نموديمبا اينكار ميتوانيم مطمئن. هدايت دقيق روح خدا قرار ميدهيم

اگر پيروان مسيح بياموزند كه چطور مسيح را بتمامي فكر خود محبت كنند آنگاه بزودي پيام انجيل بگوش همه 
و . دنوقتي خدا را بتمامي دلمان محبت ميكنيم خدماتمان با انگيزه هاي خالص و بي عيب انجام ميشو. جهانيان خواهد رسيد

عالوه . اميكه خدا را با تمامي جانمان محبت ميكنيم خدمتمان مملو از فداكاري بوده و سرانجامش بسيار موثر ميباشدهنگ
براين، وقتي خدا را با تمامي فكر خود محبت ميكنيم در واقع دعاها و برنامه ريزيهايمان انعكاسي از افكار متعهدمان خواهد 

 كارهايمان با كارهاي عيسي مسيح و رسوالنش منطبق تأثيرام خواهد شد و در نهايت بود و كارهايمان با الويتهاي الهي انج
 .بودخواهد 

 تعريف برداشت صحيح

پس همچون مار هوشيار باشيد و مانند كبوترْ . فرستم من شما را همانند گوسفندان به ميان گرگان مي«
 )16:10متي  (.ساده

 :برداشت صحيح موقعي انجام ميشود كه ما

 .بر چه كساني باشد ح مشخص ميكنيم كه خدمت ما بايد متمركزبوضو 
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 .مكنيميكالم خدا را بوسعت زياد منتشر  

 .مكنيمياز روش تصفيه كردن براي يافتن كسانيكه آمادة خدمت هستند استفاده  

 .كنيمميبر شاگردان وفادار  تالش و محبت خود را متمركز 

 .منمائيميذار باقي كار بشارت را به رهبران جديد كليسا واگ 

 .اين اصول در زندگي و خدمت عيسي بوضوح ديده ميشد

 .مشخص كنيد كه خدمت شما بايد روي كدام گروه مردمي متمركز باشد

 )24:15متي  (».ام گشتة بني اسرائيل فرستاده شده من تنها براي گوسفندان گم«: در پاسخ گفت

 اين كرة خاكي نهاد خدمتش بر روي كدام گروه هنگاميكه پا بروي.  بود"متمركز"خدمت عيسي بر يك چيز 
او دور دنيا نگشت تا . مردمي متمركز بود؟ عيسي خود گفت كه فقط براي گوسفندان گمشدة اسرائيل فرستاده شده است

 يك شخص غير ممكن بود كه بتواند بتنهايي تمام دنيا را بملكوت خدا رايب. انجيلش را به تمام مردم دنيا موعظه كند
او اين ماموريت را با درك كامل يافته بود و . بر يك گروه مردمي يعني يهوديان شد در عوض او متمركز.  كندموعظه

 .شاگردانش را نيز چنان فرمان داد

يك از شهرهاي   نزد غيريهوديان مرويد و به هيچ«: عيسي اين دوازده تن را فرستاد و به آنان فرمود
 )6-5:10متي  (.دانِ گمشدة قوم اسرائيل برويدسامريان داخل مشويد، بلكه نزد گوسفن

بايد بوضوح گروه مردمي كه خدا ميخواهد برآن متمركز شويد را مشخص . شما در خدمت خود نياز به تمركز داريد
. شما حتي قادر نخواهيد بود كه تمام مردم كشورتان را خدمت كنيد. شما نميتوانيد بتنهايي تمام دنيا را خدمت كنيد. نمائيد

 بر يك گروه مردمي متمركز شويد خواه يك گروه خاصي از مردم باشند يا اينكه يك شهر، ناحيه، دهكده يا "شما بايد حتما
مردمي كه خدا شما را به خدمت آنها اعزام كرده چه كساني هستند؟ . تعيين كنيد كه اين گروه مردمي كيستند. استان باشد

 خود را جلب كنند در شرح خدمتي خود مينويسند كه خدا آنها  ماليايت كنندگانبعضي خادمين براي اينكه بتوانند توجه حم
 در امر بشارت توجه زيادي را "افراد دست نيافته"را براي خدمت به افراد دست نيافته دعوت كرده است چون ميدانند كه 

دم نيستند و با هر بادي كه بوزد اما حقيقت اينست كه اين گونه خادمين متمركز هيچ گروه خاصي از مر. بخود جلب ميكند
 . آنطرف روانه خواهند شداينطرف و به 

يك نقطه متمركز را انتخاب . بايد گروه مردمي و محل سكونت آنهائيكه بينشان خدمت ميكنيد را مشخص نمائيد
 گروه مردمي مة آنه تا كندكرده تصميم بگيريد به آنان تا زماني متعهد بمانيد كه نهضت تاسيس كليساي جديد آنقدر رشد 

 .پاسخ به پيام انجيل را بيابندفرصت 
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 .كالم خدا را بميزان زياد پخش نمائيد

رحم آمد، زيرا همچون   چون عيسي از قايق پياده شد، جمعيتي بيشمار ديد و دلش بر حال آنان به
 )34:6مرقس ( .پس به تعليم آنان پرداخت و چيزهاي بسيار به ايشان آموخت. شبان بودند گوسفنداني بي

عيسي آن دوازده تن را گرد هم خواند و به ايشان قدرت واقتدار براي بيرون راندن همة ارواح پليد و 
پس ايشان ... آنگاه آنان را فرستاد تا پادشاهي خدا را موعظه كنند و بيماران را شفا دهند. شفاي بيماريها بخشيد

لوقا  (.بخشيدند دادند و بيماران را شفا مي رسيدند بشارت مي جا ميرفتند و هر  راه افتاده، از دهي به ده ديگر مي به
 )6 و 1:9-2

اما چنان جمعيت انبوهي او را احاطه كردند . همان روز، عيسي از خانه بيرون آمد و كنار دريا بنشست
 مثَلها سپس بسيار چيزها با. كه سوار قايقي شد و بر آن بنشست، در حالي كه مردم در ساحل ايستاده بودند

 )3-1:13متي  (.روزي برزگري براي بذرافشاني بيرون رفت«: گفت. برايشان بيان كرد

كه فراوان بكارد، فراوان هم  كه اندك بكارد، اندك هم خواهد درويد، و هر به ياد داشته باشيد كه هر
 )6:9دوم قرنتيان  (.خواهد داشت بر

م فقط جمعي از چهره ها نبود بلكه هر شخص يك جان  مردانبوهاز نظر او . عيسي دلش براي مردم ميسوخت
عيسي با تمام وجود اشتياق داشت كالم خدا را بمردم طوري بيان كند كه بتوانند آن را . گرانبها بود كه خدا خلق كرده
 واقع ي كه او به آنان خدمت كرد درگروه كثير مردم.  شفا بود، او براي مريضانةخواست. بفهمند و از آن اطاعت نمايند

 مردمي كه مورد آزار قرارگرفته بودند، مردم بيچاره اي كه انتظار شنيدن حقيقت كالم خدا را .نمايندة تمام بشريت بود
 .او كالم خدا را بوفور منتشر كرد. هدف عيسي مسيح تنها تعليم به گروه قليلي از شاگردان نبود. داشتند

 همة ما بايد نسبت به جمعيت مردم ، كليساهاي جديدةنندبنابراين، خواه هماهنگ كنندة خط مشي يا تاسيس ك
بايد برنامه هايتان را طوري منسجم كنيد كه بتوانيد بشارت خبر خوش را بتمامي آن . حس دلسوزي وترحم داشته باشيم

ه براين عالو. همه حق شنيدن پيام انجيل را دارند. فراموش نكنيد كه خدا نميخواهد كه آنها هالك شوند. گروه برسانيد
اگر كالم خدا را ). 6:9دوم قرنتيان (كالم خدا ميگويد به همان نسبت كه شخص بكارد به همان نسبت هم درو خواهد كرد 

 .بوفور بكاريم آنگاه ميتوان انتظار حصاد فراوان داشته باشيم

 .كردن را اعمال كنيدتصفيه براي يافتن كسانيكه آمادة پيروي مسيح هستند روش 

... روزي برزگري براي بذرافشاني بيرون رفت«: گفت. يزها با مثَلها برايشان بيان كردسپس بسيار چ
درك اسرار «: او پاسخ داد» گويي؟ چرا با اين مردم با مثَلها سخن مي«: آنگاه شاگردان نزد او آمده، پرسيدند

د، بيشتر داده خواهد شد تا زيرا به آن كه دار. پادشاهي آسمان به شما عطا شده، اما به آنان عطا نشده است
رو با ايشان به مثَلها سخن   از اين. بفراواني داشته باشد، و از آن كه ندارد، همان كه دارد نيز گرفته خواهد شد

نبوت اِشَعيا در مورد آنها . فهمند شنوند و نمي كنند، اما نمي بينند؛ گوش مي نگرند، اما نمي مي«: گويم، زيرا مي
به گوش خود خواهيد شنيد، اما هرگز نخواهيد فهميد؛ به چشم خود خواهيد ديد، « ”: گويد  كه مييابد تحقق مي

اند،  زيرا دل اين قوم سخت شده، گوشهايشان سنگين گشته، و چشمان خود را بسته. اما هرگز درك نخواهيد كرد
مند و بازگشت كنند و من شفايشان تا مبادا با چشمانشان ببينند، و با گوشهايشان بشنوند و در دلهاي خود بفه
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گويم كه  آمين، به شما مي. شنوند بينند و گوشهاي شما كه مي حال چشمان شما كه مي  به  اما خوشا“ .بخشم
شنويد، بشنوند و  بينيد، ببينند و نديدند، و آنچه را شما مي بسياري از انبيا و پارسايان مشتاق بودند آنچه را شما مي

 )17-10 و 3:13متي ( .نشنيدند

 بفراواني  را مثل دانه اياو كالم خدا. دل عيسي براي مردم ميسوخت و براي جمعيت كثيري موعظه ميكرد
بعضي فقط بخاطر معجزاتش و . در همان حين او ميدانست كه افراد زيادي با انگيزه هاي اشتباه دنبال او هستند. ميكاشت

متي با بترتيب قرار دادن شرح وقايع نشان ميدهد كه چطور عيسي مسيح . برخي ديگر هم بداليل خودخواهانه دنبالش بودند
او ميدانست كه همه پيامش را .  ميخواهند او را پيروي كنند آشكار سازد" ميكند تا آنهايي را كه جداتصفيهجمعيت مردم را 

عيسي با تعليم به مثلها قادر بود . د مسيح استفاده از مثلها بوتصفيهيكي از روشهاي . همه شاگردش نخواهند بود. نميپذيرند
سپس آنهايي كه . كه قدري از نور و حقيقت را برايشان آشكار سازد بدون آنكه چيزهاي عميقتر ديگري را از خدا نمايان كند

ني آنها كسا.  معاني مثلها را مي آموختند– آنهائيكه بيش از يك عالقه سطحي در دل داشتند –در انتهاي روز باقي ميماندند 
آنها چيزهايي . برعكس جمعيت، اين گروه مفهوم معجزات عيسي را درك ميكردند. بودند كه مزة ملكوت خدا را ميچشيدند

 .را ديدند و شنيدند كه پيامبران و بزرگان گذشته آرزوي ديدن و شنيدن آنها را داشتند

تن و كساني كه گردش بودند، دربارة هنگاميكه عيسي تنها بود، آن دوازده "مرقس با تكرار اين داستان  ميگويد 
عيسي در طول خدمت خود در حال درو . اين گروه از شاگردان بيش از دوازده نفر بودند). 4:10مرقس  ("مثلها از او پرسيدند

هنگاميكه .  بمردان و زناني كه ميتوانست پدر آسمان خود را صميمانه تر آشكار سازد–كردن گروهي از مردم وفادار بود 
 ). 6:15اول قرنتيان ( نفر رسيده بود 500 از مردگان قيام كرد پيروان او به بيش از عيسي

 در اين بخش خداوند در نظر داشت كه حقيقت و بركت بيشتري به كسانيكه تعاليمش را ،درپيروي از تعاليمش
وديه و جليل كه تعاليم او را از سوي ديگر عده اي از همان جمعيت اهل يه.  تا بيشتر داشته باشند،پذيرفته بودند ببخشد

در ) 15-14:6يوحنا (شنيده بودند، نان و ماهي معجزه آساي او را خورده بودند و حتي سعي داشتند كه او را پادشاه سازند 
 .بدليل بي تفاوتيشان همان شناخت سطحي كه از او داشتند هم از آنان گرفته شد. قيام او حضور نداشتند

 . ميخواهند او را پيروي كنند بيابد"ت استفاده ميكرد تا كسانيرا كه حقيقتاعيسي همچنين از سخنان سخ

گويم، كه تا بدن پسر انسان را نخوريد و خون او را  آمين، آمين، به شما مي«: عيسي به ايشان گفت
، چه اين تعليم سخت است«: بسياري از شاگردان او با شنيدن اين سخنان گفتند... ننوشيد، در خود حيات نداريد

آيا اين «: كنند، بديشان گفت باره همهمه مي  عيسي، آگاه از اينكه شاگردانش در اين» تواند آن را بپذيرد؟ كسي مي
كند، چه خواهيد كرد؟  جاي نخست خود صعود مي  شود؟ پس اگر پسر انسان را ببينيد كه به سبب لغزش شما مي
اما برخي از . اني كه من به شما گفتم، روح و حيات استسخن. اي نيست كند؛ جسم را فايده روح است كه زنده مي

آورند و كيست آن كه او را  دانست چه كساني ايمان نمي زيرا عيسي از آغاز مي» .آورند شما هستند كه ايمان نمي
 )64-60 و 53:6يوحنا . (تسليم دشمن خواهد كرد

سپس ". رد و چه كسي به او خيانت ميكندعيسي مسيح از همان ابتدا ميدانست كه چه كسي به او ايمان مي آو
يوحنا . ("از همين رو به شما گفتم كه هيچ كس نمي تواند نزد من آيد، مگر آنكه از جانب پدر به او عطا شده باشد: افزود
 .از آن پس خيلي از شاگردانش او را ترك كردند و ديگر او را پيروي نكردند).  65:6
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سرور «: شَمعون پِطرُس پاسخ داد» خواهيد برويد؟ ا شما نيز ميآي«: پس عيسي به آن دوازده تن گفت
 )68-67:6يوحنا ( .ما، نزد كه برويم؟ سخنان حيات جاويدان نزد توست

همانطور كه در اين قسمت از انجيل يوحنا ميبينيم، عيسي يكي از سخت ترين سخنان خود را بزبان مي آورد چون 
پس از شنيدن كلماتي از . و روانه شده اند با انگيزه هاي غلط از او پيروي ميكنند پي ادرميدانست كه بسياري از كسانيكه 

 بسياري از افرادي كه در پي عيسي روانه شده بودند به او پشت كردند و "نوشيدن خون عيسي" و "خوردن بدن"قبيل 
خداوندا، "ن هم بود كه پطرس گفت اما برخي ديگر در مورد او حقيقت را ميدانستند براي همي. ديگر او را همراهي نكردند

 ."نزد كه برويم؟ زيرا كلمات حيات جاوداني نزد توست

 استفاده كنيم تا بتوانيم شاگرداني كه در ردن ما هم نياز داريم كه از روش تصفيه ك،درست مثل عيسي مسيح
در حينيكه اين كار را انجام .  ما بايد در كاشت فراوان پيام انجيل وفادار باشيم. پيروي مسيح جدي هستند را بشناسيم

بايد بتوانيم آنهاييكه . ميدهيم بايد در يافتن كسانيكه روح القدس آنان را بطور مخصوصي دعوت نموده حساس باشيم
 . و بطور جدي در پيروي عيسي مسيح هستند را از ديگران تشخيص دهيم"حقيقتا

 خود را متمركز شاگردان امين كنيدوقت و محبت 

او . خواند و آنها به نزدش آمدند  آمد و آناني را كه خواست به حضور خويش فرا هي برعيسي به كو
دوازده تن را تعيين كرد و آنان را رسول خواند، تا همراه وي باشند و آنها را براي موعظه بفرستد، و از اين اقتدار 

 )15-13:3مرقس  (.برخوردار باشند كه ديوها را بيرون برانند

مت تعليم و شفاي همگاني عيسي بدقت دوازده نفر مرد را انتخاب ميكند تا توجه و محبت خود را پس از شروع خد
 به آنها بياموزد و به آنان "را با آنها سپري ميكند تا كالم خدا را عميقا!) سه سال(سپس زمان زيادي . بر آنها متمركز سازد

 عيسي با خيال راحت ميتوانست آنها را ترك كند و ، شاگردسازيدر انتهاي اين دوره. نشان دهد كه چگونه بايد زندگي كننند
 :عيسي به پدر آسماني اش چنين گفت.  استمطمئن باشد كه آنچه به او سپرده شده بود به انجام رسيده

. گونه تو را بر روي زمين جالل دادم  كمال رساندم، و اين  من كاري را كه به من سپردي تا بكنم، به
. ، تو نيز مرا در حضور خويش جالل ده، به همان جاللي كه پيش از آغاز جهان نزد تو داشتمپس اكنون اي پدر

از آنِ تو بودند و تو ايشان را به من . من نام تو را بر آنان كه از جهانيان به من بخشيدي، آشكار ساختم«
زيرا . اي، براستي از جانب توست آنچه به من بخشيده  اند كه هر اكنون دريافته. بخشيدي، و كالمت را نگاه داشتند

ام، و  يقين دانستند كه از نزد تو آمده  آن كالم را كه به من سپردي، بديشان سپردم، و ايشان آن را پذيرفتند و به
 )8-4:17يوحنا  (.اي ايمان آوردند كه تو مرا فرستاده

عيسي هنوز مصلوب . به اتمام رسانيده عيسي در دعا ميگويد كه آنچه را كه خداي پدر به او سپرده 4:17در يوحنا 
اما در اينجا او اظهار ميدارد كه كاري كه به او سپرده شده را به اتمام رسانيده . نشده بود و هنوز از مردگان قيام نكرده بود

به . يابيمكاري كه عيسي از پدر يافته و او به اتمام رسانيده چه بود؟ جواب اين را ميتوان در آيات بعدي ب! عجيب است. است
كار عيسي اين بود كه زندگي اش را وقف آنان كند تا اينكه وقتي دنيا را ترك ميكند . عيسي افراد وفاداري سپرده شده بود

آنها با او ماندند و عيسي نيز وفادارانه زندگي اش . عيسي از آنها خواسته بود كه با او بمانند. آنها بتوانند پيامش را ادامه دهند
 .نمودرا وقف آنان 
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نبايد كار تبشير وسيع . اگر ميخواهيم كه امتها به مسيح ايمان بياورند ما نيز بايد به اين مهم توجه داشته باشيم
حتي پس از برخورد با ايمانداران راستيني كه بر اثر روش تصفيه آنها را كشف نموديم نبايد قانع . كنيمانجيل را متوقف 

بايد با كالم خدا آنها را . كز ايمانداران جديد بنمائيم تا اينكه از لحاظ روحاني بالغ شوندبايد وقت و محبت خود را متمر. باشيم
بايد ياد بگيرند كه . كنندبايد به آنها بياموزيم كه چگونه دعا كنند و چطور در مورد ايمانشان با ديگران صحبت . كنيماشباع 

ما . نمايند را چگونه مثل مسيح دوست داشته باشند و محبت در شرايط سخت زندگي چطور به خدا توكل كنند و اينكه مردم
 . در هر رابطه اي كه خدا ميخواهد آنها را رشد دهد براي آنان الگو باشيم"بايد شخصا

اگر هر كدام از ما قابليت جمع كردن عده اي افراد وفادار را بدور خود داشته باشيم و زندگي خود را وقف آنها كنيم 
ميراثي كه در . يم كه چطور بارور و كثير شوند آنگاه ملكوت خدا بطور شگفت انگيزي توسعه خواهد يافتو به آنان بياموز

شايد در !  كه شاگردان ما انجام ميدهند بلكه كارهايي هستند، كارهايي كه انجام داده ايم نيستند،خدمتمان بجا ميگذاريم
روه كوچكي از شاگردان وفادار عيسي مسيح تشكيل دهيم و آنها اما اگر گ. طول زندگيمان موفق به تاسيس چند كليسا شويم

نتيجه اين خواهد بود كه افراد .  تجهيز كنيم، در آينده موفق خواهند شد كه فراتر از تصور ما كليسا تاسيس كنند"را كامال
  اين هدف ما نيست؟"آيا حقيقتا. بيشتري به ملكوت خدا خواهند پيوست

 بران جديد كليسا واگذار كنيده رهمابقي كار بشارت را ب

تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من سپرده شده «: آنگاه عيسي نزديك آمد و به ايشان فرمود
متي  (القدس تعميد دهيد پس برويد و همة قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روح19. است

18:28-20( 

القدس، كه پدر او  اما آن مدافع، يعني روح26.  هنوز با شما هستماين چيزها را زماني به شما گفتم كه«
. آنچه من به شما گفتم، به يادتان خواهد آورد  چيز را به شما خواهد آموخت و هر فرستد، او همه را به نام من مي

چنان است كه   دهم، نه آنچه من به شما مي. دهم گذارم؛ آرامش خود را به شما مي جا مي  براي شما آرامش به27
 )27-25:14يوحنا  (.دل شما مضطرب و هراسان نباشد. دهد جهان به شما مي

بلكه به آنها . اما كارش را در آن مرحله متوقف نكرد. انتخاب شاگردان آنها را به بلوغ روحاني رسانداز عيسي پس 
از . جيل را به تمام امتهاي روي زمين برسانندميبايست كه پيام ان. ماموريت بخشيد تا كار بشارت را بعد از رفتنش ادامه دهند

با داشتن چنين . آنجائيكه ميدانست به تنهايي قادر به اينكار نيستند به آنها وعده داد كه روح القدس را خواهد فرستاد
 .مددكاري شاگردان ديگر نميترسيدند بخصوص اينكه عيسي هر روزه تا انقضاي عالم در كنارشان بود

 با پيام انجيل بشارت دهيم و سپس به آنان كمك كنيم كه در ايمانشان كامل شوند اما نبايد كار را ما بايد مردم را
بايد آنها را آموزش دهيم كه خود ادامه كار را در دست بگيرند و به باقي مردم پيام انجيل را موعظه . در اينجا متوقف كنيم

كار ما اين است كه . كنيمواگذاريريم اين است كه چه وقت آنرا يكي از مشكلترين تصميماتي كه بايد در خدمتان بگ. كنند
 .مردان و زناني تربيت كنيم كه بتوانند بشارت دهند، شاگرد بسازند و كليسا تاسيس كنند

وظيفه ما اين نيست . مت و جايگاه خود براي هميشه باقي بمانيميكي از وسوسه هاي خدمتي اين است كه در سِ
وقف بلكه كار ما اينست كه زندگي مان را .  محور توجه و تشويق آنان باشيم، خود جمع كنيم و خودكه گروه بزرگي را گرد

 ١١٧ 
 



  

، آنها را شاگردان موثر بسازيم، رهبراني براي ملكوت خدا توليد كنيم و در نهايت آنها را براي ادامه زنان و مردان وفادار كنيم
 !خدمت به ملكوت خدا رها كنيم

طبق گفتة دوستم . در رابطه با سربازان متفق در جنگ جهاني اول برايم داستاني تعريف كردروزي يكي از دوستانم 
آنها سيم خاردار را بر روي زمين بشكل . آلمانيها در جنگ جهاني اول از سيم خاردار براي خط دفاعي استفاده ميكردند

ين در حمله به سيم خاردار برميخوردند آنجا گير هنگاميكه سربازان متفق. حلقوي ميكشيدند تا دشمن نتواند از آن عبور كند
در يكي از حمله ها بسياري از سربازان خط . ميكردند و در زير آتش گلوله دشمن از بين رفته جسدشان نقش بر زمين ميشد

 راه عبور از  تنهاد كهاما در نهايت سربازان متفقين دريافتن. شكن پس از برخورد با سيمهاي خاردار به اينصورت از بين رفتند
 بهتر است تا بياندازنداين سيمهاي خاردار اين است كه پس از برخورد با آن هنگام تير خوردن بجاي اينكه خود را بر زمين 

خود را روي سيمهاي خاردار رها كنند تا براي نفرات بعدي راه باز شود و بدينطور سربازان بعدي از روي جسد سربازان قبلي 
 .ي خاردار عبور كرده موفق شدند تا خط دشمن را شكسته سرنوشت جنگ را عوض كنندبراحتي از روي سيمها

چنانچه الزم باشد بايد جان خود را براي كسانيكه از عقب ما ميĤيند فدا . نقش ما هم در خدمت بدينصورت است
ا و سالهاي آتي پيش خواهند شاگرداني كه ما تربيت ميكنيم كساني خواهند بود كه كار توسعه ملكوت خدا را در ماهه. كنيم
 .برد

هرآنچه از خداي پدر آموخته ايم . ما وظيفه داريم تا آنها را بطور موثر طوري آماده كنيم تا قادر به ادامه كار باشند
د شخصيتشان را آنطور كه خدا ميخواه. تعليمشان دهيد. با آنان دعا كنيد. با آنها وقت بگذرانيد. به شاگردانمان انتقال ميدهيم

اينكار باعث ميگردد تا از آنها براي ملكوت خدا .  دريغ نكنيد اي فداكاريگونهدر راه آنان از هيچ . با نمونه بودن شكل دهيد
 !حتي اگر الزم باشد زندگي خود را در راه آنها بدهيد تا آنان در جنگ روحاني سرافراز گردند. افراد مفيدي بسازيد
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 ت كنيدآنچه را كه آموختيد ثب

اگر خدمت خود را بروش كنوني ادامه دهيد آيا امكان اين را ميدهيد كه ظرف دو سال آينده كليه مردميكه مورد 
 نظرتان هستند پيام انجيل را شنيده فرصت پاسخگويي به آن را داشته باشند؟ پنج سال آينده چطور؟

 

 

يا خير؟ اگر بله چگونه صورت ميگيرد و اگر جواب آيا تبشير انجيل بين مردم مورد نظرتان بفراواني انجام ميشود 
 خير است بنظر شما در اين رابطه چه چيز است كه بايد تغيير كند؟

 

 

 از چه روشي استفاده ميكنيد؟ توضيح  را دارندبراي شناسايي ايمانداراني كه آمادگي شاگرد راستين مسيح شدن
 اد چيست؟دهيد كه روشهاي ديگري كه ميتوان براي اينكار انجام د

 

 

آيا در خدمت شما تا بحال با گروه وفاداري براي شاگردسازي وقت صرف كرده ايد؟ تعداد آنها چند نفر بوده؟ نام 
 به آنها چه تعليم ميدهيد؟ چگونه آنها را آماده ميكنيد؟ چه چيزهاي ديگري هست كه بايد به آنها بياموزيد؟. آنان را بنويسيد

 

 

 

شان كليسا تاسيس نموديد و رهبران ايجاد كرديد واگذار كنيد؟   خدمت را به مردميكه بينةآيا در نظر داريد كه ادام
اگر جواب مثب است بفرمائيد كه طرح شما چيست و چگونه اين كار را انجام خواهيد داد؟ آيا بنظر شما اين كار موثر خواهد 

  الزم است انجام شود؟بود؟ اگر جوابتان منفي است بنظر شما چه اقداماتي براي شروع اينكار
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 27بخش 
 شاگردسازي از طريق تعريف داستان

ميبينيم كه چطور خدا با تعداد كثيري از داستانهاي موجود .  كتابيست با مجموعه اي از داستانها"كتابمقدس اصوال
.  وجود نداشتدر كليساي اوليه كتاب عهدجديد.  خود را آشكار ميسازد"رهايي بخش"در كتاب پيدايش تا مكاشفه طرح 

انجيل از شهري به شهرديگر و از شخصي به شخص ديگر و در نهايت از كليسايي به كليساي ديگر از طريق داستان سرايي 
 .  ميشناختند منابع معتبر اين داستانها ميباشند"البته آنهايي كه با عيسي زندگي كردند و او را شخصا. نقل شد

كليسا متاسفانه اين . اين مسئله بيشتر در آسيا صادق است. دارندسرايي  فرهنگ داستانبسياري از تمدنهاي دنيا
اكثر روشهاي شاگردسازي و مطالعه كتابمقدس امروزه بر اساس روشهاي منطقي غربي تدوين شده . فرهنگ را از دست داده

كنان آيه به آيه سراسر با اين هدف كه ايمانداران از تعاليم اساسي كتابمقدس بهرمند شوند آنها را جست و خيز . است
 نتيجه ميگيريم درنهايت. كتابمقدس به اينطرف و آنطرف ميكشانيم و انتظار داريم كه يك تصوير كلي از آن بدست آورند

با تعريف كردن داستان و ربط دادن آن به زندگي آنان، بهتر ميتوان تعاليم .  ميكندگيجكه اينكار ايمانداران جديد را بيشتر 
 .يمراسپآنها ب و حتي بخاطر بياموزيمبه آنها كتابمقدس را 

 در سراسر دنيا هزاران كليسا. ندآنها نيز ابزار عالي براي شاگردسازي ميباش. داستانها بهترين روش در بشارت هستند
 . بدست زنان و مرداني تاسيس شده كه حقيقت كالم خدا را با تعريف كردن داستانهاي كتابمقدس موعظه كردند

پس از تهية برنامة . ش ما يك برنامه آموزشي شاگردسازي بر اساس داستان سرايي تهيه خواهيم كرددر اين بخ
براي سه روز آخري كه كار عملي داريم به سه . آموزشي، روش گفتن داستان براي شاگردسازي را بشما نشان خواهيم داد

د گرفت و آنرا به دو نفر ديگر از اعضاي نواههر صبح يك نفر از هر گروه داستاني را فرا خ. گروه تقسيم خواهيم شد
 . د دادن آموزش خواهانگروهش

بار بنياد  سوي كمال پيش برويم، و ديگر  پس بياييد تعاليم ابتدايي دربارة مسيح را پشت سر نهاده، به
ان و مجازات و آموزشِ تعميدها، و نهادن دستها، و رستاخيز مردگ2توبه از اعمال منتهي به مرگ، و ايمان به خدا، 

 )2-1:6عبرانيان  (.ابدي ننهيم

 . آمده بنويسيد2-1:6 مقدماتي كه در عبرانيان ةليست شش آموز

-  

- 

- 

- 
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- 

- 

 

 .فهرست شش آموزه ديگر را كه مايليد به نوايمانان آموزش دهيد بنويسيد

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

يه برنامه آموزش بروش داستاني استفاده  آموزه در دست داريد كه ميتوانيد از آنها براي ته12اكنون شما فهرست 
 .كنيد

 .اكنون به تهية برنامة آموزشي تان بپردازيد

سپس براي آموزة خود دو داستان از عهدجديد و دو . ابتدا آموزه اي را كه در نظر داريد تعليم دهيد انتخاب كنيد
در ادامه . طه با آموزه مورد نظر انتخاب كنيدسپس براي هر داستان يك آية حفظي در راب. داستان از عهدعتيق انتخاب كنيد

 . داستان كتابمقدس برايتان فهرست كرديم كه ميتوانيد از آن بعنوان يك مرجع استفاده كنيد150اين بخش تعداد 

دليل اينكه از شما خواسته شد كه هم از عهدعتيق و هم عهدجديد داستان انتخاب كنيد اين است كه ميخواهيم 
در واقع هدف اينست كه شاگردان درك كنند كه . د كه آموزه ها در سراسر كتابمقدس يافت ميشوندشاگردان درك كنن

 .در تمام كتب كتابمقدس از پيدايش گرفته تا كتاب مكاشفه ميتوان يافترا داستان نجات و رهايي خدا 

 است كه آية حفظي به خيلي مهم. آية حفظي را ميتوان از همان بخشي كه داستان از آن گرفته شده انتخاب كرد
داود .  گرفته شده51در مثال اولي كه در زير آورده شده آية حفظي براي داستان داود و بتشبع از مزمور . آموزة ما مربوط باشد

 .آية حفظي داستان پسر گمشده از خود متن داستان گرفته شده. اين مزمور را پس از توبة خود از گناهش با بتشبع نوشت
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 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه
 
 توبه
 
 
" 
 
 

 :داستان های ديگر انتخابی
 

 )١۶داوران (سامسون 
 

 )١۵اول سموئيل (شائول 
 

 )٢۶متی (انکار پطرس 
 

 
 داود و بتشبع در

 ١١سموئيل٢
 

موعظۀ يونس در نينوا يونس 
 ٣باب 
 
 
 

******* 
 
 
 

******* 
 
 

 
******* 

 
 

******* 
 
 
 

-١١:١۵ در لوقا پسر گمشده
٣٢ 
 
 
 

 داستان زکای باجگير
 ٩-١:١٩لوقا 

 
 ١٧:۵١مزمور 
 
 

 ٩:١اول يوحنا 
 
 
 
 

 ٣٢:١١لوقا 
 
 
 
 ٣:١٣لوقا 

 

 

فراموش نكنيد كه آدرس آيات مربوط به .  آموزه پر كنيد12در جدولهاي زير داستان و آيات حفظي را براي 
 . داستانها را نيز قيد كنيد

 

 1آموزة : تكليف 
 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق  آموزهعنوان
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 2آموزة : تكليف 
 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه

 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

 
******* 
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 3آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق آموزهعنوان 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

 
******* 
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 4آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه
 
 

 
 
 
 
 

 
******* 

 
 

******* 
 

 
******* 

 
 

******* 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ١٢٣ 
 



  

 
 5آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد استان عهدعتيقد عنوان آموزه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

 
******* 
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 6آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

******* 

 
******* 
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 7آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد دعتيقداستان عه عنوان آموزه
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 8آموزة : تكليف 
 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه

 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

 
******* 

 

 
******* 

 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 9آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد يقداستان عهدعت عنوان آموزه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

******* 
 

 
******* 
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 10آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

******* 
 

 
******* 

 

 
******* 

 
 

******* 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ١٢٥ 
 



  

 11آموزة : تكليف 
 آية حفظي ستان عهدجديددا داستان عهدعتيق عنوان آموزه
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 12آموزة : تكليف 

 آية حفظي داستان عهدجديد داستان عهدعتيق عنوان آموزه
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  داستان معروف كتابمقدس150فهرست 
 

 عهدعتيق
 

 بتدادر ا
 

 3:2 الي 1:1پيدايش         آفرينش
 24:3 الي 15:2پيدايش        آدم و حوا

 16 -1:4پيدايش       هابيل و قائن
 17:9 الي 9:6پيدايش        طوفان نوح
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 9-1:11پيدايش        برج بابل
 

 داستانهاي پدران ايمان
 

 8-1:17 و 9-1:12پيدايش      عهد خدا با ابراهيم
 15-1:18پيدايش    شتة مهمانداستان سه فر
 29-15:19پيدايش       سدوم و عموره

 21-8:21پيدايش   هاجر و بيرون كردن اسماعيل
 19-1:22پيدايش      آزمايش ابراهيم
 24پيدايش       اسحاق و ربكا
 34-19:25پيدايش       يعقوب و عيسو

 40-1:27پيدايش   يعقوب بركت عيسو را ميگيرد
 22-10:28پيدايش    بيت ايلروياي يعقوب در 

 30-14:29پيدايش   ازدواج يعقوب با ليه و راحيل
 37پيدايش      يوسف و برادرانش

 40پيدايش   داستان ساقي و خباز فرعون
 41پيدايش       خواب فرعون

 45 الي 42پيدايش  برادران يوسف به مصر ميروند
 

 رهايي از مصر
 

 10:2 الي 8:1خروج        تولد موسي
  15-1:3خروج     موسي و بوتة مشتعل

 10:11 الي 11-6:7خروج     بالي آسماني10داستان 
 12خروج         فصح

  31:14 الي 17:13خروج        عبور از دريا
 

 در بيابان
 

 7-1:17 و 27-22:15خروج       آب در بيابان
 16خروج    و گوشت بلدرچين"من"نان 

 21:20 الي 1:19خروج      موسي بر كوه سينا
 32خروج        گاو طاليي

 40خروج       خيمة اجتماع
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  12:14 الي 1:13اعداد        تصرف كنعان
 38-1:22اعداد        االغ بلعام

 8-1:31تثنيه     يوشع جانشين موسي
 34تثنيه       فوت موسي

 

 در سرزمين وعده
 

 3يوشع         عبود از اردن
 27:6 الي 13:13يوشع         سقوط اريحا

 5 الي 4داوران           دبوره
 6داوران     جدعون خدا را امتحان ميكند

 7داوران    جدعون مديان را شكست ميدهد
 16داوران        سامسون و دليله
 4 الي 1روت         روت و نعومي

 3اول سموئيل     خدا سموئيل را دعوت ميكند
 8موئيل اول س   اسرائيل درخواست پادشاه ميكند

 

 پادشاهان اسرائيل
 

 10 الي 9اول سموئيل     سموئيل شائول را مسح ميكند
 13-1:16اول سموئيل     سموئيل داود را مسح ميكند

 23-14:16اول سموئيل       داود در خدمت شائول
 17اول سموئيل         داود و جليات

 19اول سموئيل     شائول در تالش كشتن داود
 26 و 24اول سموئيل   ول را به او ميبخشدداود زندگي شائ

 25-4:28اول سموئيل   شائول و صاحب اجنه در عين دور
 12-1:5دوم سموئيل      داود پادشاه اسرائيل ميشود

 11دوم سموئيل         داود و بتشبع
 15-1:12دوم سموئيل      ناتان داود را توبيخ ميكند

 18دوم سموئيل         مرگ ابشالوم
 40-11:1اول پادشاهان      سليمان را پادشاه ميكندداود

 28-16:3اول پادشاهان       يك سلطنت حكيمانه
 6اول پادشاهان      سليمان معبد را بنا ميكند

 13-1:10اول پادشاهان     مالقات ملكة صبا با سليمان
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 24-1:12اول پادشاهان     شورش اسرائيل عليه رحبعام
 

 ايليا و اليشع
 

 6-1:17اول پادشاهان       به ايليا غذا ميدهندكالغها
 24-7:17اول پادشاهان       بيوة زني در صرفه
 46-16:18اول پادشاهان        ايليا بر كوه كرمل

 19اول پادشاهان      خدا بر ايليا ظاهر ميشود
 21اول پادشاهان         تاكستان نابوت

 40-29:22اول پادشاهان      مرگ آحاب راموت جلعاد
 12-1:2دوم پادشاهان       صعود ايليا به آسمان

 25-13:2دوم پادشاهان         معجزات اليشع
 5دوم پادشاهان       شفاي نعمان از جزام

 

 سالهاي سخت
 

 9دوم پادشاهان    مسح ييهو براي پادشاهي اسرائيل
 11دوم پادشاهان       يك پادشاه هفت ساله

 3:23 الي 1:22پادشاهان دوم         بازيابي تورات
 8-1:6اشعيا         ت اشعيايمامور

 53اشعيا          نبوت اشعيا
 36ارميا    يهوياقيم طومار ارميا را ميسوزاند

 13-1:38ارميا        ارميا در سياهچال
 4 الي 1يونس       يونس و ماهي بزرگ

 
 جالي بابليها و بعد

 
 14-1:37حزقيال      وادي استخوانهاي خشك

 2دانيال        خواب نبوكدنصر
 3دانيال      مجسمه طاليي و تون آتش
 5دانيال      نوشتة الهي بر روي ديوار

 6دانيال       دانيال درچاه شيران
 13-7:3عزرا         بازسازي معبد

 18-1:2نحميا     نحميا به اورشليم بازميگردد
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 10-1:7 و 8:5 الي 12:3 و 18-5:2استر    استر اسرائيليان را نجات ميدهد
 42 و 2 و 1ايوب      آزمايشها و بركات ايوب

 

 عهدجديد
 

 زندگاني مسيح
 

 38-26:1لوقا      پيشگويي تولد مسيح
 7-1:2لوقا         تولد مسيح

 20-8:2لوقا       شبانان و فرشتگان
 12-1:2متي       مالقات مجوسيان

 40-22:2لوقا      تقديم عيسي در هيكل
 23-13:2متي        رار به مصرف

 52-41:2لوقا      عيسي كودك در هيكل
 18-1:3 و لوقا 8-1:1 و مرقس 12-1:3متي      يحيي راه گشايي ميكند

 34-29:1 و يوحنا 22-21:3 و لوقا 11-9:1 و مرقس 17-13:3متي        تعميد عيسي
 13-1:4 و لوقا 13 الي 12 و مرقس 11-1:4متي        آزمايش عيسي

 51-35:1 و يوحنا 11-1:5 و لوقا 20-16:4 مرقس 22-18:4متي     دعوت عيسي از شاگردان
 11-1:2يوحنا  عيسي آب را به شراب تبديل ميكند

 30-14:4لوقا   مردم ناصره عيسي را رد ميكنند
 41-31:4 و لوقا 34-21:1مرقس    عيسي بسياري را شفا ميدهد

 26-17:5 و لوقا 12-1:2قس مر   عيسي مفلوجي را شفا ميبخشد
 21-1:3يوحنا   عيسي نيقوديموس را تعليم ميدهد

 42-4:4يوحنا    گفتگوي عيسي با زن سامري
 11-1:7 و لوقا 13-5:8متي       ايمان افسر رومي

 25-22:8 و لوقا 41-35:4 و مرقس 27-23:8متي    عيسي طوفان را آرام ميكند
 32-29:5 و لوقا 17-15:2 و مرقس 13-10:9ي مت  خوردن با گناهكاران و باجگيران
 56-40:8 و لوقا 43-21:5 ومرقس 26-18:9متي   يك زن مريض و يك دختر مرده

 29-14:6 و مرقس 12-1:14متي    سر بريدة يحيي تعميد دهنده
 15-1:6 و يوحنا 17-10:9 و لوقا 44-30:6 و مرقس 21-13:14متي   عيسي پنج هزار نفر را غذا ميدهد

 24-16:6 و يوحنا 56-45:6 و مرقس 36-22:14متي    ي بر روي آب راه ميرودعيس
 27-18:9 و لوقا 30-27:8 و مرقس 20-13:16متي   پطرس مسيح را اعتراف ميكند

 36-28:9 و لوقا 13-2:9 و مرقس 13-1:17متي         تبديل هيت
 43-37:9 و لوقا 29-14:9 و مرقس 21-14:17متي      شفاي پسر مصروع
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 48-46:9 و لوقا 37-33:9 و مرقس 6-1:18متي     چه كسي بزرگتر است؟
 34-1:9يوحنا   عيسي كور مادر زاد را شفا ميدهد

 37-25:10لوقا       مثل سامري نيكو
 42-38:10لوقا      در خانة مريم و مرتا

 46-1:11يوحنا    عيسي ايلعازر را زنده ميكند
 17-15:18 و لوقا 16-13:10 و مرقس 15-13:19متي       عيسي و بچه ها

 29-18:18 و لوقا 31-17:10 و مرقس 30-16:19متي       مرد جوان ثروتمند
 10-1:19لوقا        زكاي باجگير

 8-1:12 و يوحنا 50-36:7 و لوقا 9-3:14 و مرقس 13-6:26متي     تدهين عيسي در بيت عنيا
 44-28:19 و لوقا 11-1:11 و مرقس 11-1:21متي       ورود پيروزمندانه
 46-45:19 و لوقا 19-15:11 و مرقس 13-12:21متي       عيسي در هيكل
 4-1:21 و لوقا 44-41:12مرقس        هدية بيوه زن
 34-28:12 و مرقس 40-34:22متي        بزرگترين حكم

 30-1:13 و يوحنا 34-7:22 و لوقا 26-12:14 و مرقس 30-17:26متي         شام آخر
 12-1:18 و يوحنا 54-39:22و لوقا 52-32:14 ومرقس 56-36:26متي         تسيمانيج

  و 25:23 الي 65:22 و لوقا 65-53:14 و مرقس 26-1:27متي       عيسي در آزمايش
 6:19  28 و 24 الي 19 و 13:18يوحنا 

  و62-54:22 و لوقا 72-66:14 و مرقس 75-69:26متي    پطرس عيسي را انكار ميكند
 26-25 و 18-15:18يوحنا           

  و49-26:23 و لوقا 41-20:15 و مرقس 56-31:27متي       صليب شدن مسيح
 37-17:19يوحنا           

  و 56-50:23 و لوقا 47-42:15 و مرقس 66-57:27متي        تدفين عيسي
 42-38:19يوحنا           

 18-1:20 و يوحنا 12-1:24 و لوقا 8-1:16 و مرقس 15-1:28متي         قيام مسيح
 35-13:24لوقا        در راه عموآس

 29-19:20 و يوحنا 53-36:24 و لوقا 20-16:28متي    ظاهر شدن عيسي به شاگردان
 25-1:21يوحنا  عيسي پطرس را دوباره تثبيت ميكند

 11-4:1اعمال      صعود مسيح به آسمان
 

 كليساي اوليه
 

 47:2 الي 12:1اعمال      مسيحاولين روزهاي كليساي 
 10-1:3اعمال   پطرس گداي لنگ مادرزاد را شفا ميدهد
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 42-17:5اعمال          جفاي رسوالن
 60-54 و 1:7 الي 8:6اعمال        سنگسار شدن استيفان

 19-1:9اعمال          ايمان شائول
 17-1:12اعمال    فرار معجزه آساي پطرس از زندان

 26-19:11اعمال          كليساي انطاكيه
 14 و 13اعمال         اولين سفر بشارتي

 40-16:16اعمال       پولس و سيالس در زندان
 34-16:17اعمال        موعظه پولس در آتن

 1:20 الي 1:19اعمال         غوغا در افسس
 30:22 الي 27:21اعمال         غوغا در اورشليم

 10:28 الي 1:27اعمال         شكسته شدن كشتي
 31-11:28اعمال      پولس در روم موعظه ميكند

 6:22 الي 1:21مكاشفه          اورشليم جديد
 

 داستان سرايي

در حين تماشاي اين نمايش نكات زير را بخاطر . اكنون شاهد يك نمايش از داستان سرايي كتابمقدس خواهيم بود
 .بسپاريد

قبل از اينكه بخواهيد آنرا تعليم دهيد . آنرا از روي كتابمقدس نخوانيد. كنيداول اينكه داستان كتابمقس را تعريف 
 .قبل از آنكه آنرا تعريف كنيد چند بار تمرين كنيد. خوب بر جزئيات داستان مسلط باشيد. بايد خوب آنرا بدانيد

 سواالت كمك خواهند اين. دوم، پس از آنكه آنرا تعريف كرديد از شاگردان سواالتي درمورد آن داستان بپرسيد
 .كرد كه شخصيتها و ترتيب وقايع در داستان را بخاطر بسپارند

. سوم، پس از اينكه سواالت را مطرح كرديد از افراد گروه بخواهيد كه تك تك داستان را براي همه بازگو كنند
 . تعريف كننداشكالي ندارد كه به هم كمك كنند ولي بايد بياموزند كه خود داستان را براي بقيه گروه

اين سواالت بايد . چهارم، بعد از اينكه افراد از بازگو كردن داستان فارغ شدند بخش دوم سواالت را از گروه بپرسيد
اين سواالت بايد طوري طراحي شوند كه به شاگردان . متمركزبر تعليمي باشد كه ميخواهيد از طريق داستان به آنها بياموزيد

 .استان حقايق تعليمي را استخراج كنندبياموزد كه چطور از بطن د

پنجم، پس از اينكه مطمئن شديد كه همه قادر به تعريف داستان و درك حقيقت نهفته شده در آن هستند روي 
 .آية حفظي كار كنيد
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ر از آنها بخواهيد ه. ششم، براي اينكه افراد گروه بتوانند راحت تر آيه را حفظ كنند آنرا جمله به جمله قرائت كنيد
آية حفظي حقيقت يا آموزه هاي تدريس شده را پشتيباني . قسمت را جداگانه تكرار كنند تا اينكه كل آيه را از حفظ شوند

 .ميكند

 ميتوانند به آن "اگر بتوانند بخوانند بعدا. در آخر بشاگردان بگوئيد كه محل داستان در كجاي كتابمقدس قرار دارد
ستند بهتر است كه روي نوار آنرا برايشان ضبط كنيد تا پس از رفتن شما بتوانند چندين بار اگر قادر به خواندن ني. رجوع كنند

حتي گاهي هم چند بار روي . هر بار كه كالس تشكيل ميدهيد روي داستان قبلي مروري داشته باشيد.  به آن گوش دهند
 .و حقايق نهفته در آن را خوب فرا گرفته اندداستانهاي گذشته مروري داشته باشيد تا مطمئن شويد كه شاگردان داستانها 

در اينصورت هر ماه چهار داستان و چهار آيه حفظي همراه با تعاليم . در هر جلسه فقط روي يك داستان كار كنيد
 .اگر بيش از اين فشار بياوريد آنوقت باعث پريشاني و اشتباه افراد خواهيد شد. مربوط به آنرا خواهند آموخت
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

اين بشما كمك خواهد كرد تا خود .  داستان در نمايش بنويسيدة ارائةدر قسمت زير مشاهدات خود را در مورد نحو
 .را براي داستان سرايي آماده كنيد

 

 

 

جسته هر داستان نكات بر.  كه هر روز صبح در گروه هاي سه نفره ياد ميگيريد را در سه قسمت زير بنويسيدآنچه
 چه بودند؟ حقيقت يا آموزة اصلي نهفته در داستان چه بود؟

 

 

 :مروري بر داستان سرايي گروهي در روز اول

 

 

 

 :مروري بر داستان سرايي گروهي در روز دوم

 

 

 

 :مروري بر داستان سرايي گروهي در روز سوم
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 28بخش 
 يکصد گزينۀ خدمتی

كه فراوان بكارد، فراوان هم  ك بكارد، اندك هم خواهد درويد، و هركه اند به ياد داشته باشيد كه هر
 )6:9دوم قرنتيان  (.خواهد داشت بر

وظيفة . بايد مطمئن شد كه به همة افراد گروه مورد نظرمان فرصت شنيدن و پاسخ دادن به پيام انجيل داده ميشود
كالم خدا ميگويد كه اگر بوفور بكاريم به . ان منتشر كنيمديگر ما اينست كه پيام انجيل را بفور بين گروه مردم مورد نظرم

 . فراواني هم درو خواهيم كرد

 اينست كه تا آنجائيكه امكان دارد روشهاي مختلفي را براي "يكصد گزينة خدمتي"هدف اين بخش تحت عنوان 
ما بايد بتوانيم ! فيلم ويدئويي، و مردمروشهايي مثل كار بر روي جزوه، كتاب، نوار، . انتقال پيام انجيل به ديگران كشف كنيم

اين  روشها  را  .  را بوجود آورند و روي آنها كار كنندشاناين فكر را در اعضاي گروه ايجاد كنيم كه روشهاي خالق خود
-direct) يا  فعاليتهاي  بشارت  مستقيم (pre-evangelism activities)فعاليتهاي مقدماتي  بشارتي 
evangelism activitiis) ناميده اند . 

 

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در گروههاي كوچك سه نفره كار كنيد تا بتوانيد هم خود نظرتان را براحتي مطرح كنيد هم اينكه فرصت جمع 
هدف شما اينست تا آنجائيكه ميتوانيد روشهاي مختلف انتقال يا كاشت پيام انجيل . آوري نظريات همديگر را داشته باشيد

شايد بخواهيد كه ابتدا نگاهي به فهرست مراكز خدماتي بشارتي مسيحي كه . بين گروه مردم مورد نظرتان را بنويسيددر 
 بنظرتان ميرسد را بر روي ن تهيه كرده ايد بيندازيد و بعد ايده هايي را كه از خدمات سازمانها، كليساها و يا حتي خادما"قبال

چند مثال زير . اشيد كه شش محدوده ايي كه در طرح جامع مطرح شد را پوشش دهيدهميشه در نظر داشته ب. كاغذ بياوريد
 .ممكن است براي شروع كار بشما كمك كنند

 :يكصد گزينة خدمتي
 .سمينارهايي پيرامون دعاي پياده و جنگ روحاني در كليساهاي محلي تشكيل دهيد 
وات بشارتي خود را در محله هاي مسكوني  دعوت كنيد تا جز OM   (Operation Mobilization)از سازمان  

 .پخش كند
 .يك مركز خياطي براي خانمهاي سالمند تاسيس كنيد 
 . را در كل منطقه مسكوني پخش كنيدFEBAاطالعات مربوط به شبكه راديويي  
 . همكاري كنيد و پيگيري كسانيكه با مركز راديو تماس ميگيرند را به عهده گيريد FEBAبا شبكه راديويي  
 .ه منازل رفته براي افراد مريض دعا كنيدب 
 .براي زنان كالسهاي سواد آموزي تشكيل دهيد 
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 .به كليساهاي محلي آموزش دهيد تا كليساهاي جديد در مناطق جديد تاسيس كنند 
 . براي پخش و نمايش فيلم عيسي همكاري و مشاركت كنيد Campus Crusade for Christبا سازمان  
  تماس گرفته بپرسيد كه آيا مايلند در جاهاي دور افتاده انجيل توزيع كنند؟Gideonsي با سازمان بين الملل 
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 29بخش 
 طرح جامع برای بشارت و شاگردسازی

بخاطر داشته باشيد كه طرح جامع . ما طرح جامع را براي قسمت تحقيقات، دعا، شراكت،  جايگاهها تهيه كرده ايم
و بر اساس خط مشي هايي تهيه ميگردند كه شامل شش مقولة پژوهش، دعا، شراكت، جايگاهها، بشارت و شاگردسازي، 

هر برنامه ريزي در رابطه با اين شش مقوله انجام شود در واقع جهت نيل به هدف كلي . تاسيس كليساهاي جديد باشند
 .تنظيم ميگردد) تحقق روياي نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از طريق تكثير مجدد كليساهاي محلي(طرح جامع 

بنابراين در اين بخش فهرستي از هدفها، منابع، . يمتا اينجا بخش بشارت و شاگردسازي را تكميل نموده ا
 .فرصتهاي بدست آمده از موانع، طرحها، و مراحل ارزيابي بشارت و شاگردسازي در خدماتمان را تهيه خواهيم كرد

مقدمه طرح " تحت عنوان 9 به بخش "چنانچه نياز به مرور و مطالعه تعاريف و دستورالعملها احساس ميكنيد لطفا
 . رجوع فرمائيد"طرح پژوهشيجامع و 

شرح ذيل نمونه اي از چگونگي تهية اين هدفها و طرحها در چارچوب بشارت و شاگردسازي براي طرح جامع شما 
 .ميباشد

 بشارت و شاگردسازي

ن هر برنامه ريزي در رابطه با اي. شرح روياي نهايي خود را در ابتداي جزئيات بشارت و شاگردسازي طرح كلي خود بنويسيد
تحقق روياي نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از (شش مقوله انجام شود در واقع جهت نيل به هدف كلي طرح جامع 

 .تنظيم ميگردد) طريق تكثير مجدد كليساهاي محلي

 :هدفها

 .برخي از هدفهاي قابل سنجش در محدوده بشارت و شاگردسازي بشرح زير ميباشند

 .محلة مسكوني نمايش دهيدفيلم عيسي را در هر روستا و  

 .نوارهاي بشارتي تهيه كرده و در همة محله هاي مسكوني پخش كنيد 

 .گروه هايي در هر روستا تشكيل دهيد كه در وقت معيني جمع شده به برنامه رادويي مسيحي گوش دهند 

 .ادبيات مسيحي به همه خانه ها پخش كنيد 

  ساده شاگردسازي مجهز كنيد و آنها را بياموزيد كه در اين مسير كليه ايمانداران و حتي نوايمانان را به تعاليم 

 .بارآور شده مثل زنجير با هم پيش بروند    
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 :منابع

 .برخي از منابعي كه ممكن است براي تحقق هدفهاي ذكر شده در باال نياز باشند شامل موارد زير هستند

 Campus Crusade for Christرا توزيع ميكند نام سازمانيست كه فيلم عيسي . 

 Every Home for Christ 

 Gospel Recordings Association 

 World Cassette outreach 

 كليساهاي محلي موجود 

 FEBAمركز راديويي  

 Bible societies مركز نشر كتابمقدس   

 :فرصتهايي كه از موانع حاصل ميشوند

ند كه ممكن است با آنها برخورد كنيد همراه با اين موانع ما در رابطه با اهداف مذكور در باال اينها موانع احتمالي هست
 .پيشنهادهايي را مطرح كرديم كه نشان ميدهند چطور بتوانيم هر كدام از اين موانع را به فرصتها تبديل كنيم

 .بعضي از گروه ها دوست ندارند كه اطالعات خود را با ديگران در ميان بگذارند:   مانع 

 .رابطه نمود و اينكه بدانيم كدام سازمان مسيحي مشغول چه خدماتي و در چه جايي استبايد ايجاد :  فرصت

 .شاگردسازي كاريست كه بطور سنتي توسط شبانان و خادمين انجام ميشده:   مانع 

 .پردازندچند ايماندار را با تعليم دروس شاگردسازي مجهز كنيد و آنها را تشويق كنيد كه به تعليم و تجهيز ديگران ب:  فرصت

 :طرحهاي عملياتي

 . به تعدادي از طرحهاي عملياتي احتمالي اشاره شده"در رابطه با هدفهاي ذكر شده در باال، ذيال

 

 .از طرح حصاد استفاده كنيد تا محل مناطق مسكوني مختلف را شناسايي كنيد 
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براي نمايش فيلم عيسي با  تماس بگيريد و آنها را تشويق كنيد كه  Campus Crusade for Christبا سازمان  
 .شما مشاركت كنند

 . در مورد پخش ادبيات مسيحي صحبت كنيدEvery Home for Christبا تك تك كاركنان  

 . آغاز كنيدFEBAيك فعاليت مشاركتي با سازمان راديويي  

 .خادمين را آموزش دهيد تا گروههاي شنونده راديويي تشكيل دهند 

 .توانند با روش داستانسرايي بشارت و شاگردسازي كنندايمانداران را تعليم دهيد كه ب 

 .كالسهاي شاگردسازي خود را آغاز كرده به آنها آموزش دهيد كه خود شاگردسازي كنند 

 :مراحل ارزيابي

 .نمونه هايي از روندهاي ارزيابي براي هدفهاي بشارت و شاگردسازي كه در باال اشاره شده بشرح زيرند

 در آنجا فيلم عيسي نمايش داده شده بعالوه اطالعات مربوط به گروههاي شنونده برنامه هاي ليست كليه محله هائيكه 
 .اينكار باعث ميشود كه هيچ محله اي از قلم نيفتد و براي شنيدن پيام انجيل فراموش نشود. راديويي را گردآوري نمائيد

 .ويدزنجيره هاي شاگردسازي را پيگيري كنيد تا از پيشرفت كارشان مطلع ش 
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

، شما بايد بر روي منابع، فرصتهاي بدست آمده از منابع، طرحها، مراحل ارزيابي دعا و هدفهاي خود شروع ادامهدر 
روي هر كدام از بخاطر داشته باشيد كه ابتدا بايد شرح روياي نهايي خود را بر باالي صفحه قرار دهيد سپس بر . بكار كنيد

 .اگر سوالي برايتان پيش آمد از هم گروهيتان يا مسئول آموزش كمك بخواهيد. مناطق قدم بقدم فعاليت كنيد

 
 شرح روياي نهايي

 
 
 
 

 بشارت و شاگردسازي
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 طرح هاي عملياتي
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 30ش بخ
 اعمال رسوالن

ديديم كه چطور قوم اسرائيل تحت . تا كنون در اين دوره در مورد يوشع، نحميا و يكي از اناجيل مطالعاتي داشتيم
نحميا را بعنوان يكي از . دندنموهدايت خدا از روشها و خط مشي هاي مختلف استفاده كردند و سرزمين وعده را تصاحب 

در را يكي از اناجيل روشهاي مختلف بشارتي و شاگردسازي عيسي از . ط مشي يافتيمبهترين الگوهاي هماهنگ كننده خ
ديديم كه چطور عيسي شاگردان خود را يافت و آنهائيراكه در ايمانشان .  بر اين كره خاكي بررسي نموديمشزمان خدمت

 جامع براي خدماتمان نياز از طريق اين مطالعات آموختيم كه به يك خط مشي. جدي بودند چگونه شاگردسازي مينمود
 . داريم

 و خواهيم ديد كه چطور كليساي اوليه تحت جفا قرار كرددر اين بخش كتاب اعمال رسوالن را بررسي خواهيم 
همچنين خواهيم ديد كه كتاب .  و اينكه جفا در رشد كليسا چه نقشي داشتبودايمانداران آنزمان چه عكس العمل  ،گرفت

پس از بررسي اين نكات به مطالعة يك .  با تاسيس كليساهاي جديد از چه اصولي پيروي ميكرداعمال رسوالن در رابطه
 . خواهيم پرداخت"كليساي انطاكليه"كليساي نمونه 

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

كه  جفا را شرح دهيد و بگوئيد موردهر . در ذيل كليه آياتي را كه در اعمال رسوالن به جفا اشاره شده بنويسيد
 ؟بهمراه داشتهبراي كليسا  اي  نتيجهآنها چه بوده و در نهايت چه عكس العمل ايمانداران در مقابل 

 
 عكس العمل ايمانداران نسبت به جفا چه بود و 
 آدرس آية كتابمقدس در نهايت چه نتيجه اي براي كليسا بهمراه داشت؟
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

 .صولي را كه در رابطه با تاسيس كليساهاي جديد از كتاب اعمال رسوالن بدست آورديد بنويسيد ازيردر
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 مطالعه اي پيرامون كليساي انطاكيه

القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمامی يهوديه و  اّما چون روح
 )٨:١ل اعما( ».ن نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بودسامره و تا دورتري

 بما كمك خواهد كرد موانعي را كه ممكن است ،مطالعه آنچه بر كليساي اورشليم گذشت از كتاب اعمال رسوالن
 . نهضت كليساهاي جديد شوند را تشخيص دهيمسد راه امروزه 

دس انجيل را به كل اورشليم، يهوديه، سامره قبل از پنطيكاست عيسي به شاگردانش گفت پس از دريافت روح الق
 ايمانداران در اورشليم اصول ايمان مسيحي فوق ،پس از دريافت روح القدس درروز پنطيكاست. و انتهاي جهان موعظه كنند

 در معبد ي اورشليماعضاي كليسا). 42و 38:2اعمال (توبه، مطالعه كتابمقدس، مشاركت، شكستن نان و دعا : را آموختند
اما كليساي ). 47-46:2(هود و خانه هاي همديگر جمع ميشدند و خدا با افزودن آنها بطور روزانه آنها را بركت ميداد ي

 .فعاليتهاي خارج از برنامه نداشت) 8:1اعمال (اورشليم طبق فرمانيكه مسيح به آنها داده بود 

 چرا كليساي اورشليم پيام انجيل را به مناطق ديگر نميرساند؟

 11 و 10  بابهايدر اعمال.  اينكه ايمانداران اورشليم نسبت به غير يهوديان يك حس نژادپرستي داشتند"اوال
 با اينكه پطرس به غير يهوديان موعظه ميكرد، اما بنظر  .ميبينيم كه پطرس خوانده ميشود تا به غير يهوديان بشارت دهد

اما خدا ميخواست كه غيريهوديان هم تعميد بگيرند به همين .  اشتميرسد كه او چندان تمايلي به تعميد آب دادن آنان را ند
 و 48-44:10اعمال . (دليل آنها را تعميد روح بخشيد كه پس از آن پطرس دريافت كه بايد آنها را با آب نيز تعميد دهد

15:11-18.( 

بران چنين تعليم ميدادند برخي ره.  اينكه يك روح شريعت گرايي نيز در كليساي اورشليم در حال رشد بود"ثانيا
 ).21-1:15اعمال (كه غيريهوديان براي نجات يافتن ميبايست ابتدا ختنه شده كليه شريعت موسي را اطاعت كنند 

عالوه بر اين اورشليم مركز يهوديان دنيا و منشا و . ، ايمانداران اورشليم بطور طبيعي بر كليسا متمركز بودند"ثالثا
ايمانداران اوليه بدليل آشنا بودن با شهراورشليم در آنجا احساس آسايش كرده با خوشي در آنجا . زادگاه پيام انجيل بود

خدا در بين آنها كار ميكرد و به همين دليل دوست داشتند كه آنجا بمانند و از بركات خدا . زندگي خود را سپري ميكردند
 . بهرمند شوند

بنابراين، خدا اجازه داد تا جفا وارد .  ميشدند8:1سيح در اعمال اين مسائل موانعي بودند كه مانع انجام فرمان م
 ).8:1اعمال (در نتيجه مسيحيان اورشليم متفرق شدند و به نواحي يهوديه و سامره رفتند . كليساي اورشليم شود

كيه كليساي انطا). 26-19:11اعمال (بعضي از اين افراديكه متفرق شدند در شهر انطاكيه كليسا تاسيس كردند 
از اينجا ميتوانيم . آنجا بود كه براي اولين بار ايمانداران مسيحي ناميده شدند. خيلي سريع تبديل به يك كليساي نمونه شد

 .درس قوت، سالمت و تكثير كليساها را بياموزيم

 

 ١٤٥ 
 



  

 كليساي انطاكيه بر اساس كالم خدا بنا شد

اين كليسا بر مبناي . فا از كاشانه خود متفرق شده بودندكليساي انطاكيه را شاگردان گمنامي بنا كردند كه بر اثر ج
 .توبه و ايمان بخدا تشكيل شده بود

اما ايمانداراني كه در اثر اذيت و آزارِ آغاز شده با ماجراي استيفان پراكنده شده بودند، تا نواحي فينيقيه 
اما در ميان ايشان تني چند . ردند و بسك آنان كالم را فقط به يهوديان اعالم مي. و قپرس و اَنطاكيه سفر كردند

از اهالي قپرس و قيرَوان بودند كه چون به اَنطاكيه رسيدند، با يونانيان نيز سخن گفتند و عيساي خداوند را به آنان 
 )21-19:11اعمال  (.دست خداوند نيز با ايشان بود و گروهي بسيار ايمان آورده، به خداوند گرويدند. بشارت دادند

 برناباس: ي انطاكيه يك رهبر ارشد داشتكليسا

كليساي اورشليم از وقايعي كه در كليساي انطاكيه اتفاق افتاده بود باخبر ! هر كلسيا نياز به يك رهبر ارشد قابل اطمينان دارد
 .شد و به همين دليل برنابا را آنجا اعزام كرد

 :برنابا داراي ويژگيهاي زير بود

 )22:11مال اع(عضو كليساي اورشليم بود  

 )37-36:4اعمال (يك كاهن الوي تحصيلكرده در خدمت معبد بود  

 )37-36:4اعمال (بخشنده بود  

 )24:11 و 28-26:9(مردي با شخصيت و خصوصيات خوب بود  

 )24:11اعمال (شخصي كه نتيجه خدمتش ايمان آوردن بسياري به خداوند بود  

وقتي او به آنجا رسيد و فيض خدا را .  به اَنطاكيه فرستادندچون اين خبر به كليساي اورشليم رسيد، برنابا را
ديد، شادمان شد و همه را ترغيب كرد تا با تمام دل به خداوند وفادار باشند، زيرا مردي بود نيك و پر از 

 )24-22:11اعمال (. سان گروهي بسيار به خداوند پيوستند بدين. القدس و ايمان روح

 خادم بودرهبران روه كليساي انطاكيه داراي يك گ

خدمت يك شخص به تنهايي براي . گروه خادمين كليساي انطاكيه مرداني بودند كه هم تعليم ميدادند و هم نبوت ميكردند
 به پنج خدمت 16-9:4افسسيان .  دارد كه در بدن مسيح قرار دادهكليسا نياز به انواع خدمات روحاني. كليسا كفايت نميكند
بتوسط اينها ايمانداران جهت كار خدمت .  كه شامل رسوالن، انبيا، مبشرين، شبانان و معلمين استكليسايي اشاره ميكند

  .مجهز ميشوند تا بدن مسيح در محبت بنا كرده شود

برنابا، شَمعون معروف به نيجِر، لوكيوس : در كليسايي كه در اَنطاكيه بود، انبيا و معلّماني چند بودند
سر   هنگامي كه ايشان در عبادت خداوند و روزه به. ادرخواندة هيروديسِ حاكم بود و سولُسقيرَواني، مناحِم كه بر
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 ».ام خوانده  جهت كاري كه ايشان را بدان فرا  برنابا و سولُس را براي من جدا سازيد، به«: القدس گفت بردند، روح مي
 )2-1:13اعمال (

 ميشد سازي انجام اي انطاكيه تعليم و آموزش شاگرددركليس

 .اين مسئوليت نبايد به ديگران سپرده شود. هر كليساي محلي خود مسئول است كه شاگردسازي كند

ايشان در . و چون يافت، وي را به اَنطاكيه آورد. پس از آن، برنابا به تارسوس رفت تا سولُس را بيابد
در اَنطاكيه بود كه شاگردان را نخستين . دادند آمدند و گروهي بسيار را تعليم مي آنجا سالي تمام با كليسا گرد مي

 )26-25:11اعمال  (.خواندند» مسيحي«بار 

 دركليساي انطاكيه جلسات عبادتي برقرار بود و خدا مورد پرستش قرار ميگرفت

همه ايمانداران بايد جمع . اين خدمت كهانت است كه بما سپرده شده. كليساي انطاكيه ميدانست كه بايد خدا را عبادت كند
 .ده زماني را به شكرگزاري، تمجيد، مشاركت، مطالعه كتابمقدس و عبادت خدا بگذرانندش

برنابا و سولُس را براي من جدا «: القدس گفت بردند، روح سر مي  هنگامي كه ايشان در عبادت خداوند و روزه به
 )2:13اعمال  (».ام خوانده  جهت كاري كه ايشان را بدان فرا  سازيد، به

 ساي انطاكيه روزه و دعا داشتنداعضاي كلي

روحاني  همراه با روزه كليسا را از دعا. روزه و دعا جسم را مطيع ساخته عطش روحاني و تشنگي براي خدا را افزايش ميدهد
 .هوشيار و حساس ميسازد و همچنين رابطه با مسيح را نزديكترميكندنسبت به روح القدس 

 )3:13اعمال  (.و نهاده، ايشان را روانة سفر كردندآنگاه، پس از روزه و دعا، دست بر آن د

 كليساي انطاكيه از روح القدس ميشنيد و اطاعت ميكرد

 .تمام كليساهاي محلي بايد به صداي روح القدس گوش كنند

 )22:3مكاشفه ( ».گويد آن كه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي

برنابا و سولُس را براي من جدا «: القدس گفت بردند، روح سر مي  هنگامي كه ايشان در عبادت خداوند و روزه به
آنگاه، پس از روزه و دعا، دست بر آن دو نهاده، ايشان را » .ام خوانده  جهت كاري كه ايشان را بدان فرا  سازيد، به

 )3-2:13اعمال ( .روانة سفر كردند

ز آنها كه آگابوس نام داشت، برخاست و با الهام روح يكي ا. در آن روزها چند نبي از اورشليم به اَنطاكيه آمدند
اين قحطي در زمان حكومت كْلوديوس رخ . پيشگويي كرد كه قحطي سختي در سرتاسر دنياي روم خواهد آمد

پس چنين . آن شدند كه هر يك در حد توان، كمكي براي برادران ساكن يهوديه بفرستد پس شاگردان بر. داد
 )30-27:11اعمال ( .ت برنابا و سولُس نزد مشايخ فرستادنددس  اي به كردند و هديه

 ١٤٧ 
 



  

 دركليساي انطاكيه مراسم دستگزاري انجام ميشد

مراسم دستگزاري به .  است به آن اشاره شده2-1:6مراسم دستگزاري يكي از تعليم اساسي كليساست كه در عبرانيان 
برنابا و شائول از طرف روح . اضه روح القدس  انجام ميگيردمنظور تعيين شخص انتخاب شده توسط خدا، تائيد ارادة خدا و اف

عمل نهادن دستها با هدايت خدا به منظور بركت دادن، شفا دادن و مسح . القدس و بتوسط كليساي انطاكيه اعزام شدند
گرفته شود و  بما ميگويد كه خدمت نهادن دستها بايد جدي 22:5اول تيموتاوس . كردن افراد بخدمت روحاني انجام ميگيرد
 .قلب و دست ايماندار قبل از شروع به اين خدمت بايد تقديس شود. نبايد از روي عجله و شتاب صورت گيرد

 )3:13اعمال  (.آنگاه، پس از روزه و دعا، دست بر آن دو نهاده، ايشان را روانة سفر كردند

 تهاي بشارتي فعال بودكليساي انطاكيه در اجراي فرمان بزرگ مسيح در رابطه با بشارت و مامور

، پيسيديا (Perga)اين كليساها شامل كليساي قبرس، پرگا . در نتيجه خدمت برنابا و پولس كليساهاي بسياري بنا شد
(Pisidia) آيكونيوم ،(Iconium) ليسترا ،(Lystra)ه و درب (Derbe)موسسينپولس و برنابا بعنوان .  ميباشند 

 كليه اعمالي را كه خدا  در رابطه با ،پس از بازگشت به انطاكيه.  انطاكيه جوابگو بودندكليسا نسبت به كليساي محلي خود در
 .دادنداده بود به كليسا انطاكيه گزارش تاسيس كليساها انجام د

ها كرده و چگونه درِ ايمان را بر  واسطة آنها چه  چون بدانجا رسيدند، كليسا را گرد آورده، بازگفتند كه خدا به
 )28-27:14اعمال  (.آنگاه مدت زماني در آنجا با شاگردان ماندند. ن گشوده استغيريهوديا

اين كليساها شامل كليساي . كليساهاي بسياري بر اثر خدمت يكي از همكاران پولس و برنابا بنام سيالس تاسيس شدند
ين كليساها به كليساي انطاكيه تاسيس كنندگان پس از بناي ا. فيليپي، تسالونيكي، بيريه، آتن، قرنتس و افسس ميباشند

 . ميدادندگزارش 

چندي در آنجا ماند 23. در قيصريه از كشتي فرود آمده، به اورشليم رفت و پس از ديدار با كليسا، راهي اَنطاكيه شد
عمال ا (.كرد گشت و همة شاگردان را استوار مي جا مي  به  و باز عازم سفر شده، در سرتاسر ديار غَالطيه و فْريجيه جا

22:18-23( 

هر كليسا بايد در تاسيس كليساهاي .  سپرده بود"كليساي انطاكيه خود را به فرمان بزرگ مسيح در رابطه با بشارت كامال
 خادمين بايد كليساهايي بنا كنند ،جهت سهولت بخشيدن به جنبش كليساهاي جديد. ديگر چون كليساي انطاكيه عمل كند

 .داشته باشدكه مشخصات كليساي انطاكيه را 

 بر اساس کالم خدا بنا شوند 

 دندارای يک رهبر ارشد باش 

 دندارای يک گروه خادمين باش 

 دنتعليم و تربيت شاگردسازی نماي 

 ١٤٨ 
 



  

 ندنخدا را پرستش ک 

 دندعا و روزه داشته باش 

 دن اطاعت کناو را روح القدس گوش داده یبه صدا 

 دننهادن دستها را انجام ده 

 دنح را بجا آورماموريت و فرمان بزرگ مسي 
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 31بخش 
 طرح توسعه تاسيس كليسا

DNAفرزندان مشخصه هاي والدينشان را از طريق . كه به نسل بعدي منتقل ميشود  كد ژنتيكي والدين است
 .دانتقال مياباين كدهاي ژنتيكي از نسلي به نسل ديگر . د به ارث ميگيرندنآنها منتقل ميشوبه ژنهايي كه 

 تاسيس كنندگان كليساهاي جديد هم مشخصاتي را به كليساهاي جديدي ،مثل انتقال اين كدهاي ژنتيكيدرست 
 هر كليسا شروع به تاسيس .به كليساي ديگر انتقال مي يابداين كدها از كليسايي . كه تاسيس ميكنند منتقل مينمايند

به همين دليل است كه تاسيس . منتقل ميشود به نسل ديگر  از نسلي از ايماندارانيافتهكليساي ديگر ميكند و اين كار ادامه 
 آن به نسل بعدي و تأثيركنندگان كليساها بايد دقت داشته باشند كه اولين كليسا را چگونه پايه گزاري ميكنند چون 

 ..كليساهاي آينده تا سالها باقي خواهد ماند

 . نيمدر تاسيس كليسا ما يك طرح ژنتيكي را مثل يك الگو منتقل ميك 

اگر كليساي محلي موفق به تاسيس كليسايي ديگر به نسل بعدي شود آنگاه تاسيس كننده به كليساي جديد يك طرح  
 .ژنتيكي سالم منتقل كرده است

به همين منظور تاسيس كننده كليسا بايد مطمئن شود كه پس . هدف ما بايد توليد و تشكيل كليساها در دراز مدت باشد 
قادر خواهد بود كه آيا كليسا . خواهد داشت آن كليسا توان توليد كليساهاي ديگر را در دراز مدت ،از ترك كليساي جديد

 به كار خود ادامه دهد؟ بدون تكيه و كمك بر منابع خارجي "مستقال

ا را بايد آنه. وقتي صحبت از توان تشكيل كليساهاي جديد بميان مي آيد بايد الگويي از اعضاي كليسا را در نظر بگيريم 
 .بشناسيم و در نظر داشته باشيم كه آيا قادر به تشكيل الگويي كه تاسيس كننده پيش روي آنها گذاشته ميباشند يا خير

، "چه طور؟"، "چه چيزي؟"، "چه كسي؟"در نظر داشته باشيد كه اگلويي كه منظور ماست به سواالتي از قبيل  
 !الگوي درستي تهيه كنيمبايد .  در خدمت پاسخ ميدهد"چرا" و "كجا؟"، "كي؟"

 مسئوليت پذيري شنده، مطيع، فروتن، خدمتگذار واگر بخواهيم كليساي سالم، پرثمر، بخ. الگو مثل يك شابلون ميماند 
 .نمائيمتاسيس كنيم بايد آنرا الگوبرداري 
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   خدمت روحاني را انجام ميدهد؟،"چه كسي"الگوي 
 رهبر چه كسي است؟

اگر موسس تاكيد كند كه فقط . از يك رهبر توانا در اختيار كليساي جديد بگذاردموسس كليسا بايد الگويي 
اشخاص تحصيلكرده الهيات و تنها كشيشان تمام وقت حقوق بگير قادر به رهبري آن كليسا هستند آنگاه مانع توليد مثل آن 

 .خواهند شد و زمان زيادي طول خواهد كشيد تا كليسا به مرحله توليد مثل برسد
ا اگر موسس كليسا اجازه بدهد كه مردم عادي محلي مسئوليت رهبري را خود بعهده بگيرند، فرصت توليد مثل ام

 .كليسا را افزايش خواهد داد
براي . در كتاب اعمال رسوالن ميبينيم كه رسوالن با مشكلي مواجه ميشوند و به كمك بيشتري نياز پيدا كردند

ان، از ميان خود هفت تن نيكنام را كه پر از روح و حكمت باشند برگزينيد تا آنان را  پس اي برادر"همين هم به مردم گفتند
 ".بر اين كار بگماريم و ما خود را وقف دعا و خدمت كالم خواهيم كرد

اين مشايخ از كليساي محلي . پولس براي كليساها مشايخ تعيين كرد و به تيموتاوس و تيطس گفت تا چنين كنند
 .فراد تحصيلكرده اي كه از بيرون به كليسا تحميل شده باشند نبودندانتخاب شدند و ا

 .موسس كليسا بايد مواظب باشد كه چيزي را كه در كتابمقدس نيامده به كليسا تحميل نكند
 

 به نظر شما چه كساني ميتوانند در كليسا رهبر باشند؟
 

 چطور ميتوانيد از اين براي كليساهاي جديد نمونه بگيريد؟
 

  تاسيس ميكند كليساها را"چه كسي" الگوي

. بعضي بر اين باورند كه فقط افراد باصالحيت و ايمانداراني كه تحصيالت باال دارند ميتوانند كليسا تاسيس كنند
اين درست مانند كليساهايي است كه براي انتخاب رهبرانشان شرايطي قائل ميشوند كه در كالم خدا بين موسسان كليسا 

 . وجود نداشت

. همراهانش از زمينه هاي مختلف بودند. ر عهد جديد پولس رسول با همراهانش براي تاسيس كليسا سفر ميكردد
آنها از خود تاسيس كنندگان كليسا در حين كار . نوايمانان بايد بدانند كه بايد در خدمت تشكيل كليساي جديد فعال باشند

اين . با همراهاني سفر كنند كه دوش به دوش آنان خدمت ميكنندتاسيس كنندگان دوره ديده بايد . الگو برداري ميكنند
موسس كليسا ميخواهد بعنوان يك الگو بگويد كه هر كس با هر سطح . همراهان بايد از سطوح مختلف تحصيلي باشند

 .تحصيالتي ميتواند كليسا تاسيس كند

 ١٥١ 
 



  

 چه كسي ميتواند كليسا تاسيس كند؟

 

 

 ان قرار دهيد؟چگونه ميتوانيد اينرا الگوي ديگر

 
 
 

 چه كسي بشارت خواهد داد؟

اين ماموريت به تمام كساني كه مسيح را . ماموريت بزرگ فقط به مبلغين، موسس كليساها و مبشرين داده نشد
در اكثر . كليه كسانيكه شاگردان مسيح هستند بايد در مورد ايمان خود با مردم صحبت كنند. پيروي ميكنند واگذار گرديد

آنها غيرت و هيجان بسياري براي بشارت دادن دارند اما . نوايمان را از شركت در فعاليتهاي بشارتي منع ميكنيممواقع ما 
 ." جوان بنشينشخص" بگوئيم اينست كه به آنهاما به آنها بعضي از عكس العمل 

ما هم . ريف كنند كاري را كه خدا برايشان انجام داده تعبسادگيدر عهدجديد عيسي مسيح از مردم ميخواست كه 
 به "بايد نو ايمانان را تشويق كنيم كه در مورد ايمانشان با ديگران صحبت كنند و ما هم بايد الگويي براي آنان باشيم عمال

 .آنها ثابت كنيم كه امر بشارت كاريست طبيعي و جزئي از فعاليتهاي روزانة پيروان مسيح است

جا   و اما آنان كه پراكنده شده بودند، هر". ل بودندوعظه كالم خدا فعا در ممال رسوالن همه ايمانداراناعدر كتاب 
 )4:8اعمال (. دادند نهادند، به كالم بشارت مي كه پا مي

 چه كسي ميتواند بشارت دهد؟

 

 

 چگونه اين امر را براي كليساهاي جديد الگو قرار ميدهيد؟
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 چه كسي تعليم خواهد داد؟

فقط استادان دانشگاههاي الهيات و معلمين علم الهي صالحيت تعليم و الگو وئيم بگآيا آموزش ما اين است كه 
 آموزش اخذ يك مدرك ليسانس است؟ الگويي كه هدفشدن براي ديگران را دارند؟ آيا الگوي شما اين است كه تنها 

هر . ندگي خود را وقف آنان نموداو ابتدا مردم را انتخاب كرد كه با او باشند و بعد ز. مسيح به ما بخشيد بسيار ساده است
ما بايد نو ايمان را تشويق كنيم كه از كارهايي كه خدا . ايمانداري در مسيح قابليت انتقال آنچه كه آموخته به ديگران را دارد

هيز  اختيارشان قرار دهيم تا آنها نيز ديگران را آموزش و تجمان را دربرايشان انجام داده با مردم صحبت كنند و تجربيات
 . مسيح توليد ميكنداي شاگردان پرثمري بر،اين الگوي ساده. نمايند

و آنچه را كه در حضور گواهان بسيار از من شنيدي، به مردمان اميني بسپار كه از  "پولس به تيموتاوس گفت، 
 سپس آنهايي .ار باشيمافراد وفاد اول بايد دنبال كليساپس از تشكيل ). 2:2تيموتاوس 2 (".عهدة آموزش ديگران نيز برآيند

 .ند و بعد به تعليم آنان بپردازيمتعليم پذيرجستجو كنيم كه را 

بزرگترين عامل صالحيت در امر رهبري در عهدجديد شخصيت اخالقي و بلوغ روحاني افراد بود اين مسئله حتي از 
 . داريمارك دانشگاهي امروزه متاسفانه ما تاكيد زيادي بر اخذ مد. اخذ مدارك دانشگاهي بيشتر ارزش داشت

 اگر بر زندگي مسيح نگاهي بياندازيم ميبينيم كه مسيح كساني را دور خودش جمع كرده بود كه ميتوانست 

او از هر فرصتي براي تعليم آنان .  سفر كردآنها با آنها نمود واو وقتش را صرف . زندگي اش را صرف آنان كند
عيسي آموزش خود را . گشتندميفرستاد و آنها براي پرس و جو نزد استادشان بازعيسي شاگردانش را نزد مردم . استفاده نمود

ما بايد هنر .  همينطورعمل كنيم بايد نهضت تاسيس كليساهاي جديد باشيملبدر حين كار انجام ميداد و چنانچه ما طا
 . احيا كنيمان را بايد هنرگمشدة خادم سازي و تعليم به ديگر. مفقود شدة شاگرد سازي را دوباره كشف كنيم

 آموزش رهبران به عهدة چه كس است؟

 

 

 

  قرار دهيد؟سرمشقشما چگونه ميتوانيد اينرا براي كليساهاي جديد 
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 هدايت و كنترل امور بعهدة چه كسي خواهد بود؟

كنم  آنرا متعلق به سازمانيكه برايش كار مياشكالي دارد اگر شود توسط من تاسيس ياگر كليساي جديدبنظر شما 
 ،بدانم؟ و اينكه آيا اگر من آنرا تاسيس كرده باشم درست است كه هدايت و كنترل آن به عهدة خود من باشد؟ اين دو

درست است كه خدا از ما استفاده نموده تا كليسايي تاسيس .  هم از خودمان و هم از ديگران ميپرسيم"سواليست كه معموال
مؤسس كليسا حكم پدر روحاني و معلم ايمانداران . بيرون هدايت و كنترل كنيمشود اما اشتباه است كه بخواهيم آنرا از 

 .جديد را دارد اما كنترل و هدايت كنندة آن نيست

 اقدام نمايد و هدايت و نظارت كليسا را به آنان واگذار " جديد بايد در تربيت و ايجاد رهبران فورايمؤسس كليسا
بيافتد رشد و توسعة آن متوقف ) كسانيكه مقيم نيستند(سا بدست افراد خارجي از لحظه اي كه هدايت و رهبري كلي. كند

 .ميگردد

 مؤسس كليسا كليه امور اعمم از بشارت، شاگردسازي، تربيت خادمين، نظارت و امور كليسايي را بتنهايي انجام اگر
 جسته وهمه را در ه هر عضو بهرالگوي مناسب الگويست كه از خدمت. دهد الگوي خوبي براي ديگران بجا نخواهد گذاشت

 .خدمات كليسايي سهيم سازدامر 

 كنترل و هدايت كليساهاي جديد به عهدة چه كسي خواهد بود؟

 

 

 شما چگونه ميتوانيد در اين امر سرمشق ديگران باشيد؟

 

 

 ت كه ميبايست در كليسا انجام شود متمركز خدماتيس"كار"الگوي 
 هدايت مردم در ايمان

مؤسس كليساي جديد بايد در . ه فعاليتها اينست كه مردم به پيروي عيسي ميسح هدايت شوندهدف اصلي كلي
. مؤسس كليسا بايد نو ايمانان را در بشارت به ديگران تجهيز و تشويق نمايد. هدايت مردم به ايمان مسيحي سرمشق باشد

 كليسا از رشد و توسعه خود متوقف خواهد در غير اينصورت. امر بشارت بايد در خون و وجود تك تك اعظاي كليسا باشد
 .شد
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 چه كسي ميتواند مردم گمشده را به سوي عيسي دعوت نمايد؟

 

 شما چگونه ميتوانيد در اين امر براي ديگران سرمشق باشيد؟

 

 

 ديگران را براي رهبري آماده كنيد

پولس . س از بازگشتش به نزد پدر آماده نمودعيسي مسيح با انتخاب و تعليم دوازده نفر، آنها را براي انجام ادامه كار پ
مؤسس كليسا نيز . رسول هم با همراهان سفر ميكرد و دائم مشغول آماده سازي رهبران براي كليساهاي تازه تاسيس بود

 آزاداو بايد در تعليم و بكارگيري رهبران محلي بصورت . بايد در آماده سازي رهبران سرمشق خوبي براي ايمانداران باشد
آنگاه هنگاميكه آن كليسا رشد كرده و از دل خود كليساي ديگري تاسيس كند افراد محلي را براي رهبري آن . عمل نمايد

 .آماده خواهد نمود

 

 چه كس ميتواند رهبران را براي خدمت آماده كند؟

 

 شما در اين رابطه چگونه ميتوانيد نمونه باشيد؟

 

 

 كليساهاي جديد تاسيس نمائيد

بعضي به غلط بر اين باورند كه اين كار فقط بعهدة . سيس كليساهاي جديد بعهده خود كليساستمسئوليت تا
هنگاميكه شخصي براي بشارت وارد يك منطقه، محله و يا دهكده اي ميشود بايد انگيزة . مبشرين و مؤسسين كليساهاست

اگر ما كه . براي بشارت وارد منطقه اي نشويدهرگز بدون هدف تشكيل كليسا، . تاسيس كليسا را در برنامه خود داشته باشد
رهبران هستيم اين انگيزه را در خود نداشته باشيم ايمانداران كليسا هم براي تشكيل گروه هاي جديد ديد نخواهند داشت و 

 .اهميت آنرا درك نخواهند كرد

 سرمشق غلطي براي  جمع كندساختماناگرمؤسس كليسا بجاي تشكيل گروه هاي جديد آنها را در يكجا و يك 
با اين . ستجا انجيل، تشكيل كليسا در آنةوظيفه مؤسس كليسا رفتن به يك منطقه و با بشارت و موعظ. بودديگران خواهد 
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 كه با رفتن و بشارت دادن در يك منطقه بايد تشكيل كليسا و جمع كردن ايمانداران جديد را در آموختروش مردم خواهند 
 .برنامه خود بگنجانند

  كس ميتواند كليساي جديد تاسيس كند؟چه

 

 

 شما اينكار را چگونه سرمشق ديگران خواهيد كرد؟

 
 
 

 تشويق كليساهاي ديگر

پولس رسول از كليساهاي ديگر اعانه جمع ميكرد كه به . در عهدجديد ميبينيم كه كليساها مشوق همديگر بودند
 .ساي تسالونيكي نيز در اين رابطه نمونة خوبي ميباشدعالوه بر آن، كلي. نيازمندان كليساي اورشليم كمك برساند

شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتيد و در رنج بسيار، کالم را با آن شادی که 
گونه شما برای همۀ ايمانداران مقدونيه و َاخائيه   بدين٧. بخشد، استقبال کرديد القدس می روح

 )٨-۶:١اول تسالونيکی  (سرمشقی بر جای گذاشتيد،

  براي ديگران داريد؟الگوييشما در رابطه با تشويق يكديگر چه 

 

 

 پذيرش مسئوليت ديگران

پولس رسول در كليساهاي تازه تاسيس  . در كليسا بايد براي ايمانداران جديد در جوابگويي نسبت به هم الگو باشيم
فوق را به كليساهاي غالطيه، تسالونيكيان و بعنوان مثال، او متن . اين مسئله را تعليم ميداد و خود نيز سرمشق خوبي بود

 :قرنتيان نوشت

اي برادران، اگر كسي به گناهي گرفتار شود، شما كه روحاني هستيد او را با ماليمت به راه راست 
بارهاي سنگين يكديگر را حمل كنيد كه . حال، بهوش باش كه خود نيز در وسوسه نيفتي در عين. بازگردانيد

 )2-1:6غالطيان  (.جا خواهيد آورد سيح را بهگونه شريعت م  اين

كشند و از جانب خداوند رهبران  كنيم آنان را كه در ميان شما زحمت مي حال اي برادران، تقاضا مي
دهند، برايشان  سبب كاري كه انجام مي  دهند، گرامي بداريد، و با محبت، كمال احترام را به شما بوده، پندتان مي
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كنيم كه كاهالن را هشدار  اي برادران، از شما استدعا مي. ديگر در صلح و صفا زندگي كنيدو با يك. قائل باشيد
زِنهار، كسي بدي را با بدي . جرئتان را تشويق كنيد؛ ضعيفان را حمايت نماييد؛ و با همه بردبار باشيد دهيد؛ كم

 )15-12:5اول تسالونيكيان  (.پاسخ نگويد، بلكه همواره در پي نيكي كردن به يكديگر و به همة مردم باشيد

. چيز سازنده نيست  اما همه-» چيز رواست همه«. چيز مفيد نيست  اما همه-» چيز جايز است همه«
 )24-23:10اول قرنتيان  (.كس در پي نفع خود نباشد، بلكه نفع ديگران را بجويد هيچ

از زمانيكه به بدن عيسي مسيح .  استيهممسئوليت پذيري و جوابگو بودن بشكل متقابل در كليسا مسئله بسيار م
بنابراين همانگونه كه ديگر اعضا نسبت به ما مسئول . مگرديملحق ميشويم ديگر بخود تعلق نداريم بلكه غالم مسيح مي

همديگر را در خداترسي اطاعت "پولس رسول در اين رابطه ميفرمايد كه . آنها مسئوليت داريمهستند ما هم نسبت به 
 ).21:5فسسيان ا ("نمائيد

 شما چگونه مسئلة جوابگويي را نسبت به ايمانداران جديد و خادمين كليسا سرمشق قرار ميدهيد؟

 
 
 
 

  مربوط به چگونگي انجام خدمات در كليسا ميباشد"چگونه"الگوي 
 خدمات را بصورت گروهي انجام دهيد

 .يمي و گروهي فرستادعيسي مسيح شاگردانش را بصورت ت. خدمت بايد بصورت گروهي انجام شود

پس از آن، خداوند هفتاد تن ديگر را نيز تعيين فرمود و آنها را دو به دو پيشاپيش خود به هر شهر و 
 )1:10لوقا  (.دياري فرستاد كه قصد رفتن بدانجا داشت

با هم وقتي پولس و سيالس ). 3-2:13اعمال (شائول و برنابا از طرف كليساي انطاكيه بصورت تيمي ارسال شدند 
. خدمت گروهي را ميتوان در سراسر عهدجديد مشاهده كرد). 5-1:16اعمال (سفر ميكردند تيموتاوس به آنها ملحق شد 

 بصورت افرادي " كند بايد حتما تاسيسجديديشخصي كه ميخواهد كليساي . خدمت نبايد بصورت انفرادي انجام شود
 . شد و نشان دهد كه خدمت كليسايي يك امر گروهيستاو بايد سرمشقي براي ديگران با. همراه با خود ببرد

 شما براي كليساي تازه تاسيس چگونه خدمت را بصورت گروهي سرمشق قرار ميدهد؟
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 بكار گيريدي مختلف رهبري را روشها

 .در عهدجديد الگوي خدمت در كليسا بدست رهبران انجام ميشود

عنوان مبشر، و برخي را   عنوان نبي، برخي را به  را بهعنوان رسول، برخي   و اوست كه بخشيد برخي را به
 )12-11:4افسسيان  (تا مقدسان را براي كار خدمت آماده سازند، براي بناي بدن مسيح،12عنوان شبان و معلّم،   به

اگر كسي عطاي نبوت . حسب فيضي كه به ما بخشيده شده است، داراي عطاياي گوناگونيم  ما بر6
اگر كسي عطاي تعليم . اگر كسي عطاي خدمت دارد، خدمت كند7. كار گيرد  ناسب با ايمانش بهدارد، آن را مت
اگر عطاي كسي كمك به نيازمندان است، با . اگر كسي داراي عطاي تشويق است، تشويق كند8. دارد، تعليم دهد

ر كسي داراي عطاي رحم و اگ. اگر كسي عطاي رهبري دارد، اين كار را با جديت انجام دهد. سخاوت چنين كند
 )8-6:12روميان  (.و شفقت به ديگران است، شادمانه به اين كار مشغول باشد

يكنفر را براي اينكار فقط  ي كليسابنيانگزار كليسا بايد در نظر داشته باشد كه هنگام راي گيري رهبران، اعضا
شبان را انتخاب كرده و تمامي مسئوليتها را به او در بعضي از كليساها روش كار بدين صورت است كه يكنفر . انتخاب نكنند
 در "مشايخ"پولس رسول تيموتاوس و تيطس را براي انتخاب . اين عمل مخالف تعليم كالم خداست. واگذار ميكنند

 .كليساها برگزيد و به آنان تعليم داد كه كليساها نبايد تحت كنترل و رهبري يك نفر قرار گيرند

 ه تاسيس چگونه الگوي رهبري را تحت كنترل رهبران قرار ميدهيد؟شما براي كليساهاي تاز

 

 

 كميت و كنترلاتفويض مسئوليت بجاي ح

 اي از عيسي مسيح براي ما نمونه. يك رهبر در كليساي مسيح شخصيست كه ابتدا بداند چگونه خدمت كند
 .دتفويض ميكراقتداراختيار و  كنترل كردن به افراد عوض گذاشت كه برهبري بجاي

: عيسي به آنها گفت25. باره كه كدام يك از ايشان بزرگتر است نيز جدالي ميانشان درگرفت، در اين
اما شما چنين 26. شوند خوانده مي› نعمت ولي‹كنند؛ و حاكمان آنان  پادشاهان اين دنيا بر مردم سروري مي«

 )26-24:22 لوقا  (. همچون خادم بودبزرگترين در ميان شما بايد همچون كوچكترين باشد و حاكم بايد. مباشيد

اغلب رهبران جديد، مثل سياست مداران، . رهبري متفاوت تري هستيمروش امروزه در كليساها چقدر شاهد 
. مؤسس كليسا بايد تفويض اختيار را الگوي كليساي جديدش قرار دهد !نعمت شناخته شوند دوست دارند كه بعنوان ولي
مؤسس كليسا . تي به شخصي داده شود در قبال آن اختيار انجام امور هم بايد به او تفويض گرددوقتي قرار باشد كه مسئولي

 .سرمشق قرار دهدبايد خدمتگزاري را 
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 شما براي كليساهاي جديد چگونه تفويض اختيارات را بجاي كنترل كردن الگو قرار ميدهيد؟

 

 

 

 مشاركت در تعليم و نحوة پرستش

 شركت در جلسات را به همه بدهيد، البته نه فقط براي شركت در جلسات عبادتي بلكه مثل زمان عهدجديد اجازة
 :پولس رسول در اين رابطه به كليساهاي قرنتيان و افسسيان چنين مينويسد. براي شركت در كليه جلسات

 و اي، زباني كس سرودي، تعليمي، مكاشفه آييد، هر هم مي پس چه گوييم، اي برادران؟ هنگامي كه گرد
 )26:14اول قرنتيان  (.كار رود  اينها همه بايد براي بناي كليسا به. اي دارد يا ترجمه

با مزامير، سرودها و . كشاند؛ بلكه از روح پر شويد مست شراب مشويد، كه شما را به هرزگي مي
افسسيان  (.نماييدهايي كه از روح است با يكديگر گفتگو كنيد و از صميم دل براي خداوند بسراييد و ترنم  نغمه
18:5-20( 

در جلسات . وقتي كه موسس كليسا ايمانداران را جمع ميكند بايد به كليه اعضا اجازه استفاده از تعاليم را بدهد
 " كتابمقدس را باز كرده و قسمتي را كه قبال،معمولي كار به اينصورت انجام ميشود كه موسس كليسا، كشيش يا رهبر

اما در جلسات مشاركتي همه كتابمقدسهايشان را باز كرده و بخشي را كه . فسير و تعبير ميكندتعيين شده براي ديگران ت
موسس .  تعيين شده با هم بررسي ميكنند و هر كس برداشت خود را بكمك روح القدس با ديگران مطرح مينمايد"قبال

رهبر .  در اوست در اعضا هم كار ميكندكليسا، كشيش يا رهبر كليسا بايد در نظر داشته باشد كه همان روح القدسي كه
 .كليسا نبايد مكاشفات خدا را از كتابمقدس به انحصار خود درآورد

ايمانداران بايد بياموزند كه مزمور، سرود، شهادت و غيره را با هم به . اين مسئله شامل جلسات عبادتي نيز ميشود
وقتي را كه با .  دارد همه را در فعاليتهاي كليسايي شركت دهندهدف بايد اين باشد كه تا آنجائيكه امكان. مشاركت بگذارند

 .هم ميگذرانند بايد متمركز همه باشد نه فقط رهبر كليسا

 ؟ميكنيدشما جلسات تعليمي و پرستشي مشاركتي را براي نوايمانان چگونه الگوسازي 

 

 تربيت افراد در حلقه هاي شاگردسازي

حاني، موسس كليسايي يا هر ايماندار ديگر بدين صورت است كه گروهي شاگردسازي نوايمانان توسط يك رهبررو
نوايمانان در واقع دعوت ميشوند كه براي گرفتن تعليم به ديگر اعضا ملحق شوند . را دور خود جمع كرده آنها را تعليم ميدهد

 .اما اينكار براي موسس كليسا قدري ايجاد مشكل ميكند. و همراه با آنان تعليم گيرند
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بنابراين .  از شروع كالس گذشته باشدهمكن است نوايمانان موقعي به جلسات تعليمي ملحق شوند كه چند مام
معلم دو راه دارد يا اينكه دروس را از اول شروع كند و يا اينكه به ادامه درس بپردازد كه در اينصورت نوايمانان ممكن است 

 .گردددچار سرگرداني 

 فرا ميگيرند به نوايمانان  را كهرهبر روحاني بايد به شاگردانش بياموزد كه آنچهجهت پيشگيري از چنين مشكلي 
 .هاي عقب افتاده به نوايمانان را بعهده آنها واگذار كندتقل كنند و مسئوليت آموزش درسمن

  و آنچه را كه در حضور گواهان بسيار از من".  هم براي نوايمان و هم براي شاگردان اعمال ميشود222اصل 
 ).2:2دوم تيموتاوس  (".شنيدي، به مردمان اميني بسپار كه از عهدة آموزش ديگران نيز برآيند

 .اين چگونه امكانپذير است؟ پاسخ بسيار ساده است

 نفر شاگرد جديد برخورد كند ميتواند هر به چهارصرف چند ماه شاگردسازي از پس با دو شاگرد اگر رهبر روحاني 
البته معلم در . را مسئول دونفر جديد كند تا آنچه را كه آموختند به شاگردان جديد آموزش دهندكدام از شاگردان قديمي 

ردان با ملحق شدند شاگ.  اما مسئوليت اصلي بعهده خود شاگردان قديمي است.اينكار آنان را نظارت و راهنمايي خواهد كرد
با اين روش زنجيره اي ايمانداران در حينيكه خود . واهد بود بعهدة شاگردان تازه تعليم يافته خجديدتر مسئوليت تعليم آنها

 . تعليم ميگيرند آنچه را كه آموختند به ديگران آموزش ميدهند

 خود را وقف تفويض مسئوليت نمايد آنگاه مشكلي با خادمسازي و ،چنانچه رهبر روحاني بجاي كنترل كردن افراد
هدفش شاگردسازي، خادمسازي و در نهايت تاسيس كليساهاي ديگر و همچنين اگر . سرمشق ديگران شدن نخواهد داشت

 . را حمايت كرده تعليم خواهد داد"هر شاگرد خود يك معلم است"باشد آنگاه اين حقيقت را كه 

 شما شاگردسازي زنجيره اي را چگونه اعمال خواهيد كرد؟

 

 

 

 يد داشت؟براي موثرتر بودن نتيجة روش شاگردسازي زنجيره اي چه تدبيري خواه
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  مربوط به زمان انجام خدمات است"چه وقت"الگوي 
  بايد تعميد آب بگيرند؟"چه وقت" در نظر بگيريد كه ايمانداران "مثال

مردم . اول اينكه بعضي خيلي زود تعميد ميدهند .موسس كليسا در رابطه با تعميد به دو مشكل بر خواهد خورد
قبل از اينكه مفهوم درست آن را درك كنند دهنده شخصي اشان بپذيرند و دعوت ميشوند تا مسيح را بعنوان نجات 

 .در صورتيكه تعليم عيسي مسيح اين است كه مفهوم پيروي او را درك كنيم. شوندبالفاصله تشويق به گرفتن تعميد آب مي

د آيا كيست از شما كه قصد بناي برجي داشته باشد و نخست ننشيند تا هزينة آن برآورد كند و ببين
اين ‹: توان تكميل آن دارد يا نه؟ زيرا اگر پي آن بگذارد اما از تكميل بنا درماند، هركه بيند، استهزا كرده، گويد

 )30-28:14لوقا (› !شخص ساختن بنايي را آغاز كرد، اما از تكميل آن درمانده است

ليسا مردم را بدون درك مفهوم تعميد و  بمنظور باال بردن تعداد اعضا باعث ميشود كه ك،عجله در تعميد آب افراد
 . مجبور به آن كار نمايد،پيروي مسيح

در بعضي از كليساها رسم بر . مشكل دوم اين است كه مردم بيش از اندازه براي گرفتن تعميد آب انتظار بكشند
اين اشتباه . ب آماده نماينداينست كه ايمانداران را از دورههاي سخت شاگردسازي بگذرانند تا آنها را براي گرفتن تعميد آ

 . باعث ميگردد كه نوايمانان آن غيرت و اشتياق خود را از دست بدهند

 بنظر شما آيا تعميد آب در كليساي شما باعث رشد يا مانع رشد روحاني افراد ميگردد؟

 

 شما در كليساهاي جديد زمان تعميد افراد را چگونه تعيين ميكنيد؟

 

 

 تغيير سريع رهبري

مشايخ كليساي . سمت رهبري بمدت زياد توسط موسس كليسا ميتواند يكي از بزرگترين اشتباهات او باشداشغال 
 . اوليه جهت بعهده گرفتن رهبري كليسا خيلي سريع منسوب ميشدند

من رهبري را به مردم واگذار خواهم كرد اما مطمئن " ميگوينداغلب شنيده شده كه ميسيونرها و موسسين كليسا 
فرهنگهاي ديگر خدمت ميكردم در تاسيس بين  من نيز اين روش را هنگاميكه در ".ه از عهدة مسئوليتش برآيندنيستم ك

مكاشفه خدا هنگام مطالعة باب اول . اما طولي نكشيد كه خداوند رفتار پدرانه و حليمانه را برايم آشكار نمود. كليسا پي گرفتم
 :ه كليساي فيليپيان چنين مينويسدپولس رسول ب. رسالة فيليپيان برايم آشكار شد

 ١٦١ 
 



  

گويم و همواره در همة دعاهايم براي همگي شما  آورم، خداي خود را شكر مي گاه شما را به ياد مي  هر
يقين دارم آن كه كاري نيكو در . ايد كنم، زيرا از روز نخست تا به امروز، در كار انجيل شريك بوده شادمانه دعا مي

 )6-3:1فيليپيان ( .كمال خواهد رسانيد  وز عيسي مسيح بهشما آغاز كرد، آن را تا ر

خدا . عدم اعتماد بنفس در ايمانداران نسبت به حقيقت باعث ميگردد كه اعتمادشان نسبت به خدا صلب؟؟؟ شود
واهد  را در آنها تكميل خعملش را در آنها آغاز نمود و هنگاميكه او را تحت كنترل روح القدس مطابعت ميكنند يشكار نيكو

 .كرد

 كه كنترل  آنهااو نبايد بخواهد. موسس كليسا بايد ايمانداران تازه را تجهيز و تشويق كرده به آنها اختيار عمل بدهد
واقعيت اين است كه موسسين كليسا هرگز باور نخواهند .  نيستندادارة اموركند مگر اينكه تشخيص دهد كه مردم قادر به 

 .ي انجام دهند چون معتقدند كه خودشان بهتر از عهده كارها بر ميĤيندكرد كه نوايمانان بتوانند رهبر

 نسبت به واگذاري رهبري كليسا به افراد محلي "بمنظور كمك به توسعه سريع كليسا موسس كليسا بايد سريعا
 .ز بين ميبردادر ايمانداران جديد را خدمت ة  اشتياق و انگيزكرده،  را وابستهتعليق در اين امر مردم. اقدام نمايد

 شما واگذاري رهبري كليسا را براي كليساهاي جديد چگونه الگوسازي ميكنيد؟

 

 

  وارد خدمت كنيد"ايمانداران جديد را سريعا

وقتي كه او براي . سرمشق ديگران قرار دهدرا ايمانداران تازه بخدمت گرفتن از همان ابتدا موسس كليسا بايد 
او بايد آنها را در دادن . يد ايمانداران تازه را نيز با خود بهمراه ببرد تا تشويق شوندخدمت به محله هاي مختلف ميرود با

او همانند مسيح بايد در تشويق ديگران در تعريف كاريهايي كه خداوند برايشان . شهادت زندگيشان بديگران تشويق نمايد
 ).39:8لوقا (انجام داده كوشا باشد 

 را از انجام خدمات كليساي منع ميكنند و پيش نياز آن دوره هايي را جديداران  بعضي از كليساها ايماند"معموال
ا را براي انجام كارهاي مختلف موسس كليسا بايد آنه. اين مسئله اشتياق آنها را نسبت به خدمت از بين ميبرد. قرار ميدهند

. او بايد آنها را در كمك بديگران تشويق نمايد. ببردم از دعا براي بيماران يا آناني كه نياز به آزادي دارند با خود بهمراه اع
 . آنان در خدمت باعث تشويق و تقويت و توسعه سريع كليسا ميگرددبكارگيري

 شما براي رشد و توسعة سريع كليسا نوايمانان را چگونه وارد خدمت ميكنيد؟
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 با ايمانداران جديد كليساي جديد تاسيس كنيد

كليسا معتقدند كه پس از تشكيل يك كليسا بايد بر روي رشد و ازدياد تعداد ايماندارانش بعضي از تاسيس كنندگان 
 را  حقوق بگيرشبانچرا بايد اينطور باشد؟ چون بعضي معتقدند كه قبل از اينكه كليسايي تشكيل شود بايد يك . كار كرد

د كه افراد زيادي را جمع كند تا از عهدة پرداخت به اين منظور مجبور خواهد ش. كننداستخدام براي اين كار  تمام وقت بطور
 .حقوق كشيش برآيند

وسوسة تشكيل . اگر موسس كليسا بر رهبري كليساي خانگي تاكيد نمايد آنوقت مسئلة نوايمانان حل خواهد بود
 .يك كليساي پرجمعيت براي پرداخت حقوق شبان نيز برطرف خواهد شد چون ديگر نيازي به آن نخواهد بود

وه بر اين با ايجاد كليساهاي خانگي موسس كليسا سرمشق خوبي در چگونگي توسعة كليسا در منطقه بوجود عال
 .خواهد آورد

 شما تشكيل كليساهاي جديد را براي يك كليساي محلي چگونه سرمشق قرار ميدهيد؟

 

 
 

  هفته چندين كالس شاگردسازي و بشارت تشكيل دهيد  طولدر

هر روزه درست پس از روز پنطيكاست ايمانداران يهودي .  هر روز جمع ميشدند"ران تقريبادر كليساي اوليه ايماندا
اعمال (در هيكل به يكدل پيوسته مي بودند و در خانه ها نان را پاره مي كردند و خوراك را به خوشي و ساده دلي ميخوردند 

46:2.( 

اين سنت نسل به نسل ادامه پيدا كرد و تا امروز . هادبنياد نامپراطور كنستاتين چند قرن بعد عبادت روز يكشنبه را 
امروزه بعضي كليساها . برقرار است البته بعضي آنرا اشتباه ميدانند كه فقط يك روز در هفته را روز عبادت در نظر بگيرند

در واقع . رقي كندهفته اي يكبار براي عبادت آن هم بمدت چند ساعت جمع ميشوند و بعد انتظار دارند كه كليسا در ايمان ت
 .داشته باشيمو توسعه را اگر چنين روشي در پيش بگيريم نبايد انتظار رشد 

البته نيازي براي تشكيل جلسات . ايمانداران جديد بايد تشويق شوند كه در طول هفته بطور مرتب جمع شوند
 شاگردسازي زنجيره اي، مشاركتهاي كليسايي براي همه اعضا در طول هفته نخواهد بود اما ايمانداران با تشكيل جلسات

موسس كليسا بايد جمع شدن ايمانداران را چند بار در هفته . خانگي و مطالعات كتابمقدس در بين هفته جمع خواهند شد
 .شدبراي ايمانداران سرمشق قرار دهد اين مسئله باعث رشد و توسعة سريع كليسا خواهد 
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 ع ميشوند؟افراد كليساي شما در بين هفته چند بار جم

 

 شما براي نمونه چند بار در هفته گردهمايي را درنظر داريد؟

 

 

  مربوط به محل انجام خدمات است"كجا"الگوي 
 بعنوان مثال گردهمايي در منازل و مكانهاي تجاري

انتظار زيباترين بناهاي كليسايي را بنا ميكنند و .  دست يافته اند"كاخي"امروزه برخي از كليساها به يك طرز تفكر 
برويد و "در نتيجه اين امر هدف از خدمت بجاي اينكه . دارند كه كليه فعاليتهاي مهم در آن محدودة كاخ مقدس انجام شود

امروزه در . امپراطور كنستاتين ساختن كليساهاي كاخ نما را ابداع نمود.  تبديل ميشود"بياييد و ببينيد" باشد به "بگوييد
در صورتيكه . ن تصور ميكنند كه لزوم داشتن يك ساختمان كليسايي يك مسئلة فرهنگي استبسياري از كشورها ايماندارا

آنچه آنها نميدانند اين حقيقت است كه ساخت كليساهاي كاخ نما حاصل امپراطوري روم بوده و ربطي به فرهنگ آن 
 .كشورها ندارد

ايمانداران هيچ وقت به هم ) نه يهودي داشتنددر كليساي اوليه ايمانداران همه يهودي بودند و زمي(كليساي اوليه 
 براي عبادت مسيح مكاني را داريم پس حال كه مسيحي شديم بايد  عادت در كنايس و معابدعبادتچون به "نميگفتند كه 

رفتن پس از در گ. آنها در معابد و كنيسه ها و بعد در منازل عبادت مسيحي خود را انجام ميداند. خير چنين نبود. "بنا كنيم
جفاهاي سخت از طرف دولت يهود مسيحيان متفرق شدند اما باز نسبت به ساختن بناهاي كليسايي اقدام نكردند و به جمع 

كليساي امروز چقدر .  اوقات هم در دخمه ها و قبرستانهايي كه زير شهرها بنا شده بود ادامه دادنديشدن در خانه ها و بعض
 !از آن طرز تفكر فاصله گرفته است

نظر شما پرستش خانگي ايمانداران، جلسات مطالعة كتابمقدس در منازل و دعا  و تشويق همديگر در خانه ها كار ب
بنظر شما جمع شدن و مطالعة كالم خدا و دعا در مغازه ها چطور؟ البته عمل خوبيست و اين . خوبيست؟ البته كه هست

 چرا كه نه؟. گردهمايي ها را هم ميتوانيم كليسا بناميم

موسس كليسا بايد براي ايمانداران جديد سرمشقي قرار دهد كه بدانند خدمت كليسايي در هر مكاني و هر زماني 
عيسي مسيح فرمود كه هرگاه دو يا سه نفر بنام او جمع شوند او در بين آنها حاضر خواهد بود و در جاي . ميتواند انجام شود

 :ديگري نيز به زن سامري چنين گفت
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ي آيد بلكه اآلن است كه در آن پرستندگانِ حقيقي پدر را به روح و راستي پرستش ليكن ساعتي م
 مي  كند خدا روح است و هر كه او را پرستش.  پرستندگان خود را طالب است خواهند كرد زيرا كه پدر  مثل اين 

 )24-23:4انجيل يوحنا . (بايد به روح و راستي بپرستد

 ايمانداران هر جايي كه خدا . نيستي كه مسيح در آن عبادت ميشودل ايماندارساختمان يك كليسا مقدستر از منز
 !را بروح و راستي عبادت ميكنند آنجا مقدس است

 "الزم نيست مكان بخصوصي را بنا كنيم تا بتوانيم آنرا كليسا بناميم"شما چگونه ميتوانيد اين طرز تفكر كه 
 سرمشق قرار ميدهد؟

 

 

 

 نهاي دست نيافته، و در نهايت انتقضاي عالمپيش بسوي محله ها، مكا

 :عيسي مسيح قبل از اينكه به آسمان صعود كند به شاگردانش چنين گفت

القدس بر شما آيد، قدرت خواهيد يافت و در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا  اما چون روح
 )8:1آيه اعمال  (».دورترين نقاط جهان، شاهدان من خواهيد بود

. داران جديد بايد بدانند كه نسبت به خدمت خانواده هايشان، دوستانشان و حتي همسايگانشان مسئولندايمان
آنها بايد بدانند . همچنين بايد بدانند كه حتي نسبت به مردم مناطق ديگر كه هيچ چيزي از مسيح نشنيده اند هم مسئولند

درك ايمانداران جديد بايد . ن فيض و محبت مسيح ميباشندكه هر كجا كه ميروند و هر كاري كه انجام ميدهند نمايندگا
 .ادمين انجيل مسيح تا اقصاي جهانند كه خكنند

 توانايي سفر به مكانهاي دور افتاده را نداشته باشند، اما بايد واين ايمانداران تازه ممكن است افراد فقيري باشند 
موسس كليسا بايد آنها را . اعم از دور يا نزديك دعا كنندبياموزند كه چطور براي افرادي كه خارج ازدسترسشان هست 

چنانچه موسس كليسا موفق به انتقال اين .  احساس مسئوليت بكننداشتياقبياموزد كه نسبت به مردم گمشده با درد و 
لم را از مسئوليت نشود فرصتهاي عالي براي مشاركت درانجام كار نجاتبخش خدا در آن منطقه، ايالت، كشور و انقضاي عا

 .دست خواهد داد

 شما خدمت به مناطق غير قابل دسترس را چگونه سرمشق قرار ميدهيد؟

 

 

 ١٦٥ 
 



  

 

 چگونه ميتوانيد براي كليساهاي جديد سرمشقي از خدمت به اقصاي جهان باشيد؟

 

 

  مربوط به انگيزة انجام خدمات است"چرا"الگوي 
 ماهيت انجيل

 "عيسي مسيح هم  ذاتا. ر ميكند كه به افراد اطرافشان خدمت كنندماهيت انجيل طوريست كه ايمانداران را وادا
او به هر جايي كه ميرفت نياز جسمي، احساسي و روحاني مردم . شخصي بود كه به افراد دور و اطرافش خدمت ميكرد

خدمت به اطرافيان موسس كليسا بايد براي نوايمانان . اين طبيعت در ذات هر ايماندار نهفته است. اطرافش را برآورد ميكرد
 .را يك الگو قرار دهد

 ارادة خدا

ارادة خدا اينست كه همه فرصت توبه را داشته ). 9:3دوم پطرس (ارادة خدا اينست كه هيچ كس هالك نشود 
 و محبت انجيلموسس كليسا بايد براي نوايمانان اين نمونه را قرار دهد كه يكي از انگيزه هاي اصلي در خدمت . باشند

 . اطرافيان بودن در ارادة خدا ميباشدمسيح به

 اطاعت

. نتيجة اطاعت پطرس رسيدن پيام انجيل به غيريهوديان بود. استانگيزة ديگر براي خدمت كردن اطاعت مسيح 
 :پطرس در دفاعية خود به برادران كليساي اورشليم چنين گفت

مسيحِ خداوند به ما عطا فرموده اگر خدا همان عطا را به آنها بخشيد كه پس از ايمان آوردن به عيسي 
 )17:11اعمال  (»بود، پس من كه باشم كه بخواهم مانع كار خدا شوم؟

 باالتر از هر ،اطاعت از مسيحمسئله  اما پطرس فهميده بود كه ،در آن زمان غيريهوديان نجس به حساب ميĤمدند
 شرايط و زمانها بايد نسبت به مسيح مطيع ةر همموسس كليسا بايد ايمانداران جديد را تعليم دهد كه د. مشكل فرهنگيست

 .بنابراين خدمت همة ايمانداران از اشتياقشان به اطاعت خداوند آغاز ميگردد. باشند

  هم بايد بدهيمرايگان يافته ايم رايگان

را  ما هم موظفيم كه اين بخشش خدا ه است، كه فيض و رحمت خود را بما بخشيددارداگر خدا ما را آنقدر دوست 
چشيده اند تمايلي نسبت به در ميان گذاشتن را چطور بعضي ايمانداران كه بخشش نجات الهي . با اطرافيانمان قسمت كنيم
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آن با ديگران را ندارند؟ اين مسئله درست مخالف طبيعت ايمانداران است كه بخواهند آنچه را كه يافته اند از ديگران دريغ 
خدا بخششهاي نيكو را .  استيست كه خدا به آنها بخشيدهو هم مشاركت در اموال منظور هم مشاركت روحانيست. نمايند

موسس كليسا بايد از همان ابتدا يك .  در اختيار ديگران بگذاريمبرايگانمجاني بما بخشيده، ما هم بايد آنچه را كه يافتيم 
 .روش زندگي مملو از بخشش را سرمشق ديگران قرار دهد

 ين بايد ذات ما باشدذات الهي و همچن: محبت

كند، از خدا زاده شده  كه محبت مي اي عزيزان، يكديگر را محبت كنيم، زيرا محبت از خداست و هر
محبت خدا اينچنين . كند، خدا را نشناخته است، زيرا خدا محبت است آن كه محبت نمي. شناسد است و خدا را مي

محبت همين است، . واسطة او حيات بيابيم  ان فرستاد تا بهدر ميان ما آشكار شد كه خدا پسر يگانة خود را به جه
اي . آنكه ما خدا را محبت كرديم، بلكه او ما را محبت كرد و پسر خود را فرستاد تا كفّاره گناهان ما باشد نه

 )11-7:4اول يوحنا  (.عزيزان، اگر خدا ما را اينچنين محبت كرد، ما نيز بايد يكديگر را محبت كنيم

موسس .  ما نيز باشد طبيعتاسانس طبيعت الهي است و بايد عصارةزه اي بزرگتر از اين وجود دارد؟ محبت آيا انگي
ايمانداران جديد بايد درك كنند كه ذات الهي از محبت .  زندگي براساس محبت سرمشق نوايمانان قرار دهدكليسا بايد

 .سرچشمه ميگيرد و همين نيز بايد سرچشمه طبيعت ما باشد

 ر زندگي خود چه كار ميتوانيد بكنيد كه براي ايمانداران جديد انگيزة مناسبي براي خدمت مسيح باشد؟شما د

 

 

 

 

در اين فصل .  تاسيس كليسا نياز به گسترش سريع كليساها ميباشدنهضت هايبخاطر داشته باشيد كه براي ايجاد 
ايجاد يك الگوي مناسب و سالم در كليسا قدم حال پس از . نقش الگوسازي را در گسترش سريع كليساها بررسي كرديم

 بعدي چيست؟

 توسط يك هماهنگ كننده رونداين . دندر زير مراحل ساده اي را ميبينيد كه به رشد و توسعة سريع كمك ميكن
 . اند ناميده"الگو، كمك، نظارت و ترك" كه آنرا فعاليت ميكند ترسيم شده 40/10خط مشي ديگري كه در منطقه 

 .حينيكه كار را انجام ميدهد نمونه يا الگو سازي كنيداول، در  

 .دوم، در هنگاميكه آنها كار را انجام ميدهند به آنان كمك كنيد 

 سوم، شما ناظر بر انجام كارشان هستيد و ميخواهيد مطمئن شويد كه كليساها رشد و گسترش ميابند و به نسل بعد  
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 .منتقل ميشوند 

 . كناره گيري نميكنيد" كامال اما– چهارم، شما محل را ترك ميكنيد 

 

 

 .اجازه بدهيد كه روند كار را بررسي كنيم

هدف شما اين است كه كليسا توسط افرادي كه . فرض كنيد كه شما به يك منطقه براي تاسيس كليسا ميرويد
شما در .  دوم هستيداكنون مرحله. شما اولين كليساي خانگي را بنا ميكنيد.  تعيين كرديد رشد كرده گسترش يابد"قبال

. مينمائيد بلكه در پشت صحنه آنان را ياري ايفا نميكنيدشما نقش اول را . حينيكه آنها خدمت ميكنند بهشان كمك ميكنيد
اعضاي كليسا شاهد چگونگي تاسيس كليساي . اين اولين باريست كه كليسا براي تاسيس كليساي ديگر اقدام ميكند

 اما  توسط آنها انجام شود،كاراينست كه شما هدف .  آنچه ديدند را خود تجربه نكرده اندخودشان توسط شما بوده اند اما
 . ميكنيدهمكاريبنابراين در هنگاميكه خدمت ميكنند شما نيز .  داشته باشندنياز تانميدانيد كه ممكن است به كمك

. ساي شما تاسيس كرده است كليسايي كه شما تاسيس كرديد و كليسايي كه كلي–اكنون دو كليسا تاسيس شده 
د و ميخواهيد مطمئن شويد كه ياكنون شما نظاره گر فعاليتهاي آنها هست. اآلن ميخواهيد كه مرحله سوم را شروع كنيد

كليساي اولي كه شما تاسيس كرديد االن كليساي ديگري . كارشان در تاسيس كليساي ديگر بطور سالم انجام ميشود
ت آنان هستيد و در مقابل تقاضايشان به آنها توصيه و پيشنهاداتي ارائه خواهيد داد اما كنترل شما ناظر خدما. تاسيس نموده

 .شما فقط از راه دور عمليات را رهبري ميكنيد. خواهيد گرفتنرا بدست 

اعضاي آن كار را انجام . كليساي دومي كه كليسا شما تاسيس نموده اكنون بايد كليساي ديگري را توليد كند
 به آن كمك خواهد كرد و به اين ترتيب كليساي سوم بطور اصولي و  به كمك داشته باشند كليساي اول و اگر نيازميدهند

شما از فاصلة دور شاهد روند عمليات خواهيد بود و چنانچه به كمك نياز داشته باشند آنها را راهنمائي . موثر بنا ميشود
 .كنيد و يا اينكه خود بطور مستقيم مسئوليتي را بعهدة نگيريدمواظب باشيد كه در كارشان دخالت ن. خواهيد كرد

هنگاميكه كليساي اوليه كليساي ديگري توليد ميكند و از دل كليساي دوم، كليساي سومي بوجود ميĤيد شما 
 آنجا حضور شما از. ميتوانيد آنجا را ترك كنيد. ميتوانيد به منطقة ديگري رفته خدمت را در منطقه ديگري آغاز نمائيد

شما هر چند . درست مثل كاري كه پولس رسول انجام داد. برداشته خواهد شد، اما هركز آنها را تنها مگزاريد و رها نكنيد
احتمال بروز مشكالت و اختالف نظرها در كليساهاي تازه تاسيس . وقت يكبار براي تعليم و تشويق آنها را مالقات كنيد

ها ادامه دهيد اما فراموش نكنيد كه ديگر رهبريت آنها را بعهده شما نيست و كنترل شما به حمايت خود از آن. وجود دارد
 توسعة كليساها براي توليد سريع كليساهاي ةنقش شما خدمت وتشويق آنها براي ادام. كليسا در درست افراد محلي ميباشد

 .جديد است

 ! را بخاطر بسپاريد"الگو، كمك، نظارت و ترك"روش 
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 ختيد ثبت كنيدآنچه را كه آمو

 . بخش آموختيد و بنظر شما براي خدمت روحانيتان بسيار مفيد است را بنويسيد اين دو يا سه نكته اي كه در"ذيال
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 32بخش 
 ويژگيهاي نهضت تاسيس كليسا

نهضت تاسيس كليسا روند سريعيست تحت كنترل روح القدس كه 
 كليساهاي محلي به دفعات تاسيس شده و در آن هر ،شخصدريك جامعة م

 .شخص فرصت شنيدن و پاسخ گفتن به پيام انجيل عيسي مسيح را خواهد يافت

بخاطر داشته باشيد كه هدف اين است كه در آن . اين دورة آموزشي بر اساس تعريف فوق طراحي شده است
بهترين و موثرترين روش اين . م انجيل عيسي مسيح داده شودمناطق به هر شخص بايد فرصت شنيدن و پاسخ گفتن به پيا

 . دن توانايي توليد كليساهاي ديگر تاسيس شوبا ، مناسب با فرهنگ هر منطقه،است كه كليساهاي محلي

 كشورهاي ابتدا كشور كمبوجيه و بعد. ودم من فرصت مطالعه نهضت تاسيس كليساها را پيدا نم1998در سال 
 حاصله از آنها تعاريف، ياتبراساس اين مطالعات و تجرب. ريقاي شمالي و جنوبي را مورد بررسي قرار دادمچين، هندوستان، آف

 .ويژگيها، موانع و دستورالعملهايي براي نهضت تاسيس كليساها تدوين نموديم

كه در  ويژگي هيجده. آنچه در اين بخش مطالعه ميكنيد خالصه اي از ويژگيهاي نهضت تاسيس كليساها ميباشد
هدف اين بخش فقط مرور اجمالي بر اين . استمطالعه ميكنيد در درسهاي گذشته بتفصيل توضيح داده شده اين فهرست 

 .موضوعات ميباشد

 . ويژگي ارزيابي كنيد18در حين مطالعه خدمات خود را بر اساس اين 

  تاسيس كليساهاي جديدنهضت هايمتعارف ترين ويژگيهاي 

، 7-6:6، 31-23:3، 42:2، 14:1اعمال (ي و با اهميت است دعا يك مسئله زيربناي  .1
1:10-48 ،5:12 ،3:13 ،23:14 ،11:16-15 ،25:16-34 ،36:20 ،5:21( 

 سپردهامانتي كه به ما .  تاسيس كليساهاي جديد تعيين شده استنهضت هايدعا بعنوان اولين ويژگي متعارف 
اين شفاعت كنندگان، ). 30:22حزقيال  ("در شكاف بايستند"شده، مسئوليت تجهيز هزاران شفاعت كننده اي است كه 

، از طرف ملتي كه به خبر خوش )33-16:18پيدايش (درست مثل ابراهيم كه از طرف مردم صدوم بخدا التماس نمود 
ميتوانيم ما . ، در دعا نيازهاي مردم را تامين ميكنند)10:2نحميا (آنها، مثل نحميا . انجيل نياز دارند بخدا دعا ميكنند

د شامل ايجاد گروه هاي دعا در كليساي محلي، ناين روشها ميتوان. شفاعت كنندگان را با روشهاي مختلف مجهز كنيم
تشكيل يك شبكة دعا در بين كاركنان، نوشتن و ارسال تقاضاي دعا به افراد و كليساها، تهيه و توزيع كارتها و 

 .تعيين و اعالم روزهاي بخصوصي براي گروه هاي مردم باشدبرشورهاي دعا، تهيه و توزيع تقويمهاي دعا، و 
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نيروهاي تاريكي براي جلوگيري از تبشير كالم .  است"جنگ روحاني" و "دعاي پياده"يك روش مهم ديگر 
هماهنگ كنندة خط مشي، موسسين كليسا، مبشرين، خادمين و ايمانداران جديد بايد در حين . هر كاري خواهند كرد

خدا سالحهاي الزم را براي پيروزي بر نيروهاي تاريكي به كليسايش . لحاظ روحاني خود را تجهيز نمايندخدمتشان، از 
 .هر چند بايد مطمئن شويم كه ايمانداران طرز استفاده از اين سالح ها را ميدانند. بخشيده است

ن را به پطرس و ، او قدرت بستن و گشوددر كالمش اشاره كرده استعيسي در مورد بستن شخص قدرتمند 
 ). 19:16 و 30-29:12متي (ايمانداران كليسايش داد 

. دعاي پياده يكي از روشهايي است كه از طريق آن ايمانداران ميتوانند بطور موثر درگير جنگ روحاني شوند
طان و بلكه آنها به شي. هدف ايمانداران از دعاي پياده جستجوي ديو و ارواح در البالي درختان و خانه ها نيست

. مسيحيان اختيار و اقتدار بستن نيروهاي شرير را دارند. نيروهايش اعالم ميكنند كه در نام عيسي مسيح بسته شده اند
 .آنها نيز اقتدار گشودن و رهايي مردم را دارند تا هنگاميكه كالم خدا كاشته ميشود در قلب مردم ريشه بدواند

آنها آموخته بودند كه قبل از ورود و . ني آموزش ديده بودنددر كمبوجيه موسسين كليسا نسبت به جنگ روحا
به آنها گفته شده بود كه در مراكز دولتي، مراكز . تبشير انجيل در شهرها و دهكدهها  با دعاي پياده آنجا را آماده كنند

ظه انجيل را آغاز فقط پس از انجام دعاي پياده بود كه ميتوانستند موع. آموزشي، تجاري، مذهبي و مسكوني دعا كنند
 .كنند

در يكي از استانهاي هند مبشرين و موسسين كليسا دعاي پياده و جنگ روحاني را قبل از موعظه پيام انجيل 
آنها بنام . با ورود آنان به دهكده ها از خدا ميخواستند كه دژها و سنگرهاي دشمن را برايشان مشخص كند. انجام دادند

فقط آنوقت است كه زمين آنجا براي كاشتن . تاريكي را بستند و مردم را آزاد نمودندعيسي مسيح آن دژها و سنگرهاي 
با چنين تالش دعايي است كه مبشرين و موسسين كليساها شاهد كاهش بتها . بذر كالم خدا حاصلخيز و بارور ميباشد

 كليساي خانگي را در 4000يس همچنين تاس. آنها شاهد تخريب معبدي كه در آن زنا ميشد بودند. در روستاها ميباشند
آيات و معجزات بطور جداگانه . با دعاي مردان و زنان خدا، آيات و معجزات صورت ميگيرد! همان استان نظاره كردند

 .بعنوان يكي از ويژگيها در اين بخش توضيح داده خواهد شد

 دعا در خدمت شما چگونه بكار گرفته ميشود؟

 

 

 يي بايد انجام شود؟بنظر شما چه فعالتهاي ديگر دعا
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 )6:9دوم قرنتيان (بذر كالم خدا بوفور كاشته شود  .2

سخنان پولس رسول هم اكنون در گوشها صدا ميكند چون آنچه بيان كرد مربوط به نهضت كليساهاي جديد 
 در.  تاسيس كليسا پس از تبشير فراوان پيام انجيل صورت ميگرفتنهضت هايدر كمبوجيه و جاهاي ديگر، . ميباشد

، برنامه هاي راديويي، توزيع كتب، "عيسي"اين كار توسط پخش فيلم . كمبوجيه پيام انجيل بفراواني بشارت داده شد
 كالم خدا با روشهاي وقتيتجربه نشان ميدهد كه . كمكهاي اجتماعي و بسياري از ايمانداران بومي و خارجي انجام شد

 .ردم ميرسد نتيجة موثرتري ميدهدست م بفراواني بد، رسانه هاي گروهي از طريقمختلف

در شهر . هر نهضت تاسيس كليسا روش خاص خود را دارد اما كليد اصلي روشها نيستند بلكه خود پيام خداست
اوريساي هندوستان پخش برنامه هاي راديويي و داستان سرايي دو روشي بود كه به وسعت زيادي كالم خدا را به مردم 

در نتيجة آن . ان آموزش ديده شنوندگان راديو را با داستانهاي كتابمقدس آشنا ميكردندمردان و زن .هندوستان رساند
 . كليسا افتتاح گرديد500ظرف پنج سال بيش 

 خدمت را كه ميتوان در بين گروه مردم مورد نظر خود 100يكي از تكاليف شما در اين دوره اين بود كه ليست 
 بود كه چشمانتان را به هزاران خدمتي كه ميتوانيد از طريق آنها انجيل را تكليف فوق بخاطر اين. صورت گيرد بنويسيد

اغلب پيش ميĤيد كه . ميدهداعتقاد ما بر اين است كه كاشت فراوان نيز نتيجة برداشت انبوه .  كندبازبه مردم برسانيد 
ا را بميزان وسيع از دست با اينكار فرصت تبشير كالم خد. ميكنيممحدود خود را اسير يك يا دو روش خاص خدمتي 

هماهنگ كننده خط مشي و گروه تاسيسس كليسا بايد خود را . نموداگر كم بكاريم اندك هم برداشت خواهيم . ميدهيم
به وعدة خدا تكيه كنيم كه با تبشير كالم خدا ميتوانيم . وقف تبشير كالم خدا با روشهاي مختلف بين مردم نمايد

 ).11-10:55اشعيا  ("نزد من بي ثمر نخواهد برگشت انم صادر گردد كالم من كه از ده"ميفرمايد 

 .فهرست روشهايي كه ميتوانيد از طريق آنها كالم خدا را به مردم مورد نظرتان برسانيد بنويسيد

 

 

 

 نيد كالم خدا بفراواني نزد مردم مورد نظرتان بشارت دهيد؟بتوابا چه روشهاي ديگري فكر ميكنيد 
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 )20-13 و 47-42:2اعمال ( هدفمند  خدمتيستتاسيس كليسا .3

براي اينكه نهضت تاسيس كليسا ريشه بدواند ايمانداران بايد . بسادگي بيان كردن كالم خدا كافي نيست
بدون . در كمبوجيه، از همان ابتدا هدف بناي كليساهاي محلي بود. ايجاد كنندجائيكه امكان دارد مشاركتهاي هدفمند در هر 

هر كجا كه پيام خدا موعظه ميشود قدم بعدي ما بايد پيگيري و . ان تاسيس كليساي جديد بعيد بنظر ميرسيداين هدف امك
ايمانداران . نوايمانان بايد براي دعا، مشاركت، پرستش، مطالعه كتابمقدس  و بشارت جمع شوند. گردآوري ايمانداران باشد

دف ما هم بايد جمع كردن افرادي باشد كه به انجيل يا پيام خدا  ه.بايد مثل يك قبيله يا قوم متحد با هم زندگي كنند
 .جواب مثبت داده اند و خود را به قوم خدا كه كليسا باشد متعلق ميدانند

در دو ايالت ديگر در شمال . شنونده هدفشان تاسيس كليساها بود در ايالت اوريساي هندوستان گروههاي
به . شدسا موعظه ميكردند كه در نتيجه آن هزاران كليساي خانگي تشكيل هندوستان واعظين كالم با هدف تاسيس كلي

 را طلب كنيد "اهل صلح"مبشرين و موسيسن كليسا كه اعزام ميشدند گفته شده بود كه بمحض ورود به روستاها افراد 
ي آنجا مدتي  را مشخص نمود آنگاه مبشر جهت تشكيل كليساي خانگ"اهل صلح"هنگاميكه خدا آن شخص ). 6:10لوقا (

 .ميكرداقامت 

داستاني مبشري را كه در شمال هندوستان فيلم عيسي را در روستاهاي مختلف نمايش داد و فقط تعدادي 
هنگاميكه براي . محدودي را پيگيري نمود بياد داريد؟ تعداد بتها و معابد در روستاهايي كه پيگري نشده بودند افزايش يافت

ما كالم خدا را بشارت داديم، ميليونها . يكنيم بايد هدفمان نيز تشكيل كليسا در آنجا باشدتبشير وسيع كالم خدا اقدام م
سپس اعالم كرديم كه افراد بسياري را بشارت . نسخة نوشتاري توذيع كرديم و روشهاي بشارتي مختلفي را اعمال نموديم

ايد در هر كجايي كه كالم خدا را بشارت ميدهيم  هدفمان ريشه دواندن كليساي عيسي مسيح باشد ب"اما اگر حقيقتا. داديم
 . تاسيس كليسا در آنجا باشدمانهدف

 آيا در بين گروه اجتماعي شما سازمانها، افراد شخصي يا كليساهايي هستند كه هدفشان تاسيس كليسا باشد؟

 

 

 

 اگر خير، شما چكار ميتوانيد بكنيد كه تاسيس كليسا جز اهدافشان قرار گيرد؟
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 )5:1 و تيطس 17:20، 23-21:14مال اع(محلي خدمت رهبري را عهده دار ميشوند اعضاي  .4

ما . شوداز عهدجديد در ميابيم كه رشد سريع كليسا هنگامي ميسر است كه رهبري كليسا بدست افراد محلي انجام 
ي محلي ميكنيم آنگاه مانع هنگاميكه رهبران از خارج وارد كليسا. بايد رهبران از ميان اعضاي كليساي محلي تربيت نمائيم

 .اين روش پولس رسول نبود و همچنين روش ما نيز نبايد باشد.  از دل آن ميشويم،تشكيل كليساهاي ديگر

تا كنون هيچ خارجي . در همان شروع كار در كمبوجيه ايمانداران بومي كليساهاي باپتيست خود راتاسيس نمودند
  از ميان خود ايمانداران كليسا انتخاب شده كهرهبران محلي. لت نداشته استدر امر رهبري هيچ كدام از آن كليساها دخا

تحت عنوان نيز اين روش براي تاسيس كليساها در سالهاي اخيراعمال ميشود و در اين كتاب درسي .  تربيت ميافتندبودند،
 . استنهضت تاسيس كليسا ارائه شده

ند اين بود كه جهت رهبري كليسا نميتوانند به رهبران محلي يكي از مسائلي كه اكثر خادمين خارجي اظهار ميكرد
 باعث ميشد كه موسس كليسا بيش از اندازه در آنجا اقامت اين و بودندنتيجه اينكه در تربيت خادمين ناموفق . اعتماد كنند

 .كند

ت ايمانداران بومي اگر خود را وقف بناي كليساها توسط خدا كرده ايم پس بايد اجازه بدهيم كه رهبري كليسا بدس
 .انجام شود

 آيا رهبران كليساهاي جديد توسط ايمانداران محلي انتخاب ميشوند؟

 

 بنظر شما بايد چگونه انجام شود؟اگر نه، 

 

 

، 18-15:16، اول قرنتيان 16-3:16روميان (رهبران كليسا از افراد بومي انتخاب ميشوند  .5
 )13-12:3، تيطس 21-19:4تيموتاوس ، دوم 15:4كولسيان 

 اغلب اوقات وقتي كليساهاي موجود، .كليساهاي باپتيست كمبوجيه تعداد معدودي رهبر و خادم تمام وقت داشتند
موسسين كليساها ايمانداران محلي را با خود براي . كليساي جديد تشكيل ميدادند رهبران عادي نقش موثري را ايفا ميكردند

 هر نوايمان محلي قرار سرمشق "حضور فعال در خدمت"با اينكار . يبردندتشكيل كليساهاي جديد به دهكده هاي اطراف م
 ميفهميم كه بدن مسيح از اعضاي بسيار تشكيل شده و هر عضو نياز به تشويق و آزادي 12از اول قرنتيان باب . ميگيرفت

 .عمل براي فعاليت و بكارگيري عطاياي خود دارد

 ١٧٤ 
 



  

زن كمبوجيه اي بيسواد كه در مزرعه برنج  مشغول بود و سبد هم خدا حقيقت خود را در زندگي ام از طريق يك 
هنگاميكه به خانه . او هنگاميكه به يكي از گروههاي كليسايي درس سبدبافي ميداد به مسيح ايمان آورد. ميبافت تائيد كرد

كه با هم در خانه اش اش كه در استان ديگري بود مراجعه كرد خدا ترتيب مالقات او را با يك مرد جوان ايماندار داد 
هنگاميكه سرگذشت  .نمودندشروع به رشد و توسعه در آن منطقه چند ماه بعد كليساهاي ديگر . كليسايي را تاسيس كردند

 . آوردمخدا سخني را كه پولس رسول به كليساي قرنتيان گفته بود بخاطر. كرد من احساس حقارت ميكردمميخود را تعريف 

شديد؛  بيشتر شما با معيارهاي بشري، حكيم محسوب نمي. خواند، در نظر آوريد   آن هنگام كه خدا شما را فرااي برادران، وضع خود را،
پندارد، برگزيد تا حكيمان را خجل سازد؛ و آنچه را كه دنيا  اما خدا آنچه را كه دنيا جهالت مي. زادگان نبوديد و بيشتر شما از قدرتمندان يا نجيب

انگارد، بلكه نيستيها را برگزيد، تا هستيها  اب كرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد؛ خدا آنچه را كه اين دنيا پست و حقير ميشمارد، انتخ ضعيف مي
 )29-26:1اول قرنتيان ( .را باطل سازد، تا هيچ بشري در حضور او فخر نكند

ربة رهبري و خدمت بين با سالها تج. بودم با يك مدرك ليسانس و دو مدرك فوق ليسانس نشسته آنجامن 
. ادم نشسته و به سخنان يك زن بي سواد كه فقط ميدانست چطور برنج بكارت و سبد ببافت گوش ميد،فرهنگهاي مختلف

خدا بخاطرم آورد كه بايد ريشه . حس حقارت بمن دست داد.  خدا چگونه از او براي تاسيس كليسا استفاده كرد كه ميگفتاو
 ،حتي نسبت به خيلي افراد. من حتي در يك خانوادة اشرافي بدنيا نيامده بودم. ص بزرگي نبودممن شخ. هايم را بياد آورم

من كه بودم كه بخواهم خودم را برتر از اين زن بدانم؟ وظيفة من فقط تعليم، تربيت افراد براي . باهوشي هم نبودمشخص 
اگر من او را با گفتن اينكه براي شروع كار تاسيس . داين خداست كه انتخاب ميكند چه كس را بكار بگير. تاسيس كليسا بود

 .كليسا صالحيت ندارد او را مايوس ميكردم آنوقت محكوم به گناه عليه او و خدا ميشدم

اگر بخواهيم كه همة مردم بشارت را بشنوند، اگر مشتاقيم كه كليساها در همة مناطق توسعه يابد، ما بايد اجازه 
خادم و روحانيون تمام وقت طرح پيشنهادي . شوند خدمت و رهبري كليساي محلي خود بدهيم كه مردم عادي مشغول
 .نظر خدا با آنچه كه اغلب در كليساهاي ما انجام ميشود بسيار متفاوت است. امپراطور كنستاتين بود نه خدا

خداييد، تا فضايل او را اعالم كنيد كه شما اما شما ملتي برگزيده و كاهناني هستيد كه پادشاهند؛ شما امتي مقدس و قومي متعلق به 
پيش از اين قومي نبوديد، اما اكنون قوم خداييد؛ زماني از رحمت محروم بوديد، اما اكنون . خوانده است  انگيز خود فرا را از تاريكي به نور حيرت

 )10-9:2اول پطرس ( .ايد رحمت يافته

 غول خدمت و رهبري هستند چه كساني ميباشند؟در كليساي گروه مردم مورد نظر شما افراديكه مش

 

 

 شرايط رهبر شدن چيست؟

 

 ١٧٥ 
 



  

، 47-42:2اعمال . (گروه ها و كليساهاي خانگي الگوهاي اوليه حاكم در منطقه ميباشند .6
، اول 5-3:16، روميان 30:28-31، 20:20، 40:16، 12:12، 24:10-27، 3:8، 42:5

 )2، فيليپيان 15:4، كولسيان 19:16قرنتيان 

 نهضت های" گر چه در بعضی شرايط ممکن است از ساختمان کليسا استفاده کرد اما اساساا
در کمبوجيه تعداد کمی از کليساها دارای ساختمان . تاسيس کليساها بر مبنای نفوذ گروه های خانگی است

 زير در آفريقا با گردهمايی در. کليسايی بودند و اين مسئله در کشورهای ديگر جهان نيز صادق است
 . کليساهای خانگی بودند"  کليسا تاسيس شد اکثرا١٠٠٠٠ و در شمال هندوستان جائيکه شددرختان آغاز 

بعضی معتقدند که هندوستان به ده ميليون کليسا نياز .  دهکده وجود دارد۶٠٠٠٠٠در هندوستان 
 يک ساختمان جدا دارد فکر حال اگر ما اينطور تعليم دهيم که کليسا قبل از اينکه تشکيل شود نياز به. دارد

د؟ البته هم غيرممکن است وهم غير نميکند چند سال طول بکشد تا اين ده ميليون کليسا تاسيس گرد
 !ضروری

بعضی معتقدند که نوايمانان احتياج دارند که در ساختمان کليسا جمع شوند و اينکه کليسا را 
با مطالعۀ کتاب اعمال رسوالن در . بودند قرار دهندجانشين معبد و کنيسه  که بعنوان عبادتگاه شناخته شده 

ميابيم که علی رغم اينکه يهوديان دارای کنيسه و عبادتگاه بودند اما مسيحيان برای پيروی مسيح نيازی به 
جايگزينی ساختمان نيست بلکه در سراسر عهدجديد کليساهای خانگی اصلی مسئله . تهيه ساختمان نميديدند

ينطور اخدا برای تاسيس کليسا اجباری در بنای ساختمان قرار نداده پس ما هم بايد اگر . روش کار بود
 . باشيم

توسعۀ سريع در تاسيس کليساها زمانی امکانپذير خواهد بود که ملزوماتی چون ساختمان کليسا 
.  خداستهر جائيکه ايمانداران جمع شوند آنجا کليسای. بعنوان هويت بخشيدن به آن، از راه برداشته شوند

در نتيجه هيچ تفاوتی ندارد که ايمانداران در خانه ها، مغازه ها، ساختمان مدارس و يا ساختمان کليسا جمع 
 .شوند

در نقاط مختلف جهان به تجربه ثابت شده که رشد سريع . مشکل اصلی ساختمان کليسا نيست
در کمبوجيه همه . احتر ميباشدتشکيل کليساهای جديد از طريق ايجاد کليساها يا جلسات خانگی بسيار ر

اما رشد سريع کليسا در . در هر کشوری ميتوان ساختمان کليساها را يافت" تقريبا. کليساها خانگی نبودند
 .چين، هندوستان و مکانهای ديگر مديون شبکۀ کليساهای خانگی ميباشند

ما بايد کليسا را اجتماع . خالصه اينکه کتابقدس نميگويد که هر کليسا بايد دارای يک ساختمان باشد
ايمانداران بدانيم ولو اينکه در خانه ها، زير درختان، در يک ساختمان اجاره ای يا ساختمان کليسا عبادت 

 .کنند

 در گروه مردم مورد نظر شما کليسا چه مفهومی دارد؟

 

  گروه خانگی وجود دارد؟،کليساآيا بجای 
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کار را بروش گروه يا کليساهای خانگی سوق دهيم ، برای اينکه بتوان روش جواب منفی استاگر 
 چه پيشنهادی داريد؟

 

 

 

 )8-6:1اول تسالونيكيان (يگر است كليسا موسس كليساهاي د .7

كليسا تشكيل كليساي "كوتاهترين تعريفي كه ميتوان براي نهضت تاسيس كليساها قائل شد اينست كه بگوئيم 
در كشورهايي مثل چين رشد سريع . پتيست آغاز شدا رشد كليساهاي بدر كمبوجيه اين پديده همزمان با. "جديد بدهد

 .نهضت تشكيل كليساهاي خانگي عامل تاسيس كليساهاي جديد شد

 يك طرح ژنتيكي را براي تاسيس كليساها الگو قرار ميدهد و بما ميگويد كه 31 در بخش DNAدرس مربوط به 
 .  بودچگونه يك كليسا قادر به تاسيس كليساي ديگر خواهد

در سال .  بلكه در غياب من صورت گرفت،نهضت تاسيس كليسا در كمبوجيه زمانيكه من آنجا بودم انجام نشد
 كليساي باپتيست در آنجا برپا 42هنگاميكه كمبوجيه را ترك كردم .  من براي حدود شش ماه به آمريكا برگشتم1995
  كليساي باپتيست توسعه يافته250امروز رشد اين كليساها به .  كليسا رسيد76در غياب شش ماهة من اين رقم به . بودند
 .است

در يك منطقه از كشور چين چندين هزار كليساي خانگي تصميم گرفتند كه به اطاعت از فرمان بزرگي كه عيسي 
 ديد ،هاي خانگيتوسعه كار به اندازه اي بود كه كليسا.  بپردازند،مسيح در رابطه با بشارت انجيل و شاگردسازي به همة مردم

 .و هدفشان را به شهرها و دهات اطرافشان براي تاسيس كليساهاي جديد منتقل كردند

پس از چند . در يكي از مناطق كشور هندوستان شخصي افرادي را براي چگونگي تشكيل كليساي جديد تعليم داد
 كليسا توسط كليساي ديگر باعث شد  درك مفهوم تاسيسدر نتيجه.  كليساي خانگي شدند175سال آنها موفق به تاسيس 

پس از گذشت شش ماه كليساهاي موجود شروع به تاسيس كليساهاي جديد . كه آن شخص آنرا به ديگران تعليم دهد
 .نمودند و تعدادشان به سه برابر رسيد

 آيا كليساهاي موجود در بين مردم مورد نظر شما كليساهاي جديد تاسيس ميكنند؟

 

 گونه انجام ميشود؟اگر بله، اين كار چ
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 اگر خير، چطور ميتوان اين كار را انجام داد؟

 

 

 

-26:8، 53-1:7، 25-23:4، 47-14:2اعمال (كالم خدا مرجع محترم و معتبر است  .8
35 ،13:13-43 ،10:17-12( 

 مركزيت كالم خدا در زندگي ايمانداران و ، تاسيس كليساهاي جديد وجود داردنهضت هايويژگي ديگري كه در 
مورد بحث ) منظور اينكه آيا كالم خدا عاري از اشتباه است(گاهي در بعضي كشورها مسئله اعتبار كتابمقدس . يسا ميباشدكل

 تاسيس كليسا ايمانداران جديد نگران اختالف عقيده هاي تعليمي نيستند چون آنچه كه نهضت هايدر  .دو جدل قرار ميگير
 .ايق فرض ميكنندند و همه را حقپذيررا مي ميشودتعليم داده 

روش . روش تعليم كالم خدا با روش معمولي كه در اكثر كليساهاي سنتي انجام ميشود كمي متفاوت است
در اين روش گروهي از ايمانداران گرد هم جمع شده بخش يا .  يكي از روشهاي معمول مطالعة كتابمقدس است"مشاركتي"

 و در ميان ميگذاردرداشت خود را از حقايقي كه دريافت ميكند با ديگران داستاني را از كالم خدا مطالعه ميكنند و هر كس ب
 را آموختيم كه به "مشاركتي"در اين بخش از آموزش ما فقط روش ساده .  ميباشندبه اينصورت همه در اين مطالعه فعال

 .ناميديم "بياموز كه مطيع باشند" راآن

 بخصوص براي افراد بيسواد يا كسانيكه سواد كمي ،ان است گفتن داست،يكي از ابزارهاي بسيار عالي در آموزش
در يك الگوي گروهي، آن گروه كالم خدا را با هم مطالعه ميكنند و باهم در ميان ميگذارند كه چطور آنچه را كه . دارند

ز داستانسرايي در اين بخش آموزشي نيز آموختيم كه چگونه ا. خواندند با افراد ديگر در طي هفته در ميان خواهند گذاشت
 .براي شاگردسازي و تعليم كالم خدا استفاده كنيم

بدون در نظر گرفتن روشهاي تعليم آنچه كه در وحلة اول اهميت دارد اين است كه معلمين خود به مصونيت و 
 .اعتبار كالم خدا معتقد باشند

 )16:3دوم تيموتاوس ( سايي سودمند است،تمامي كتب مقدس الهام خداست و براي تعليم و تأديب و اصالح و تربيت در پار

 .بخاطر داشته باشيد كه تاكيد بايد بر آموزش كالم خدا و اطاعت از آن باشد نه آموزش دربارة كالم خدا

 خادمين كليسا با چه روشي مردم را آموزش ميدهند كه كالم خدا معتبرترين مرجع ميباشد؟
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 )49:13، 4:8، 4:4، 47و 41:2 عمالا(توليد مثل كليساها روند سريعي ميباشد  .9

کتاب اعمال رسوال بوضوح نشان ميدهد که همانقدر که کيفيت برای خدا اهميت دارد کميت هم مهم 
با فعاليت روح القدس . ما هم بايد همينطور باشيم. خدا انتظار دارد که کليسايش در تعداد هم رشد کند. است

رشد و توسعه سريع که توسط روح القدس انجام . اشندکليساهای جديد هم خيلی سريع در شرف تاسيس ميب
ما نيز بايد به آنچه که پولس در اينجا به .  تاسيس کليسا ميباشدنهضت هایميگيرد يکی از ويژگيهای 

 در خاتمه، ای برادران، برای ما دعا کنيد تا کالم خداوند به ". کليسای تسالونيکيان ميگويد معتقد باشيم
 ).١:٣دوم تسالونيکيان (  ".گونه که در ميان شما چنين شد  يابد، همانسرعت پيش رود و عّزت 

  آنرشد.  کليسای خانگی تشکيل شد۵٠٠٠پانزده سال پيش در محلی در هندوستان شمالی حدود 
اغلب مردم عادی با قوت روح . شدنهضت تاسيس کليسا توسط دعا تشکيل و محافظت . بسيار سريع بود

به مسيح نياز داشتند کليساها تاسيس " يکه هيچ کس نرفته بود و بين افراديکه جدائاالقدس و با رفتن به جاه
 .نمودند

 در جامعۀ شما هر چند وقت يکبار کليسايی تشکيل ميشود؟

 

 در تشکيل کليساها وجود دارد؟ اگر بله، چگونه رآيا بنظر شما امکان افزايش سرعت پيشرفت کا
 ميتوان آنرا انجمن اداد؟

 

 

 

 )12-11:19، 12:5، 43:2اعمال (جزات مشهود هستند عمآيات و  .10

اين آيات و معجزات . آيات و معجزات در سراسر آفريقای جنوبی و آسيا و جاهای ديگر مشهودند
کنم، بر من   کارهايی که من به نام پدر خود می"فت عيسی مسيح به مخالفانش گ. پيام انجيل را ثابت ميکنند

 آيات و معجزات همچنين نشان ميدهند که در حين رشد کليسا روح ).٢٥:١٠يوحنا " (دهند شهادت می
 . القدس در حرکت است

موسسين کليسا شهادت ميدهند که در يکی از ايالتهای هندوستان شمالی در هنگام تبشير پيام انجيل 
 اخير اين موسسين کليسا در چند سال. معجزات جاری شده، بيماران شفا ميافتند و ديوها اخراج ميشدند

در هر شهر و روستايی که انجيل " آنها شهادت دادند که تقريبا.  کليسای خانگی تاسيس نمودند٤٠٠٠حدود 
 شد که پيامآنها ميگويند اين وقايع باعث . را موحظه کردند شاهد شفای بيماران و اخراج ديوها بودند

فراد روستا به عيسی مسيح در برخی مواقع معجزات باعث ايمان آوردن کل ا. شودات بثا شدهموعظه 
 .ميشد

 . باشيم مواظب آيات و معجزاتا بدر رابطهما بايد نسبت به دو عمل افراط گرانه 
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اين بدان معنی .  را حمايت ميکند"مسيحيت واقعی" ،اول اينکه بعضی معتقدند که آيات و معجزات
 اين. معجزات بظهور برسد آيات و "بايد" است که در هر جائيکه حضور و کار روح القدس وجود دارد 

 .تبديل شود" جادوگر مسيحی" بسيار خطرناک است چون باعث ميشود که موسس کليسا به يک طرز تفکر
 ! جادوگران روستاهاقويتراز ی گرجادو

آنها معتقدند که .  مسيحيان در جهت عکس به تفريط عمل ميکنند ودوم اينکه بسياری از مبشران
 . الم خدا ديگر انجام نميشوند و اين عالئم مال زمان رسوالن بوده استآيات و معجزات برای تبشير ک

بايد مواظب بود که آيات و معجزات نه مورد . هر دو حالت افراط يا تفريط از هدف اصلی بدورند
آيات و معجزات در خدمت نيازمندان و اثبات پيام انجيل عيسی . دنفراموشی و نه سو استفاده قرار گير

 .مسيح ميباشد

 آيا آيات و معجزات در گروه مردمی که بين شان خدمت ميکنيد ديده ميشود؟

 

 اگر چينين است، چند نمونه از برجسته ترين آنها را که شاهد بوده ايد را نام ببريد؟

 

 

 )13-1:2اعمال ( در افراد ميباشد  بصورت قلبي و دروني"پرستش اساسا .11

كتابمقدس به زبان .  انجام ميشد(Khmr)حلي اهالي خومر بشارت، آموزش، تاسيس كليسا و پرستش به زبان م
 .محلي آنان ترجمه شد و تمام اهالي كمبوجيه از سرودنامه هاي محلي استفاده ميكردند

در اكثر عمليات تاسيس كليسا كه تا بحال مورد مطالعه قرار گرفته شده امكان پرستش بزبان محلي عاملي بسيار 
يكي از زيبائيهاي . فرصت شنيدن پيام انجيل عيسي مسيح را بزبان مادري اش داشته باشدهر شخص بايد . موثر بوده است

.  باب دوم ذكر شده اين بود كه افراد حاضر انجيل را بزبان خودشان شنيدندنواقعة روز پنطيكاست كه در كتاب اعمال رسوال
 سخن گويند و هر كس پيام را بزبان خودش روح القدس به شاگردان نازل شد و به آنها قدرت بخشيد تا بزبانهاي ديگر

 .ميشنيد و بسياري در آن روز به مسيح ايمان آوردند

رسيد، همه يكدل در يك جا جمع بودند كه ناگاه صدايي همچون صداي وزش تندبادي از آسمان آمد و   چون روز پِنتيكاست فرا
هاي آتش كه تقسيم شد و بر هر يك از ايشان قرار  هايي ديدند همچون زبانه انهآنگاه، زب. تمامي پر كرد  اي را كه در آن نشسته بودند، به خانه

در آن . گفتن آغاز كردند بخشيد، به زبانهاي ديگر سخن بديشان قدرت تكلّم مي» روح«گونه كه   القدس پر گشتند و آن سپس همه از روح. گرفت
آمده، غرق شگفتي شدند،  چون اين صدا برخاست، جماعتي گرد. بردند سر مي  م بهروزها، يهوديان خداترس، از همة ممالك زير آسمان، در اورشلي

النهرين و يهوديه و كاپادوكيه و  پارتها و مادها و ايالميان، مردمان بين.. .گويند شنيد كه آنان به زبان خودش سخن مي زيرا هر يك از ايشان مي
؛ و همچنين مردمان )شده چه يهودي و چه يهودي(يبي متصل به قيرَوان و نيز زائران رومي پونتوس و آسيا و فْريجيه و پامفيليه و مصر و نواحي ل

در همان .  پس پيام او را پذيرفتند و تعميد گرفتند ...».گويند شنويم كه اينان به زبان ما مدح اعمال عظيم خدا را مي  همه مي-كْرِت و عربستان 
 )41 و 11-9 و 6-1:2ال عما( .روز حدود سه هزار تن بديشان پيوستند
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 افراد منطقة شما با چه زباني پرستش ميكنند؟ آيا اين همان زبان مادري آنان است؟

 

بنظر شما اگر پرستش بزبان غير محلي انجام شود چه موانعي را براي مردم ايجام ميكند؟ اين موانع چگونه براشته 
 ميشوند؟

 

، 4-1:8، 15-12:6، 41-17:5اعمال ( از طريق جفا بهايي ميپردازند جديدايمانداران  .12
1:12-19 ،16:16-24( 

از همان آغاز كليساي اوليه، ايمانداران به عيسي مسيح بخاطر ايمانشان . جفا به قدمت كتاب اعمال رسوالن است
اي رسوالن اين امر در مورد كليس. عين حال جفا باعث رشد سريع كليسا نيز شددر اما . مورد جفا و آزار و اذيت قرار ميگرفتند

 !صادق بود و امروز نيز همانطور عمل ميكند

ها در آتش سوخته ميشوند و انتخاب پيروي اكليس. در سالهاي اخير در آسيا جفاي مسيحيان بسيار شدت يافته است
 .مسيح در اغلب نقاط جهان مورد مخالفت و دشمني قرار ميگيرد

خادمين مسيحي نيز بايد خود را . يمانشان ايستادگي كنندتمام مسيحيان بايد در مقابل جفا و تعدي مردم بخاطر ا
 .پيروان مسيح در پيشبرد پيام انجيل مورد جفاي مخالفان و دشمنان قرار خواهند گرفت. در مقابل جفا آماده نمايند

 نتيجة مستقيم فعاليتهاي خادمين وقف شده مسيح است كه تمام سعي اشان ايجاد نهضت "اين جفاها معموال
آنچه دشمنان انجيل قصد دارند بكنند خدا به خيريت كليسايش . كليسا در تبشير پيام انجيل عيسي مسيح ميباشدتاسيس 

 .مي انجامد و آن در جهت پيشبرد نهضت تاسيس كليسا خواهد بود

 در گروه مردمي كه شما خدمت ميكنيد با چه جفاهايي روبرو شده ايد؟

 

 )10:19، 11:18، 4:16اعمال  (ينندرهبران كليسا در حين كار آموزش ميب .13

 .جهت پيروي از الگوي كليساي عهدجديد رهبري كليسا بايد بدست ايمانداران محلي انجام شود

در بسياري از گروه هاي . تربيت قرار گيرندو رهبران توانا بايد با روشهاي فرهنگي سازگار با آن محله مورد تعليم 
انتظار اينكه خانه هايشان را براي . آنها حتي درآمد بسيار كمي دارند. د هستنددست نيافته اغلب خادمين بيسواد يا كم سوا

 در جاي اعت مالي براي سفر و دوره ديدنآنها استط. تحصيل انجيل در محلي دورست ترك كنند كاريست نامناسب
 . دوردست را ندارند

 ١٨١ 
 



  

 كنيم،اريم بايد رهبران را از خارج اعزام بنابراين اگر بخواهيم هدايت آن كليساها را بدست رهبران تحصيلكرده بسپ
عالوه بر اين آموزشگاه هاي سنتي كتابمقدس قادر به تعليم و تربيت كوتاه . چون افراد بومي واجد شرايط تحصيلي نميباشند

 .مدت خادمين براي كليساهاي تازه تاسيس در نهضت تاسيس كليساها نميباشند

حضورايمانداران جهت بشارت . عي در امر تاسيس كليساها خواهد بوداعزام ايمانداران جهت تحصيل الهيات مان
 . باعث رشد و توسعة سريع كليساها خواهد بود،تعليم خادمين در محل. خانواده ها، دوستان، همسايه ها بسيار ضروريست

ين را  آموزش خادم،در كمبوجيه، برنامه خادمسازي محلي كه در شش مركز آموزشي در سراسر كشور مستقر است
 / Theological Education by Extension)تحصيل الهيات بصورت الحاقي . در محل امكانپذير ساخته است

TEE)يك روش ديگر موفق در امر خادمسازي براي كليساهاي باپتيست بين گروه هاي مردمي است . 

برنامه هاي . آموزش ديده اندرهبران در محل . كليسا در منطقة آسياي جنوبي در سالهاي اخير رشد بسزائي داشته
 دوره هاي فشرده يك "اين دوره ها معموال. آموزشي كوتاه مدت در محل يا نزديك به مكان زندگي و كار رهبران انجام شد

 .الي سه هفته اي ميباشند

توسعة سريع تاسيس كليسا و بكارگيري رهبران محلي بجاي تعاليم آموزشگاهي بروش سنتي، همگي نياز به 
گاهي با رشد و بلوغ كليساها سمينارها و دانشگاهاي الهياتي نيز تاسيس ميگردند اما اينگونه .   محلي دارندآموزش

 .دن تاسيس كليسا معمول نميباشنهضت هايآموزشهاي حرفه اي در روند توسعة سريع 

 رهبران كليسايي كه در خدمت گروه مردم مورد نظر شما هستند چگونه آموزش ميبينند؟

 

 زش در محل را چگونه ميتوانيد شروع يا بسط دهيد؟شما آمو

 

 

 )3-1:18اعمال ( ديگر كسب ميكنند شبانان درآمدشان را از شغل .14

يا پاره وقت بسيار معمول تر از ) در حرفه هاي ديگر( تاسيس كليساها بكارگيري شبانان شاغل نهضت هايدر 
 . ميباشدحقوق بگيرشبانان 

 يك.  تصميم بگيرد كه شبانش را بطور تمام وقت استخدام نمايد ،د كرده كليسايي رشمشكلي نخواهد بود اگر
 .  يا كشيش بسيار احتياط كندكليسا بايد در امر استخدام خادم

بعضي فكر ميكنند كه هر كليساي .  جلوي رشد سريع كليسا را گرفته است"استخدام خادمين تمام وقت معموال
 و به نميباشندبسياري از كليساهاي جديد قادر به پرداخت شبان تمام وقت . شدثبت شده بايد داراي يك شبان تمام وقت با
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قطع . آنها ميشودوابستگي مسئله باعث ايجاد  و اين دريافت ميكنندهمين جهت از طرف كليساهاي ديگر اعانه و كمك 
 .خواهد بودوابستگي و تبديل به يك كليساي مستقل شدن نيز كار مشكلي 

م رهبري تخدام كشيش تمام وقت ممكن است باعث ايجاد يك فاصله مجازي بين اعضا و سيستعالوه بر اينها، اس
 . ديده ميشود"اين الگو در سراسر دنيا مكررا.  مانعي در خدمت مردم عادي در كليسا ايجاد كندنمايد و

اكثر كليساها . داكثر شبانان و خادمين كليساي باپتيست در كمبوجيه از افراد شاغل يا خادمين پاره وقت هستن
تازه اكثر . بدليل مشكل مالي قادر به استخدام خادمين تمام وقت بصورتيكه در كليساهاي غربي معمول است نميباشند
همينطور . خادمين كليساهاي كمبوجيه كشاورز يا مزرعه دارند كه براي حمايت از خانواده هايشان نياز به ادامة شغلشان دارند

 از خادمين و كشيشان "رهاي ديگر در سراسر آسيا و جاهائيكه كليسا بسرعت رشد نموده اكثرادر چين، هندوستان و كشو
 .پاره وقت و شاغل استفاده نموده اند

 ؟ هستندآيا اكثر خادمين كليساي شما از نوع تمام وقتند يا شاغل و پاره وقت

 

 هد داشت؟ي در رشد و توسعة كليساي شما خواتأثيراستفاده از خادمين پاره وقت چه 

 

 

 

 )15-3:16ميان ، رو7-1:6اعمال (رهبران انعكاسي از مردم عادي ميباشند  .15

.  رهبران از بين افراد عادي انتخاب ميشوند نه اعضاي استثنائي و خاص" تاسيس كليسا معموالنهضت هايدر 
 . عملي ميباشدهمو امروز ) 26:1اول قرنتيان (اين مسئله نيز در كليساي عهدجديد صادق است 

 افراد عادي اما استثنائي هستند كه " تاسيس كليسا وارد خدمت رهبري ميشوند معموالنهضت هايكسانيكه در 
ح زندگي اشان را داوطلبانه به يزندگي خود را در اطاعت از كالم خدا وقف خدمت مردم نموده اند و بخاطر انجيل عيسي مس

 . مثل مردم عادي زندگي ميكننداما به هر حال آنها از عوام هستند و. خطر انداخته اند

 در كليساي شما چه افرادي ميتوانند رهبر باشند؟

 

 آيا رهبران از بين مردم عادي هستند؟

 

 ١٨٣ 
 



  

 آيا براي شما امكان دارد كه از بين مردم عادي براي كليسايتان رهبران انتخاب كنيد؟

 

اعمال (ي ميباشد ن غير بومتعداد خادمين مسيحي مقيم بطور قابل مالحظه اي بيش از خادمي .16
13-20( 

اگرهدفتان رشد و زايش سريع يك كليساي محلي است بايد اجازه دهيد كه خادمين خارجي جاي خود را به 
 مدت زيادي را در ، نسبت به افراد محليشان صالحيت برتريدر واقع اگر خادمين خارجي بخاطر. خادمين محلي بدهند

 .كليسا بمانند مانع رشد آن كليسا خواهند شد

 با خادمين محلي رشد بسيار سريعي در توليد كليساهاي ديگر ير در سراسر آسياي جنوبي كليساهادر سالهاي اخ
اثر مجاورت جسمي (آنها بيشتر نقش كاتاليزور .  تاسيس كليسا رهبران كليسا نيستندنهضت هايخادمين خارجي در . داشتند

 . در تعليم و خادمسازي رهبران آنجا را دارند)در يك فعل و انفعاالت براي تسريع انجام كارشيميايي

 كه منظور از خادمين خارجي كليه خادمين توجه داشته باشيد(چند درصد ازخادمين خارجي در كليسا شما فعالند؟ 
 ).غيربومي يا غير محلي است

 

 شما براي افزايش خادمين محلي در كليسايتان چه پيشنهادي داريد؟

 
 

، 6-5:1دوم قرنتيان (لف در فشار و مشكالت قرار ميگيرند خادمين مسيحي از جهات مخت .17
 )16-14:3، 7-6:1، اول پطرس 30-29:1، فيليپيان 23:11-28

 تيرهاي آتشين بسياري به ،دشمن. دنجفا و تعدي تنها مواردي نيستند كه مسيحيان را تحت فشار و آزار قرار ميده
آنچه قدر مسلم است اينست كه اغلب با . خدا در تاريكي را بگيردسمت برگزيدگان خدا مياندازد تا جلوي پيشرفت ملكوت 

 .رشد كليساي خدا ايمانداران دچار زحمت خواهند شد

 :پولس رسول به كليساي قرنتيان درباره اين زحمات چنين مينويسد

سه بار چوبم زدند، يک بار سنگسار . پنج بار از يهوديان، سی و نه ضربه شالق خوردم
روز را در دريا سپری کردم، همواره در سفر  تی سفرم غرق شد، يک شبانهشدم، سه بار کش

ها، خطِر راهزنان؛ خطر از  خطِر گذر از رودخانه: سو تهديدم کرده است ام و خطر از هر بوده
سوی قوم خود، خطر از سوی اجنبيان؛ خطر در شهر، خطر در بيابان، خطر در دريا؛ خطر از 

خوابی بر خود هموار  ام، بارها بی ر کرده و محنت کشيدهسخت کا. سوی برادران دروغين

 ١٨٤ 
 



  

ام و سرما و عريانی به خود  غذا مانده ام، بارها بی ام؛ گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده کرده
 )٢٧-٢۴:١١دوم قرنتيان  (.ام ديده

آنها . ه اند تاسيس كليسا فعالند در مورد زحمات مطالعاتي داشتنهضت هايبسياري از خادمين كليساهائيكه در 
بهاي گزافي چه از لحاظ روحاني، احساسي، حتي جسماني از قبيل مريضي، تهمت، ضررهاي شخصي، سوگواري و مشكالت 

 .زحمات با شروع نهضت تاسيس كليسا آغاز ميشود و با رشد و توسعة آن ادامه پيدا ميكند. ديگر را پرداخته اند

 ماتي را پشت سر گذاشتند؟خادمين مسيحي كه در بين شما خدمت كردند چه زح

 

 . آنرا توضيح دهيد"آيا شما بين زحمت و رشد كليسا رابطه اي ميبينيد؟ اگر بله، لطفا

 

 

 )2:2دوم تيموتاوس ( قرار ميگيرد  مورد اجرا و پيگيري222اصل  .18

عليم داده  گرفته شده از همان ابتداي كار به كليسا كمبوجيه ت2:2مهمترين اصل كتابمقدس كه  از دوم تيموتاوس 
با اين كار . دن بايد كسي را همراه داشته باش"د حتمانبه آنها گفته شد كه هر وقت براي خدمت به جايي اعزام ميشو. شد

 .  در محل انجام خواهد شدهدفمند،آموزش و خادمسازي بطور خودكار يا 

 او با اين كار خدمتش را .در زمان عهدجديد پولس رسول در خدمت به كليساهاي مختلف با همراهان سفر ميكرد
 . به افراد ديگري از جمله تيموتاوس و تيطس و غيره توسعه داد

ما براي آماده سازي خادمين جهت خدمت . كرده است اين روش خادمسازي را فراموش ،كليساي پيشرفتة امروز
 وقت و نيرو جهت تجهيز خادمين ما در تربيت آنها سرمايه گذاري الزم در. بيش از حد به روش آموزشگاهي وابسته شده ايم

 .S. Dبنابه گفتة . اعمال كنيمشده آنها را الزم است كه روشهاي عيسي و پولس رسول بازنگري . را ناديده گرفته ايم
Ponraj  ما هم با تعليم و تربيت موثر ."هيچ كس بدون جانشينان كامياب موفق نميشود" موسس شبكة بشارتي بيهار 

 .ا بوجود ميĤوريماين جانشينان موفق ر

  در خدمت روحاني شما چگونه اعمال ميشود؟2:2اصل دوم تيموتاوس 

 

 براي موثرتر شدن اين اصل چه پيشنهادي داريد؟

 

 ١٨٥ 
 



  

 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه كه از اين بخش فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسايي خود 
 .هند بود را بنويسيدمفيد خوا
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 33بخش 
 هاي تاسيس كليساهاي جديد موانع در نهضت

از طرف .  تاسيس كليسا بدون شك حاصل كار روح القدس در بين گروه مردم مورد نظرمان استنهضت هاي
فهرست زير ليست برخي موانعي . س را اطفا نمايندديگر بعضي خادمين مسيحي خواسته يا ناخواسته ميتوانند كار روح القد

نتيجة آن بيشتر اوقات . اغلب اين موانع كار دست انسانند.  تاسيس كليسا قرار گيرندنهضت هاياست كه ميتوانند بر سر راه 
 .يا متوقف ميگردديا توليد و بين گروه هاي مردم  رااطفا كردن كار روح القدس است كه در اثر آن كليساي خدا

 تحميل شرايط اضافي به ايمانداران جهت برسميت شناختن يك كليسا

اغلب . در خيلي از مواقع موسسين كليساها تعريف ديگري فراتر از آنچه كالم خدا ميگويد در رابطه با كليسا قائلند
. بادت باشدآنها معتقدند كه كليسا جائيست كه حداقل داراي يك شبان تمام وقت و حقوق بگير و يك ساختمان براي ع

برخي ديگر هم عوامل ديگري از قبيل داشتن تعداد حداقل خانواده هاي عضو يا خواندن سرودهاي ويژه را شرط دانستن 
 .اينطور شرايط مبناي كتابمقدسي ندارند. يك كليساي رسمي ميدانند

تشويق كردن . كنيمبايد مواظب باشيم كه در نهضت تاسيس كليسا موانعي را سد رشد و توسعة كليساها ايجاد ن
اما مشكل آنجائيست كه . كليسا براي اختصاص دادن يك مكان عبادتي يا استخدام يك شبان تمام وقت هيچ اشكالي ندارد

كليسا . ما بايد در تعريف كليسا بعنوان بدن مسيح بازنگري كنيم. اينها تبديل به شرايطي براي برسميت شناختن كليسا شوند
 .ميرويم، كليسا هويت ماست و هر كجا كه جمع ميشويم آنجا كليساستمكاني نيست كه به آنجا 

بايد مواظب باشيم . ما بايد در مقابل جانشيني تعريف فرقه اي كليسا بجاي تعريف كتابمقدسي آن ايستادگي كنيم
اران براي دعا، از لحظه اي كه ايماند. كه در كليساي جديد تعاليم فرقه اي و فرهنگي را جانشين حقايق كالم خدا نكنيم

 .پرستش، مشاركت، مطالعة كتابمقدس، بشارت جمع ميشوند بايد آنها را بعنوان كليسا مسيح در آن محل بشناسيم

بنا به روش من و موسسين ديگر كليساها در تعليم رهبران جهت خدمت در كمبوجيه بزبان محلي سعي نموديم 
هيچ وقت نبوده كه بخواهم تعاريف باپتيستي خود را . خالصه نگه داريمتعاريف و شرايط را براي كليسا در حد امكان ساده و 

كليه تعاليم و آموزشها فقط بر اساس كتابمقدس .  به كليساي جديد تحميل كنم،كه به آن الهيات سنتي باپتيستي ميگوئيم
ت الزم براي رشد روحاني به ايمانداران آموزش داده شد كه در كالم خدا تحقيق كنند و براي دريافت حكمت و بصير. است

 .و زندگي درمسيح به روح القدس تكيه كنند

 براي اينكه گروه ايمانداران را از بين گروه مردم مورد نظرتان بعنوان كليسا بشناسيد چه شرايطي در نظر داريد؟
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 . را بيان كنيدمشخص ميكندساده ترين تعريفي كه مردم مورد نظرتان را بعنوان كليسا 

 

  
حي شدن باعث از بين رفتن هويت فرهنگي و اجتماعي افراد مسيآيا 

 ؟ميگردد

آنها همه به اصل و نسب . داشتم يك خانواده مسيحي از نسل چهارم  بادر شمال شرقي هندوستان فرصت آشنايي
 به اين " اصالاما وقتي از آنها سوال كردم كه آيا بومي هستيد و.  و سالها بود كه آنجا زندگي ميكردندآن منطقه تعلق داشت

گفتند ما ديگر مثل مسيحيان لباس . سوال كردم كه منظورشان چيست. منطقه تعلق داريد گفتند نه ما ديگر مسيحي شديم
از شنيدن اين البته . ما ديگر به آن منطقه تعلق نداريم. ميپوشيم، غذاي مسيحيان رو ميخوريم و مثل آنها رفتار ميكنيم

 !مصحبت بسيار متاثر و متاسف شد

 هويت فرهنگي و اصالت خود را فراموش  ابتدادر خيلي از مواقع وقتي ايمانداران جديد به مسيح ايمان ميĤورند
در خيلي از مناطق آسياي جنوبي اين مسئله باعث شده كه مسيحيان تبديل به يك . ميكنند بعد مسيح را پيروي ميكنند

مواقع وقتي از نو ايمانان درخواست ميكنيم كه براي خود اسامي در بعضي از . طبقة يا قوم خاصي از جامعه را شده است
 شده مشاهدهدر بعضي شرايط ديگر . هويت فرهنگي آنان را از بين ميبريم) شايد ناخواسته( با اين كار ،مسيحي انتخاب كنند

رند كه هيچ وقت از لحاظ كه از نو ايمانان خواسته شده كه حتي طرز لباس پوشيدنشان را نيز تغيير بدهند يا غذاهايي بخو
 خانواده ها و دوستان و آشنايان را با مسيحيت به مخالفت "همين مسائل هستند كه غالبا. سنتي لب به آن غذاها نميزدند

 .ميكشاند

وقتي بي ايمانان شاهد اين گونه رفتارها در بين نوايمانان هستند به مخالفت با پيام انجيل بر ميĤيند البته مخالفت 
انتشار كالم خدا در بين مردم زماني . كه حاملين پيام برايشان بوجود آورده انداست  خود پيام نيست بلكه رنجشي آنها با

 .متوقف ميشود كه آنها احساس كنند براي مسيحي شدن بايد هويت فرهنگي خود را كنار بگزارند

اهخوار باشند؟ آيا يك شخص بنظر شما آيا امكان دارد كه كليسايي را تاسيس كنيم كه تمام اعضاي آن گي
 براي مسيحي شدن بايد موهايش را كوتاه كند؟ آيا افراد بومي بايد در عبادتهاي خود از سرودهاي ترجمه شده با "سيك"

 سبك غربي استفاده كنند يا ميتوان عبادت را با موسيقي محلي آنان تطبيق داد؟ 

 ود را كنار بگزارند؟آيا افراد گروه شما براي مسيحي شدن بايد هويت فرهنگ خ

 

 اگر جواب مثبت است بنظر شما چه چيزهايست كه بايد كنار بگزارند؟
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 اگر جواب مثبت است بنظر شما اين مسئله چه موانعي را در تبشير كالم بين آن گروه بوجود ميĤورد؟

 

 چطور ميتوانيد مسئله تغيير فرهنگ را در زندگي ايمانداران اصالح كنيد؟

 

 
 و و روش زندگي مردم را تغيير دهد الگبايدنكليساي جديد 

آغاز نهضت تاسيس كليساهاي جديد . در اكثر جاها كليساي موجود شكل و سبك غربي را بخود گرفته است
 .ممكن است از طرف كليساهاي موجود مورد مخالفت قرار گيرد چون مغاير با سبك و روش آنها عمل ميكند

كليساي سنتي آنجا بخاطر اينكه نتوانسته روشهاي خود را منطبق . خي استفعاليتهاي ميسيونري در كمبوجيه تاري
به همين دليل آن روشهاي قديمي و .  رشد كندوسيعو هماهنگ با فرهنگ آنجا تنظيم نمايد تا كنون موفق نشده كه بطور 

كي از مشكالتيكه آن كليساها ي. ايجاد كنندمخرب در تاسيس كليسا جديد جايي ندارند و نميتوانند مشكلي  در سر راه آنان 
عالوه بر آن خيلي از اين كليساها در آن . دارند اين است كه ميخواهند مفهوم كليسا را بتعريف خود بر مردم تحميل كنند

اكثر افراد بي ايمان اين كليساها را الگوي مسيحيت ميدانند و اين مانعي در . كشور بعنوان مسيحيان اسمي شناخته شده اند
 .يام راستين انجيل در بين آنهاستتبشير پ

در خاتمه يكي از بزرگترين موانع در رشد سريع زايش كليساهاي جديد مسائل فرقه اي است كه كليساي مسيح را 
 آنجايي آغاز ميگردد كه آنها به رقابت با يكديگر مسئله ندارد بلكه  مشكليحضور فرقه ها خود. ه استتكه تكه نمود

 .ه آميز اغلب باعث ميشود كه مردم پيام انجيل را رد كنندرفتار تفرق. ميپردازند

 كليساي سنتي موجود در گروه مردمي شما چه موانعي را براي تبشير پيام انجيل ايجاد نموده است؟

 

 شما براي برداشته شدن اين موانع چه راه حلهايي پيشنهاد ميكنيد؟

 

 
سايي مانع  فرقة كليسعي در محدود ساختن نهضت تاسيس كليسا در يك

 رشد آن ميشود
در سالهاي گذشته سازمانهاي بشارتي به توافقاتي رسيدند كه طي آنها محدودههايي را براي فعاليتهاي خود تعيين كردند تا 

اگرچه اينكار با قصد خوبي صورت گرفت اما اغلب مانع رشد سريع زايش كليسا . از رقابت و دوباره كاري جلوگيري شود
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ي امروز اينست كه همة امكانات الزم براي خدمت بشارت به گروه هاي مردمي در يك فرقة كليسايي واقعيت دنيا. ميشد
اين گناه غرور است اگركليسا يا فرقة اي بخواهد ادعا نمايد كه فقط آنها قادر به انجام امر بشارت بطور كامل . موجود نيست

 .ميباشند
در آفريقاي جنوبي، گروه هاي مردمي در شهرها به بيش از . د باعث كاهش رشد كليسا ميشو"جدايي و تفرقه معموال

بدليل وسعت كار سازمانهاي بشارتي مجبورند كه با هم در يك روح همكاري .  نفر ميرسند100000 نفر و يا حتي 500000
 . كنند تا بتوانند با تشكيل كليساهاي متعدد كالم خدا را به تمام گروه هاي مردمي برسانند

در حينيكه . فرقه ها و سازمانهاي مختلف مسيحي با همكاري هم  در سراسر كشور كليساها بنا نمودنددر كمبوجيه 
سازمانهاي بشارتي مسئوليت امور تاسيس كليساها را بعهده داشتند خادمين مسيحي هم در امر بشارت، رهبري و تعليم در 

گونه اي بود كه با همكاري سازمانهاي مختلف موفق رفتار و نحوة خدمات در مشاركت با هم ب. صف جلو فعاليت ميكردند
 . به تاسيس كليساها به تعداد مناسب در سراسر كشور جهت تبشير انجيل عيسي مسيح به كل جمعيت آن كشور نموديم
 با چه روشي ميتوانيد بين خادمين از سازمانهاي خدماتي مختلف براي رشد سريع توليد كليساها همكاري ايجاد كنيد؟

 
 
 

، رشد كار را ليد كليساهايي كه قادر به تكثير كليساي محلي نيستندتو
 متوقف ميكند

اشتباه بزرگي خواهد بود اگر موسسين كليساها روشهاي بشارتي اتخاذ كنند كه ايمانداران محلي قادر به آنجام آنها 
 هر چيزي را "تقريبا. ا متوقف سازد و يا حتي آنر ايجاد كند اين كار ممكن است مانعي در راه نهضت تاسيس كليسا.نباشند

 بكارگيري تكنولوژي باال "مثال. ميتوان دوباره توليد كرد اما تاسيس كليسا توسط يك كليسا محلي كار آساني نيست
يا اينكه ساخت . درجائيكه كاربرد ندارد و مردم نميتوانند از آن بهره گيري كنند باعث جلوگيري از رشد و توسعه كليسا ميشود

با روشهاي ساده موعظه بهتر ميتوان كليسا را . ائيكه مردم محلي از لحاظ اجرايي توانايي آنرا ندارند نيز همينطور ميباشدبناه
 هبمنظور توسع. انجام دهيمهدفمان بايد اين باشد كه فعاليتها را تا آنجائيكه امكان دارد سهلتر . در رشد سريع آن ياري نمود

مئن باشيم الگوهائيكه از بشارت، شاگردسازي، خادمسازي و تاسيس كليسا براي ايمانداران و زايش سريع كليساها بايد مط
 .بجا گذاشتيم براي آنان قابل اجرا ميباشند

.  كه براي موسسين كليساي محلي به آساني قابل اجرا باشدشوددر كمبوجيه سعي شد از روشهايي استفاده 
براي مثال موسسين كليسا از گچ و تخته سياه بجاي . يار ساده انجام شدسمينارهاي آموزشي با تداركات و آموزشهاي بس

 .ويدئو و كامپوتر استفاده كردند

 آيا كليسايي را كه تاسيس ميكنيد ميتواند براحتي كليساي ديگري را توليد كند؟

 

 اگر جواب منفي است، بنظر شما موانع كار چيستند؟
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 ؟اين موانع را چگونه ميتوانيد برطرف نمائيد

 

 

 الي ميتواند ايجاد وابستگي نمايدكمكهاي م

اغلب . اما همانطور كه كالم خدا بوضوح هشدار ميدهد ريشة همة بديهاست. پول بخودي خود چيز شيطاني نيست
البته برخي مواقع براي بشارت به گروه هاي مردمي در . خادمين بگونه اي از پول استفاده ميكنند كه ايجاد وابستگي ميكند

همچنين كارهاي ديگري مثل پخش برنامه هاي راديويي، ترجمه و توسعه فيلم . محبت مسيح تامين مالي الزم استمورد 
 .همة اين مثالهايي كه به آنها اشاره شد استفاده درست از پول ميباشند.  نياز به پول دارند"عيسي"

وره پشتيباني كند در صورتيكه با اينكار پول موقعي مانع كار ميشود كه بخواهد فعاليتي را از لحاظ مالي در يك د
ردند آنگاه آن فعاليتها هم گهنگاميكه كمكهاي خارجي قطع . ادامة آن فعاليت وابسته به كمك مالي از منابع خارجي ميشود

 .شودكمكهاي مالي بايد بگونه اي توذيع كردند كه نهضت تاسيس كليسا در كل پشتيباني . از بين خواهند رفت

.  زمان كوتاهي استقالل مالي خود را كسب نمايد ازيسا بايد به گونه اي باشد كه كليساي جديد پسكار موسس كل
 چون آنچه كه براي نوايمانان الگوي كار بود،از زمانيكه وابستگي مالي در كليسا ايجاد شود رشد كليسا دچار مشكل خواهد 

 از خداوند "بايد مرتبا.  تاسيس كليسا غير ممكن ميباشدقرار ميگيرد اين طرز تفكر است كه بدون حمايتهاي مالي هنگفت
 .ناظران امين بر منابع مالي كه بما سپرده شده باشيمبما بياموزد چگونه بخواهيم كه 

 پول در چه شرايطي مانع تاسيس سريع كليسا در بين گروه مردم مورد نظرمان ميباشد؟

 

 اين موانع را چگونه ميتوان از ميان برداشت؟

 

ممكن ست مدارك دانشگاهي كه امكان تهيه آن براي خادمين غير درخوا
 است

 متفاوت از آنچه در كتابمقدس گفته "كليسا" هم اشاره شد بعضي از موسسين كليسا تعريف ديگري از "همانگونه كه قبال
مقرر كرده بر آنان به همينطور بايد مواظب بود كه بعضي از شرايط بر خادمين كه وراي آنچه كالم خدا . شده را قائلند
 .تحميل نشود

بايد عيسي مسيح .  در نظر ميگيرند مافوق آنچه كالم خدا ميگويدبراي تعيين خادمينشان شرايطبرخي از فرقه هاي مسيحي 
همچنين الزم است نگاهي به نصيحتهاي پولس به تيموتاوس و تيطس . گيردو انتخاب شاگردانش در اين امر الگو قرار 
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عالوه بر اين .  خدا به شخصيت اخالقي و ارادة شخص به پيروي مسيح بيشتر از هر چيزي اهميت ميدهدكالم. بياندازيم
 .عيسي مسيح به شاگردانش آموخت كه رهبر مسيحي خادم مردم است

اشيم بايد مواظب ب. بايد خود را ارزيابي كنيم كه آيا شرايطي كه براي خدمت در نظر گرفته ايم فراتر از كالم خداست يا خير
هر چه بيشتر شرايط  تحميل كنيم . كه شرايطي بيشتر از آنچه كتابمقدس براي رهبران در نظر دارد را بر آنها تحميل نكنيم

 .نمودموانع بيشتري هم صد راه توسعه توليد كليساهاي جديد ايجاد خواهيم 
 شده؟چه شرايطي را براي كسي كه بخواهد رهبر كليساي تاسيس شده باشد در نظر گرفته 

 
 

 كدام از اين شرايط بيش از آنچه در كتابمقدس گفته شده ميباشند؟
 
 

 بنظر شما شرايط يك رهبر كليسايي چيست؟
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

يي خود در ذيل دو يا سه نكتة عمده و قابل توجه كه از اين بخش فرا گرفته ايد و بنظر شما براي خدمت كليسا
 .مفيد خواهند بود را بنويسيد
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 34بخش 
 طرح جامع براي تاسيس كليسا

بخاطر داشته باشيد كه طرح جامع بر . ما طرح جامع خود را در تمام فعاليتها به غير از تاسيس كيسا انجام داده ايم
 دعا، شراكتها، جايگاهها، بشارت و شاگردسازي و تاسيس كليساي پژوهش،: اساس شش استراتژي فوق تنظيم ميگردد

تحقق روياي (هر برنامه ريزي در رابطه با اين شش مقوله انجام شود در واقع جهت نيل به هدف كلي طرح جامع . جديد
  .تنظيم ميگردد) نهايي، يا بشارت كامل به گروه مردم از طريق تكثير مجدد كليساهاي محلي

بنابراين در طي اين بخش متمركز تشكيل . شهاي مربوط به تاسيس كليسا را به پايان رسانده ايمتا اينجا بخ
 . ليستي از اهداف، منابع، فرصتهاي حاصله از موانع، طرحها و روند قابل ارزيابي در خدماتمان خواهيم شد

جامع جهت پژوهش ميباشد را اگر نياز به مطالعة مفاهيم داريد ميتوانيد بخش نهم اين كتاب كه در مورد طرح 
 .مطالعه نمائيد

 .مطالب زير مثالي از طرز تهيه اين هدفها و طرحها در رابطه با تاسيس كليسا جهت طرح جامع شما ميباشد

_______________________________ 

 تاسيس كليسا
 .سيد بنويسا كه مربوط به طرح جامع شماستروياي نهايي خود را در ابتداي اجزا تاسيس كلي

 
 
 

 :اهداف

 :مثالهايي از اهداف قابل اندازه گيري در رابطه با تاسيس كليسا

 .ده كليسا در مناطق سوق الجيشي كه مردم در دو سال آينده خواهند زيست ايجاد نمائيد 

 .كليساهاي خانگي فوق را جهت توليد كليساهاي ديگر تجهيز نموده آنها را تا نسل سوم ياري دهيد 

 . براي سال اول تهيه كنيديمي خادمسازي در حين كاراي تعلبرنامه ه 

 .كليساهاي خانگي را جهت ايجاد يك شبكه براي مشاركت و تشويق ايجاد كنيد 
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 :منابع

 :مثالهايي از منابع مورد نياز در تامين اهداف ذكر شده باال شامل موارد زير است

 الفباي موسسين كليسا 

 ليست كليساهاي موجود در منطقه 

 گردسازي خودمگروه شا 

 تحصيالت علم الهي با زيرمجموعة سازمانها 

 گروه هاي مسيحي كه متمركز تاسيس كليسا ميباشند 

 :فرصتهاي بدست آمده از موانع

 :در رابطه با اهداف باال موانع زير قابل تبديل به فرصتهاي خدمتي ميباشند

 . مخالفتهايي در رابطه با كليساي خانگي وجود دارد:مانع 

  ايمانداران يا سازمانهايي را كه كليساي خانگي را حمايت ميكنند را پيدا كنيد سپس اعضا را از :تفرصت خدم

 .اهميت آن تعليم دهيد

 . كليساها نسبت تاسيس كليساهاي جديد بي اطالع ميباشد:مانع  

 . با صبر كليساي خانگي اتان را آموزش دهيد تا كليساي ديگري را تاسيس كند:فرصت خدمت

 : اجراييطرحهاي

 : زيرطرحهاي اجرايي اهداف باال ميباشندمثالهاي

 .از نقشه حصاد مراكز سوق الجيشي را تعيين كنيد سپس ده كليسا خود را مشخص نمائيد 

  يك –موسسين كليساها و مبشرين را تعليم داده تجهيز نمائيد تا بتوانند در كليساهاي خانگي خود تعليم دهند  

 .جاد نمائيدگروه آموزشي زنجيري اي   

 .يك سيستم پيگيري و بازبيني در رابطه با تاسيس كليسا تهيه كنيد 
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 اگر .  يا خيراز گروه بخواهيد كه در محل تعليم دهند و سوال نمائيد كه آيا از امكاناتشان ميتوانيم استفاده كنيم 

 .قبول نكردند آنگاه خود روند تعليم در محل خودمان را آغاز ميكنيم   

 آنها را بياموز تا مطيع "همچنين آنها را بروش . ن و موسسين كليسا را جهت قصه گويي آموزش دهيدكليه رهبرا 

 . تعليم دهيد"باشند   

 . سرودهاي محلي براي كليساي آن منطقه تدوين كنيد 

 .رهبران و موسسين كليسا را جمع كرده كليسا را با فرهنگ محلي مطابقت نمائيد 

  يك برنامه مشاركتي در محلي كه ههر سه ما. جهت مشاركت و تشويق ياري نمائيدكليساها را در ايجاد شبكه  

 .كليساهاي خانگي ميتوانند جمع شوند ايجاد نمائيد   

 :روندهاي قابل ارزيابي

 .  شاهد مثالهايي از روندهاي قابل ارزيابي ميباشيد"ذيال

 .داشت نمائيد تا منطقه اي از قلم جا نماندتعداد رهبران تعليم يافته براي تاسيس كليسا در مناطق را ياد  

  بطور مكتوب دنبال نمائيد تا مطمئن شويد كه در هر روستا يك كليسا موجود  راروند توليد و توسعة كليساها  

 .است   
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 آنچه را كه آموختيد ثبت كنيد

وانع، طرحها و روندهاي قابل در صفحة بعدي شما بايد قادر بكار بر روي اهداف، منابع، فرصتهاي حاصله از م
 سپس قدم . نهايي را در باالي صحفه بنويسيدبخاطر بسپاريد كه در شروع كار روياي. ارزيابي خود براي تاسيس كليسا باشيد

 .چنانچه سوالي داشتيد از افراد ديگر گروه يا معلمين گروه سوالتان را بپرسيد. به قدم برروي هر منطقه كار كنيد

 ييشرح روياي نها
 
 
 
 
 

 تاسيس كليساي جديد
 هدفها

 
 
 
 

 

 منابع
 
 
 
 

 

 فرصتهاي حاصله 
 از موانع

 
 
 
 

 

 طرح هاي عملياتي
 
 
 
 
 
 

 

 مراحل ارزيابي شده
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 35بخش 
 هاي تاسيس كليساهاي جديد منتج خواهد شد تصميمي كه به نهضت

 و از روح القدس و نيز از همديگر تشويق بسيار آموختيم. روزها را با هم سپري كرديم. امروز روز تصميم گيريست
 ان بكار خواهيد گرفت؟تآيا آنچه را كه آموختيد در خدمت. شديم

اكنون خط مشي هاي جامعي را .  بيشتر و موثرتر ميباشد جانهابخاطر بسپاريد كه اين دوره آموزشي فقط براي صيد
عالوه بر اين، اصول كتابمقدس و ابزارهاي متفاوتي كه . دتهيه كرديم كه مانند نقشة راه در خدمات روحاني امان عمل ميكنن

 . تاسيس كليسا كمك خواهند كردنهضت هايدر اين كتاب مطرح شده بما در ايجاد 

 .ميرسد انجام ندهيدخيلي ساده آنچه را كه بنظر 

ه خدمت خود برگشتند ب.  داشتند يعني ماهيگيري برگشتند" شاگردان به آن كار راحتي كه قبال،پس از مرگ مسيح
 .و عوض نكردن شرايط درست مثل همان راحتي و آسوده طلبي ميماند

تعريف نهضت تاسيس كليسا را دوباره مطالعه .  تاسيس كليساهاي جديد ميباشدنهضت هايهدف تشويق به ايجاد 
 .كنيداد  تاسيس كليساها را ايجنهضت هاي تا بخاطر مردم و جالل خدا نمائيد خود را به آن وقف "كنيد و كامال

 در تكثير سريع و چندگانه كليساهاي ، رونديست تحت كنترل روح القدس،جنبش تاسيس كليساي خانگي
 تا خبر خوش عيسي ،  بگونه اي كه هر شخص بطور انفرادي فرصت خواهد يافت، بين گروه هاي خاص مردم،محلي

 .گويدمسيح را بشنود و به آن پاسخ 

اعمال روح . يباشد كه اشاره به فصليست كه كليسا امروز در آن قرار دارد م29عنوان اين دورة آموزشي اعمال 
خدا از شما دعوت كرده . شما قسمت اساسي اين بخش را تشكيل ميدهيد.  خدمت ما در حصاد هر روز ديده ميشوددرالقدس 

يساهايي كه كليسا توليد ميكنند حال برويد و با هدف اينكه كل. و نيز تجهيز نموده تا پيام انجيلش را به اقصاي جهان ببريد
 .تاسيس كنيد

يك ميسيونر باپتيست كه نزد مردم هندوستان رفت و پدر ميسيون مدرن لقب داده ) 1761 – 1834(ويليام كري 
 با قوت خدا پيش ". از خدا انتظار چيزهاي عظيم را داشته باشيد و هدفتان انجام كارهاي بزرگ براي او باشد"شده ميگويد 

 .با انتظار بركت خدا به پيش برويد.  را بكار بگيريد جانها  اين روشهاي موثر صيدبرويد و

به اميد اينكه خدا خوشي حاصل . بمرز پاره گي برساند،  جانهافراوان صيد تورهايتان را از فرط با آرزوي اينكه خدا 
 .بشما عطا فرمايدرا  پرستش گروه مردم مورد نظرتان مشاهدةاز 
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