
  رشد كليسا
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تاليف

  فريدون موخوف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥ 

  
  
  
 

  ١فصل 
 
 
 

 كليسا چيست

 
چگونه : توان تكنيكهاي زيادي را ياد گرفت مي. سواري است رشد كليسا همانند موج

چگونه وسايل صحيح را انتخاب كنيم؟ چگونه آنها را به شكل صحيح به كار گيريم؟ 
موجي را كه قابل سواري است، انتخاب كنيم؟ چگونه سوار موج شويم و تا آنجا كه 

ولي هرگز دوره و يا كتابي نخواهد بود كه به ... توانيم، روي آن خود را نگاه داريم؟  مي
  ».چطور موج به وجود آوريم«ما ياد دهد كه 

آفريند،  دا موج ميخ. آفريند سواري هنر سواري بر موجهايي است كه خدا مي موج
اگر . كند كه موجي به وجود آورد سوار تالش نمي موج. شوند سواران بر آنها سوار مي موج

حال وقتي كه  ولي در عين! سواري هم تعطيل است موجي در كار نيست، آن روز موج
در رابطه با رشد كليسا خيلي . كنند موجهاي خوبي ببينند، حداكثر استفاده را از آن مي

تواند توسط انسان  ليكن رشد نمي. ا نوشته شده است و خيلي تكنيكها بيان گشتهكتابه
تواند بر اين  تنها خداست كه مي. شود فقط خداست كه  باعث رشد كليسا مي. توليد گردد

تواند موج بسازد، موجها بيداري،  تنها خداست كه مي. دره استخوانها مرده حيات تازه بدمد
من «: شود س نيز اين مطلب را به كليساي قرنتس يادآور ميچنانكه پول. موجهاي رشد

وظيفه ما به ) ٦: ٣. قرن١(» تخم را كاشتم، اپلس آبياري كرد، ليكن خدا آن را رويانيد
سواران با تجربه موجهاي روح خدا را  عنوان رهبران كليسا اين است كه همانند موج

يرت، صبر، ايمان، مهارت، و از تشخيص دهيم و بر آن سوار گرديم و اين احتياج به بص
سهم ما اين . اين سهم خداست. ما نبايد سعي كنيم كه موج بسازيم.  داردتعادلهمه مهمتر 
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در اين سواري هر چه ما ماهرتر گرديم، . است كه آنها را تشخيص دهيم و سوار گرديم
 خود را بيند خادمين فرستد كه مي خدا زماني موجهاي رشد را مي. فرستد خدا بيشتر مي

  .اند كه بر آنها سوار شوند آماده كرده
. كنند مشكلي كه بسياري از كليساها دارند، اين است كه كار را با سوآلي غلط آغاز مي

دهد  اين سوآل نشان مي» چه چيزي باعث خواهد شد كه كليساي ما رشد كند؟«: اينكه
چه «: ن سوآل پرسيده شودبجاي آن الزم است كه اي. اند كه آنها موضوع را اشتباه فهميده

چه چيزي مانع شده است تا آن موجهايي » شود كه كليساي ما رشد كند؟ چيزي مانع مي
  دارند؟ فرستد، به ما نرسد؟ چه چيزهايي ما را از رشد باز مي كه خدا به سمت ما مي

  . الزم نيست كه شما آنها را به رشد واداريد. كند هر چيز كه زنده است، رشد مي
 

  چيست؟كليسا 
و از آنجا كه بدن است، طبيعي است كه اگر سالم . كليسا تشكيالت نيست، بدن زنده است

گوييم كه به مرضي  دهد، مي زماني كه بدن تعادل خود را از دست مي. باشد، رشد كند
شود و بدن به آن راه  به همان شكل بدن مسيح نيز از تعادل خارج مي. دچار شده است

رضها را خداوند به آن هفت كليساي آسيا در كتاب مكاشفه معلوم انواع اين م. يابد مي
وظيفه رهبري در كليسا اين است كه اين امراض را تشخيص و آن را از بدن . دارد مي

  .بردارند تا كليسا به رشد طبيعي و نرمال خود ادامه دهد
چه پس آن. اگر كليسايي از سالمتي و صحت برخوردار است، رشد آن امري است طبيعي

پس سوآل صحيح .  كليسا استصحت و سالمتيكه براي رشد هر كليسا الزم است، 
  :چنين است

  »شود؟ چه چيزي مانع صحت و سالمتي كليسا مي«
كنند و چنين تصور دارند كه رويا  صحبت مي» رويا«بسياري از خادمين با شور فراوان از 

 كه به سرعت در حال تغيير كنيم ولي ما در دنيايي زندگي مي» توان ديدن آينده«يعني 
رويا در عين حال اين هم هست كه . دهد است و تعريف ما را از رويا هم تغيير مي
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رويا يعني اينكه . تغييرات دوروبر خود را به درستي تشخيص دهيم و از آنها استفاده كنيم
ط توان ديدن فرصتها در شراي«رويا يعني . آيد، باشد حواسمان به فرصتهايي كه پيش مي

البته كه در اين استفاده از فرصتها اشتباه هم خواهيم كرد، ولي آن هم بخشي از » .موجود
شناسم كه روزي  مردي را مي«: در اين رابطه مطلبي از مارك تواين به يادم آمد. روياست

اي را از  ها چهل درصد بيشتر از فردي كه گربه گربه را از دمش گرفت و در مورد گربه
  »!، ياد گرفتدمش نگرفته بود
و براي آن الزم است آنچه را كه . فرستد، ولي ما بايد بر آن سوار گرديم موج را خدا مي

  .)١٣: ١٨امثال (بايد، داشته باشيم 
  : براي طرح استراتژي صحيح الزم است از خود سوآالت صحيح بكنيد

  دهند، بنياد كتابمقدسي دارد؟ چقدر از آنچه كه كليساها انجام مي •
 دهيم، صرفا فرهنگي است؟ آنچه كه ما انجام ميچقدر از  •

كنند، ليكن برخي ديگر روي تاك  چرا برخي از كليساها رشد مي •
 ميرند؟ مي

شود كه كليساي در حال رشد، از رشد باز ماند و سير  چه امري باعث مي •
 نزولي پيدا كند؟

 توان يافت؟ كنند، نكات مشترك مي آيا در ميان كليساهايي كه رشد مي •

 اصولي هست كه در هر فرهنگي كارگر باشد؟آيا  •

 موانع رشد كليسا چه ها هستند؟ •
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  كليساي سالم چيست؟
  
  

  ٤٧ – ٤٢: ٢اعمال : نمونه كليساي سالم 
  

آن تعليم، پرستش و دعا، اهميت به كليساي سالم كليسايي است كه در 
 هر خداوندجه آن، وجود دارد و در نتيهمديگر، مشاركت، پرستش و بشارت 

  . بناي كليسا روياي ما اين بايد باشد در. افزود روز ناجيان به كليسا مي
  : چگونه كليسايي بود؟كليساي عهد جديد

دادند و هم ياد  مجموعه افرادي بود كه هم تعليم مي  كليساي عهد جديد -١ 
  .گرفتند مي

ت ايشان و شكستن نان و در تعليم رسوالن و مشارك««:  اشعار بر اين مي دارد٤٢آيه 
تعليم در كليسا يك چيز اختياري و انتخابي نيست، بلكه امري » .دعاها مواظبت مي نمودند

زماني كه دست از دادن تعليم در كليسا برداريم، در واقع . بسيار ضروري براي كليساست
كليساي عهد جديد خود را وقف به حقايق و . ايم شاهرگ حياتي كليسا را قطع كرده

شود و  از آن ياد مي» تعاليم رسوالن«صول كالم خدا كرده بود كه در اينجا تحت عنوان ا
و اگر به آيه . الزم بود كه همه آنها اين تعاليم را بدقت ياد بگيرند و در آن آزموده شوند
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در اين زمان كتابمقدس . شد  دقت كنيد، اين پيام و تعليم با آيات و معجزات تاييد مي٤٣
دانيم كه اين مومنين تعاليم  از كجا مي. مدون كه ما داريم، در دست نبودبه اين شكل 

 معجزات تعاليم آنها را تاييد و؟ از اينجا كه خدا با آيات كردند صحيح را عرضه مي
  .كرد مي

رويد؟ در افسسيان  كنيد كه به مدرسه مي آييد، احساس آيا شده كه زماني كه به كليسا مي
بخشد و آنها را  ينيم كه چطور روح القدس به مقدسين عطايا ميب  روند اين امر را مي٤

بينيم كه چطور روح القدس در  و در كتاب اعمال مي. نمايد جهت خدمت تجهيز مي
 نفر ٣٠٠٠رسوالن معلمين اين مدرسه هستند و شاگردان . كند اورشليم مدرسه باز مي
و . يافتند يست در ايمان تعليم ميبا مسيحياني كه نوزاد بودند و مي! ايمانداران مهد كودكي

تمركز اين تعليم بر روي تجربيات عرفاني و صوفيانه نبود، حتي بر روي آيات و معجزات 
دهد كه نسل شرير است كه دائم بدنبال  براي اينكه خود عيسي ما را خبر مي. هم نبود

خود را به بشر تمركز تعليم آنها بر اين نكته بود كه خدا . باشد ديدن آيات و معجزات مي
 اولين نشانه يك تولد سالم وجود گرسنگي شديد در نوزاد است و .آشكار كرده است

  .بينيم كه گرسنه ياد گرفتن بودند اينجا ما افرادي را مي
يكي از مشكالتي كه براي ما كليساهاي بشارتي وجود دارد اين است كه تحت اقتدار 

هميشه كودكستاني و يا . خودمان نيستيمكالم خدا هستيم ولي توي كالم خدا براي شخص 
به جايي ما بايد رشد كنيم و . شويم  ولي هرگز دانشجو نمي،مانيم دانش آموز باقي مي

بلكه براي خودمان، براي ، تعليم ديگرانبراي ه در توي كالم باشيم، آنهم نه صرفا كبرسيم 
 زماني كه با هم آن موقع است كه هر كدام از ما. سير كردن گرسنگي روحاني خودمان

اگر در : بگذاريد حقيقتي را به شما بگويم. شويم براي همديگر چيزي داريم جمع مي
زندگي روحاني خود تغييراتي آنچنان مشاهده نمي كنيم، براي اين است كه در توي 

 كتابمقدس براي اين نوشته نشده است .كالم خدا براي رشد روحاني شخص خود نيستيم
  .ارضا كند، براي اين نوشته شده است كه زندگي شما را  تبديل دهدكه كنجكاوي شما را 

  : است٤٢دومين صفت مشخصه كليساي عهد جديد باز در آيه 
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  .كليساي عهد جديد كليساي پرستش كننده بود -٢

در تعليم رسوالن و مشاركت ايشان و شكستن نان و دعاها ««:  نگاه كنيد٤٢باز هم به آيه 
 به اصل يوناني اين آيه نگاه كنيم، خواهيم ديد كه بايد در اگر» .مواظبت مي نمودند

كند،  حرف تعريف گذاشته شود، براي اينكه به هر دعايي اسناد نمي» دعا«مقابل كلمه 
 theما براي نشان دادن اين امر در زبان انگليسي حرف تعريف . بلكه به نوعي بخصوص

د كه معموال براي آن از كلمات داريم كه در زبان فارسي الزم است به نحوي مشخص شو
 Newجالب است كه در ترجمه انگليسي . استفاده مي شود» آن«و يا » اين«اشاره 

American Standard Version ولي ،كنم، حرف تعريف را نياورده  كه من استفاده مي 
آنطور كه معلوم است در » .در اصل  منظور آن دعاهاست«براي آن در پاورقي نوشته 

اوليه زمانهاي بخصوصي را تعيئن كرده بودند كه در آن زمانها مخصوصا براي كليساي 
مي خواهم در اينجا توجه شما را به يك اصل مهم جلب . شدند دعا و پرستش جمع مي

پرستش و دعاي قوي هميشه محصول كليسايي است كه به شكلي بسيار قوي و : كنم
نيد خدايي را بپرستيد كه او را توا  براي اينكه شما نمي.منسجم تعليم يافته است

 روبرو شد، ٤براي همين هم خداوند عيسي زماني كه با زن سامري در يوحنا . شناسيد نمي
شناسيد، مي پرستيد، اما   نمي،صحيحتربه زبان  و يا ،دانيد شما آنچه را كه نمي«: به او گفت

آيد  ليكن ساعتي مي. دانيم عبادت مي كنيم، زيرا نجات از يهود است ما آنچه را كه مي
بلكه االن است كه در آن پرستندگان حقيقي پدر را به روح و راستي پرستش خواهند 

خدا روح است و هر كه او را . زيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است. كرد
  ».بايد به روح و راستي بپرستد پرستش مي كند، مي

كاشفه الهي است كه خدا براي شخص پرستش پاسخ و عكس العمل شما در مقابل آن م
آن فهميد،   خدا سخن گفته است و زماني كه شما سخن خدا را مي.شما آشكار كرده است

. گيريد چكار كنيد اين شما هستيد كه تصميم مي. توپ  زير پاي شماستموقع ديگر 
خوانيد ولي  چرا مرا خداوند، خداوند مي«: براي همين هم عيسي به شاگردان خود گفت
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يا دست برداريد از اينكه مرا خداوند خداوند خطاب ! گويم، انجام نمي دهيد؟ آنچه را مي
  »!كنيد، يا اينكه به آنچه مي گويم عمل كنيد

شكل و فرم پرستش . مطلب مهم در پرستش شكل و فرم آن نيست، عملكرد آن است
 از نحوه آيا«براي همين هم سوآل اين نيست كه . آيد هميشه بدنبال عملكرد آن مي

آيا به «سوآل اين است كه » پرستش امروز خوشم آمد يا نه؟ از سرودها خوشم آمد يانه؟
آشكار كرد، در پرستش شركت كرده و من شكل شخصي در مقابل آنچه كه خدا به 

در پرستش ما، تنها يك نفر مهم » ؟مپاسخ و عكس العمل مناسب آن از خود نشان داد
  .خود خداستاست، آنهم من و شما نيستيم، 

امروزه كليساهاي بشارتي يك . مسلم است كه پرستش و دعا دست به دست هم هستند
جلسات دعا . جلسات تعليمي زياد دارند و جلسات دعا و پرستش كم: نقيصه بزرگ دارند

اگر وقت داشتم و حالشو داشتم «. آمده است و شركت در آن به حالت اختياري در
زماني كه طياره .  تبديل شده استبه چتر نجاتدعا در كليسا » .شركت مي كنم

اين غلط . مان در حال سقوط است، از آن آويزان مي شويم كه سالم فرود بياييم زندگي
كه دعا يكي از بخشهاي مرتب و منسجم زندگي برگرديم بايد به آن الگوي اصلي . است

  . كليسايي ما باشد
  
داد و يكديگر را   اهميت ميكليساي عهد جديد كليسايي بود كه به يكديگر -٣

  .كرد خدمت مي
زيستند و در همه چيز شريك  و همه ايمانداران با هم مي«:  نگاه كنيد٤٥ و ٤٤به آيه 

و امالك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم . بودند مي
است شكايت از اين  هااغلب در كليسا. نكته در اينجا روي نوع رابطه است» .كردند مي

مهم نيست كه كليسا . ما احتياج به خادمين بيشتر نداريم. كه به خادمين بيشتر احتياج داريم
چقدر بزرگ و احتياج چقدر بزرگتر است، ما در هيچ كليسايي احتياج به خادمين بيشتر 

 به زيرا. آنچه كه ما در كليسا به آن احتياج داريم، پرستش كنندگان بيشتر است. نداريم



 ١٢ 

هيچ عنوان امكان آن براي هيچ پرستنده حقيقي نيست، كه آستين باال نزند و به خدمت 
خدايي است، نه دينهاي  هاي بي نه فلسفهايمان مسيحي بزگترين خطر براي . مشغول نشود

 ايمان مسيحي، بزگترين خطر براي . مختلف، نه اسالم و هندو و بهائيت و كمونيسم
 و در آن كار عظيمي  راه يابنددرون آسمانبه رند يواشكي كه سعي دا هستندمسيحياني

  .جويند دهد، مشاركت نمي كه خدا در روي زمين در ميان مردم انجام مي
و . اند ما در كليساهايمان دو نوع مسيحي داريم، ستونهاي كليسا كه در زير بار آن ايستاده

افرادي . روند  بيرون و درون مينشينند و زنند و مي هايي كه بدور آنها دائم چرخ مي پروانه
كنند، بي آنكه اين پيامها در زندگي و  كه دائم از جلسات و موعظه ها تعريف و تمجيد مي

بينيم كه زندگيشان به حقيقت خدا كه در  شيوه زندگيشان تغييري ايجاد نمايد و بندرت مي
دمت تجهيز آييم كه جهت خ ما از اين جهت به كليسا مي. كالم او هست، نزديك گردد

برويم و در آنجايي كه خدا ما را در آن قرار داده، نور و نمك باشيم و دنيا را . گرديم
  .عوض كنيم

  
  .كليساي عهد جديد خود را به مشاركت رسوالن وقف كرده بود  -٤

بودند و در خانه ها نان  و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته مي«:  توجه كنيد٤٦به آيه 
توجه داريد كه هر وقت » .خوردند دلي مي د و خوراك را به خوشي و سادهكردن را پاره مي

چطور . كردند آنها با هم جمع مي شدند از وقت براي بنا و تقويت يكديگر استفاده مي
ممكن مي بود كه كليساي اوليه بدون داشتن چاي و قهوه و شيريني با هم مشاركت 

 جفا براي كليساي خداوند !جفاداشتند، داشت؟ ولي آنها چيزي بهتر از چاي و قهوه  مي
اگر جفا كنندگان بر كليسا از بركتي كه جفا دارد خبر . هميشه بركت بوده است

من هميشه خدا را براي آنچه كه . كردند داشتند، دست به آزار و اذيت كليسا بلند نمي مي
هند، كليسا هر چقدر بيشتر كليسا را عذاب د. در مملكت ما اتفاق مي افتد، شكر مي كنم

  !بيشتر رشد كرده شكوفا مي شود
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در كتابي از قول يكي از خادمين زمان كمونيستها در يكي از كشورهاي كمونيستي 
كردند، كليسا بيشتر رشد  هر چقدر ما را بيشتر اذيت مي«: گفت اين خادم مي. خواندم مي
ديگر . وز رسيدكرد، يكشنبه ها تعداد جلسات ما به دو، سه، چهار و پنج جلسه در ر مي

با هيئت رهبري تصميم گرفتيم به افراد . شد در يك روز جلسه گذاشت  بيش از اين نمي
 اگر : بگوييم كه حق دارند فقط در يكي از اين جلسات شركت كنند و به آنها گفتم

كنيد، شما را بيرون خواهيم كرد، زيرا جاي فردي  ببينيم بيشتر از يك جلسه شركت مي
ولي اين كار هم درد ما را دوا نكرد و به اين نتيجه رسيديم كه به افراد  .ايد ديگر را گرفته

  !بگوييم كه يكي در ميان به كليسا بيايند، هر دو هفته يكبار
كه  كنيد  دعا !و البته به داليلي كامال متفاوت  درست مثل بسياري از كليساهاي امروز

ها هم اكنون از  نشود، گرچه برخيرد كنيد وا كه در آن خدمت ميي ياين مرض به كليسا
كنند كه چطور جفا   اينگونه افراد هستند كه اغلب تعجب مياين عادت برخوردارند و

در ذهن خود اين امر تنها كافي است ! تواند كليسا را استواري دهد و آن را شكوفا كند مي
بر ي گلوله اآييد، ممكن است  خانه خود بيرون ميد كه زماني كه از يتصور كنرا 

  ! بود؟ دانيد پرستش امروزتان به چه نحو و با چه آتشي مي آن موقع مي. نشيندتان ب پيشاني
هميشه براي . مشاركت هميشه وسيله اي براي رسيدن به هدف بوده است نه خود هدف

شفا و بنا بوده است نه براي اينكه در آن خود را گم گنيم تا كسي ما را و مشكالت ما را 
به آن واقعيت بتوانيد با قوت ين بوده است كه شما را تقويت كند كه باز براي ا. نبيند

محيطي كه در آن قرار داريد برگرديد، به جايي كه نبرد، واقعي است و آمار تلفات بسيار 
. شويد شما از طريق مشاركت با افرادي كه همچون خود شما هستند، تقويت و بنا مي! باال

  . آنهاستافرادي كه عيسي خداوند و منجي
  
  .داد كليسايي بود كه بشارت تاروپود آن را تشكيل ميكليساي عهد جديد   -٥

مي بينيم كه كليساي عهد جديد هميشه كليساي تعليم دهنده و تعليم گيرنده است، هميشه 
كليساي پرستش كننده است، هميشه كليساي اهميت دهنده و خدمت كننده است، هميشه 
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 در كه بشارت و پخش خبر خوش مسيحو مسلم است . كليساي مشاركت كننده است
در آيه . گردد به بشارت ختم مياين قسمت از كالم با بشارت شروع و . تاروپود آن است

پس ايشان كالم را  پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان روز تخمينا «: خوانيم  چنين مي٤١
گفتند و نزد  و خدا را حمد مي«:  نگاه كنيد٤٧حاال به آيه » .سه هزار نفر بديشان پيوستند

اگر »  .گرديدند و خداوند هر روزه ناجيان را بر كليسا مي افزود تمامي خلق عزيز مي
كنيم، از اين جهت نيست كه انجيل  امروز ما قدرت انجيل را در ميان مردم مشاهده نمي

. نداريماي براي اين پيام  ن جهت است كه شنوندهيقدرت خود را از دست داده است، از ا
خواهيم خبر خوش انجيل را به  مي. ما سعي داريم كه از راه دور به دنياي گمشده برسيم

دائم تابلوهاي . دنياي گمشده برسانيم، حال آنكه بين ما و آنها ورطه بزرگي قرار دارد
آهاي شما «: نويسند بينيم كه با حروف درشت خود انگار اين را مي كليساها را مي

و آنها كماكان دور و گيج و واگيج باقي » .بياييد. نس، ما اينجاييمگنهكاران خوش شا
كه به دنياي گمشده، به انسانهاي گمشده ست در كتابمقدس حتي يك آيه هم ني. مانند مي

ولي در كالم خدا آيات زيادي هست كه به مومنين امر مي . امر كند كه بـه كليسا بيايند
  . و آنجا را با نور خود روشن گردانندكند كه به دنياي تاريك و گمشده بروند
بينيم اين   در بسياري از جاهاي كالم خدا ميو اين ايمانداران چه كساني هستند؟

مومنين هستند نه شبانان و خادمين تمام ! ايمانداران بيشتر آماتورها هستند تا حرفه اي ها
شبانان . ام وقتبزرگترين مبشرين بزرگ كليسا افراد عادي هستند، نه خادمين تم. وقت

بسياري هستند كه حتي يك نفر را هم از طريق بشارت شخصي به خداوند هدايت 
  . اند نكرده

 

  
  :دو مطلب مهم

  .كه كليسا به سهم خود عمل كرد) سهم او(خداوند زماني كليسا را رشد داد  -١
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 نفر حداقل به آنها ٣٦٥يعني اينكه در پايان سال . رشد كليسا هر روزه بود -٢
 . بوداضافه شده

  
  
 
  

تعداد . كند نشينند، تعيئن نمي سالمتي كليسا را تعداد افرادي كه روي صندليهاي آن مي
  .كند فرستد، تعيئن مي افرداي كه مي

  
  
  

كند كه كامل  خداوند براي انجام اراده خود، هميشه افرادي را انتخاب مي
  .كنند نيستند و در شرايط كامل هم زندگي نمي

 
 

  
  .كرد خواهد فراهم هم را احتياجات بفرستد، خدا اگر 
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  ٣فصل 

 
 
 

  روشهاي غلط جهت رشد
  

  حقايق را به هر قيمتي كه شده به دست آور«
  »!آيد، بچسب و به تمام آنهايي كه به نظر معقول مي

  ٢٣: ٢٣                                                               امثال 
  
  

  
 .اد را در كليسا جمع كنيمصرفا افر -١

تبليغات و سروصدا ممكن است مردم را براي يكبار در كليسا جمع كند، ليكن 
براي اينكه مردم . ديگر برنخواهند گشت، مگر اينكه چيزي به آنها عرضه گردد

توانند  به كليسا برگردند بايد چيزي به آنها عرضه گردد كه در جاهاي ديگر نمي
ر ما نمونه آنچه را كه در مورد كليساي سالم ديديم، در اگ. آن را بدست آورند

  .كليسايمان بكار بگيريم مردم در كليساهايمان جمع خواهند شد
  

 .كليساهاي كوچك را از بين ببريم و همه را در يكجا جمع كنيم -٢

. گفت، منظورش اين نوع رشد نبود عيسي زماني كه از ماموريت بزرگ سخن مي
 صياد جانها باشيم، نه اينكه ماهيها را از اين آكواريوم به خداوند ما را خوانده كه

  .آن آكواريوم ببريم
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 .بين كيفيت و كميت يكي را انتخاب كنيم -٣

بياييد كيفيت و كميت را . اين دردي است كه بسياري از كليساها به آن دچارند
آيا . كند كيفيت اشاره به نوع شاگرداني دارد كه كليسا شاگردسازي مي. تعريف كنيم

گردند؟ آيا از  شوند؟ آيا در مسيح بالغ مي مردم حقيقتا به شباهت عيسي تبديل مي
كنند؟ آيا ايمان خود را مرتبا با ديگران در  استعدادهاي خود در كليسا استفاده مي

تواند كيفيت را مشخص  گذارند؟ اينها سوآالتي است كه جوابهاي آنها مي ميان مي
  .كند

چند نفر به عيسي ايمان . داد شاگردان شاگردسازي شده داردكميت اشاره به تع
  اند؟ اند و بالغ شده جهت خدمت تجهيز گشته آورده

بينيد كه اين دو دست به دست  زماني كه كميت و كيفيت تعريف شوند، آنوقت مي
تاكيد روي تنها . لزومي ندارد كه بين آن دو يكي را انتخاب كنيد. روند هم پيش مي
خواهيد ماهي بگيريد  زماني كه مي. ا سالمت كليسا را از بين خواهد برديكي از آنه

كنيد يا به تعداد؟ يادمان باشد كه در بسياري موارد اين كيفيت  به كيفيت فكر مي
و كميت نيز در برخي از جوانب زندگي . گردد است كه منتهي به كميت نيز مي

 نظر افراد بيشتر باشند، مثال هر چقدر كليسا از. گردد مسيحي موجب كيفيت مي
  . شود كيفيت موسيقي كليسا بهتر مي

  
در پيام و ماموريتي كه داريم سازش قائل گرديم و از مردم سرسپردگي  -٤

  .طلب نكنيم

استاندارد را پايين نياوريم، ليكن مردم را در هرجاييكه از نظر روحاني هستند، 
چرا؟ براي اينكه . شدند ميمردم دور عيسي جمع . درست مثل عيسي. سراغشان برويم
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زماني كه به روشني عرضه گردد، قدرت دارد كه مردم را . انجيل خبر خوش است
كليساي . ها نيز شدند، بلكه بچه دور عيسي نه فقط افراد بالغ جمع مي. جذب كند

اگر من بلند كرده شوم، «: مسيح فرمود. وار هم قدرت جذبي چنين خواهد داشت مسيح
درست است كه عيسي اين ). ٣٢: ١٢يوحنا (» نب خود خواهم كشيدبسياري را به جا

كشيد ولي با اينحال هيچ وقت در رابطه با حقيقت  همه جماعت را به دور خود مي
  .سازش نكرد

توان از  نمي. در كليسا الزم است كه هميشه بدانيم از چه كسي چه توقعي بايد داشت
تار كند ولي در عين حال نبايد اجازه داد ايمان توقع داشت كه مثل ايماندار رف فرد بي

. عيسي مسيح هيچوقت استاندارد خود را پايين نياورد. كه در آن وضعيت باقي بماند
  .ليكن مردم را در هر حالي كه بودند، به سراغشان رفت و آنها را باال آورد

  
رشد كليسا . اينكه فكر كنيم، سرسپردگي ما براي رشد امري است كافي -٥

 .ه توانها و مهارتهايي هم دارداحتياج ب

شوند كه علت عدم رشد كليسا بخاطر عدم سرسپردگي   خادمين اغلب مالمت مي
از نظر اصول اساسي پاك باشي، كالم را موعفه «گويند اگر  مي. كافي آنهاست

كني، بيشتر دعا كني، واقعا به كليسا سرسپرده باشي و وقت بدهي، كليسايت از 
آيد، ليكن  اين سخن با اينكه به نظر بسيار روحاني مي» .ودجماعت لبريز خواهد ب

خادمين بعد از شنيدن اين سخنان كه دائم در كنفرانسها تكرار . صحيح نيست
خادمين زيادي هستند كه . آيند شود، با وجداني خطاكار از آنجا بيرون مي مي

سا به رشد كلي. كند عليرغم داشتن اين خصوصيات هنوز هم كليسايشان رشد نمي
رشد كليسا محتاج برخي . چيزي بيشتر از صرفا سرسپردگي احتياج دارد

يكي از آيات زيبا در كتابمقدس كه در همين رابطه هم هست، در . مهارتهاست
اگر آهن كند باشد و دمش را تيز نكنند، «: شود  يافت مي١٠: ١٠كتاب جامعه 

ببينيد » .بي مفيد استامًا مهارت به جهت كاميا. بايد قوت زياده به كار آورد
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. آورد ، نه صرفا سرسپردگي موفقيت مي»مهارت«: گويد خداوند در اينجا مي
  .هدف از اين سخن اين است كه شخت كار نكن، با حكمت كار كن

ابتدا بايد لبه خدمتمان را با . طلبد يادگيري مهارت در خدمت البته كه وقت مي
دادن به نوارها و مشاهده خدمات خواندن كتابها و شركت در كنفرانسها و گوش 

  .آورد مهارت موفقيت مي. اين كار وقت تلف كني نيست. ديگران بايد تيز كنيم
دليل اينكه پولس در بنيان و توسعه كليسا اينقدر موثر بود، از اين جهت بود كه 

به «: كند  اشاره مي١٠: ٣. قرن١او به اين مطلب در . در اينكار مهارت داشت
پولس در بنياد » .كه به من عطا شد، چون معمار دانا بنياد نهادمحسب فيض خدا 

اگر در خدمت خود تنها . ما نيز بايد چنين باشيم. نهادن كليسا متخصص بود
چيزي كه داريم، چكش است، بر اين خواهيم بود كه با هر چيزي همانند ميخ 

  !رفتار كنيم
م، از بيان كردن برخي بعضي وقتها از ترس اينكه مبادا غير روحاني جلوه كني

 باعث رشد كليسا  خاليدعاي«ولي واقعيت اين است كه . ترسيم واقعيات مي
بسياري از قهرمانان دعا شبانان كليساهايي هستند كه در حال نزار » .نخواهد شد

زماني هست براي دعا و زماني هم هست براي انجام عمل آنهم به شكلي . است
: رد دو افراط و تفريط را بايد بخاطر داشته باشيمدر اين مو). ٧يوشع . (مسئوالنه

و دوم، اينكه . اول، اينكه مسئوليت كامل رشد كليسا را ما خود به گردن بگيريم
  .در اين مورد اصال مسئوليتي در خود احساس نكنيم

پس براي رشد آن سازماندهي و مديريت . كليسا تشكيالت نيست، بدن زنده است
ماند كه در بين تمامي  براي اينكه آدم گيج مي. نخواهد بودو بازاريابي خالي مفيد 

القدس كجاست؟ كليسا ممكن است با نظم و تشكيالت عالي بچرخد  اينها روح
:  توجه كنيد١: ١٢٧به مزمور . اي تغيير يابد آنكه جاني عوض شود و زندگي بي
 را صرفا با كليسا. كشند اگر خداوند خانه را بنا نكند، بنايانش بيهوده زحمت مي«

  .توان بنا كرد تالش انساني نمي
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. آيد بايد از اين هم پرهيز كنيم كه كاري از دست ما جهت رشد كليسا بر نمي
   رشد .يابند كليساها بوسيله قدرت خدا از طريق افراد ماهر رشد مي

در رشد كليسا هم قدرت خدا بايد حاضر . كليسا همكاري بين خدا و انسان است
توانيم اين كار را انجام دهيم و خدا هم  ما بدون خدا نمي. ارت انسانباشد و هم مه

خيلي از مواقع ). ٩ و ٦: ٣. قرن١. (چنين عزم كرده است كه بدون ما انجام ندهد
 انجام دهد، حال آنكه خدا براي ماگذاريم كه خدا كاري  ما دست روي دست مي

  . كار كنداز طريق مامنتظر است كه 
  
   
 .هت رشد يك كليدي رمزي وجود داردفكر كنيم كه ج -٦

لوح  خودمان را ساده. هيچوقت يك عامل تنها باعث رشد كليسا نخواهد بود
  :در رابطه با رشد كليسا چند حقيقت بنيادين وجود دارند. نكنيم

كليساهايي هستند كه . اول، براي رشد كليسا بيش از يك راه وجود دارد
  .كنند ن حال هر دو رشد ميروشهايشان درست مخالف هم هست و در عي

. دوم، براي رسيدن به انواع و اقسام مردم، انواع و اقسام كليساها الزم است
لزومي ندارد كه همه كليساها زير لواي يك كليسا و يا فرقه در بيايند به شرطي 

شود، ليكن روش  پيام هرگز عوض نمي. كه پيام و روش را با هم قاطي نكنند
  .رادي كه با آنها سركار داريم، عوض شودبايد مطابق با نوع اف

حتي اگر از . دهد، مورد انتقاد قرار ندهيد سوم، هرگز آنچه را كه خدا بركت مي
بياييد منش ما در اينگونه موارد چنين . آيد روش و شيوه خدمتي آنها خوشتان نمي

ات  شوند، از شيوه كاري اگر توسط قدرت عيسي مسيح زندگيها عوض مي: باشد
  .آيد  ميخوشم

 
 .خواهد وفاداري است  اينكه فكر كنيم تنها چيزي كه خدا از ما مي -٧
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. طلبد و هم پرثمر بودن خدا از ما هم وفاداري مي.  اين پيام صرفا نصفش درست است
 و ١٩: ٢١، متي ١٠: ١، كولسيان ١٥يوحنا (ثمر آوردن بخش اعظم عهد جديد است 

 ) ٥، اش ٤٣

، ٨: ٣متي . توبه:  اشاره به نتايج متعدد–هد جديد  بار در ع٥٥ثمر آوردن چيست؟ 
. جواب دعا. ١٠: ١، كولسيان ٢١ – ١٦: ٧متي . ، عمل كردن به حقيقت٩-٥: ١٣لوقا 

. وار و صيد جانها داشتن شخصيت مسيح. ٢٨: ١٥روم . هديه نقدي . ٨ - ٧: ١٥يوحنا 
   ١٥: ١٦ن قر١. نوبر. ثمر هر فرد ايماندار ايماندار ديگر است. ١٣: ١روم 

 ٣٠ -١٤: ٢٥به متي . وفادار و امين بودن چيست؟ قبول ريسك و خطر جهت ثمر
خداوند آن دو غالمي را كه قنطارها را دو برابر كرده بودند، امين و وفادار . نگاه كنيد

خدا از ما نتيجه : نكته داستان در اين است. خواند، ليكن سومي را ترسو و شرير مي
  .كند هاي ما خود را متجلي مي  ما با ميوهوفاداري. انتظار دارد

ليكن انتظار دارد كه با . خدا از ما انتظار ندارد كه فوق از توان خود ثمر بياوريم
اگر انتظار ما از خدا اندك . توانيم، ثمر آوريم  آنچه را كه ميتماميقدرت او در ما 

كنيم،   نمياگر در خدمتمان ريسك. است، تالش ما هم براي او اندك خواهد بود
و اگر خدمت ما احتياج به ايمان ندارد، پس . احتياجي به ايمان هم نخواهيم داشت

  .امين و وفادار نيستيم
  
  )٢: ١١تث . (توان ياد گرفت اينكه چيزي از كليساهاي بزرگ نمي -٨

لزومي ندارد . الزم است كه از فعاليتهاي موفق كليساهاي ديگر اصول را بيرون كشيد
خدا ما را براي اين . بخواهيم دست اول و اصيل براي خود داشته باشيمكه همه چيز را 

ما را براي آن خوانده است كه موثر و . نخوانده است كه در همه چيز اصيل باشيم
  .مفيد باشيم

ولي براي اينكه مبادا چيزهاي غلط را كپي كنيم، بياييد ببينيم چه چيزهايي را مإنتوان 
  .توان كپي كرد يكپي كرد و چه چيزهايي را نم
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  :توانيد كپي كنيد آنچه كه نمي
  

هر كليسايي در يك زمينه فرهنگي بخصوصي . توان كپي كرد زمينه را نمي •
اگر بخواهيم . اي براي خود منحصر به فرد است هر جامعه. كند كار مي

كند، در يك زمينه ديگر كپي كنيم،  اي كار مي كليسايي را كه در زمينه
 .استمحكوم به شكست 

خداوند افراد مختلف با عطاياي مختلف براي . توان كپي كرد خادمين را نمي •
 . هاي مختلف دارد زمينه

خدا از شما انتظار دارد كه خودتان . توانيد كپي شخصي ديگر باشيد نمي •
خواهد كه از عطايا،  او مي. براي همين هم شما را، شما آفريد. باشيد

، و تجربه شما استفاده كند و بر اين دنيا استعدادها، توانهاي طبيعي، شخصيت
در قالب يكي ديگر . آيند ها در قالب ديگران در مي متاسفانه خيلي. اثر گذارد

 .تواند موجب رشد كليسا گردد درآمدن نمي

 
  توانيد ياد گيريد آنچه كه مي

  
: گويد مثلي قديمي مي. توانيد اصول را يد بگيريد مي •

شوند، اما اصول  روشها اغلب عوض مي. مروشها زيادند، اما اصولها ك«
اگر اصلي بر اساس كتابمقدس است، آن اصل در هر فرهنگي » !هرگز

با مشاهده اينكه خدا چطور ار اطراف و اكناف دنيا . كار خواهد كرد
آنكه از  توانيد بي شما مي. توان اصول را ياد گرفت كند، مي كار مي
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توانيد  شد آنها كارگر بوده ميكليسايي كپي برداريد، از اصولي كه در ر
  ! نگاه كنيد١٥: ١٨به امثال . اين عالمت فراست است. استفاده كنيد

پولس ابدا ناراحات نبود از اينكه براي كليساهايي كه 
ببينيد به كليساي . نهاد، از مدلها استفاده كند خود بنا مي

شما به ما و به خداوند اقتدا «: نويسد تسالونيكي چه مي
به حدي كه جميع ايمانداران مكادونيه و .. .نموديد

فقط افراد ). ٧-٦: ١. تسا١(» .اخائيه را نمونه شديد
  .كنند از ديگران ياد بگيرند مغرور هستند كه سعي نمي

اينكه . توانيد از جريان امر نيز چيزهايي ياد بگيريد مي •
 .كليساها در چه جرياني رشد كردند

هيچ روشي . گيريدتوانيد برخي از روشها را ياد ب مي •
نيست كه بتواند تا به ابد در هر جايي كارگر باشد ولي اين باعث 

سوآلي كه در زمينه استفاده از . ارزش بيانگاريم شود كه آن را بي نمي
روشها بايد از خود بكنيد، اين است كه چه نوع روشهايي را به كار 

  يا نه؟گيريد و آيا اين روشها بر اساس كالم خدا و موثر هستند مإ

  
اگر امروز به كليساها نگاه كنيد، خواهيد ديد كه خدا انواع و اقسام روشها را به كار 

اند،  و اين مطلب هم كامال آشكار است كه روشهايي كه در گذشته موثر بوده. گيرد مي
خوشبختانه ايمان مسيحي از اين توان برخوردار است كه هر . ديگر كارآيي سابق را ندارند

تاريخ بطور مداوم نشان . شود، روش را تغيير دهد فرهنگ جديدي روبرو ميجا كه با 
خدا به كليسا روش . مشغول بوده است» مشكهاي تازه«دهد كه چطور كليسا به توليد  مي

يكي از مهمترين .  نگاه كنيد٦: ٣به جامعه . كند جديدي جهت رسيدن به نسل جديد عطا مي
ريم چطور بين آنچه كه ضروري است و آنچه كه مهارتهاي رهبري اين است كه ياد بگي

  .پس هيچوقت مسائل اساسي را با مسائل غير اساسي قاطي نكنيد. نيست، تمييز دهيم
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  :مسائل اوليه در سالمتي و رشد كليسا

  آقاي ما كيست؟ •
  پيام ما چيست؟ •
  انگيزه ما چيست؟ •

  
  :مسائل ثانوي در سالمتي و رشد كليسا

  ؟مخاطبين ما چه كساني هستند •
  هاي ما چيست؟ نمونه •
  روشهاي ما چيست؟ •

  
كرد، اين بود كه ما انسانها برحسب عادت  يكي از ايراداتي كه انيشتين از دست آن ناله مي

اين امر مخصوصا براي كليسا بسيار خطرناك . كنيم جاي وسيله و هدف را باهم قاطي مي
  .پيام ما فراموش شودما هرگز نبايد چنان خود را اسير روش كنيم كه ماموريت و . است

متاسفانه خيلي از كليساها بخاطر داشتن آن مفاهيم غلط از رشد كه پيشتر ديديم، از رشد باز 
كيشهاي دروغين شايد بتوانند بدون . كليساها جهت رشد احتياج به حقيقت دارند. اند ايستاده

صحبت » د راستيستون و بنيا« از ١٥: ٣. تيمو١. تواند حقيقت رشد بكنند، ليكن كليسا نمي
  .كند مي

 

  :حال اين سوآل براي ما باقي است
توانيم چنان بنيادي ازحقيقت بزنيم كه خدا بتواند كليساي خود را روي آن بنا  چگونه مي

  كند؟     
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  ٤فصل 
  
  
  

  راند؟ چه نيرويي كليسا را به پيش مي
  
  

آنچه «: اين سخن اين استمنظور از راند، چيست؟  نيرويي كه كليساي شما را به پيش مي
رانيد، در  زماني كه شما اتومبيلي مي. »كند، چيست كه كليساي شما را رهبري و كنترل مي

در . شود هر كليسايي با چيزي به پيش رانده مي. كنيد واقع آن را هدايت و كنترل مي
. اردافتد، يك نيروي هدايت و كنترل كننده قرار د وراي هر آنچه كه در كليسا اتفاق مي

ممكن است كه براي بسياري . ممكن است كه از اين نيرو هيچوقت سخن به ميان نيايد
ممكن است كه در جلسات رسمي كليسا اين نيرو جهت كسب راي . اين نيرو معلوم نباشد

هاي آن تاثير  ولي وجود دارد و بر حيات كليسا در تمامي جنبه. هم در ميان گذاشته نشود
  راند، چيست؟ ليساي شما را به پيش مينيرويي كه ك. گذارد مي
  

  . و آيين استسنتكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 
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ما هميشه «: در كليسايي كه نيروي پيش برنده آن سنت است، واژه مورد عالقه اين است
رود، اين است كه  هدف كليسايي كه سنت آن را به پيش مي» .ايم به اين طريق انجام داده

در اينگونه كليساها تغيير هميشه به عنوان چيزي منفي تلقي .  زنده كنددائم گذشته را
  .گردد مي

افتند، حال آنكه نيروي پيش برنده  كليساهاي قديمي بيشتر به دام سنتها و آيينها مي
در برخي از كليساها سنت آنچنان حاكم . كليساهاي جوانتر هدف و ماموريت كليساست

  .گيرد  مقام دوم قرار ميشود كه حتي اراده خدا هم در مي
  

  . استشخصكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 
اگر شباني براي » خواهد؟ فرد رهبر جه مي«: مهمترين سوآل براي اين كليسا اين است

كند، به احتمال زياد نيروي پيش برنده آن هم خواهد  مدتي طوالني در كليسايي شباني مي
ت كه برنامه براساس زمينه، احتياج و احساسات فرد مشكل اينگونه كليساها اين اس. بود

و به محض مرگ و يا . گردد نه براساس اراده خدا و يا احتياجات افراد رهبر تهيه مي
  .ماند استعفاي او هم كليسا از حركت باز مي

  
  . استتوان ماليكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 

پول » چقدر برايمان خرج دارد؟«: تدر اينگونه كليساها سوآل هميشه مطرح اين اس
درست است كه امانت در پول و مواظبت از توان مالي . هميشه مطلب داغ كليساست

كليسا امري است مهم، ليكن نبايد اجازه داد كه وضعيت مالي كنترل كليسا را بدست 
نون خيلي از كليساها هستند كه نيروي پيشبرنده آنها در آغاز ايمان بوده است و اك. گيرد

  .توان مالي
  

  . استهاي مختلف برنامهكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 
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ها را كماكان برقرار و به  شود كه برنامه در اينگونه كليساها تمامي نيروها صرف اين مي
اي هم با موفقيت به پايان نرسيد، افراد درگير همديگر را  و اگر برنامه. مرحله اجرا درآيد

دهد كه  در اين مواقع هيچكس به خود زحمت نمي. خوب كار نكردندكنند، كه  متهم مي
  »!آيا اصال اين برنامه موثر هست يا نه؟«: بپرسد

  
  . استساختمان قشنگكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها بنا و 

بخشيم و سپس آنها  ما ساختمانهايمان را شكل و فرم مي«: وينستون چرچيل گفته است
در اين گونه كليساها قسمت اعظم بودجه صرف تعمير » .بخشند م ميخود ما را شكل و فر

شود، در  پول صرف پرداخت وام ساختمان مي. شود تا خدمات و نگهداري ساختمان مي
  .حاليكه فالن خدمت مهم محتاج پول است

  
 هاي بخصوص راه انداختن برنامهكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 

  .است
. مورد استفاده تقويم است و هدف كليسا هم مشغول نگهداشتن مردمدر اين كليسا ابزار 

و وقتي يكي تمام شد، . دهد كليسا تمام نيروي خود را جهت رويدادها بزرگ قرار مي
آنكه ثمري  گيرد، بي فعاليتهاي زيادي در اينگونه كليساها صورت مي. رود بدنبال بعدي مي

در وراي هريك از فعاليتهاي ما هدف «: رسددر اين كليسا الزم است كسي بپ. داشته باشد
  » چيست؟

  
  . هستندجويان حقكليساهايي كه نيروي پيش برنده آنها 

ايمانان نيروي  اند كه احتياجات بي در دنياي فعلي كليساهايي هستند كه اجازه داده
ايمانان به چه چيز  بي«: سوآل مهم در اين گونه كليساها اين است. پيشبرنده آنها باشند

اين امر در كليساها بايد انجام گيرد، ليكن نبايد اجازه دهيم كه حقجويان » احتياج دارند؟
هدف خدا براي كليسا شامل بشارت هم . هاي كليسا را تعيئن كند و احتياجات آنها برنامه



 ٢٨ 

ايمانان بايد اولين قدم در  جذب بي. هست، ليكن نه به قيمت شامل نكردن اهداف ديگر
  . دارد، ولي آنها نبايد تبديل به نيروي پيشبرنده كليسا گردندمرحله شاگردسازي

  
  

 است و هدف هدفنيروي پيشبرنده كليسايي كه بر كالم خدا بنياد دارد، 
  .برد نيرويي است كه آن را به پيش مي

  
در . آنچه كه اين روزها به آن احتياج داريم كليساهاي هدفمند هستند تا كليساهايي ديگر

اول اينكه، اين امر داشتن ديدگاهي جديد را الزم : مر ضروري استاين رابطه دو ا
 هدف كليساي عهد جديد ٥شما بايد به دقت تمامي فعاليتهاي كليسا را با عينك . نمايد مي

خواهد كه كليسا همه اين اهداف را در تعادل با  ببينيد و مشخص كنيد كه خدا چْطور مي
  .هم نگهدارد

اي دارد كه از طريق آن اهداف كليسا حاصل  ج به پروسه و روانهدوم اينكه، اين امر احتيا
  .آيند

اگر هدف نيروي پيشبرنده كليساي ما باشد، كليسايمان قويتر و سالمتر از هميشه خواهد 
كند كه كار هركس با آتش مورد آزمايش قرار خواهد گرفت و  پولس اشاره مي. بود

اگر حاصل كار فرد باقي بماند، و . كيفيت كار هر كس را آتش مشخص خواهد كرد
شود كه راز بنا  پولس اين را هم به ما يادآور مي). ١٤-١٣: ٣. قرن١(پاداش خواهد يافت 

ليكن هر «. هاي صحيح بنا شود نهادن چيزي كه بتواند دوام آورد، اين است كه روي پايه
اند نهاد، تو زيرا بنيادي ديگر هيچكس نمي. كند كس با خبر باشد كه چگونه عمارت مي

  ).١١-١٠: ٣. قرن١(» .جز آنكه نهاده شده است، يعني عيسي مسيح
اگر كليسا را بطور مساوي بر آن پنج هدف ! شوند كليساي قوي روي هدف بنا مي

كليساي عهد جديد متمركز كنيم، كليسا به چنان تعادل سالمي خواهد رسيد كه رشد 
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فكرهاي بسيار در دل انسان «: گويد مي ٢١: ١٩امثال . كليسا را بشكل مداومي حاصل آورد
ها و اشخاص از بين  ها و برنامه نقشه» .است، امًا آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است

  .روند، ليكن اهداف خدا هميشه پابرجاست مي
  

  چرا هدف بايد نيروي پيشبرنده كليسا باشد؟
: اين سوآل باشدنقطه شروع هر كليسا بايد . تواند از هدف پيشي گيرد  هيچ چيز نمي

تا زماني كه ندانيم موجوديت كليساي ما براي چيست، نه » موجوديت من براي چيست؟«
اولين امر در بناي كليسا تعريف . اي، و نه جهتي براي خدمت بنيادي داريم، نه انگيزه

شود، اين  اگر كليسايي بنياد دارد ولي رشدي در آن مشاهده نمي. كردن هدف است
هيچ چيز به اندازه اين امر .  كه هدف خود را از سر نو تعريف كندكليسا محتاج است

توانند به داليل مختلف  كليساها مي. كليساي مايوس را از سر نو زنده نخواهد ساخت
مثال از روي رقابت، . بوجود آيند كه اين داليل براي موجوديت آنها زياد هم موجه نيست

تا زماني كه ...  جانب فرد رهبر و غيره و غيرهاي، و احتياج به تاييد از و يا غرور فرقه
نيروي پيشبرنده كليسا بنياد كتابمقدسي ندارد، سالمتي و رشد كليسا آن چيزي كه خدا در 

ها و اشخاص و زرنگيهاي خاص بنا  كليساهاي قوي روي برنامه. نظر دارد، نخواهد بود
  . شوند شوند، روي اهداف ابدي خدا بنا مي نمي

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠ 

  
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  ٢فصل 

 

  
  

  بنياد يك كليساي سالم
      

  ».كنم من كليساي خود را بنا مي... «: عيسي
  ١٨: ١٦    متي 

  »چون معمار دانا بنا نهادم... «: پولس
  ١٠: ٣. قرن١                 

  



 ٣١ 

  
  

اولين مطلبي كه بايد در رابطه با بنياد و پايه كليسا بخاطر داشت اين است كه بنياد و پايه 
توانيد، عمارتي را بيش از آنچه كه  شما نمي. كند ندازه و قدرت ساختمان را تعيين ميا

كليسايي كه روي بنيادهاي ناقص و يا معيوب قرار . هاي آن تحمل كنند، بسازيد پايه
به محض اينكه اندكي . اي كه خدا در نظر دارد، بلند نخواهد شد گيرد، هرگز به آن اندازه

  .واهد ريختسنگينتر گردد، فرو خ
ها و  اگر به دنبال آن هستيد كه كليسايي سالم، قوي و رشد كننده بنا كنيد، بايد جهت پايه

شود كه ذهن هر كس را  اين امر بدين صورت انجام مي. بنيادهاي آن وقت صرف نماييد
در رابطه با علت موجوديت كليسا روشن گردانيد، به صورتي كه در اين مورد ابهامي باقي 

 زماني كه هدف كليسا روشن و مشخص باشد، نيروي عظيمي به كالبد كليسا ريخته .نباشد
اين هدف را سعي كنيد بسيار مختصر و مفيد بيان كنيد، به صورتي كه مردم . شود مي

  :تعريف هدف پنج فايده بزرگ براي كليسا خواهد داشت. بتوانند بخاطر بسپارند
  

  سازد هدف روشن روحيه مي
نجام ماموريتي كه كليسا به عهده دارد، دست در دست هم به پيش داشتن روحيه و ا

از شما استدعا دارم همه يك سخن گوييد و شقاق ... «:  نگاه كنيد١٠: ١. قرن١به . روند مي
گويد كه كليد  پولس مي» .در ميان شما نباشد، بلكه در يك فكر و يك راي كامل شويد

اگر . است كه همه روي هدف متحد باشندگويند، اين » يك سخن«اينكه در كليسا همه 
بسياري از كليساها در . ماموريت شما واضح نيست، روحيه كليسا هم پايين خواهد بود

لنگند، چرا كه آن ديد روشني را كه در رابطه با ماموريت خود داشتند، از  رشد خود مي
 بدون هدف و كليساي. كنند صرفا اين يكشنبه را به آن يكشنبه متصل مي. اند دست داده

هيچ چيز به اين اندازه . ماموريت نهايت تبديل به موزه سنتها و آيينهاي گذشته خواهد شد
از طرف ديگر، اگر ! كليسا را از قوت نخواهد انداخت كه نداند موجوديتش براي چيست
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هدف كليسا را براي افراد كامال روشن گردانيم و اراده خدا را براي او به آنها بيان كنيم، 
  .وت زايدالوصفي به كليسا خواهد ريختق
  

  هدف روشن نخواهد گذاشت كه مردم جانشان لبريز شود
چرا؟ براي اينكه مردم آنچه را كه واقعا اهميت ندارد، فراموش خواهند كرد و با چيزهاي 

دارد كه چه بكنيم، بلكه  هدف روشن نه فقط به ما معلوم مي. اهميت مشغول نخواهند شد بي
هيچ كليسايي اينقدر وقت ندارد كه هر كاري را . كند كه چه نكنيم علوم مياين را هم م

خيلي از كارهايي كه در كليسا خود . بكند و خدا هم از هيچ كليسايي چنين توقعي ندارد
. كنيم، ممكن است به نظر خدمت برسند، ولي حاصلي نخواهند داشت را با آنها مشغول مي

نيم انجام دادن چه چيزي اولويت دارد و آن را انجام راز خدمت موثر در اين است كه بدا
  .دهيم و خودمان را با بقيه مشغول نكنيم

و دائم ! هايي دارد بايد يادتان باشد كه هر عضو در كليسا در نزد خود براي كليسا برنامه
بسياري از پيشنهادات » .كليسا بايد آن را بكند«، »كليسا بايد اين را بكند«: گويد مي

رسند، ليكن مطالبي نيستند كه كليسا بخواهد خود را به آن درگير  وب به نظر ميگرچه خ
آيا اين فعاليت يكي از اهدافي را كه خدا «: اي كه هميشه بايد باشد، اين است صافي. كند

  »پوشاند يا نه؟ از آن جهت به كليساي ما موجوديت داده، جامه عمل مي
توانند براحتي جانمان را به لبمان برسانند،  ياگر هدف روشن نباشد، فعاليتهاي مختلف م

فايده و باطل  عبث زحمت كشيدم و قوت خود را بي«: طوري كه همانند اشعيا فغان كنيم
هدايت كليسا بدون داشتن هدفي روشن همانند اين است ). ٤: ٤٩اش (» ...صرف كردم 

، به احتمال زياد رويد، بدرستي نبينيد اگر سمتي را كه مي. كه در مـه رانندگي كنيد
  !تصادف خواهيد كرد

  .گيري هم راحت خواهد بود زمانيكه هدف روشن باشد، تصميم
  

  شود كه تمركز داشته باشيد هدف روشن باعث مي
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بين را در مقابل نور آفتاب بگيريد و آن را  اگر ذره. نور متمركز قدرت زيادتري دارد
 نور در حالت عادي از اين قدرت ليكن همان. روي برگي متمركز كنيد، خواهد سوزانيد

حيات متمركز شده و كليساي متمركز شده نيز به همان شكل بيشتر از . برخوردار نيست
دهد كه  هدف روشن به شما اين اجازه را مي. كليساي متمركز نشده تاثير خواهد داشت

يك ... «: گويد دانست، براي همين هم مي پولس اين را مي. تالش خود را متمركز كنيد
كه آنچه در عقب است فراموش كرده و به سوي آنچه در پيش است : كنم چيز مي

  ).١٣: ٣. فيل(» ...خويشتن را كشيده 
يكي از اشتباهات كليساها امروزه اين است كه چيزهاي نه چندان مهم را براي خود مهم 

باز اند و به اين ترتيب توسط چيزهايي خوب، ولي كم اهميت از اهداف خود  گردانيده
براي سالمتي . شوند بسياري از مواقع كليساها زير باران فعاليتهاي مختلف غرق مي. اند مانده

داشته باشد و خود را از فعاليتهاي كم » خانه تكاني«هر كليسا الزم است كه هرچند مدتي 
  .اهميت خالص كند

حال . صحيحثمر بخشي يعني انجام دادن كارها به شكل . ثمربخشي با موثر بودن فرق دارد
بسياري از كليساها ثمربخش هستند، . آنكه موثر بودن يعني انجام آنچه كه صحيح است

دانند امورات را چطور صحيح انجام دهند، ولي آنچه را كه صحيح  مي. ولي موثر نيستند
كليساهاي موثر روي . خواهد كه موثر باشند خدا از كليساها مي. دهند است، انجام نمي
كنند و با مرور مداوم هدف اولويتهاي خود را به شكل درست  تمركز ميهدفي كه دارند 

  .كنند و تمركز خود را به شكل صحيح حفظ مي
  

  شود هدف روشن موجب جذب همكاري مي
علت اين امر آن . رود داند به كجا مي خواهد عضو كليسايي گردد كه مي هر كسي مي

زماني كه . دف و مسير دهداست كه همه طالب چيزي هستند كه به زندگي معني، ه
: عزراي كاهن به مردم دقيقا گفت كه خدا از آنها چه انتظار دارد، مردم پاسخ دادند

پولس در هدف ). ٤: ١٠عزرا (»...باشيم برخيز، زيرا كه اين كار توست و ما با تو مي«
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 اگر. خود هميشه روشن بود، از اين رو هم همه به دنبال آن بودند كه با او كار كنند
خواهيد كه اعضاي كليسا در رابطه با كليسا به هيجان آيند، فعاالنه آن را حمايت كنند  مي

و با سخاوتمندي هديه دهند، احتياج داريد كه مقصدي را كه كليسا به سوي آن پيش 
اگر به اشتباه سوار اتوبوس و يا ترني شده . رود، جلوتر براي آنها روشن و معلوم كنيد مي

اگر . هيچكس دنبال آن نيست كه عوضي سوار شود! گويم  كه من چه ميدانيد باشيد، مي
رود، مردم  از همان ابتدا به مردم بگوييد كه كليسا به سمت چه هدف و مقصدي پيش مي

  .راغب به همكاري خواهند بود
  

  گرداند هدف روشن ارزيابي را ممكن مي
تحان كنيد كه در ايمان هستيد خود را ام«: نويسد پولس در انتهاي نامه خود به قرنتيان مي

تواند خود را امتحان  چطور كليسايي مي) ٥: ١٣. قرن٢(»... خود را بازيافت كنيد. يا نه
آيا ما همان «: بلكه با اين سوآل. كند؟ مسلما نه با مقايسه كردن خود با ديگر كليساها

چقدر خوب انجام آن را «و اينكه » دهيم كه خدا براي ما در نظر دارد؟ امري را انجام مي
هدف بيان شده كليساي شما . اند اين دو سوآل جهت ارزيابي كليسا بسيار مهم» دهيم؟ مي

  .بايد معياري باشد كه بتوانيد با آن صحت و رشد كليسايتان را ارزيابي كنيد
تبديل شدن به اين نوع كليسا، يعني كليسايي كه هدف نيروي پيشبرنده آن است، يكروزه 

خواهيد كه كليسايتان چنين كليسايي باشد، در آن  اگر مي. برد د و زمان ميافت اتفاق نمي
  :صورت احتياج خواهد بود كه كليسا را از چهار مرحله مهم عبور دهيد

  . كنيدتعريفبايد اهداف خود را 
  . بگذاريددر ميانبايد اين اهداف را با همه افراد در كليسا به شكل مداوم 

  . نماييدسازماندهيداف بايد كليسا را روي اين اه
  . گيريدبكاربايد اين اهداف را در هر قسمت از كليسا 
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  ٦فصل 

 
 
 

  تعريف اهداف براي اعضا
 
 

. اعضا را بايد كمك كرد تا اراده و اشتياقي را كه خدا جهت استفاده از آنها دارد، ببينند
بايد آنها را كمك . رد هم به هيجان آيداعتناترين ف شود كه حتي بي اين امر باعث مي

اثر اين امر به مراتب بيشتر از آن است كه . كنيد كه خود آنها اين مطلب را كشف كنند
توانيد بخشهاي مختلفي از كالم خدا را در  براي اينكار مي. شما آن را برايشان تشريح كنيد
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به برخي از . آنها  را بخوانندصحبتهاي خود بگنجانيد و از افراد بخواهيد كه به صداي بلند 
  :اند، نگاه كنيد جاهايي كه در اين مورد مهم

: ٢٥، ١٤: ٢٤، ٤٠-٣٦: ٢٢، ٢٠-١٩: ١٨، ١٩-١٥: ١٦، ٣٠-٢٨: ١١، ٣٥: ٩، ١٦-١٣: ٥متي 
: ١٠، ٢٣: ٤، يوحنا ٤٥-٤٣: ٤، ١٩-١٨: ٤، لوقا ٤٥-٤٣: ١٠، مرقس ٢٠-١٨: ٢٨، ٤٠-٣٤
، روميان ٧-١: ٦، ٤٢: ٥، ٣٥-٣٢: ٤، ٤٧-٤١: ٢، ٨: ١، اعمال ٢١: ٢٠، ٣٥-٣٤: ١٣، ١٨-١٤
-١: ٦، ١٥-١٣: ٥، غالطيان ١: ٦-١٧: ٥قرنتيان ٢، ٣١-١٢: ١٢يان قرنت١، ٧-١: ١٥، ٨-١: ١٢
-٢٤: ١، كول ٢٤-٢٣: ٥، ١٦-١١: ٤، ٢١-١٤: ٣، ٦: ٣، ٢٢-١٩: ٢، ٢٣-٢٢: ١، افسسيان ٢

: ٢پطرس ١، ١٧ و ٧: ١٣، ٢٥-٢٤: ١٠، عبرانيان ١١: ٥، ٣: ١تسلونيكيان ١، ١٦-١٥: ٣، ٢٨
  .٢١-٧: ٤، ٧-٥: ١يوحنا ١، ١-٩

  :را بايد در نظر داشته باشيدچندين مطلب 
زماني كه «:  و از خود بپرسيدبه خدمت مسيح زماني كه در روي زمين بود، نگاه كنيد

كرد؟ هر چه كه او كرد،  مسيح در اينجا بود، چه كرد؟ و اگر امروز در اينجا بود، چه مي
  .دهيم ما نيز همان را ادامه مي

  
بدن، عروس، : يددس آمده است نگاه كنبه نامها و تصاويري كه از كليسا در كتابمق

هر كدام از اين تصاوير روشنگر اين هستند كه كليسا بايد . خانواده، گله، جامعه و لشكر
  .چه باشد و به چه چيز مشغول باشد

  
كليساي . هاي متفاوت خواهيد ديد نمونه. هاي كليسا در عهد جديد نگاه كنيد به نمونه

در اين .  است و كليساي فيليپي با كليساي تسالونيكياورشليم با كليساي قرنتس متفاوت
  .مطالعه هفت كليساي مكاشفه را فراموش نكنيد

  
مسيح به ما امر كرد كه چه «:  و به اين سوآل جواب دهيدبه فرمان مسيح توجه كنيد

از اين سخن » .كنم من كليساي خود را بنا مي«: فرمايد  مسيح مي١٨: ١٦در متي » بكنيم؟
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كار ما اين نيست كه براي كليسا . ست كه در ذهن خود هدف بخصوصي دارداو روشن ا
بياد داشته باشيد كه كليسا . كار ما اين است كه آنها را كشف كنيم. اهداف خلق كنيم

او بود كه كليسا بنا نهاد، براي آن مرد، و روح خود . متعلق به مسيح است نه متعلق به ما
مسيح هم اكنون هم . كليساي خود برخواهد گشترا به آن فرستاد و روزي هم براي 

  .اهداف خود را تعيين كرده است و چانه بردار نيست
  

كنيد، به دنبال جواب براي سوآالت زير  همانطور كه با جماعت كالم خدا را مطالعه مي
  :در اين زمينه توجه شما بايد معطوف به ماهيت و وظايف كليسا باشد. باشيد
  يست؟موجوديت كليسا براي چ -١
 ايم؟ ما به عنوان كليسا كه هستيم و چكاره -٢

 به عنوان كليسا چه بايد بكنيم؟ -٣

 چگونه بايد باشيم تا آن را انجام دهيم؟ -٤

  
توانيد آنها را مختصر و مفيد بگردانيد،  جوابهاي سوآالت زير را بنويسيد و تا آنجا كه مي
ين بكنيد، هدف تعريف وقتي كه چن. طوري كه مردم به راحتي بتوانند آنها را حفظ كنند

  چرا؟براي اينكه. اي به جان كليسا خواهد ريخت اي خواهيد داشت كه قوت تازه شده
  

  .است ارزيابي قابل .است انتقال قابل .نيست كلي
  

  هيچوقت فراموش نكنيد كه 
  

: ٢٨متي (و ماموريت بزرگ ) ٤٠-٣٧: ٢٢متي (سرسپردگي كامل به فرمان بزرگ 
  !  رشد خواهد دادكليساي بزرگي را) ٢٠-١٩
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كند كه به  پنج  خواهد نيروي پيشبرنده آن هدف باشد، خود وقف اين مي كليسايي كه مي
گذارد،  اي كه عيسي در فرمان بزرگ و ماموريت بزرگ خود به گردن كليسا مي وظيفه

  .جامه عمل پوشاند
  
  

  پنج هدف كليسا
  

  خداوند را با تمامي دل خود دوست بدار : ١هدف 
  

. باشد  ميپرستشتواند اين هدف را در پري خود بيان دارد، كلمه   كه مياي كلمه
داريم؟ با  ما چگونه خدا را با تمامي دل دوست مي. موجوديت كليسا براي پرستش است

مهم نيست كه تنها باشيم و يا با صدها هزار نفر، زماني كه محبت خود را به ! پرستيدن او
  .يمپرست كنيم، او را مي خدا ابراز مي

). ١٠: ٤متي (» .خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما«: گويد كتابمقدس مي
بعضي . پرستش خدا اولين هدف كليساست. آيد بدانيد كه پرستش جلوتر از خدمت مي

رود كه محبت خود را به خداوند  شويم كه يادمان مي اوقات ما چنان در خدمت غرق مي
  .از طريق پرستشمان ابراز داريم

شود كه حضور خدا را با جالل دادن نام او جشن  در سراسر كتابمقدس به ما امر مي
نام او را با يكديگر . خداوند را با من تكبير نماييد«: گويد  مي٣: ٣٤مزمور . بگيريم

بايد با رغبت و اشتياق و بر اساس . پرستش ما نبايد از روي وظيفه باشد» .برافرازيم
كنيم، لذت  بايد از اينكه محبت خود را به خدا ابراز مي. تش كنيمخواسته دلمان او را پرس

  .ببريم
  

  !همسايه خود را چون نفس خود دوست بدار: ٢هدف 
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موجوديت كليسا .  استخدمتدارد، كلمه  اي كه اين امر را در پري خود بيان مي كلمه

سازد  ار ميخدمت محبتي را كه خدا به مردم دارد، آشك. براي خدمت كردن به مردم است
هر وقت كه . يابند زماني كه در نام عيسي مردم از صدمات جسمي و روحي خود شفا مي

كليسا . نماييد كنيد، آنها را خدمت مي دست محبت خود را به سوي ديگران دراز مي
احتياجات روحاني، احساسي، روابطي : موجوديت دارد تا به انواع و اقسام احتياجات برسد

رمود كه دادن حتي يك ليوان آب سرد به ديگران هم خدمت به او عيسي ف. و جسماني
  ...«: موجوديت كليسا براي اين است. ماند شود و بدون پاداش باقي نمي محسوب مي

  ).١٢: ٤افسسيان (» .تكميل مقدسين براي كار خدمت، براي بناي جسد مسيح
بجاي آن، . گيرد متاسفانه در بسياري از كليساها خدمت عملي بسيار اندك صورت مي

وفاداري اغلب در جلسات حضور . شود وقت كليسا با گذاشتن جلسات زايد تلف مي
  .زنند نشينند و كپك مي گردد و اعضا صرفا مي داشتن تعبير مي

  
  
  
  
  

  !  برويد و شاگرد سازيد: ٣هدف 
  

موجوديت كليسا براي آن است كه كالم .  هم گذاشتبشارتتوان  نام اين هدف را مي
ما سفيران مسيح هستيم و ماموريت ما اين است كه به دنيا . را با مردم در ميان گذاردخدا 

تواند حال استمراري نيز ترجمه شود،  در زبان يوناني مي» برويد«كلمه . بشارت دهيم
رود،  اين در مسئوليت هر فرد مسيحي است كه هر جا كه مي. »رويد مي«: بدين شكل

ما بايد به تما دنيا از آمدن مسيح، مرگ . در ميان بگذاردخبر خوش انجيل را با ديگران 
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او در روي صليب، زنده شدن او از مردگان و وعده او مبني بر اينكه بازخواهد گشت، 
روزي همه ما در حضور خدا در اين رابطه بايد حساب پس بدهيم، اينكه . صحبت كنيم

  .ايم اين مسئوليت را چقدر جدي گرفته
ماموريت بزرگ ما نه فقط در هر چهار . وليتي است بسيار مهممسئوليت بشارت مسئ

، ٢٠-١٩: ٢٨متي (بينيم  انجيل با تاكيد آمده است، در كتاب اعمال نيز اين مطلب را مي
عيسي به ما ماموريت  ) ٨: ١، و اعمال ٢١: ٢٠، يوحنا ٤٩-٤٧: ٢٤، لوقا ١٥: ١٦مرقس 

  .رسانيمدهد كه برويم و پيام نجات را به همه دنيا ب مي
ايم  ما دعوت شده. بشارت افتخار بزرگ ماست. بشارت امري فراتر از يك مسئوليت است

كنم در زندگي  فكر نمي. كه بخشي از كار آوردن انسانها به خانواده ابدي خدا باشيم
اگر درمان . چيزي با ارزشتر از اين باشد كه انسان زندگي خود را به آن وقف كند

كرديد خبر آن هر چه سريعتر به  شتيد، مطمئن هستم كه تالش ميدا بيماري سرطان را مي
ولي شما از چيزي . توانست جان ميليونها انسان را شفا دهد اين درمان مي. تمام دنيا برسد

به شما خبر خوش حيات ابدي داده شده است تا آن را : بسيار با ارزشتر از آن مطلع هستيد
  !گترين خبرهاستو اين بزر. با ديگران در ميان گذاريد

شناسد، كليسا بايد  تا زماني كه در روي اين زمين كسي هست كه عيسي مسيح را نمي
فرمان مستقيم . رشد كليسا چيزي دلبخواهي نيست. پيوسته خود را در حال رشد نگاه دارد

نبايد بخاطر منافع شخصي خود بدنبال رشد كليسا باشيم، بلكه به اين جهت . مسيح است
  .واهد مردم نجات پيدا كنندخ كه خدا مي

  آنها را تعميد دهيد: ٤هدف 
توانند در زمان حال  در متن يوناني در اين ماموريت بزرگ سه فعل داريم كه هر سه مي

رفتن، . رفتن، تعميد دادن، تعليم دادن: اين فعلها عبارتند از. استمراري هم صرف شوند
ممكن است اين سوآل . ي هستندتعميد دادن و تعليم دادن سه عنصر اساسي شاگردساز

برايتان پيش آيد كه چرا ماموريت بزرگ به امر تعميد به همان اندازه بشارت و تعليم 
چرا تعميد اينقدر . مسلما عيسي از بيان آن منظور و مقصدي داشته است. دهد اهميت مي
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لي مهم بوده كه عيسي آن را در ماموريت بزرگ جاي داده است؟ براي اينكه تعميد سمب
 باشد، يعني درك اين مطلب كه فرد جزوي مشاركتاست از يكي از اهداف كليسا كه 

  .از بدن مسيح است
. ما در مقام مسيحيان اين دعوت را داريم كه نه فقط ايمان آوريم، بلكه متعلق هم باشيم

ما متعلق به خانواده . طرح الهي براي ما اين نبوده است كه مستقل و تنها زندگي كنيم
نه فقط سمبلي از نجات است، بلكه سمبلي از تعميد .  و اعضاي بدن او هستيممسيح

تعميد نه فقط سمبلي است از حيات جديدي كه در مسيح داريم، بلكه . مشاركت هم هست
اين «: گويد تعميد در واقع به دنيا مي. دهد وابستگي فرد را به بدن مسيح نيز نشان مي

گيرند، ما ورود آنها را به  نوايمانان تعميد مي زماني كه »!شخص اينك يكي از ماست
يكديگر را داريم كه حمايت . ما تنها نيستيم. گوييم آمد مي مشاركت خانواده خدا خوش

ببينيد چقدر قشنگ اين مطلب را .  از ترجمه تفسيري نگاه كنيد١٩: ٢به افسسيان . كنيم
با ساير ... نيستيد، بلكه اكنون شما ديگر نسبت به خدا غريب و بيگانه«: كند بيان مي

  ».ايمانداران عضو خانواده خدا هستيد
  

  .تعليم دهيد كه اطاعت كنند: ٥هدف 
  

موجوديت .  استشاگردسازيتواند اين مطلب را به خوبي بيان كند،  اي كه مي كلمه
شاگردسازي جرياني . كليسا از آن جهت است كه قوم خدا را تهذيب و يا تعليم دهد

كنيم كه در افكار و احساسات و اعمال بيشتر شبيه  دم را كمك مياست كه در آن مر
شود كه شخص از نظر روحاني تولد تازه پيدا  اين جريان از زماني شروع مي. مسيح گردند

: گويد  چنين مي٢٨: ١كولسيان .  دهد كند و آن را در طول بقيه زندگي خود دوام مي مي
كنيم و هر كس را به  ه هر شخص را تنبيه مينماييم، در حالتي ك و ما او را اعالن مي«

  ».كامل در مسيح عيسي حاضر سازيمدهيم تا هر كس را  حكمت تعليم مي
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ايم كه مژده نجات را به مردم برسانيم، بلكه آنها  در كليسا ما فقط براي اين خوانده نشده
 شاگردسازي آورد، الزم است كه بعد از اينكه كسي به مسيح ايمان مي. را تعليم هم بدهيم

اين اراده . اين مسئوليت كليساست كه مردم را از نظر رشد روحاني به بلوغ رساند. گردد
براي بناي جسد مسيح، تا همه به ... «: نويسد پولس مي. خدا براي هر فرد ايماندار است

يگانگي ايمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان كامل، به اندازه قامت پري مسيح 
  ).١٣-١٢: ٤سسيان اف» «.برسيم

  
اگر شما خدمت مسيح را زماني كه در روي زمين بود، در نظر بگيريد خواهيد ديد كه 

 نگاه ١٧توانيد به يوحنا  در اين زمينه مي. تمامي اين پنج عنصر را در كار خود بكار برد
پولس رسول در خدمت خود نه تنها اين اهداف را جامه عمل پوشانيد، بلكه آنها را . كنيد

ليكن واضحترين تصوير در اين مورد را در رابطه .  تشريح هم كرد١٣-١٢: ٤در افسسيان 
دادند، با هم مشاركت  يكديگر را تعليم مي. بينيم  مي٤٧-١: ٢با كليساي اوليه در اعمال 

امروزه هم اهداف ما . دادند نمودند و بشارت مي كردند، خدمت مي داشتند، پرستش مي
 . يم دهيم، تشويق كنيم، بنا نماييم، تجهيز كنيم و بشارت دهيمتعل: كماكان همانهاست

تواند با هم تفاوت داشته باشد، ليكن  در حيني كه كليسا در نحوه انجام وظايف خود مي
  .ايم، نبايد تفاوتي در ميان باشد در رابطه با اينكه براي انجام چه چيزهايي خوانده شده

ها مختلف رشد دهيم، الزم است فكر خود را  رنامهجاي آنكه تالش كنيم كه كليسا را با ب
كليسايي . معطوف به اين كنيم كه چطور مردم را در جرياني قرار دهيم كه رشد كنند

خواهد هدف نيروي پيشبرنده آن باشد، الزم است اين مطلب را هسته مركزي  كه مي
را شاگردسازي اگر مراحلي را به وجود آوريد كه اعضا . تمامي فعاليتهاي خود گرداند

كنند و دودستي به آن بچسبيد، كليسايتان كليسايي سالم و متعادل رشد خواهد كرد و 
مردم را به كليسا بياوريد، : توانند چنين باشند مراحل مي. رشد آن مداوم خواهد بود

توانيد  آنها را به عنوان اعضا مي. آنها را بنا كنيد، آنها را تربيت كنيد، و آنها را بفرستيد
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به درون آوريد و بنا كرده و از نظر روحاني بالغشان نماييد و سپس آنها را براي خدمت 
  .تربيت كرده براي خدمت تبشير گسيل نماييد و در طول اين مراحل خدا را جالل دهيد

كند، مراحل رسيدن به اين  كليسا احتياج دارد همانطور كه اهداف خود را تعريف مي
ر اين كار را نكند، در واقع مسئوليت بزرگي را كه از اگ. اهداف را هم تعريف كند

كليساهاي بزرگ معموال هم . خداوند به گردن دارد، به دست شانس و اقبال سپرده است
كليساي مركزي . كنند و هم مراحل و جريان رسيدن به آنها را اهداف خود را تعريف مي

كليسا . اي بنا كرده است سئول در كره جريان رسيدن به هدف را از طريق جلسات هسته
كليساي پرزبيتري . باپتيست داالس در آمريكا از طريق كالسهاي تعليمي روز يكشنبه

 ١٩٧٠در سالهاي . در فلوريدا رشد خود را مديون بشارت ابفرادي است» كورالريج«
. بسياري از كليساها از اتوبوسهاي دوطبقه استفاده كرده و آنها را تبديل به كليسا نمودند

ر تمامي اينها، رهبران كليسا هم اهداف را به روشني تعريف كرده بودند و هم مراحل د
  .رسيدن به آن اهداف را

اهداف كليساي . خواهيد به آنها دست پيدا كنيد اهداف صرفا هدفهايي نيست كه مي
  .شما  دليل موجوديت كليسايتان است
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  ٧فصل 
  
  
  

  در ميان گذاشتن اهداف با كليسا
  

  .»بخشد شود، اما رسول امين شفا مي قاصد شرير در بال گرفتار مي«
  ١٧: ١٣امثال               

  
  

در داستان نحميا زماني كه مشغول ساختن ديوار اورشليم بودند، وسط كار قوم مايوس 
مانند بسياري از كليساها، آنها هم آن ديد روشني را كه از . شده دست از كار كشيدند

. ت دادند و در نتيجه آن هم كوفتگي، ياس و ترس به جانشان افتادهدف داشتند، از دس
نحميا باز به آنها . نحميا قوم را با سازماندهي و تعريف دوباره هدف به سركار باز گرداند

يادآور شد كه كارشان چقدر اهميت دارد و آنها را باز مطمئن ساخت كه خدا آنها را در 
 روز به ٥٢ديوار در عرض ) ١٥-٦: ٤نحميا . (انجام هدفي كه دارد، كمك خواهد كرد

  .پايان رسيد
 ٢٦ روز طول كشيد، ليكن مردم در نيمه آن مايوس شدند، يعني در ٥٢بناي ديوار گرچه 

. بخشيد بايست ديد و روياي آنها را جاني تازه مي نحميا در اين لحظه مي. روزگي پروژه
يد و رويا و هدف الزم است كه هر د«: توان اين اصل را بيرون كشيد از اين واقعه مي

 روز يكبار براي مردم از سر نو تعريف گردد تا بدين ترتيب كليسا بتواند در مسير ٢٦
به محض اينكه هدف را تعريف كرديم، الزم است كه  ».درست خود كماكان پيش رود
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ين ا. اين كار بايد مداوم صورت گيرد. آن را براي هر فرد در كليسا روشن و واضح كنيم
اين يكي از وظايف مهم رهبري . نيست كه يكبار بكنيم و بعد آن را فراموش نماييم

اگر هدف كليسا را بطور روشن با افراد در كليسا در ميان نگذاريد، به اين معني . است
  !دانيد است كه خود شما هم هدف را نمي

  
  توان هدف را با افراد در ميان گذاشت؟ چگونه مي

  
  :افراد طرق مختلف وجود دارندبراي بيان هدف با 

نشان دهيد كه تمامي .  روي بخشهايي كه در رابطه با كليساست، تعليم دهيد:كتابمقدس
  .جزئيات هدفتان پايه كتابمقدسي دارد

  
سمبولها از اين . اند  رهبران بزرگ هميشه از قدرت شگرف سمبولها با خبر بوده:سمبولها

 هيجانها و احساسات را به شكلي قوي بيرون جهت وسيله ارتباطي قوي هستند، چرا كه
  .كشند مي

توانيد به  هدف خود را مي. مانند شوند، ليكن شعارها باقي مي ها فراموش مي  موعظه:شعارها
نجات «،  »!گيرند حتي رهبران هم ياد مي» «!همه خادميم«: صورت شعار درآوريد، مانند

  »!صيد جانها به هر قيمت» «ايم كه خدمت كنيم يافته
گفت، مردم را  اي كه عيسي در ميان سخنان خود مي  داستانهاي ساده:داستانها و مثلها

همه اين معاني «: گويد  مي٣٤: ١٣متي . كرد كه ديد و روياي او را درك كنند كمك مي
  ».را عيسي با آن گروه به مثلها گفت و بدون مثل به ايشان هيچ نگفت

ي و شهادتهايي كه مردم در نتيجه آن كار به هدف كليساي خود را با داستانهاي واقع
  .جهت آن هدف دارند، بياميزيد

  
  :گذاريد، به چند مطلب بايد توجه داشته باشيد زماني كه هدف را با مردم در ميان مي
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گذاريد، جهت رسيدن به آن  زماني كه هدف را با مردم در ميان مي •
اي بدقت طرحريزي  هنقش. مراحل و قدمهايي عملي، واضح و منسجم مطرح كنيد

  .كند هدفي كه در هوا باشد، توجه هيچكس را به خود جلب نمي. شده ارائه داريد
  

گذاريد، بياد داشته باشيد كه بايد  زماني كه هدف را با مردم در ميان مي •
. آنها را طوري مطرح كنيد كه انگار ديد و روياي فرد فرد افراد در كليسا است

ر؟ اينكه نشان بدهيد كه اين براي آنها هم چطو. بايد هدف را شخصي كرد
عضو خانواده الهي و بدن مسيح . افتخاري است و هم مسئوليتهايي به همراه دارد

الزم است به افراد . بودن براي هر فرد ايماندار هم افتخار دارد و هم مسئوليت
نشان داد كه انجام اين اهداف چطور در مسئوليت آنهاست و چطور آنها از اين 

 .اند، كيف كنند متياز برخورداند كه نسبت به كاري كه انجام دادها
  
  

اگر پنج هدفي را كه خدا براي فرد ايماندار دارد، براي آنها بيان كنيم، در خالل آن 
اينكه، خدا از ما كه اينك در روي . توان هدف كليسا را هم براي آنها شخصي كرد مي

  طلبد؟ زمين هستيم، چه مي
  

   عنوان فردي ايماندارمسئوليت من به
  

  . خواهد كه عضوي از خانواده او باشم خدا از من مي
زندگي . پيرو عيسي بودن تنها به ايمان داشتن نيست، بلكه متعلق به او بودن هم هست

: ١پطرس ١. (مسيحي زندگي تكرو نيست، بلكه در روابط با هم زندگي كردن هم هست
  )١٩: ٢ افسسيان ٣
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  .اي از شخصيت او باشم كه نمونهخواهد  خدا از من مي
هدف خدا براي . اين در واقع هدف شاگردسازي است كه بدين شكل شخصي شده است

شبيه مسيح . هر فرد مسيحي اين است كه رشد كند و از نظر شخصيت شبيه مسيح گردد
عيسي براي . شدن در واقع همان چيزي است كه كتابمقدس از رشد روحاني منظور دارد

ايد،  زيرا كه براي همين خوانده شده«. گذاشته است كه از آن تبعيت كنيمما الگويي 
اي گذاشت تا در اثر قدمهاي وي  چؤنكه مسيح نيز براي ما عذاب كشيد و شما را نمونه

راند   پولس از چند جنبه سخن مي١٢: ٤تيموتائوس ١در ) ٢١: ٢پطرس ١. (رفتار نماييد
مومنين را در كالم و سيرت و محبت ... «. مونه باشيمرود كه ن كه در آنها از ما انتظار مي

رشد روحاني هر كس با ميزان مطمئنا توجه داريد كه » .و ايمان و عصمت نمونه باش
 اين .اي كه دارد شود، بلكه با نوع و شيوه زندگي آنچه كه ياد گرفته است، سنجش نمي

ظر روحاني رشد نكرده امكان هست كه كتابمقدس را از حفظ بدانيم و با اينحال از ن
  .باشيم

  
  .خواهد كه خادم فيض او باشم خدا از من مي

كند،  خدا از هر فرد ايماندار انتظار دارد كه عطايا، استعدادها و فرصتهايي را كه او عطا مي
و هر يك به حسب نعمتي «: گويد  مي١٠: ٤پطرس ١. جهت استفاده ديگران به كار گيرد

» .ر آن خدمت نمايد، مثل وكال امين فيض گوناگون خداكه يافته باشد، يكديگر را د
  . نيت خدا اين است كه هر فرد ايماندار خدمتي داشته باشد

  
  .خواهد كه پيامبر محبت او باشم خدا از من مي

) ٢٤: ٢٠اعمال . (شود اين در واقع همان هدف بشارت است كه بدين شكل شخصي مي
خدا در مسيح «: خوانيم  چنين مي٢٠-١٩: ٥قرن ٢در . اين مسئوليت بسيار بزرگي است
دادو خطاياي ايشان را بديشان محسوب نداشت و كالم  بود و جهان را با خود مصالحه مي
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پس براي مسيح ايلچي هستيم كه گويا خدا به زبان ما وعظ . مصالحه را به ما سپرد
  ».كند مي

هايي كه دارد، باقي  هچرا خدا ما را در روي اين زمين با تمامي ناراحتيها و غم و غص
برد كه از همه اينها راحت گرديم؟ هر چه  گذاشته است؟ چرا ما را فورا به آسمان نمي

در واقع در آسمان هر كاري ! توانيم او را پرستش كنيم باشد، ما در آسمان بهتر مي
 ايمانان بشارت اول اينكه، مرتكب گناه شد و دوم اينكه، به بي. توان كرد، مگر دوكار مي
حال كداميك از اين دو را مسيح براي ما گذاشته است كه آن را جامه عمل . داد

  .در روي زمين هر كدام از ما ماموريتي گذاشته است كه بايد انجام دهيم! بپوشانيم؟
  

  .خواهد كه عزت دهنده نام او باشم خدا از من مي
» .ا با يكديگر برافرازيمنام او ر. خداوند را با من تكبير نماييد«: گويد  مي٣: ٣٤مزمور  

اولين فرمان بزرگ چنين . هر كدام از ما به شخصا مسئوليت داريم كه خدا را جالل دهيم
در وجود هر كس اين ) ٣: ٢٠خروج (» تو را خداياني به غير از من نباشد«: گويد مي

اگر ما خدا را پرستش نكنيم، چيزي ديگر را پيدا . كشد كه پرستش كند آتش زبانه مي
  . خواهد باشد اهيم كرد كه بپرستيم، هر چه ميخو
  

  امتياز من به عنوان يك مسيحي
در همانحال كه انجام پنج هدف كليسا مسئوليت هت فرد مسيحي است، ليكن در عين 

در واقع . حال براي افراد از نظر روحاني و احساسي و رفتاري داراي فوايدي هم هست
توانند به آنها  رد كه در هيچ جاي ديگر دنيا نميآو كليسا براي افراد چيزهايي فراهم مي

مشاركت به آنها . كند كه بر خدا متمركز باشند پرستش به مردم كمك مي: دست يازند
شاگردسازي آنها را . كند كه با مشكالت و سختيهاي زندگي روبرو گردند كمك مي
كند كه  خدمت آنها كمك مي. كند كه ايمان خود را مستحكم كنند كمك مي
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كند كه ماموريت خود را جامه عمل  و بشارت آنها را كمك مي. استعداهايشان را دريابند
  .بپوشانند

  
 . به كليسا تاكيد شود مداومو اين مطلب بايد بطور
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  ٨فصل 
  
  
  

  سازماندهي كردن كليسا بر روي اهداف
  

  
اين دو .  معرفي كرد١٨ موثر قرن توان دو واعظ بسيار جورج ويتفيلد و جان وسلي را مي

گرچه باهم معاصر بودند و هر دو توسط خدا به شكلي بسيار قوي مورد استفاده قرار 
گرفتند، ولي با اينحال از نظر تئولوژي، شخصيت و سازماندهي خدمات خود با يكديگر 

  .فرق داشتند
 ١٨٠٠٠يش از او در طول حيات خود ب. هايش معروف است ويتفيلد بيشتر بخاطر موعظه

يكبار در گالسگو اسكاتلند به قريب !  موعظه١٠اي  موعظه انجام داد، به طور متوسط هفته
اي او در آمريكا باعث بيداري روحاني  هاي زنجيره  نفر موعظه كرد و موعظه١٠٠٠٠٠به 

كرد  آوردند، بدون سازماندهي ولشان مي ليكن ويتفيلد افرادي را كه ايمان مي. بزرگي شد
امروزه اندك مسيحياني هستند كه  . ين جهت نيز حاصل خدمات او كوتاه مدت بوداز ا

  .نام جورج ويتفيلد را بخاطر داشته باشند
چرا؟ درست . برعكس او، نام جان وسلي در ميان ميليونها مسيحي نامي است بسيار آشنا

او . هم بوداست كه وسلي هم واعظي همانند ويتفيلد بود ولي در عين حال فردي سازمانده 
چنان سازماني بنياد نهاد كه بتواند بعداز حيات او هم كماكان به حيات خود به قوت ادامه 

  .موسوم است» كليساي متديست«اين سازمان امروزه به . دهد
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. براي هر بيداري در كليسا، الزم است چارچوبي باشد كه آن را رشد و تقويت كند
الزم است كه كليسا را . ا اعضا كافي نيستتعريف كردن هدف و در ميان گذاشتن آن ب

تعادل در اين امر بايد دائم بياد داشته باشيد كه . بر روي آن اهداف سازماندهي هم كرد
  .مطلب كليدي براي هر كليساي سالم است

ولي . بسياري از كليساها همين اكنون هم به نحوي مشغول انجام پنج هدف كليسا هستند
ممكن است كليسايي باشد كه در . دهند ب و صحيح انجام نميهمه آنها را به يكسان خو

و ديگري در بشارت قوي و در خدمت . مشاركت قوي است ليكن در بشارت ضعيف
  چرا؟. ضعيف

اين در رهبران تمايلي طبيعي است كه روي مطالبي كه خود در مورد آنها قويا بار دارند، 
نمايند، پشت  ت به آن احساس نميتاكيد گذارند و آنچه را كه باري در قلب خود نسب

در سراسر دنيا كليساهاي زيادي هستند كه بر اساس عطاهاي بخصوص . گوش اندازند
تا زماني كه سيستم و چارچوبي كه بتواند پنج هدف كليسا را . اند شبانشان توسعه يافته

 كليسا بر اساس باري كه در قلب فرد شبان. ايم در تعادل نگهدارد، بوجود نياورده
كند روي يك و يا چندتاي آن بيش از اندازه تاكيد و تعادل را از بين  سنگيني مي
  .خواهد برد

  طرحي جهت سازماندهي به طرف رشد
  
   
    

  
  

  جامعه             
  

  جماعت       
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   اعضا           

  
  

  اعضاي متعهد و فعال       
  

  خادمين                       
. هاي دروني منتقل كند هاي بروني به حلقه ن اين است كه مردم را از حلقههدف كليسايتا

اينها افرادي هستند .  است كه كليسايتان در آن قرار دارداي جامعهاولين حلقه بيروني 
آنها همان افرادي هستند كه . شناسند و نه كليساي شما را گمشده، كه نه عيسي را مي

نها برسانيد و كاري كنيد كه به عيسي مسيح ايمان خواهيد خبر خوش انجيل را به آ مي
اين حلقه از ديگر . كليسايتان هم متمركز به همين حلقه است» بشارت«هدف . آورند
  .ها بزرگتر است، چرا كه عده بيشتري از مردم در آن قرار دارند حلقه

  
ر مرتب اينها افرادي هستند كه تقريبا بطو. دهد  را تشكيل ميجماعتحلقه بعدي دروني 

ايمانان  جماعت هم شامل ايمانداران و هم شامل بي. آيند فقط روزهاي يكشنبه به كليسا مي
شايد تنها چيزي كه اين دو در آن با هم مشترك باشند، اين باشد كه هر دو دسته . است

توان روي آنها  سرسپردگي آن چناني در آنها وجود ندارد، ليكن مي. آيند به كليسا مي
شود، به اين معني  اني كه كسي از حلقه جامعه به حلقه جماعت منتقل ميزم. كار كرد

  .ايد است كه در زندگي او پيشرفت بسزايي انجام داده
تواند  تواند حقيقتا پرستش كند، ولي الاقل مي ايمان نمي درست است كه شخص بي

و واقعي بياد داشته باشيد كه پرستش اصيل . كنند، تماشا كند ديگران را كه پرستش مي
  .ايمان است، به شرطي كه سبك آن نامعقول نباشد ابزار نيرومندي در شهادت به افراد بي
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اينها افرادي هستند كه اعضاي رسمي كليسا را تشكيل .  استاعضاحلقه بعدي حلقه 
اين دسته . اند كه عضوي از خانواده كليسايتان باشند اند و تعهد كرده تعميد گرفته. دهند مي

زندگي . اند ستند كه اهداف كليسا را پذيرفته و خود را نسبت به آن متعهد كردهافرادي ه
به محض اينكه افراد به مسيح . مسيحي فقط ايمان آوردن نيست، تعلق داشتن هم هست

آورند، احتياج به تشويق دارند كه قدم بعدي را برداشته و خود را به بدن مسيح  ايمان مي
  .دهم كه كليسا باشد، متعهد كنن

 نفر از آنها در جلسه شركت ٢٠ نفر عضو دارد ولي در روز يكشنبه تنها ٦٠كليسايي كه 
چنين اعضايي چه ارزشي دارند؟ چنين كليسايي احتياج دارد . دارند، كليساي مريضي است

هميشه بايد تعداد افراد حاضر در كليسا بيشتر از . كه هدف خود را از سر نو تعريف نمايد
معموال تعداد . دهد كه فعاليت بشارتي كليسا موثر است اين نشان مي. تعداد اعضا باشد

اگر افراد تازه بدين ميزان در ميان . تعداد اعضا باشد% ٢٥افراد تازه بايد حول و حوش 
  .آورند خود نداريد، به اين معني است كه اعضا هيچكس را با خود به كليسا نمي

رادي هستند كه خدا را صميمانه دوست دارند اينها اف.  استاعضاي فعالحلقه بعدي حلقه 
افرادي . باشند افرادي هستند كه نسبت به ايمان خود جدي مي. و در حال رشد هستند

دهند، و به شكلي متعهد گردن به  كنند، از وقت و مال خود هديه مي هستند كه دعا مي
  .اند نشدهاينها افرادي خوب هستند كه هنوز به خدمت وارد . اند شاگرد شدن داده

عادت داشتن : بايد در اينجا تاكيد كنم كه سه عادت در رشد افراد بسيار مناسب است
يك درآمد به خداوند، و عادت فعال  رازگاهان روزانه مرتب با خدا، عادت دادن ده
  . اي و يا خانگي بودن در گروههاي كوچكتر مثال گروههاي هسته

  
ها كوچكتر است، زيرا بزرگترين و   بقيه حلقهاين حلقه از.  استخادمينحلقه بعدي حلقه 

اينها آن دسته قليل خادمين و رهبران هستند كه خود . طلبد عميقترين تعهد را از افراد مي
هاي مختلف خدمت  افرادي كه كليسا را در جنبه. اند را به خدمت ديگران وقف كرده
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ه قلب كليساي شما را اين حلق. ايستد كنند و بدون آنها كليسا از پيشروي باز مي مي
  .دهد تشكيل مي

  
افتد؟ آنها را بايد به جامعه  رسند، چه اتفاقي مي زماني كه افراد به اين حلقه مي
  !بازگردانيد كه در آن خدمت كنند

  
به . كند  خود مسيح هم تشخيص داده بود كه ميزان متعهد شدن افراد با هم فرق مي

از «: افتد، دقت كنيد ي حقجو اتفاق مي بين او و شخص٣٤: ١٢گفتگويي كه در مرقس 
  ».ملكوت خدا دور نيستي

كرد،  نمود، دور خود اعضا جمع مي كرد، جماعت را تغذيه مي عيسي جامعه را خدمت مي
شدند،  داشت، و آنهايي را كه به حلقه نهايي وارد مي اعضاي متعهد و فعال به چالش وامي

. اين پنج عملكرد بوضوع بيان شده استدر روايات اناجيل تمامي . كرد شاگردسازي مي
عيسي هر كس را در آن سته از تعهدي . ما را الزم است كه از نمونه مسيح پيروي كنيم

خيلي از مواقع در آنها فقط اشتياق به دانستن بيشتر را  ايجاد . كرد كه داشت، مالقات مي
هستگي و ماليمت شدند، به آ و سپس، همانطور كه مردم به دنبال او روان مي. كرد مي

  .كرد نمود و از آنها تعهد بيشتري را طلب مي ملكوت خدا را برايشان بيشتر تعريف مي
بار سنگيني به » ...بيا و ببين«: مثال در برخورد خود با يوحنا و آندرياس به آنها گفت كه

تنها از آنها دعوت كرد كه بيايند و زندگي او را . دوش آن دو شاگرد اوليه قرار نداد
آنكه خود او از آنها  گر باشند، بي عيسي به آن دو اجازه داد كه خدمت او را نظاره. ببينند

كرد اين بود كه در آنها  عيسي در اين مرحله تنها كاري كه مي. تعهدي را طلب كند
شدند، عيسي هم  همانطور كه اين افراد تبديل به حلقه جماعت مي. اشتياق بوجود آورد

و بالخره بعد از سه سال خدمت در ميان آنها، درست شش روز قبل ! ردآو  شعله را باال مي
هر «: دهد از واقعه تبديل هيئت، عيسي نهاييترين چالش خود را در مقابل جماعت قرار مي
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كه خواهد از عقب من آيد، خويشتن را انكار كند و صليب خود را برداشته، مرا متابعت 
  ).٣٤: ٨مرقس (» .نمايد

ر بود چنين تعهدي را از مردم طلب كند كه محبت خود را به آنها متجلي عيسي زماني قاد
به نظر من براي فردي كه بار . كرده بود و اعتماد آنها را نسبت به خود كسب كرده بود

: گويد شنود، عيسي چنين مي شود و براي بار اول از اين جود چيزها مي اول وارد كليسا مي
يوغ مرا . بخشم  و گرانباران و من شما را آرامي مينزد من بياييد اي همه زحمتكشان«

باشم و در  دل مي برخود گيريد و از من تعليم بيابيد زيرا كه من در قلب خود حليم و افتاده
  ).٢٩ – ٢٨: ١١متي (» .جانهاي خود راحتي خواهيد يافت
د و هاي فرهنگي و فهم و سوا داد كه مردم از نظر زمينه عيسي اين مطلب را تشخيص مي

مردم . شود با همه برخورد كرد دانست كه به يك شيوه نمي مي. تعهد با هم فرق دارند
. احتياجات، عالئق، و مشكالت روحاني متفاوت دارند. همه يكجور و يكسان نيستند

ها داريم، با هم متفاوت هستند و نبايد آنها را  رفتاري كه با افراد هر يك از اين حلقه
  .تواند تبديل به يك كليسا گردد جماعت كليسا نيست، ليكن ميمثال حلقه . قاطي كرد

  
كنيد و در كليسا مشخص  زماني كه كليسا را روي آن پنج هدف كليسا سازماندهي مي

كنيد كه افراد از نظر متعهد بودن در كدام حلقه قرار دارند، در واقع خود را در طريقي  مي
حال . نگهداريد و كليسايي سالم داشته باشيددهيد كه بتوانيد خدمات را در تعادل  قرار مي

آماده هستيد كه قدم آخرين را هم برداريد و به كليسايي تبديل شويد كه نيروي 
  .اينك زمان بكار بندي اين اهداف به هر حيطه كليساست. پيشبرنده آن هدف است
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  ٩فصل 
  
  
  

  بكاربندي اهداف
  

  »آوريد  امر كنيم، به عمل مياعتماد داريم كه آنچه به شما«
   ٤: ٣                                              افسسيان 
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بعداز انجام تمامي آنچه كه در باال گفته شد، اينك الزم است كه يك قدم فراتر رفت و 
بندي،  ريزي، زمان در برنامه: اهداف كليسا را در هر قسمت از كليسا بكار بست

بكار گيري اهداف در تمامي قسمتها و . خدام افراد، موعظه، و غيرهبندي، است بودجه
خواهيم نيروي پيشبرنده آن  هاي كليسا مشكلترين كار در بناي كليسايي است كه مي جنبه

و محتاج به آن نوع رهبري و رهبران است كه با وفاداري كامل جريان اين . هدف باشد
ريزي تداركات و آزمايشات بسيار  دعا، برنامهاين امر مستلزم زمان، . امر را دنبال كنند

فكرتان روي پيشرفت ! با تامل و به آهستگي. بياد داشته باشيد كه تخت گاز نرويد. است
  .متمركز باشد نه كامليت
خواهيد از شكل قبلي خود خارج كرده و به آن نوع كليسايي  زماني كه كليسا را مي

 محدوده وجود دارند كه نياز است به ١٠ت، اش هدف اس تبديل كنيد كه نيروي پيشبرنده
  .آنها توجه داشته باشيد

  
  
  
  

  .اعضا جديد را بر اساس هدف قبول كنيد -١
آن مراحلي را كه در سازمان بندي به آن اشاره كرديم، استراتژي خود قرار دهيد و بر 

ه از جامعه شروع و به حلق. تان قبول كنيد اساس آن افراد را به حيات زندگي كليسايي
رسند دوباره به  و در انتها افرادي را كه به حلقه دروني مي... جماعت و حلقه اعضا و 

اين روند به تمامي آن پنج هدف كليسا جامه ). براي كار بشارت(جامعه برشان گردانيد 
  .پوشاند عمل مي
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بيرون به «شروع كنيد، از » درون به بيرون«كنم كه به جاي آنكه روند را از  پيشنهاد مي
. كنيد شروع كنيد، نه ازحلقه دروني اي كه در آن زندگي مي از جامعه. شروع كنيد» درون

هايي است كه در اغلب كتابهاي مربوط به بنيانگذاري و  اين دقيقا مخالف با تمامي نظريه
دارد كه ابتدا يك  ن مي روش سنتي بنيانگذاري كليسا اشعار بر آ. رشد كليسا آمده است

مانداران متعهد و وفادار بوجود آوريد و سپس به جامعه برويد و گروه خادمين و اي
 .بشارت دهيد

وجود دارد اين است كه زماني كه به قول خود » درون به بيرون«مشكلي كه با روند از 
اند، ديگر فرصت را جهت  را جهت خدمت شاگردسازي و آماده كرده» حلقه دروني«

اند و عمال هم از تماس و ايجاد رابطه با   دادهايجاد ارتباط با جامعه اطراف خود از دست
تواند به اين دام بيافتد كه چنان حلقه تنگ بهم  كليسا خيلي راحت مي. آن ترس دارند

بافته محكمي از شاگردان را بوجود آورد كه ديگر هيچ تازه واردي نتواند به آن وارد 
ه دروني آنقدر با همديگر خيلي از مواقع اين حلق. شود و يا بترسد كه به آن وارد شود

دهند و آتش  شوند كه ديگر آن روياي رسيدن به جامعه اطراف را از دست مي اخت مي
مشكل كليساهاي كوچك اين است كه همه در حلقه دروني . كند بشارت فروكش مي
كليسايي . در همه فعاليتهاي كليسا همان ينجاه نفر حضور دارند و بس! قرار داردند و بس

  .ها را هم بوجود آورد كل احتياج دارد كه ياد بگيرد چطور ديگر حلقهبا اين مش
الزم . محتاج كار و انرژي زياد است» بيرون به درون«البته كه بنياد گذاري كليسا از 

است با مردم اطراف خود ايجاد ارتباط كنيد، با آنها دوست شويد، جلسات مختلف 
هايشان  د، حتي اگر الزم است به در خانهمناسب آنها بوجود آوريد و آنها را دعوت كني

توانيد از ميان آنها حلقه جماعت  بدين ترتيب است كه مي. برويد و آنها را دعوت كنيد
اين خدمت شما در همه جوانب خود بايد اعضا جديد را بر اساس . خود را بوجود آوريد

ز باشد تا همه تان به يك حلقه متمرك هدف قبول نمايد و در هر زمان بايد تمام توجه
كليسا را از بيرون . داد حتي عيسي هم همه كارها را باهم در يك زمان انجام نمي! ها حلقه

ها بنياد گذاشته شدند و  زماني كه به جايي رسيديد كه همه حلقه. به درون بنياد بگذاريد
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 همه توانيد وقت خود را بطور مساوي بين آنها تقسيم كنيد و به راه افتادند، آن موقع مي
گيرد، ولي بياد داشته باشيد كه  انجام اين كار وقت مي. آنها به يكسان وقت دهيد

  !بنيادگذاري يك كليسا خدمتي است براي تمام عمر
  

  .ريزي كنيد بر اساس اهداف خود برنامه -٢
اي را فراهم كنيد كه يك به يك اهداف شما را جامه   الزم است چنان طرح و برنامه

ها هم بايد بر اساس اهداف برنامه ريزي  اشته باشيد كه هريك از حلقهبياد د. عمل بپوشاند
تان جهت رشد قرار دهيد، آن موقع هم   را به عنوان استراتژي اگر آن پنج حلقه. شود

جامعه، جماعت، اعضا، اعضاي متعهد و فعال، (ايد  هدفهايي را كه به طرف آنها نشانه رفته
كنند  بدنبالش هستيد و موجوديت شما را توجيه ميو هم اهدافي را كه ) و گروه خادمين

  ).بشارت، پرستش، مشاركت، شاگردسازي، و خدمت(
اي را  هر برنامه. كنيد هدف را مشخص و واضح نماييد اي كه پياده مي هميشه در هر برنامه

اي هست كه هدف را  اگر برنامه. پوشانند، تعطيل كنيد هم كه هدفي را جامه عمل نمي
ها هميشه  برنامه. پوشاند، آن برنامه را جايگزين نماييد نامه فعلي جامه عمل ميبهتر از بر

  !بايد در خدمت اهداف باشند
  

 اين امر .سعي كنيد هميشه بين كليسا و جامعه اطراف پلي وسيع و باز وجود داشته باشد
سمس، عيد هايي جهت كري هاي مختلف ساالنه انجام دهيد، مثل برنامه توانيد با برنامه را مي

  !اگر الزم باشد، از خودتان مناسبت ايجاد كنيد... بدر،  قيام، عيد نوروز، سيزده
  

توانيد جلسات حقجويان ترتيب دهيد و از افراد بخواهيد كه   ميبراي حلقه جماعت
دوستان حقجوي خود را به اين جلسات بياورند و به سوآالتي كه دارند جواب داده خواهد 

ات اين است كه به امر بشارت كمك كند، نه اينكه جاي آن را هدف از اين جلس. شد
  .بگيرد
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در گروههاي كوچك است كه .  شبكه گروههاي كوچك استبرنامه براي حلقه اعضا

در كليسا به مردم . شود تر برخوردار مي فرد از مشاركت، توجه و تعلق گرمتر و صميمي
را تجربه نخواهيد كرد، مگر اينكه شما عضو اين خانواده الهي بودن «: مثال بگوييد كه

  »!اي باشيد عضوي از گروههاي هسته
  

هايي باشد كه بتواند زندگي روحاني  تواند برنامه  ميبرنامه براي حلقه اعضاي متعهد و فعال
هايي از قبيل جلسات مطالعه كتابمقدس، سمينارها،  برنامه. آنها را عميقتر و وسيعتر گرداند

هاي تعليمي هرچند وقت يكبار كه بشكل مستقل  به فرد، و برنامهكنفرانسها، تعليم فرد 
  .ها مدرك هم بدهيد توانيد در قبال گذرانيدن اين دوره حتي به افراد مي. گيرند صورت مي

  
توانيد  مي. سازي در سطحي عميق گردد  بايد معطوف به خادمبرنامه جهت گروه خادمين

جمع كنيد و بگذاريد كه افراد در آن شهادت بر اساس احتياج آنها را هرچند مدت يكبار 
دهند، مطالب دعا را بيان كنند، اگر مشكالتي را مواجه هستند، با ديگران در ميان 

ببينيد به چه . به چه تشويق و تسلي احتياج دارند. ببينيد روياهايشان چي هست. گذارند
و در . تر انجام دهندنوع تعليم اضافي محتاج هستند كه بتوانند خوانده شدگي خود را به

  .ها حتما جا بگذاريد كه افرادي جديد را جهت خدمت دست گذاريد اين برنامه
  

هميشه بياد داشته باشيد كه صرفا يك برنامه هر چقدر هم كه خوب باشد و خوب اجرا 
براي اينكه شما بتوانيد به . تواند تمام اهداف كليسايتان را جامه عمل پوشاند شود، باز نمي

هاي مختلف و  اهدافي كه براي هر پنج حلقه داريد، جامه عمل بپوشانيد، برنامهتمام 
  .گوناگون بايد صورت پذيرد

  
 .افراد را بر اساس هدف آموزش دهيد -٣
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هاي آموزشي اين است كه  به مردم كمك كند تا شيوه زندگي خود را بر  هدف برنامه
هدف بايد توليد . نماينداساس بشارت، پرستش، مشاركت، شاگردسازي و خدمت برقرار 

اينكه زندگيشان تبديل شود . افرادي باشد كه عمل كننده كالم هستند نه صرفا شنونده آن
شما از «: اين شعار را بايد در ذهنشان بكاريم. نه اينكه فقط به معلوماتشان اضافه كنيم

  »!دهيد انجامشان ميكتابمقدس تنها آن قسمتهايي را ايمان داريد كه 
الزم است چنان روندي از آموزش و . گيرد ل در افراد شانسي صورت نميعمل تبدي

ريزي كنيم كه افراد را تشويق كند كه زندگي خود را بر اساس  شاگردسازي را برنامه
  . گيرند، جهت بخشند آنچه كه ياد مي

  
  گروههاي كوچكتر را براساس هدف شروع كنيد -٤

اجازه بدهيد كه مناسب حال .  عمل كنندانتظار نداشته باشيد كه همه گروهها به يك نحو
  .خود ورزيده شده در امري متخصص گردند

اين گروه مسئول هستند كه . شوند  به ويژه جهت بشارت تشكيل ميگروههاي حقجو
ايمان بتواند  ايمانان فراهم آورند، بطوري كه فرد بي محيطي كامال دوستانه براي بي

معتقدات خود احساس كند، سوآالتي كه دارد، آنكه فشار و تهديدي نسبت به خود و  بي
مطرح نمايد، شكهايش را بروز دهد و آنچه را كه عيسي مدعي آن است، به بوته آزمايش 

  .كشد
  

 مسئوليت رسيدگي به امور اعضا، مشاركت و پرستش را به عهده گروههاي پشتيبان
ضربتي دعا جهت تواند از خدمات عملي گرفته تا به گروههاي  اين گروه مي. گيرند مي

  .يابند گروههاي پشتيبان بر اساس هدف و نياز جهت مي. شفا و مشكالت باشد
مثال جهت كار در ميان . شوند  روي خدمتهاي بخصوص سازماندهي ميگروههاي خدمتي

كشي هستند، و  هايي كه دچار مسائل طالق و طالق ها، خانواده خانه معتادين، زندانيان، يتيم
  . غيره
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 خود را به تغذيه و تربيت و شاگردسازي و مطالعه عميق كالم خدا وقف شدگروههاي ر

  .كنند مي
  

اجازه بدهيد كه افراد خود . نبايد تالش كنيد كه همه مردم را در يك گروه قرار دهيد
شان   انتخاب كنند كه بر اساس احتياجشان، عالئقشان، مرحله زندگيشان، و رشد روحاني

البته كه هر كدام از اين گروههاي كوچك . كت كنندخواهند شر در چه گروهي مي
ولي الزم است كه همه آنها . نخواهد توانست به همه اهداف كليسا جامه عمل پوشاند

  .حداقل بر اساس يكي از اهداف كليسا سازماندهي شود
  

  .بر اساس هدف خادم به عمل گيريد -٥
كنيد و بببينيد كه به كداميك با آنها صحبت . عطايايي را كه افراد دارند، در نظر بگيريد
و آنها را بر اساس اشتياقشان در جايي كه بايد . از اهداف كليسا بيشتر هيجان زده هستند

  .باشند، به كار بگماريد
  

  .بر اساس هدف چارچوب بندي كنيد -٦
به جاي اينكه به شكل سنتي بخشهاي مختلف را سازماندهي كنيد، آنها را به شكل 

در كليسا آنهايي . اند سازماندهي نمائيد بر اساس هدف بنياد شدهگروهها و تيمهايي كه 
كنند و چه آنها كه در  كه در حلقه خادمين قرار دارند، چه آنها كه داوطلبانه كار مي

استخدام كليسا هستند، بايد حداقل در يك و يا دو گروه از اين گروه تيمها عضويت 
يم هدايت خواهد شد و يك نفر ديگر هم به اين تيمها هر كدام توسط شبان ت. داشته باشند

ها، خدمات  اين خادمين باهم  برنامه. عنوان هماهنگ كننده تيم با او همكاري خواهد كرد
و فعاليتهايي را كه در براساس هدف به عهده آن تيم گذاشته شده است، جامه عمل 

  :بياييد به چند نونه از اين تيمها نگاهي بياندازيم. خواهند پوشانيد
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همانطور كه از نامش هم پيداست، وظيفه اين تيم انجام . تيم بشارت •

وظيفه آنها اين است كه . حلقه مورد حمله آنها جامعه است. عمل بشارت است
. تمامي فعاليتهاي بشاري كليسا را طرحريزي كرده و انجام آنها را نظارت كنند

رت در ديگر هاي تربيتي بشارت كمك به امر بشا گروههاي حقجو و برنامه
 .گيرد مناطق نيز زير هدايت و نظارت آنها قرار مي

  
حلقه مورد حمله .  اين تيم وظيفه پرستش را به گردن دارد.تيم پرستش •

هاي پرستشي است  وظيفه آنها طرحريزي و نظارت بر برنامه. آنها جماعت است
 .و مسئوليت دارند كه كليسا را از لحاظ پرستش و موسيقي تغذيه نمايند

  
   

حلقه . آيد  اين تيم جهت اعتالي مشاركت به وجود مي.تيم مشاركت •
اين در وظيفه آنهاست كه اعضا را تر و . مورد حمله آنها اعضاي كليساست

اين تيم بر . خشك كنند و مردم را تشويق كنند كه به عضويت كليسا درآيند
القاتهاي فعاليتهاي گروههاي پشتيبان، عروسيها، مجالس ختم، توجهات شباني، م

اين تيم مسئول . كنند از بيمارستانها و فعاليتهاي مشورتي به اعضا را نظارت مي
 .تمامي مشاركتهاي در كليساست

  
حلقه مورد حمله . يابد اين تيم جهت شاگردسازي سازمان مي. تيم رشد •

هدف اين تيم اين است كه اعضا را از نظر . آنها اعضاي متعهد و فعال است
ه مسيح دارند به سطحي عميقتر ببرد و آنها را كمك كند كه تعهدي كه نسبت ب

تمامي كالسهاي تعليمي و رشد تحت نظارت . از نظر روحاني رشد و نمو كنند
 گيرد اين تيم صورت مي
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هدف آنها حلقه . شود اين تيم جهت خدمت تعيين مي. تيم خدمت •

د و فعال هدف آنها اين است كه اعضاي متعه. مركزي يعني حلقه خادمين است
را جهت خدمت تشويق نمايند و محيطي را ايجاد نمايند كه فرد بتواند عطايي را 

 .كه دارد جهت بناي بدن مسيح بكار گيرد
  

 .براساس  هدف موعظه كنيد -٧
اي جهت موعظه  براي توليد ايمانداراني كه متعادل و سالم باشند الزم است چنان برنامه

با هر يك از اهداف كليسا يك سري موعظه طرحريزي كنيد در طول سال در رابطه 
اگر بخواهيد روي هر هدف چهار هفته موعظه كنيد، در مجموع بيست . صورت پذيرد

هفته از سال را در بر خواهد گرفت و هنوز هم بيشتر از نصف سال را وقت داريد كه 
  .روي موضعات ديگر موعظه كنيد

 اين معني نيست كه شما دائم در مورد ها بر اساس پنج هدف كليسا به برنامه ريزي موعظه
در مورد آنها طوري صحبت كنيد ! اهداف را شخصي كنيد! نه. خود كليسا صحبت كنيد

بگذاريد كه چند نمونه از اين . كه انگار پنج هدف خدا براي هر فرد ايماندار است
ا نيز اين عناوين باعث خواهند شد كه خالقيت خود شم. ها را براي شما مطرح كنم موعظه

ببينيد چطور . بيدار شود و فراتر از آنچه كه ممكن است به ذهن خسته من برسد، برويد
نام يك » !ايد كه مهم باشيد شما خلق شده«: شود در موعظه اهداف را شخصي كرد مي

تواند  مي» !شش پله ايمان«. كند تواند باشد كه مردم را جهت خدمت تجهيز مي سري مي
حبت از شرايط و مراحلي بكند كه خدا شخص ايماندار را از آنها نام سري ديگر باشد و ص

تواند  مي» !ياد بگيريم كه به صداي خدا گوش دهيم«. دهد تا او را بالغ گرداند عبور مي
پاسخ به مشكلترين «. نام سري ديگر باشد كه امر پرستش را در كليسا اعتال بخشد

تهيه شود و مردم را جهت بشارت تواند مثال روي كتاب جامعه  مي» !سوآالت زندگي
 تهيه شود و ١٣تواند مثال روي اول قرنتيان  مي» !روابط سالم، نه مريض«. آماده كند
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زماني كه اين پنج هدف كليسا هادي ما در امر . مشاركت را در كليسايمان عميقتر كند
  !كنيم هايمان باشند، پس با هدف داريم موعظه مي تهيه موعظه

  
  .ه بندي كنيدبراساس هدف بودج -٨

اگر . بندي در كليسا بايد بر اساس اهدافي باشد كه كليسا بدنبال آن است هر نوع بودجه
بندي آن نگاه  خواهيد با يك نگاه اولويتهاي يك كليسا را تشخيص دهيد، به بودجه مي

گوييم و چه ادعايي داريم، طريقي كه ما بدان وقت و پول  مهم نيست كه چه مي. كنيد
كنيم، نشانگر آن است كه چه چيزي واقعا براي ما مهم است و    ميخود را صرف
كنيد كه بشارت براي شما در اولويت اول است، پس الزم  اگر ادعا مي. اولويت دارد

  .گرنه حرفتان توخالي است. است كه بخش اعظم وقت و پولتان هم صرف بشارت گردد
  

  بندي كنيد براساس هدف زمان -٩
. ين تخصيص دهيد كه روي هر يك از اهداف كليسا صحبت كنيد دو ماه از سال را به ا

هاي خود روي آن  سپس به هر تيم تاكيد كنيد كه در طول آن دو ماه آنها نيز در برنامه
  .هدف بخصوص متمركز شوند
در طول هر يك از اين دو . توانيد ماههاي رشد نام گذاريد مثال ماههاي ژانويه و مي را مي

ها و سمينارها و جلسات  رشد روحاني تاكيد كنيد و جلسات و موعظهتوانيد روي  ماه مي
توانند ماههاي خدمت باشند و  ماههاي فوريه و جوالي مي. مطالعه كتابمقدس تشكيل دهيد
ماههاي آگوست و . توانند روي اين هدف متمركز گردند تمامي جلسات و فعاليتها مي

د جلسات تعليمي جهت بشارت برقرار تواني مي. توانند ماههاي بشارت باشند مارس مي
افراد را جهت بشارت به ميان مردم ببريد و حتي . سمينارهاي بشارت برقرار كنيد. كنيد

توانند ماههاي كار روي افراد  ماههاي آوريل و سپتامبر مي. سفرهاي بشارتي ترتيب دهيد
يد كه افراد توانيد تاكيد را بر اين بگذار در طي اين دو ماه مي. جهت عضويت باشند

و يا اگر عضو هستند، تشويق شوند كه بيشتر . تشويق شوند و به عضويت كليسا درآيند
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نيك و شامهاي  توانيد جلسات مشاركتي و پيك براي اين كار مي. خود را متعهد كنند
توانند ماههاي جالل خداوند باشند و تاكيد  ماههاي مي و اكتبر مي. كليسايي ترتيب دهيد

  .جمعي است ه روي پرستش انفرادي و دستهدر اين دو ما
توانيد آن را به  ماند كه مي اگر به هر هدف دو ماه وقت دهيد، هنوز دو ماه باقي مي

بياد داشته باشيد كه يكي از اين دو ماه دسامبر است و . موضوعات ديگر اختصاص دهيد
  .در اين ماه همه فعاليت متوجه و متمركز كريسمس است

بندي نكنيد، اين اهداف نه تاكيد خواهند  اگر روي اهداف زمان.  نزنيدلطفا خود را قول
  .شد و نه جدي گرفته خواهند گرديد

  
 .بر اساس هدف ارزيابي كنيد - ١٠

براي اينكه بتوانيد در اين دنياي دائم در حال تغيير مثمر ثمر بمانيد، الزم است خود را 
تان بايد  حد ارزيابي. مرور و بررسي كنيددر طول فعاليتها دائم آنها را . دائما ارزيابي كنيد
در كليسايي كه نيروي پيشبرنده آن هدف است، اهداف آن استانداردي . در حد اعال باشد

  .هستند كه بايد ارزيابي براساس آنها صورت پذيرد
اي بطرف ماه بفرستيم  ماند كه سفينه داشتن هدف بدون داشتن سيستم ارزيابي مثل اين مي

اگر چنين كنيم سفينه . مراحل پيشروي آن بسوي ماه نظارت داشته باشيمبدون آنكه بر 
  ! به جاي ماه سر از خانه چراغعلي درخواهد آورد

  
زماني كه اهداف را بدين شكل در هر فعاليت كليسا مطرح كنيد، متوجه خواهيد شد كه 

كه چطور به جاي اينكه دائما به دنبال آن باشيد . شود كند و قويتر مي كليسا رشد مي
هاي متنوع در كليسا پياده كنيد تا بدين ترتيب اعضا انگيزش پيدا كنند، قادر  برنامه

از اشتباهات خود درس خواهيد . خواهيد بود كه روي چيزهاي اساسي متمركز شويد
سال به سال هدفها را بهتر از . گرفت و آنچه را كه باعث موفقيت است توسعه خواهيد داد
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اعضا بيشتر متعهد خواهند شد و اين خود كليساي شما را . د پوشانيدقبل جامه عمل خواهي
  .شكست ناپذير خواهد نمود


